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Juwelen in de samenleving
heemstede – Vrijdag 29 april zijn zes inwoners van Heemstede gedecoreerd. Ton van den Brink
doet daar elders in deze krant uitgebreid verslag van met bijbehorende foto’s. Alvast de ‘statiefoto’
met van links naar rechts: de heer Van den Berg, mevrouw Nijboer-Verdonkschot, de heer Katteler,
burgemeester Heeremans, mevrouw Draijer-Klein, mevrouw Hrouda en de heer Rekoert.

Mei

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

Clublied of Beertje Pippeloentje?
heemstede – Koninginnedag is
weer voorbij... Wat was het een
feest! Niet in de laatste plaats
door het prachtige weer maar
ook hulde aan al die vrijwilligers
die het Oranjefeest in Heemstede tot een geslaagd festijn wisten te maken. En natuurlijk een
pluim voor alle jonge verkopers
die met spulletjes of zangkwaliteiten ondernemerszin aan de

dag legden. Zoals deze jongen
die op verzoek (en wat is nou
20 cent?) het HFC clublied of
Beertje Pippeloentje voor u
zong... Het was een grote fuif,
Koninginnedag Heemstede.
U kunt nog nagenieten van foto’s, elders in deze krant. Hier alvast een van de leukste, gemaakt
in de Jan van Goyenstraat door
Nicolette Coster.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
www.heemsteDer.nL

**

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

Huur nu uw opslagruimte bij Shurgard!

U koestert het.
Uw vrouw haat het.
Wij slaan het op.

• Steeds de beste prijs • Huur vanaf één week
• 7d/week toegang, 24u/dag op verzoek

Shurgard Heemstede - Cruquiusweg 29

**

Ee
maan rste
d huu

r

Geen
verpli extra
chtin
gen

shurgard.nl

023 548 33 50

* Aanbod geldig voor een nieuwe huurovereenkomst en een geselecteerd aantal opslagruimtes. Exclusief slot, verzekerings- en administratiekosten. Vraag naar de voorwaarden.
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Herdenking

INGEZONDEN

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de 2e wereldoorlog.
Onze eerste gedachten gaan dan naar de verzetsstrijders die zijn
vermoord of omgekomen. Ik moet dan uiteraard eerst de Heemstedenaren noemen: Broeder Joseph, de Heren Vaumont, Van
Lennep, Van Wijk, Schoenmaker, Denijs, De Tello en Van Waas. Bij
al die anderen moet ik aan de Eerebegraafplaats denken, waar ik
gewoonlijk op 4 mei naar toe ga. Mijn eerste gedachten gaan uiteraard uit naar Hannie Schaft. Maar we mogen zeker niet al de
buitenlandse en Nederlandse militairen vergeten, die hier en daar
in ons land begraven liggen, onder meer in Margraten. En zeker
niet de meer dan 100.000 Joden die zijn afgevoerd. De oorlog was
het gevolg van het nationaal-socialisme van Adolf Hitler, die samen met Stalin, Mussolini en Franco tot de mensen behoorden
die er in slaagden om onder hun volk draagvlak en medewerking
te vinden voor hun gewelddaden. In ons land hebben meer dan
300.000 Nederlanders direct of indirect aan die gewelddaden hun
bijdrage geleverd. Met de huidige besparing op onze krijgsmacht
lijkt het er op dat we in Europa een dergelijk massaal draagvlak
voor fascisme niet meer hoeven te verwachten. We lijken alleen
nog maar met zogenaamde spree-killers van doen te zullen krijgen. Denk aan Alphen aan de Rijn. We leven niet alleen steeds
meer in een etnisch gecompliceerde samenleving, de Europese
eenheid begint in economische zin steeds meer af te brokkelen.
Wellicht zijn we wat dat betreft te naief en staan ons in de toekomst robotoorlogen te wachten. Daar komt bij dat de jongeren in
onze samenleving vrijwel niets meer weten van wat zich in de 2e
wereldoorlog heeft afgespeeld. Met het huidige Japan in ons achterhoofd weten alleen de ouderen onder ons dat oorlog veel erger
is dan een natuurramp.
Eduard Bonsel, J.C. van Oostzanenlaan 5, Heemstede.

Huisvuil naar Milieustraat
Voor één dag:
geld kosten
de Everhardus Klinkertlaan! Heemstede gaat
- Tijdens de raads- ge tijd lag, waarbij de wethouder
Heemstede - Op vrijdag 29 april
vierde Eef Klinkert, oud-wethouder van de gemeente Heemstede, zijn 80e verjaardag. Klinkert
en zijn gezin wonen al bijna35
jaar in de Van Slingelandtlaan,
een plek waar de buren nog ouderwetshecht en plezierig met
elkaar omgaan. Jubilea, geboortes, nieuwe bewoners,bijzondere
benoemingen
krijgen
altijd volop aandacht. Er is een
straatpot,waaruit boeketten en
cadeaus worden betaald. En als
daar aanleiding voor is,wordt de

hele straat opgetrommeld voor
een aubade. Voor Eef Klinkert
wasechter iets anders bedacht.
Voor één dag was de Heemsteedse vanSlingelandtlaan omgedoopt in de Everhardus Klinkertlaan. Het gebaar werddoor
de jubilaris bijzonder op prijs gesteld. En ook de data op hetstraatnaambord: 1931-2031 spraken hem wel aan. De buren willen er maar mee zeggen dat ze er
op rekenen dat Eef Klinkert minmaal tot zijn honderdste in hun
midden zal zijn.

Geen gladde tegels meer
in zwembad Sportplaza
Heemstede - Tijdens een overleg op het hoofdkantoor van
Sportfondsen Nederland, met
alle betrokken partijen, vorige week donderdag, is definitief
overeenstemming bereikt over
de oplossing van de tegelproblematiek in Sportplaza Groenendaal Heemstede. Beide partijen
zijn tevreden over de uitkomst
en blij dat er een einde komt aan
de onzekere toestand rondom de
te gladde vloertegels.
Concreet komt het erop neer
dat firma Mosa onderzocht hoe
de antislipveiligheid extra verhoogd kan worden tot ver boven
de gangbare norm. Mosa behandelt de tegelvloeren met een antislipcoating. Testresultaten hebben aangetoond dat hierdoor de
stroefheid van de vloer aanzienlijk en langdurig toeneemt en de
functionaliteit van de tegels be-

houden blijft. In totaal gaat het
om ongeveer 800 m2.

Methode
Voordat met de antislipbehandeling wordt begonnen, wordt
een stroefheidmeting verricht.
Vervolgens wordt de vloer zeer
grondig gereinigd met professionele reinigingsmiddelen. Daarna
wordt de antislipvloeistof aangebracht.
Afhankelijk van de soort ondergrond en de te bereiken stroefheid is de inwerktijd 1½ tot 3
uur. Hierna wordt de vloer nogmaals grondig gereinigd. De
vloer is na de behandeling direct
weer te gebruiken. Tot slot wordt
weer een stroefheidmeting verricht om het gewenste resultaat
te controleren.
Met name de mededeling dat

vergadering van donderdag 28
april stond het ongewenst brengen van huisvuil naar de Milieustraat op het programma. Wethouder Jur Botter had geconstateerd dat er inwoners zijn die
hun huisvuil in grijze zakken gratis aanbieden. De calculerende
burger kan zo besparen op een
grijze afvalbak of een kleine bak
nemen in plaats van een grote.
Dit moet gestopt worden vond
de wethouder en werd daarin gesteund door de coalitie van
D66, VVD en het CDA. De oppositie vond het maar onzin. Mevrouw Van Vliet (GL) wilde wel
eens weten om hoeveel zakker
het dan wel gaat. “Als je de mensen al wilt laten betalen doe het
dan vanaf 2012”, sloot zij af. Ook
de PvdA huldigde dit standpunt
en sprak over meer regels en
minder service en noemde het
incidentenmanagement.
HBB
wees op de motie die er al eni-

de komende week de coating al
kan worden aangebracht kwam
als een aangename verrassing
bij het zwembad. Door de werkzaamheden in de nacht uit te
voeren zullen de gasten er niets
van merken. Alle geplande activiteiten in de meivakantie gaan
dus gewoon door zoals gepland.
De manager van Sportplaza is
blij dat hiermee een eind gekomen is aan deze onzekere situatie en heeft grote waardering
voor de inzet van de firma Mosa waardoor de problematiek
met de tegelvloeren op adequate
manier tot een goed einde zullen
worden gebracht.

werd opgedragen met een grondige evaluatie te komenten aangaande het ophalen en verwerken van het vuil. Deze motie was
nog steeds niet uitgevoerd. HBB
vond het beleid niet consistent
en de paar euro’s die dit gaat
opleveren dragen niet echt bij
aan meer inkomsten voor de gemeente. Wethouder Botter zegde
toe dat hij in de loop van dit jaar
uitvoering geeft aan de motie.
Toch vindt hij dat er betaald moet
worden. Dit is een maas in de regelgeving die nu wordt gedicht.
Het kan niet zo zijn dat vrijwel alle burgers betalen en een paar
burgers dit niet doen. Het tarief
wordt vanaf 1 mei 2011, twee euro per aangeboden grijze vuilniszak. Na stemming gingen de collegepartijen akkoord, de oppositie bleef tegen.
Eric van Westerloo

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 22 t/m 27 april 2011)

Huwelijken:
T. ter Wolbeek & S. Schmidt
Geboorte:
Tijmen J. Krol, zoon van F.J.J.
Krol & E.J. Honings

COLOFON
van 1930
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Nieuw nummer Heerlijkheden

Tehuis voor ouden van dagen
uit den gegoeden stand

Het oude Huis te Bennebroek aan de Binnenweg in Bennebroek
begin jaren ’40.

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
r
doo
wo rdt verzorgd
OH), Lieven de Key laa n
Ouderen Hee mstede (W
023-528 85 10.
on:
efo
tel
24, Hee mstede,
Samen eten: Het lot beslist!
Dinsdag 31 mei wordt eten senioren samen bij
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH).
De gezamenlijke maaltijden dit jaar worden gekozen door een gast van Samen Eten. Tijdens
de maaltijd wordt door middel van loting vastgesteld welke gast het menu voor de volgende maand mag samenstellen. Voor mei heeft de
winnaar het volgende menu samengesteld: gebonden ossenstaartsoep, kippenpoot met gebakken aardappelen, doperwten en worteltjes, sla
en yoghurt met aardbeien als dessert.
De maaltijd wordt afgesloten met een kopje kofﬁe of thee. Vanaf 12.30 uur wordt men
welkom geheten door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen (10 euro) zijn te koop bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van
09.00-13.00 uur..
Cursus mobiel bellen
Wegens succes biedt Welzijn Ouderen Heemstede opnieuw een cursus ‘mobiel bellen’ aan.
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen
de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel.
Hoe werkt de mobiele telefoon? U leert een
ontvangen sms-bericht te openen en een smsbericht te sturen.
Bij voldoende belangstelling start in mei 2011
een cursus bestaande uit 3 bijeenkomsten, dins-

Heemstede - Nummer 148 van
het kwartaalblad van de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek (HVHB) opent met
een uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op donderdag
19 mei. Na een korte jaarvergadering is er een heel gevarieerd
programma. Architectuurhistoricus Wim de Wagt bespreekt het
voormalige postkantoor aan de
Binnenweg, Co Peeperkorn vertelt aan de hand van foto’s uit
het begin van de 20e eeuw over
het voormalige wasserijbedrijf
aan de Blekersvaart en tenslotte
een verrassende blik op de Binnenweg en de Raadhuisstraat,
gefilmd door leerlingen van Hageveld uit de 4e klas in het kader
van hun maatschappelijke stage.
Ook niet-leden van de HVHB zijn
van harte welkom. De avond begin om 20.00 uur in het raadhuis
van Heemstede, de deuren staan
open vanaf 19.30 uur.
IJzerhandel Kort (tegenwoordig Fixet/Kort) is al sinds 1934
aan de Binnenweg in Heemstede gevestigd. Het ‘moederbedrijf’
werd al in 1910 geopend in de
Warmoesstraat in Haarlem. Oude foto’s en advertenties laten
onder meer zien dat de zaak in

1934 al een heel gevarieerd assortiment had.
Voetbalclub (RCH) viert dit jaar
z’n 100-jarig bestaan. Opgericht
in Haarlem heette de club jarenlang Racing Club Haarlem. In
1932 verhuisden ze naar Heemstede, maar pas in 1965 veranderde de naam officieel in Racing Club Heemstede. Harry
Opheikens, nauw betrokken bij
RCH, beschrijft de geschiedenis van de club, geïllustreerd met
veel historisch beeldmateriaal.
In HeerlijkHeden 132 en 133
stond een foto van kinderen uit
de Bosboom Toussaintlaan die
in mei 1945 hun Bevrijdingsfeest
vierden. Door allerlei contacten
konden maar liefst 64 gezichten
op de foto van een naam voorzien worden én kon een overzicht gemaakt worden van alle
inwoners van de Bosboom Toussaintlaan in 1945. J. Kroft, die in
1945 één van de kinderen op de
foto was, beschrijft zijn herinneringen aan de laatste fase van de
Tweede Wereldoorlog.
Het oude Huis te Bennebroek
werd na het overlijden van ‘freule’ Willink in 1950 volgens haar
wensen een ‘tehuis voor ouden
van dagen uit den gegoeden
stand’. De oud-secretaris van het
Willinkhuis, de tuinman/onderhoudsman en één van de verpleegsters schetsen samen een
levendig beeld van het huis en
de bewoners in de periode 1952
tot 1971.
Daarna werd het pand helaas
gesloopt, omdat het niet meer

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

Amsterdam Zuid 1943
Er ligt ‘n haakwerkje
in de fruitschaal
In der haast neergelegd
‘n Haakwerkje
Elk steekje vol overgave
gehaakt
Ajour - opengewerkt
van kant gemaakt
‘n Haakwerkje
Overblijfsel van ‘n
levenswerk
Loes Jonker van der Meer

aan de eisen van die tijd voldeed.
Meer informatie over de HVHB
is te vinden op www.hv-hb.nl.
Losse nummers van HeerlijkHeden zijn voor 4,- euro te verkrijgen bij Marloes van Buuren,
023 5290756,
marloes.van.buuren@planet.nl.

Seniorennieuws Heemstede
dagmiddag 10, 17 en 24 mei van 13.30 uur tot
15.30 uur.
Kosten cursus: 20 euro incl. kofﬁe of thee.
Voor verdere inlichtingen en reserveren:
Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan
24 op maandag t/m donderdag van
09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00
uur.
Zomertochtje met de KO-Bus
Welzijn Ouderen Heemstede organiseert dit
jaar 22 zomertochtjes in de maanden mei t/m
september.
Het is een mooi gevarieerd programma en veel
mensen hebben zich al enthousiast gemeld voor
een tochtje.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de volgende tochtjes:
29 juni: Museum Broekerveiling 29,50 euro.
17 aug.: Waterleidingduinen 17,50 euro.
24 aug: Annemieke’s Pluktuin 18,00 euro.
De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’ en heeft
plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is er altijd een stop voor een kopje kofﬁe of thee met
gebak, dit is bij de prijs inbegrepen.
Voor betaling kan men gebruik maken van een
incassoformulier.
Voor informatie, opgave en inschrijfformulier:
telefoon 528 85 10.
Signalerend Huisbezoek Huisbezoek
In juni van dit jaar start Welzijn Ouderen met
een nieuw project: het Signalerend Huisbezoek.

Bij dit bezoek worden ouderen die 80 jaar worden bezocht door vrijwilligers. Doel van dit huisbezoek is meer inzicht krijgen in de leef en
woonsituatie van ouderen en zal de vrijwilliger
signaleren of de betreffende situatie te verbeteren is.
De vrijwilliger heeft een vragenlijst die gaat
over de woonsituatie, de gezondheid, de zorg,
deelname aan activiteiten en het sociale netwerk.
De gegevens die met deze huisbezoeken worden
verzameld worden gebruikt om advies te geven
en eventueel hulp te organiseren. Tevens worden
de gegevens gebruikt om het beleid ten aanzien van ouderen in Heemstede verder vorm te
geven, geïnformeerd worden over wonen, zorg
en welzijn door een huisbezoek. Voor dit project zoekt WOH vrijwilligers die opgeleid willen worden om deze huisbezoeken te doen. WOH
gaat uit van gemiddeld 2 huisbezoeken van ca.
1 uur per week. Voor meer informatie of aanmelding: tel: 023-528 85 10.
Voor in de agenda!
In het centrum van Welzijn Ouderen Heemstede
wordt een Thema Plus georganiseerd op woensdag 8 juni om 10.00 uur.
Er wordt voorlichting gegeven over het alarmeringssysteem V.O.S (Veilig Op Stap). Deze informatie bijeenkomst wordt georganiseerd in
samenwerking met de Alzheimer vereniging en
zal o.a. gaan over het gebruik van de GPS-chip.
website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Verkooptentoonstelling werk
Helen Nieuwendijk bij AmstelArt
Heemstede - Bij Kunsthandel
AmstelArt op het Wilhelminaplein te Heemstede start vanaf zaterdag 7 mei een verkooptentoonstelling van de schilder
Helen Nieuwendijk.
Helen Nieuwendijk (1946, Amsterdam) vervaardigt schilderijen, gouaches en grafiek. Haar
werk laveert tussen figuratie en abstractie. Het is expressief en tevens ingetogen. Helen
reduceert haar waarnemingen
tot spontanesuggestieve vormen. Het geeft de kijker de mogelijkheid tot eigen verbeelding
en fantasie. Haar kleurkeuze is
soms ingetogen, soms uitbundig.
Naast haar abstracte werk kiest
zij voor onderwerpen als sport

en muziek die zij net zo lang uitdiept tot zij er voldoende bevrediging uit behaald heeft.
Helen werd in 1985 aangenomen op de kunstacademie van
Ruudt Wackers en volgde in
1988 een post-academische opleiding aan het van Gogh-atelier
onder leiding van Peter Schenk.
Bij de Griffioen heeft zij een cursus edelsmeden gevolgd en nu
maakt zij ook kunstsieraden. Helen schrijft gedichten en korte
verhalen. Ook de fotografie heeft
haar belangstelling. Ook maakt
zij portretten en krijgt opdrachten uit het bedrijfsleven.
Haar werk is reeds aangekocht
voor privé-collecties in Nederland, Zwitserland, Engeland, Bel-

gië en Amerika.
De afgelopen 20 jaar heeft zij
zowel solo, als in groepsexposities geëxposeerd onder meer in:
Aemstelle te Amstelveen, Theater ’t Spant te Bussum, Vu ziekenhuis in Amsterdam, Duindigt
te Wassenaar, Metz & Co in Amsterdam, Studio D.Marks te Palm
Beach USA, galerie de Veenderij in Vinkeveen, Galerie Kooring
te Amsterdam, Cobramuseum in
Amstelveen, Galerie Lambèr te
Valkenswaard. Nu dus in kunsthandel AmstelArt Heemstede.
Feestelijke opening zaterdag 7
mei om 15.00 uur in aanwezigheid van de kunstenaar.
Zie ook de website:
www.amstelart.nl

De mysterieuze wereld van de
nachtvlinders
Heemstede - Het is inmiddels
volop lente en er zijn weer overal vlinders te zien. Ook ’s nachts
vliegen ze rond. Op vrijdag 6 mei
vanaf 21.15 uur laat boswachter Nico Dekker van Landschap
Noord-Holland zien dat op landgoed Leyduin veel nachtvlinders
leven. Hij doet dat samen met
collega Ron Dam. U maakt een
wandeling en de nachtvlinders
worden met een speciale lamp
gelokt die achter een wit laken staat opgesteld. Nachtvlinders zijn ’s avonds en ’s nachts
actief. Ze hebben in tegenstelling tot dagvlinders meestal minder uitbundige kleuren. Zelfs de
antennen van nachtvlinders zien
er wat anders uit: draadvormig
of geveerd. Deze excursie duurt

Avondrood (fotograaf Nico Dekker).
een paar uur, maar u kunt weggaan wanneer u wilt.
Aanmelden is noodzakelijk en
kan via www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in
De kosten bedragen 6,50 euro, Beschermers van Landschap
Noord-Holland betalen 3,50 euro
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.
Verzamelpunt:
parkeerterrein
van Leyduin aan de Manpadslaan 2, Vogelenzang.

Lezing NVVH

‘ Santiago de Compostella’
Heemstede - Dinsdag 10 mei
om 14.00 uur vindt in ‘De Herberg’, Westerhoutpark 46 te
Haarlem een lezing plaats bij
NVVH-Vrouwennetwerk Heemstede over de fietstocht naar
Santiago de Compostella. Mevrouw I. Deelder vertelt over het
ontstaan en het idee een der-

gelijke tocht te beginnen. Wat
staat er allemaal te wachten onderweg? De lezing wordt ondersteund met dia’s. Introducé (s)
zijn van harte welkom, kosten
bedragen: 2,50 euro.
Inlichtingen en informatie bij
mevrouw E. Grolman van ‘t Net,
telefoon 023-5477486.

Duur uitstapje op de tocht
Heemstede - Op 7 en 8 juni
houdt de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG)
haar jaarlijkse congres. Plaats
van handeling is de Achterhoek.
De kosten om dit congres bij te
wonen zijn bijna 850 euro per
persoon en hier komen de reis
en verblijfkosten nog bij. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren die het congres willen
bezoeken kunnen de kosten
declareren. Als bedrijven die willen deelnemen, betalen zij 1650

euro. In de regel gaat een aantal
bestuurders en ambtenaren naar
dergelijke bijeenkomsten.
De fractie van de Partij van de
Arbeid vindt dat dit in een tijd
van bezuinigen niet past. Juist de
vereniging van alle Nederlandse
gemeenten zou hier het goede
voorbeeld moeten geven.
Johan Maas diende, namens
zijn partij, een motie in waarbij
het college wordt opgeroepen
niet deel te nemen aan het congres, tenzij het bedrag aanzien-

Stekken- en
plantjesdag
op 7 mei
Heemstede - Op zaterdag
7 mei organiseert Volkstuinvereniging Groenendaal een
Stekken- en Plantjesmarkt.
Het is van 10.00 tot 12.00 uur
en gratis toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. De
locatie is volkstuincomplex
Manpadslaan (Manpadslaan
6 te Heemstede).
Te koop zijn (o.a. door leden
zelfgekweekte) tomaten- en
groenteplanten, bijzondere pioenrozen, diverse fuchsiastekken en zaden. Imker Pim Lemmers zal aanwezig zijn met
honing(producten) en aardbeikweker Erwin van Duivenvoorden met aardbeiplanten.
Ook is er een marktkraam met
informatie over de kindertuinen en de Volkstuinvereniging. Voor de inwendige mens
is tegen een kleine vergoeding
koffie, thee en zelfgemaakte
taart verkrijgbaar. Tevens is er
gelegenheid om de tuinen te
bezichtigen.

lijk wordt verlaagd. De partij is van
mening dat een eendaagse bijeenkomst volstaat. Zij draagt het
college verder op deze motie ter
kennis te brengen van de VNG. De
motie wordt breed gesteund door
de gemeenteraad en het college
zal de motie dan ook uitvoeren.
Eric van Westerloo

INGEZONDEN

Gemeente negeert
noodgedwongen broedseizoen
Ondanks het feit er gedurende
het broedseizoen geen ingrijpende maatregelen in de natuur worden ondernomen omdat er overal water- en weidevogels op hun nest zitten of aan
het broeden zijn, moest de gemeente onlangs toch besluiten
om bij het net aangelegde nieuwe natuurpark Meermond baggerwerkzaamheden te verrichten om zodoende het pontje
weer bruikbaar te maken voor
recreatieve doeleinden.
Het pontje dat enige tijd geleden officieel in gebruik werd
genomen om recreatieve wandelaars en fietsers de mogelijkheid te bieden om de Cruquiushaven over te steken, loopt
onder andere als gevolg van
niet goed doordachte plannen steeds vast in de bagger
dat mede ontstaat door paserende vrachtboten. Dit logische euvel had natuurlijk al lange tijd geleden moeten worden
onderkend en eveneens worden verholpen, en in ieder geval ruim voordat het broedseizoen zou beginnen. Helaas zag
de gemeente hier enige maanden geleden de noodzaak daarvan niet in (of had er de middelen niet voor) met alle gevolgen
van dien. Onlangs viel een oudere man met fiets en al in het
water omdat het pontje vanwege de groeiende baggerwal
niet goed kon afmeren waarna
men besloot het pontje tijdelijk
uit de vaart te nemen. De wan-

del- c.q. fietsroute werd onderbroken, recreanten konden hun
pad niet vervolgen en moesten
een ommekeer maken.
Uiteraard moest een en ander
zo snel mogelijk worden hersteld. Het gezegde ‘Als het kalf
verdronken is etc…’ doet in
deze echter zijn eer aan want
men besloot alsnog (maar eigenlijk te laat) om de voor dit
pontje noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Op
het voor de natuur wel meest
ongunstige tijdstip van het jaar
(midden in het broedseizoen)
begon men dinsdag jl. alsnog te
baggeren in een gebied dat vol
zit met nesten van broedende
water- en weidevogels en van
‘jong grut’ van diverse pluimage. Jammer dat de gemeente
deze actie heeft ondernomen
(te laat heeft móeten ondernemen); zij was immers al eerder op de hoogte van de problemen rondom het pontje. In
een eerder stadium heeft de
gemeente reeds geprobeerd
verhaal te halen bij het bedrijf
dat het pontje heeft aangelegd,
maar helaas was dat bedrijf failliet en heeft men een en ander
maar gelaten voor wat het was.
Gelukkig kunnen fietsers en
wandelaars nu weer door park
Meermond hun weg vervolgen;
jammer echter voor de vogels
die ongewenst moesten vertrekken.
Jos de Jong, Heemstede
E-mail: jitprom@xs4all.nl

J.J. Cremer speelt Goed Fout
Heemstede - Het is ver na de
Tweede Wereldoorlog. Ben, een
Joodse weduwnaar, is overleden.
Na de crematie zit men na in zijn
huis: dochter Elsbeth met haar
nieuwe vriend Theo, buurman
Sjaak met tienerdochter Renée,
schoonzus Ida plus echtgenoot
Donald en Bens oude vriend
Brummer. Allen hebben iets met
de oorlog te maken. Elsbeth probeert er via Brummer achter te
komen wat haar ouders over hun
kamptijd verborgen hebben gehouden. Hebben ze iets gedaan
om hun eigen leven te redden?
Renées opa ‘zat in het verzet’ –
maar wat voor ‘bijzondere hel-

dendaden’ weet zoon Sjaak zich
te herinneren? Hoe ‘goed’ gaat
het werkelijk met Ida en Donald?
En hoe ‘fout’ was de vader van
Elsbeths vriend Theo?
De enige die alle antwoorden
lijkt te weten is Brummer, maar
die houdt zijn lippen stijf op elkaar... Wat is zíjn geheim? Dit
stuk is geschreven door Haye
van der Heyden.
Speeldata: zaterdag 7 en zondag
8 mei, aanvang 20.15 uur (zaal
open: 19.30 uur) in Theater De
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Toegang: 15,- euro per persoon.
Reserveren: 023-5289590, info@
jjcremer.nl, of www.jjcremer.nl
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Door het oog van de naald
Heemstede - Jaren is gewerkt
aan een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Heemstede. Juist nu het op stemmen aankwam, in de raadsvergadering van afgelopen donderdag, bleken twee raadsleden niet aanwezig te zijn. Hierdoor kon hun stem niet worden
betrokken bij de besluitvorming
van het plan.
Door de afwezigheid van tegenstemmers kwam het bestemmingsplan ongeschonden door
de raad.
Amendementen halen het
niet
De collegepartij D66 wilde in
het bestemmingsplan opgenomen hebben dat bij de inrichting
van nieuwe locaties voor supermarkten er niet meer dan 1000
m2 vloeroppervlak wordt gebruikt.
De achterliggende gedachte
was om hiermee de nieuwbouw
van de Vomar te blokkeren. D66
presenteerde een amendement
waarmee de tekst in het voorstel
op dit punt moest worden aangepast. D66 kreeg steun van HBB,
de PvdA en van GroenLinks. Normaal zijn deze partijen goed voor
een meerderheid als het op stemmen aankomt. Door de afwezigheid van één GroenLinks raadslid en één D66 raadslid kwam de
oppositie twee stemmen te kort.
Ook een amendement van HBB
waarin werd gevraagd af te zien
van een parkeergarage naast de
bibliotheek haalde het om dezelfde reden niet.
Ooit maakte de gemeente een in
een eerder bestemmingsplan een
fout. Een aantal huizen aan het
Van Wijkplein mag zijn carport
niet betrekken bij hun woning,
terwijl de buren dat wel mogen.
De PvdA wilde deze fout nu laten
herstellen, gesteund door HBB
en GroenLinks. Wethouder Pieter

Van de Stadt wees op het gevaar
van planschade die de gemeente liep als deze wijziging nu werd
doorgevoerd. Hoewel de bedragen gering zijn, vond hij het niet
verstandig het amendement te
honoreren. Wel zegde hij toe met
de getroffen bewoners naar een
oplossing te zoeken, want ook
hij vond het een ongewenste en
oneerlijke situatie.
Bestemming horeca voor
oude postkantoor
Annelies van der Have (HBB)
vond dat de verdichting van
Heemstede al te ver is doorgeschoten en wees op de nu al aanwezige versnippering in bouwstijlen. De mogelijkheden voor het
aan en bijbouwen van woningen
kan volgens HBB nog wel eens
vervelend uitpakken voor de buren van woningen die worden uitgebreid. Zij vroeg steun voor het
niet realiseren van een parkeerdek/garage op de Eikenlaan.
Johan Maas (PvdA) wilde weten of de gemeentemedewerker verleent aan de tot stand
komen van een rouwcentrum
naast de Sint Bavokerk. De wethouder zag hierin geen bezwaar.
Radix (VVD) schaarde zich volledig achter het bestemmingsplan en hij vond dat, in tegenstelling tot HBB, het dorpse
karakter juist behouden blijft met
dit bestemmingsplan.
Wat betreft de nieuwe Vomar
wacht hij liever op het haalbaarheidsonderzoek dat nu loopt.
Van Vlijmen (CDA) kon zich vinden in het plan. Hij is blij met
de bestemming horeca voor het
oude postkantoor. Het CDA
steunt de ontwikkeling van een
uitvaartcentrum bij de Bavokerk
aan de Herenweg. Huub van Vliet
(GL) was duidelijk: “Geen garage
bij de bibliotheek, niet meer dan
1000 m2 voor een nieuwe super-

markt, doorgaan met het rouwcentrum en herstel de fout aan
het Van Wijkplein.”
Verdediging van de
wethouder
Wethouder Pieter van de Stadt
maakt nog een duidelijk dat het
de gemeenteraad is die beslist.
“U geeft de opdracht het college
werkt het uit en doet een voorstel.
U hebt altijd het laatste woord.”
De beperking tot 1000 m2 voor
een supermarkt vond hij symbolisch. Wat er ook in een bestemmingsplan staat, de raad kan altijd instemmen met een ontheffing. In 2007 was de 1000 m2
norm juist losgelaten om de supermarkten meer armslag te
geven. De discussie over de
Vomar vond hij nu zinloos, omdat er het bestemmingsplan niets
staat over de Vomar. Pas als de
Vomar met onderbouwd plan
komt wordt daar pas weer over
gesproken. Om de carports aan
het Van Wijkplein nu op te nemen als woonbestemming vond
hij niet eerlijk tegenover bewoners die bezwaar maken tegen
deze bebouwing. Één bewoner
had al geklaagd bij de gemeente
en door nu het bestemmingsplan
aan te passen wordt het deze
bewoner ontnomen om zijn belangen te verdedigen. De eventuele planschade is dan voor de gemeente. Hij zoekt, met de bewoners, naar een oplossing waarbij
zij eventueel de planschade voor
hun rekening nemen. Uitgezocht
wordt tot hoe hoog de schade
kan oplopen.
Terloops merkte de wethouder op
dat de plannen rond de uitbreiding van Albert Heijn nu meer
gestalte krijgt. Met een meerderheid van stemmen werd het bestemmingsplan alsnog onverkort
aangenomen.
Eric van Westerloo

Toneel in de Luif el

Perspektief speelt ‘de Eetkamer’
Heemstede - Op zaterdag 14
en zondag 15 mei speelt Toneelgroep Perspektief ‘De Eetkamer’
van A.R. Gurney jr in de regie van
Rick Verstraten.
Met deze voorstelling worden
u weliswaar geen culinaire verwennerijen aangeboden, maar
op elk ander vlak zal het publiek
zeker verrast worden!
Waar normaal een persoon of
een aantal personen centraal
staan, is dat in dit toneelstuk een
plek in huis. De eetkamer welteverstaan. Mensen zeggen weleens: als de muren oren zouden
hebben... In dit geval vormen de
toeschouwers de oren en ogen
van die ene muur van onze eetkamer. Er wordt u een kijkje gegund in gebeurtenissen die zich
door de decennia heen hebben
kunnen afspelen in een eetkamer. Hilarische en ontroeren-

de scènes wisselen elkaar af en
de acteurs transformeren van de
ene rol in de andere. En dat allemaal om het publiek een smakelijke voorstelling te serveren.
Vol overgave is er door de regisseur en de spelers gewerkt om
er een heel bijzondere voorstelling van te maken. En wij denken dat het gelukt is om met dit
stuk, dat vaker op het programma wordt genomen, een totaal
andere voorstelling te maken
dan eerdere versies. En meer
dan de moeite waard! Maar oordeelt u zelf!
Kaarten à slechts 10,00 euro zijn te bestellen via telefoon
023-5321992 of via de website:
www.perspektief.biz.
De voorstellingen vinden plaats
in Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvangstijd zaterdag 14 mei 20.15 uur

en zondag 15 mei matinee om
14.30 uur.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Akte van overlijden
“De dokter is al geweest en
heeft de akte van overlijden
achtergelaten. Daarmee kunnen we toch instanties informeren over het overlijden van
vader?”
Die zin hoor ik regelmatig
en het antwoord van mij is:
“Nee, dit is de Verklaring
van overlijden. De gemeente
heeft deze nodig om de echte Akte van overlijden op te
kunnen maken. Met de Akte
kunt u instanties informeren.”
Rond het overlijden hebt u te
maken met diverse formele
papieren. Als uw naaste thuis
overlijdt belt u als eerste de
huisarts. Deze komt om het
overlijden vast te stellen. Hij
of zij verklaart dat hij of zij
persoonlijk heeft vastgesteld
dat uw vader is overleden. Dit
wordt vervolgens ingevuld op
de Verklaring van overlijden.
Hiermee is formeel de dood
vastgesteld.
Twijfelt de arts of uw vader
een natuurlijke dood is gestorven, bijvoorbeeld omdat
hij gevonden is op bed, dan
vraagt hij een schouwarts
van de gemeente om te komen en zijn/haar oordeel
te geven. Komt deze tot de
conclusie van een natuurlijke dood, dan wordt alsnog
de Verklaring van overlijden
ingevuld en ondertekend.
Behalve de Verklaring van
overlijden vult de arts ook
nog een formulier in waarin
de doodsoorzaak vermeld
wordt. Dit formulier gaat via
de gemeente naar een landelijke registratie.
Wie doet aangifte
Net als geboorte wordt ook
overlijden gemeld in de gemeente waar het heeft plaats
gevonden. Als u in Haarlem
bent geboren, maar uw ouders woonden in bijvoorbeeld Aerdenhout, dan heeft
uw vader aangifte van uw

geboorte gedaan in Haarlem. Bij overlijden gebeurt
hetzelfde. Als uw vader is
overleden in Haarlem, maar
in Aerdenhout woont, wordt
de aangifte van overlijden in
Haarlem gedaan.
Wie doet die aangifte van
overlijden? Meestal doen
wij als uitvaartbegeleider dit.
Maar het is mogelijk dat u
het zelf doet. Uw naam staat
dan als ‘aangever’ in de papieren van de gemeente. In
het geval wij de aangifte
verzorgen, staat onze naam
erin. Wij kunnen u de weg
wijzen, als u zelf de aangifte
wilt doen. Echter, ik kan me
voorstellen dat u het liever
door ons laat doen. U hebt al
voldoende te doen.
De akte van overlijd en
Van de gemeente ontvangen
wij uw Akte van overlijden.
U krijgt hem in de dag tussen overlijden en de uitvaart
samen met een boekje als
leidraad voor de administratieve afwikkeling. De akte
hebt u nodig voor diverse instanties om hen te informeren over het overlijden van
uw vader. Hebt u de notaris
nodig, bijvoorbeeld voor de
Verklaring van Erfrecht, dan
wil deze de originele akte
zien. Is de Akte om wat voor
reden zoek geraakt, dan kunt
u zelf bij de gemeente (burgerzaken) een nieuwe aanvragen. De legeskosten zijn
op dit moment 11,50.

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238
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Zes Koninklijke onderscheidingen in Heemstede
Heemstede – Mevrouw Adovna Hrouda kwam
vrijdagochtend nietsvermoedend naar de ondertrouw van een goede vriendin. Ze vond het
wat druk, er was koffie, maar het was niet duidelijk of de koffie ook voor haar klaarstond.
Veel mensen in feestelijk kleding, maar niet
veel bekenden. Ze was zo gefixeerd op die trouwerij dat ze pas heel laat in de gaten had, dat
ook zij door de burgemeester Marianne Heeremans naar voren geroepen zou worden om
een koninklijke onderscheiding in ontvangst te
nemen.

De burgemeester werkte op alfabetische volgorde
en kwam zo bij de eerste gast, de heer Gerrit van
den Berg die wel meer vergaderingen meemaakt op
het raadhuis. Maar nu geroepen door de Koningin.
Burgemeester Heeremans hield het maar bij zijn verdiensten van de laatste twintig jaar. Zeer actief voor
het CDA en de voorloper, de ARP. Tien jaar gemeenteraadslid in Waddinxveen. Lid dagelijks bestuur
CDA Kamerkring Leiden. Voorzitter Commissie Bezwaar-en Beroepschriften Waddinxveen. In Heemstede bestuurslid CDA sinds 2000. Inmiddels al elf
jaar secretaris Stichting Diaconessenarbeid ‘de Wijk’,
een stichting in Midden Holland die zich bezighoudt
met ziekenzorg en verpleging. In de Protestantse
Kerk in Heemstede ouderling/bestuurslid van 1998
tot 2006. Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Els Draijer-Klein, als die ergens aan begint… In 1979 werd zij vrijwilliger bij verpleeghuis
Zuiderhout, waar haar moeder werd opgenomen.
Vanuit de katholieke kerk meldde zij zich aan als
vrijwillige hulp bij de zondagse diensten. Ze brengt
nog steeds inwoners, vaak in bed of rolstoel, naar
de kerkdienst. In 1985 ging zij het recreatieteam van
Zuiderhout versterken en assisteert bij concerten en
“çombi dansen”. Hier kreeg de burgemeester even
uitleg. Combi dansen die doe je ook met zijn tweeën,
maar in de rolstoel. Voor Welzijn Ouderen Heemstede rijdt zij sinds 1980 ouderen naar de dokter, fysiotherapeut, ziekenhuis, kapper of naar vrienden, zij is
bij veel Heemstedenaren een bekend gezicht. Ook zij
is nu Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Adovna Hrouda is vanaf het begin betrokken bij het jaarlijkse concours hippique bij de
Vrijheidsdreef. Vanuit ruitervereniging Van Merlen zit
ze in de concourscommissie, zij is verantwoordelijk
voor het wedstrijdgedeelte. Het uitschrijven van de
wedstrijd, opstellen van het programma, de indeling
in rubrieken en ringen, het uitnodigen van de juryleden, regelen van de vrijwilligers, EHBO, officials,
parcoursbouwers, tijdwaarneming, inschrijving, linten en prijzen regelen. Ze is van jongs af lid en 21
jaar actief in het bestuur. Vaak als eerste binnen en
als laatste naar huis. Van 1994 tot 2002 onderhield
ze namens het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland de contacten met de Koninklijke
Nederlandse Federatie voor Landelijke Rijverenigingen. Zij werd lid van de Orde van Oranje Nassau.

De heer Jan Katteler wordt het cement van de hele
HBC-organisatie genoemd. Hij is sinds de jaren `70
actief voor de Heemsteedse Berkenrode Combinatie
door zijn vader, maar ook de liefde bracht hem dichter bij HBC. De kantine is de financiële slagader van
HBC die extra activiteiten mogelijk maakt. Met name voor de jeugd zodat de kosten voor het jeugdlidmaatschap beperkt blijven. Na zijn pensionering
richtte hij de ‘Vriendenclub HBC’ op die nu 80 leden telt en hun contributie is weer voor de club. In
1995 was hij met zijn werkgever in Lesna Polen, waar
hij zag dat in de middelbare school geen computer
stond. Op zijn werk werden jaarlijks computers vervangen, daar moest toch iets te regelen zijn. Een jaar
later had de school in Lesna een compleet computerlokaal. Het bleef niet bij het inzamelen van spullen. De onderneming F.K. team, een samenwerking
tussen Nederlandse en Poolse ondernemers, is inmiddels een succesvol bedrijf met meer dan 200
Poolse werknemers. Zijn optredens en inbreng als
Sinterklaas zijn legendarisch, hij is nu lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Mevrouw Tiny Nijboer is de tweede vandaag die
politiek actief is voor het CDA. Burgemeester Marianne Heeremans en Tiny kennen elkaar goed. Veertien jaar was Tiny actief voor het CDA in de gemeenteraad. In de laatste raadsperiode als fractievoorzitter en ze zat de commissie Ruimte voor. Na 2006
werd zij voorzitter van het afdelingsbestuur en werd
haar huis een commandocentrum, waaruit de campagnes geleid werden. Voor heel veel Heemstedenaren is zij een toegankelijk aanspreekpunt. Voor de
parochiebestuur van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart was zij een gewaardeerde secretaris, voor de
Vereniging Vrienden van de Cruquius dertien jaar
secretaris. Met nog twee feesten te gaan, in mei
50 jaar getrouwd en in juli een kroonjaar, is de onderscheiding, lid van de Orde van Oranje-Nassau,
alvast een mijlpaal.

De heer G. Rekoert is geen inwoner van Heemstede, maar wel zeer bekend van het familiebedrijf, het vroegere loodgietersbedrijf en van de winkel in elektrische huishoudelijke artikelen met een
eigen museumpje aan de Zandvoortselaan. Sinds
1953 (!) actief bij de EHBO vereniging in Heemstede.
Als voorzitter 22 jaar, daarna materiaalbeheerder en
sinds 2003 is hij erelid. Zijn EHBO-kennis komt nog
steeds van pas bij het drukke kruispunt vlak bij zijn
zaak. Zijn kennis van vroeger van de Zandvoortselaan publiceert hij vanaf 1990 en in zijn woonplaats
De Zilk zet hij zich in voor een nieuw multifunctioneel gebouw. Hij is nu lid van de Orde van OranjeNassau.
Heemstedenaar L. Mense werd in Bloemendaal gedecoreerd, omdat de meeste activiteiten zich in die
gemeente afspelen. Hij werd lid van de Orde van
Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten op het terrein van toneel, sport, carnaval, cultuur en dorpscohesie. Na het opspelden van de zes onderscheidingen gaf de burgemeester nog een uitleg over het
decoratiestelsel en werd de ‘statiefoto’ gemaakt bij
de voordeur van het raadhuis en werden de glazen
geheven.
Ton van den Brink
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Oranjefeest in Heemstede

Heemstede - Een felicitatie aan koningin Beatrix met haar
73ste verjaardag en haar 31ste regeringsjaar en een hartelijk welkom van burgemeester Marianne Heeremans aan alle kinderen, gedecoreerden, vrijwilligers, inwoners en harmonie St. Michael op het raadhuisplein, dat was de start
van een zonnige Koninginnedag. De vlaggen werden gehesen door kinderen van de WABO scouting, het Wilhelmus
klonk en St. Michael speelde. Willem van den Berg, voorzitter van de Stichting Nationale feestdagen, was bezorgd over
het vinden van vrijwilligers. Hij was benieuwd wat minister Kamp zou vinden van het inhuren van Oost-Europeanen
voor een Oranjefeest. Van Lies Visser van de Blekersvaartweg had hij het eerste boekje gekregen dat in 1898 was
gemaakt door de Oranjevereniging Heemstede. Met namen
van bestuurders als Mr van Lennep, Jhr van Merlen, Beelen, Nelissen, Kerstholt en warempel van den Berg. Maar hij
kan nog altijd beschikken over keien als Meike Hoeksema
en Marcel van Duivenbode die de weg weten in oranjeland.
Het is toch zo leuk om een Oranjefeest te organiseren met
de gemeentesecretaris Willem van den Berg die u er alles
over vertellen kan.
Harmonie St. Michaël
Ongetwijfeld zullen de muzikanten van onze Harmonie St.
Michaël even gedacht hebben aan hun oprichter Theo Tellings uit Thorn, het witte plaatsje in Limburg, waar de harmonie St. Michaël Thorn op hetzelfde moment speelde voor
Hare Majesteit en de jarige Pieter van Vollenhove. Onze
honderdjarige harmonie begeleidde de laatste drie liedjes
die kinderen van de Voorweg zongen. Het koor van leerlingen van de groepen 4t/m 7 staat onder leiding van muziekleerkracht Joke Scholten. De liedjes zijn onderdeel van
Windkracht 6, een blaasproject, waarin het Symfonisch
Blaasorkest en St. Michaël hebben deelgenomen. Inmiddels stond Bakker Buijs op het Wilhelminaplein al klaar met
de koffie en cake. In de Jan van Goyenstraat was de kleedjesmarkt al vlot aan de gang en konden kinderen zich uitleven op een grote opblaasbare glijbaan en springkussen.
De ouders werden verwend door de sponsors Groene Druif,
Cheval BLanc en Jantje Speelgoed. Op de Vrijmarkt, een
groot openlucht kinderkleding en speelgoedparadijs, werd
het nieuwe dwingelen veel toegepast. Niet pingelen, maar
dwingend zeggen: ik betaal vijftig cent voor dat kinderrokje.
Het lukte veel! Paswerk had acht mensen van Paspost opgeleid tot verkeersregelaar, dat scheelde een hoop kosten
voor de anders toch dure post van de organisatie Vrijmarkt!.
Lenie van Schaik
Het zingen van de toppers uit de jaren 20, 30, 40 en 50 uit
de vorige eeuw lijkt op het bladeren in een vergeeld fotoalbum en heeft een vertederende werking bij iedereen die
het ondergaat. Grappig is dat ook “jonge” mensen soms de
tekst niet eens nodig hebben om mee te zingen. Je ondergaat een community singing van Leny van Schaik. Stel je
voor: tien hondenliefhebbers die “toen onze mop een mopje was”, staande in de volle Wilhelminakerk zingen zonder een druppel oranjebitter. Dat is cabaret! Daarna mocht
iedereen aan de oranjebitter, aan de barbecue met slager
Ad Vreeburg, de pils van de 1ste Aanlegbaas Kees Heger
of naar Valkenburgerlaan naar de optredens bij Yverda. De
Stichting Nationale Feestdagen moet het met steeds minder middelen doen, maar is blij dat genoemde sponsoren,
scoutinggroep Graaf Bernadotte, SEIN, winkeliers Wilhelminaplein en makelaar Peter Grajer bijspringen. Zo wordt
een Oranjefeest in Heemstede toch mogelijk, weliswaar
zonder hondenshow en vuurwerk, maar ze hadden er wel
mooi weer bij!
Ton van den Brink
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Hair & Beauty Lounge Heemstede
zet moeders in het zonnetje!
Heemstede - Nog een paar dagen. Het personeel van Hair &
Beauty Lounge Heemstede trekt
alles uit de kast want aanstaande zondag 8 mei is het Moederdag!
Het is leuk om mensen in de
watten te leggen. En dat is aan
de specialistes bij HBL Heemstede goed besteedt. Ze doen er
alles aan om hun gasten te laten genieten en volledig tot rust
te laten komen. Het is heerlijk
als je de lounge binnenstapt en
het gevoel krijgt dat je de wereld
een momentje mag vergeten en
alles even van je wordt overgenomen. Het begint bij het maken
van een afspraak en de warme
ontvangst. Het is tijd voor uzelf
en tijd om te relaxen!
Gasten zijn voor het team van
Hair & Beauty Lounge geen
nummer. Persoonlijke aandacht
is een belangrijke drive om het
beste uit iemand te halen. “Je
moet er eerst achter komen wat
iemand wenst, nodig heeft en
een doel stellen voordat je iemand tevreden de deur uit kunt
laten gaan”, zegt Mieke Huls-

bergen. “Persoonlijkheid in omgang met mensen is hierbij tot
op zekere hoogte belangrijk. Op
het moment dat je iemands haar
doet of een gezichtsbehandeling
geeft dan kom je heel dichtbij,
je komt in iemands comfortzone. Het uiterlijk is voor veel mensen een stukje identiteit. En wij
hebben als specialisten de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan en goed
te inventariseren wat iemand zelf
belangrijk vindt of wenst, voordat we met een behandeling beginnen. Daarom maken we samen met onze gast eerst een
plan hoe we dat doel kunnen bereiken, en pas daarna gaan we
aan de slag!”
Mieke vervolgt: “Dit geldt eigenlijk voor alle behandelingen. Zowel bij de Oosterse massages
als gezichtsbehandelingen, maar
ook in de REDKEN 5th avenue
kapsalon werken we graag op
deze wijze. Omdat we doelgericht te werk gaan om het beste uit iemand te kunnen halen,
geeft dat onze gasten vaak vertrouwen en een goed gevoel.

Voor een ieder geldt: Als je je
goed voelt, dan straal je dat ook
uit! “En daarmee is een groot
deel van ons resultaat al bereikt. Het andere deel wordt bereikt door de hoogwaardige producten van Elemis Spa Therapy. De behandelingen zijn uiterst
ontspannen, exclusief en bieden
voor elk huidtype en lichaam direct aanzienlijke resultaten.”
Moederdag cadeautip
& winactie!
Verras en verwen uw moeder
met de luxe Hair & Beauty cadeaubon.
Maak een keuze uit de behandelingen en beauty-arrangementen om uw moeder eens heerlijk
in de watten te leggen. Of u kunt
uiteraard ook zelf een waarde
naar keuze aan de bon geven.
Mieke sluit af: “Wij bieden u
graag de gelegenheid om er een
persoonlijke boodschap op te
schrijven.
Bij aankoop van de Hair & beauty cadeaubon maakt u beiden
kans op een ontspannen full body massage of een uitgebreide
make-up privéles!”

Swingende hortensia voor mam!
Regio - In 2011 introduceert
Endless Summer de tuinhortensia ‘Twist-n-Shout’. Het is
de eerst doorbloeiende hortensia met platte, schermvormige bloemen. Bovendien
maakt de ‘Twist-n-Shout’
een einde aan snoeiproblemen want ongeacht welke
tak je snoeit in het voorjaar,
de ‘Twist-n-Shout’ zal je altijd
trakteren op een rijke bloei.
De zomertuin swingt de pan
uit met deze nieuwe tuinhortensia.

hortensia. Geef vervolgens royaal water en het grote genieten
begint. Behalve in de tuin kan de
‘Twist-n-Shout’ ook uitstekend
worden toegepast in grote potten op het (dak)terras of balkon.
Je ziet direct wanneer ze water
nodig hebben, het blad van de
hortensia gaat dan wat ‘slaphan-

Regio - Op zondag 8 mei (Moederdag) hebben moeders die samen met een of haar eigen kind
het museum bezoeken óf een
foto van hun kind kunnen laten
zien gratis toegang tot de tentoonstelling ‘Leren voor het Leven’ in het Historisch Museum
Haarlem. Bovendien ontvangen
alle moeders een verrassing.
De tentoonstelling ‘Leren voor
het Leven’ laat zien dat het onderwijs van vroeger heel anders was dan dat van nu. Aan
de hand van tientallen persoonlijke herinneringen, werkstukken
en foto’s wordt een interessant

en verrassend beeld van het verdwenen vakonderwijs neergezet.
‘Leren voor het Leven’ is een tentoonstelling over de opleiding tot
meubelmaker, smid of dienstbode, over de juf van vroeger en het
onderwijs van toen.
De tentoonstelling Leren voor
het Leven is nog EEN WEEK te
zien in het Historisch Museum
Haarlem. De laatste dag is zondag 8 mei.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel: 0235411427.
www.historischmuseumhaarlem.nl

gen’ om zich (kort na het watergeven) weer op te richten.
Cadeautip: Zondag 8 mei is het
Moederdag. Verwen moeder
eens met een ‘swingende’ hortensia! Kijk voor meer informatie
en acties op:
www.endless-summer.nl

Noviteit
De hortensia ‘Twist-n-Shout’ is
een zogenaamde ‘teller’-type. De
nieuwe hortensia is te herkennen aan het donkere blad en de
platte, schermvormige bloemen
in de kleuren roze en blauw. Het
hart van de bloem is echter altijd
roze. De hoogte van de plant varieert van 90 tot 150 centimeter,
de bloemen kunnen een diameter van wel 20 centimeter hebben. De ‘Twist-n-Shout’ heeft de
unieke eigenschap om op elke
tak bloemknoppen te vormen en
die allemaal bloeien. Je kunt in
het voorjaar (maart) dus elke tak
snoeien, zonder dat dit ten koste gaat van een rijke bloei. De
‘Twist-n-Shout’ is bovendien bestand tegen (zeer) strenge vorst.
Eenvoudig
Het planten van de ‘Twist-nShout’ is eenvoudig en kun je
het beste vanaf eind april doen.
Maak een plantgat, voeg wat
speciale tuingrond toe voor een
optimale groeistart en plant de

Moeders gratis naar
museum op Moederdag

Beste Spa van Nederl and
in Heemstede

Nieuwe tuinhortensia: Twist-n-Shout van Endless Summer.

Heemstede - Blitz Wellness in
Heemstede mag zich de beste, mooiste en groenste spa van
Nederland noemen. Uit de ultieme wellnesstest in de lente-editie van het magazine
Green.2 kwam Blitz Wellness
als beste spa uit de bus. De
eco-glossy vindt in Heemstede
de perfecte balans tussen luxe,
comfort en duurzaamheid.
In de jaarlijks terugkerende
spa-test selecteerde Green.2
per provincie de leukste spa’s.
Blitz Wellness in Heemstede, die Noord-Holland vertegenwoordigde, mocht de titel in ontvangst nemen vanwege haar bijzondere locatie en
luxueuze faciliteiten. De rustgevende uitstraling van de spa

liet een overweldigende indruk
achter.

Centraal gelegen vlakbij Amsterdam, maar in de rustgevende omgeving van Heemstede, geeft een bezoek aan Blitz
je het gevoel er even tussenuit
te zijn. De faciliteiten zijn zeer
uniek; je vindt er alles om in balans te komen. Luxe floatrooms
met privébadkamer, beautysalons, verwarmde massage
zandbanken en dat alles op een
ecologisch verantwoorde wijze. Green.2 gaf Blitz de volledige vijf sterren en is erg te spreken over de combinatie tussen
groen en klasse.
Info: 023-528 05 55 / website:
www.blitzwellness.nl
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Bosbeek fancy fair met
koopjes voor goed doel
Heemstede - De vrijwilligers stonden woensdagmiddag klaar om een grote drukte
op te vangen. Op vorige “markten” op Bosbeek kwamen al veel
mensen af en nu was er sprake van een gekkenhuis in Bosbeek op de Fancy Fair. Aldus Geke Doornbos die het vrijwilligerswerk coördineert. Grote drukte
bij de boeken die net netjes ingelezen zijn, dus als bijna nieuw
verkocht werden. Half twee was
het hier wat dringen, maar al
gauw lonkte ook de geur van
poffertjes die in het binnenhof
gebakken werden op een bakplaat die ooit aangeschaft is met
een stukje opbrengst van de fancy fair. De organisatie krijgt altijd weer leuke collecties glas en
aardewerk, verlichting en veel
interessante spullen voor studenten die een goedkope printer, magnetron of zelfs een koelkast zochten. De bosbekers zelf,
de Congregatie van de Zusters
van De Voorzienigheid en reguliere bewoners, hadden zelf ook
de handen uit de mouwen gestoken want al hun handvaardigheid werd te koop aangeboden. Sierkleedjes, schelkoorden,
kussentjes, breiwerk en zelfs geborduurde schilderijen. Na een
kleine twee uurtjes was de stand
met religieuze artikelen al uitverkocht. Alle kruisbeelden, heiligenbeelden, u moet echt wachten op de volgende keer. Het rad
van fortuin liep de hele middag
door en twee zusters ontpopten

zich als ras verkopers van loten die soms ook nog een prijsje opleverden die door bewoners
weer geschonken waren. Op die
manier maak je makkelijk geld
en dat was nou net de bedoeling.
Straatjongens Kenia
Want met de opbrengst van de
Bosbeek fancy fair worden leuke dingen aangeschaft voor de
bewoners die al wat moeilijker
ter been zijn en ook voor een
goed doel waar de zusters een
band mee hebben. De dochter
van Henk en Tine Kuiphof werkt
op Bosbeek als verzorgster, haar
zus Jolanda zit in Nairobi waar
Henk en Tiny net weer van terug zijn. Jolanda is een pionier

met een hart voor Afrika die zich
met haar Keniaanse man Odiyo,
inzet voor de kansarme straatjongens in Kenia. Meer dan de
helft van de Keniaanse bevolking
is onder de 15 jaar. In een project leren ze basisvaardigheden
en omgangsvormen, waarmee
ze na goed gedrag een plek in
een farm kunnen verdienen. Een
verder leven met kansen. Er zijn
nu 25 boys op de farm, er is plek
voor meer jongens maar geen
geld. Vandaar dat Henk en Tiny
blij zijn met de keuze van Bosbeek om hun project te steunen. Wilt u meedoen, uw giften
zijn welkom bij de Stichting Baraka Heemstede, rekening Rabo
1054.60.273 .
Ton van den Brink

Bennebroek - In de vestiging Bennebroek van Bibliotheek Duinrand is flink ruimte gemaakt voor nieuwe boeken. De oude exemplaren worden vanaf woensdag 11 mei te
koop aangeboden tegen kleine
prijsjes (vanaf 0,50 euro voor
jeugdboeken en 1,00 euro voor
volwassen boeken).
Prentenboeken, jeugdboeken,

romans, reisgidsen, landenboeken, tuinboeken en nog
veel meer. Er zit voor iedereen
wel iets bij. Kom op tijd en sla
uw slag!
Adres: Bennebroekerlaan 3,
Bennebroek. Tel. 023-5847712.
Openingstijden:
maandag
14.00-20.00 uur, woensdag:
11.00-17.00 uur en vrijdag:
14.00-20.00 uur.

Trefpuntcafé Bennebroek
met stadsecoloog
Bennebroek - In de lente komt
de natuur weer tot leven, alles
staat in bloei. Voor natuurbeleving hoeft u niet ver te reizen of
veel te weten. Dik Vonk, stadsecoloog uit Haarlem, vindt dat natuur niet het privilege mag worden van specialisten en actieve
liefhebbers. Hij legt uit dat zelfs
dicht bij huis de natuur kan floreren. De tuinierende en wiedende mens kan meehelpen om de
stadsomgeving geschikt te houden voor veel soorten. Meer na-

tuur om ons heen schijnt heilzaam te zijn voor iedereen. Dik
Vonk gaat in zijn verhaal in op
de maatschappelijke functies
van natuur, en wat uw rol daar
in kan zijn. U bent van harte welkom in het Trefpuntcafé op vrijdag 6 mei.
De deuren van het Trefpuntcafé,
Akonietenplein 1, gaan om 20.00
uur open. De gast krijgt om half
negen het woord. U bent van
harte welkom.

Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek

Fietstocht naar de Wijde Aa

vergadering op 16 mei zullen de
mogelijke ongewenste ontwikkelingen voor de wijk worden
toegelicht. Daarna zal het besluit
vallen tot de beëindiging van de
Vereniging.
Nadere informatie bij de secretaris Dick van Amerongen
023-5845688.

Bennebroek - Donderdag 12
mei staat bij Welzijn Bloemendaal op het programma: Ontmoeting met Interessante Bloemendaler, om 14.30 uur. Locatie: Welzijn Bloemendaal locatie
Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal. Opgave en info
023-525 0366/584 5300.
Aan de hand van dia’s van
weinig bekend fotomateriaal
vertelt Henk Wieringa over zijn
wonderbaarlijke tocht door ‘niemandsland’ in Bloemendaal (en
met name Duin en Daal) op 6
mei 1945 toen alles en iedereen
(ook de Duitse bezetter) in afwachting verkeerde van wat er
verder zou gaan gebeuren.

De vergadering wordt gehouden
op maandag 16 mei aanvang
20.00 uur in het Trefpunt Akonietenplein 1 te Bennebroek.

Koffie + ochtend, Locatie Noord
donderdag 19 mei. Demonstratie en praktische oefeningen met
diverse soorten elektrisch fiet-

Beëindiging Vereniging Meerwijk – Bennebroek
Bennebroek - Sinds 2000 heeft
de vereniging zich met hart en
ziel ingezet voor een leefbaar
Meerwijk - Bennebroek. De behaalde resultaten m.b.t. het
kloostercomplex, de Oude Kern
en Meerleven hebben bewezen
dat een gecoördineerde aanpak
van belangrijke knelpunten in de
wijk, zeer duidelijk zijn vruchten
heeft afgeworpen.
Meerwijk en omgeving is het gebied tussen de Ringvaart, Meerweg, Zandlaan en Schoollaan.

Boekenverkoop
bibliotheek Bennebroek

Zijn we nu gevrijwaard van ongewenste ontwikkelingen voor
de wijk? Het antwoord is nee!
Denk aan de geluidbelasting nieuwe weg direct bezuiden Bennebroek, de nieuwe
visie Oude Kern, intensieve
bouwplannen etc.etc.
Het bestuur is het niet gelukt
tot opvolging van bestuursleden
te komen. Een andere keus dan
beëindiging van de vereniging is
er niet.
In het algemene gedeelte van de

Linnaeushof favoriete dagje uit in Noord-Holland?
Bennebroek - Op anwb.nl/landvananwb
vindt u duizenden verrassende dagjes uit. En elke dag komen daar nieuwe bij. Dankzij inbreng van bezoekers
is en blijft het ‘Land van ANWB’ dé plek
waar iedereen in Nederland het perfecte dagje uit of weekendje weg vindt.Bekende uitjes, maar ook veel verrassende tips bij u in de buurt.
De ANWB wil graag weten wat de allerleukste uitjes zijn. Ook hierbij kun-

nen we hulp goed gebruiken, want de
meeste stemmen gelden.
Dus: ontdek en stem mee!
De top 12 bestemmingen die het meest zijn
voorgedragen voor een dagje uit in NoordHolland zijn:
- Sprookjeswonderland, Enkhuizen
- Broekerveiling, Broek op Langendijk
- De Holle Bolle Boom, Tuitjenhorn
- Dierentuin Artis

sen. Opgave 023 – 525 0366.
Kosten 3,00 euro.
Donderdag 19 mei, lange fietstocht naar de Wijde AA. Ca 50
km. Start vanaf het voormalig
gemeentehuis te Bennebroek.
Info 023 – 584 5300.
Koffie + ochtend, locatie Zuid
donderdag 26 mei om 14.30 uur
de geschiedenis van de Fado
muziek in beeld en geluid met
een live optreden. Opgave 023584 5300. Kosten 3,00 euro.
Donderdag 26 mei. Dineren in
het Nova restaurant, Zijlweg 203
(Hoek Randweg). Een gezellige sfeer en attente bediening. 3gangen diner. Kosten 21,- euro.
U bent vanaf 17.30 uur welkom.
Aanmelden voor 19 mei. Aanmelden 023 584 5300/525 0366.

Protestantse
gemeente
Bennebroek

- Geitenboerderij Ridammerhoeve, Amstelveen
- Linneaushof Bennebroek
- Marinemuseum, Den Helder
- Speeltuin Groenendaal, Heemstede
- Stoomtram Hoorn-Medemblik
- Zuiderzeemuseum Enkhuizen
- Vestingmuseum Naarden
- Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn

Bennebroek – Kerkdienst
zondag 8 mei in ‘t Trefpunt
(Protestantse gemeente Bennebroek) aan het Akonietenplein 1.

Kijk voor meer informatie op:
anwb.nl/landvananwb.

Tijd: 10.00 uur met ds W. van
Galen, Heemstede.
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Softbal
Kon. HFC bindt ook
Stormvogels aan zegekar Opnieuw winst voor RCH Pinguins
Regio - De Koninklijke HFC
blijft maar winnen. Ook afgelopen zondag 1 mei bleek dat HFC
weer een eenvoudige voetbalmiddag zou beleven.
Na het aftasten van elkaars
kracht was het HFC dat een
overwicht creëerde, maar dat
niet direct in grote kansen kon
omzetten. De sterke wind, die
regelmatig enigszins van richting wisselde, maakte het niet
eenvoudig voor beide teams.
Stormvogels met de wind vooral in de rug speelde de ballen vaak te hard naar voren zodat de voorwaartse het niet konden bijbenen. Teveel werd de bal
door beide teams hoog gespeeld
waardoor de wind vat kreeg op
de bal. Na een flipperkastsituatie was het Bart Nelis die het
eerste echte schot loste en keeper Jan Ziere de bal nog net met
de voet kon keren. Nog tweemaal was het Ziere die met de
voet redding bracht in de eerste
helft. Aan de andere kant was
het Roy Verkaik, hij speelde een
meer dan uitstekende wedstrijd,
die met een sliding kon voorkomen dat Danny Blok alleen voor
doelman van Rossum kwam te
staan. In minuut 38 was het raak.
Na een corner stompte doelman
Ziere de bal weg, voordat Carlos Opoku de bal op doel kon
koppen. De afvallende bal werd
vervolgens door Tuncay Yener
in het doel geprikt 1-0. Na de
rust bracht Stormvogels coach
Van der Fits twee nieuwe spelers in Kevin Sterling voor Danny Blok en Dubbelaar voor Dekker. Sterling zorgde in de twee-

de helft voor enig gevaar, maar
de verdediging van HFC hield de
controle. Doelman van Rossum
van HFC hoefde niet eenmaal
deze wedstrijd zijn klasse te tonen. Aan de zijde van Stormvogels hield de jonge verdediger
Amatdoelrasit spits Steve Beverley van HFC goed in bedwang.
Na een aardige aanval van
HFC belandde de bal bij Wouter Haarmans, hoewel hij zelf
kon schieten legde hij de bal af
op Steve Beverley die oog in oog
met doelman Ziere deze laatste
kansloos liet.
Het had er alle schijn van dat
Beverley buitenspel stond, maar
de goed leidende scheidsrechter Benali keurde het doelpunt
goed. Na hevige protesten van
de grensrechter van Stormvogels bleef hij bij zijn beslissing.
Stormvogels zat er doorheen en
kon geen vuist maken.
Bart Nelis trof met een hard
schot de lat maar verder speelde de beide teams de wedstrijd zonder veel hoogtepunten uit. EDO verloor verrassend
met 4-1 van DWV en DEM deed
wat het moest doen, winnen van
De Kennemers. Het blijft ongemeen spannend in de eerste
klasse. DEM is de lijstaanvoerder met één punt voorsprong
op HFC. EDO staat nu derde
met drie punten achterstand op
DEM. Zondag 8 mei moet DEM
naar het momenteel goed draaiende Pancratius. EDO mag geen
moeite hebben met de nummer
voorlaatst NVC. HFC gaat op bezoek bij De Kennemers.
Eric van Westerloo

Heemstede - De krachtsverschillen in de 3e klasse B van
het damessoftbal zijn dit jaar erg
groot. Door de samenvoeging
van de “Amsterdamse” en de
“Haarlemse” poule strijden nu 12
teams om de titel en het vermijden van de onderste plaats. Eigenlijk is alleen die laatste strijd
van belang, want sterke teams
als Olympia-3, DSS- 2, OG- 2
en Pioniers-2 zijn niet geïnteresseerd in promotie. De gevolgen
zijn na een paar speelrondes al
zichtbaar: een duidelijk linkeren rechter rijtje, met RCH-Pinguïns aan de goede kant, dankzij een afgetekende overwinning
op Herons-1.
Toch was het in de 1e inning
even schrikken voor de Heemsteedse gastvrouwen. Sandra
Assendelft op de heuvel zag 3

neke Ekker, beiden met 2 honkslagen, droegen bij aan het
vroegtijdige einde aan de wedstrijd na slechts 4 1/3 Heemsteedse slagbeurten, waarin
de stand werd uitgebouwd naar
12-2.
Sandra Assendelft kende na
de 1e inning geen moeilijkheden meer. Geen loopster kwam
nog verder dan het 1e honk en
zelfs de gebruikelijke wissel op
de heuvel na 3 innings werd een
slagbeurt uitgesteld.

Werpcijfers : Sandra Assendelft
Daniëlle Kuipers

4 innings
1 innings

3-0-5-2
2-1-0-0

Totaal RCH-Pinguïns

5 innings

5-1-5-2

Totaal Herons-1

4 1/3 innings

5-5-12-1

Honkbal

RCH/Pinguins wint derde dubbel op rij
Heemstede - Een dubbele
winst is meer dan dubbel wanneer hij behaald tegen een team
dat zich naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsen voor de nacompetitie van de bovenste zes.
Die punten worden immers meegenomen naar de nieuwe ranglijst, terwijl de resultaten tegen
de onderste zes geschrapt worden. Het Dordtse Hawks mag
gerekend worden tot de 6 sterkste clubs van de Overgangsklasse en vooral aan slag gaven beide ploegen het belang van hun

Europees Streetdancekampioen
Shanna uit Heemstede
Regio - Tijdens een feestelijke huldiging afgelopen donderdag heeft de Noordwijkse wethouder van
sport Gerben van Duin de kampioenen Ruby van Wanrooy uit Rijnsburg en Shanna Slaap uit Heemstede gefeliciteerd met hun fantastische prestatie op dansgebied. Onder leiding van choreograaf Anthony Benjamin en danscoaches Brenda en Lianne Heemskerk van THE Dance Academy uit Noordwijk zijn zij op de UDO Europese Kampioenschappen Hiphop Street Dance in Parijs Europees kampioen geworden in de categorie Duo’s onder 16 jaar.
Foto: Joke van der Zanden.

honkslagen langskomen en haar
infield 2 x de fout ingaan. 2 Heerhugowaardse runs waren het gevolg, waarbij de bezoeksters ook
nog eens 3 loopsters op de honken achterlieten. Maar daarna
werd de orde snel hersteld. Door
4 honkslagen, een vrije loop en
2 wilde worpen stond het aan
het einde van de 1e slagbeurt
al 5-2 en ook in de volgende
innings werd er flink op los getimmerd. Vooral Daniëlle Kuipers
en Sandra Assendelft, ieder met
3 hits, en Eva Verduijn en Jan-

duels aan. Met een weekendtotaal van 22 honkslagen voor de
Hawks en 20 voor RCH leek de
confrontatie aardig in balans te
zijn, maar RCH ontving 13 vrije
lopen wegens 4 wijd en gaf er
slechts 4 weg. Tel daarbij het totaal van 8 Dordtse veldfouten op
tegen geen enkele Heemsteedse, en de uiteindelijk ruime overwinningen van de Racing zijn
verklaard.
Met Enoch Deaton op de heuvel
konden de Hawks 4 innings lang
op een goed resultaat hopen.
RCH nam in zijn 2e slagbeurt
een 2-0 voorsprong na honkslagen van Tjerk Hogervorst en
Kevin Gerard, met tussendoor 4
wijd voor Ferd van Stekelenburg
en een opofferingsstootslag van
Giovanni Valmont. In de 5e inning leek het zelfs spannend te
worden toen Tony Enoch na zijn
2- honkslag de score tot 2-1 terugbracht, maar het Heemsteedse antwoord loog er niet om:
maar liefst 8 man kwam aan slag
en het waren Mark Smit, Zamir
Lijde, Lex Leijenaar en Bayron
Cornelisse, die via de thuisplaat
de stand op een onoverbrugbare 6-1 voorsprong zetten. Tjerk
Hogervorst scoorde in de 7e inning de 7-1, maar het laatste
woord was in de 8e slagbeurt
toch aan de bezoekers, maar
verder dan 7-2 lieten Chris Mowday en Ewout Bos (reliever in de
9e inning) het niet komen.
Zondag in Dordrecht beleefde RCH een moeizame start.
Dat gold ook voor pitcher Marcel Timmer, die startte met 4 wijd
en 3 honkslagen tegen, goed
voor een 2-0 voorsprong voor
de thuisploeg. Het Heemsteedse antwoord leek snel te komen,
maar volle honken bij 1 uit leverde niets op. Dat gebeurde nog

een keer in de 3e inning, maar
niet nadat Mark Smit en Zamir
Lijde na honkslagen al voor de
2-2- hadden getekend. Nadat in
de 2e helft van die 3e slagbeurt
de Dordtenaren opnieuw scoorden waren het in de 4e Heemsteedse omloop alweer Mark
Smit (na 4 wijd) en Zamir Lijde
(na een triple) die tekenden voor
de 3-4 voorsprong.
De laatste effectieve tegenstand
van de Hawks kwam in de 5e inning : 4 wijd en 2 honkslagen
leidden tot de 4-4, maar daarna was het uit met de Dordtse pret. Mick van Vliet tekende in de 6e slagbeurt voor de
5e Heemsteedse run en vervolgens gooide RCH de wedstrijd in
het defensieve slot. Marcel Timmer deed na 6 innings met 0-38-0 de heuvel over aan Robin
van Eis, die met 2-1-4-0 in de 3
resterende slagbeurten de thuisplaat schoon hield.
De pitcherswissel bij de Hawks
in de 7e inning pakte daarentegen veel minder effectief uit, althans vanuit Dordts perspectief. Martis (3-7-4-1 in 6 innings)
werd opgevolgd door Jurgen
Klaverdijk, die na 4 opponenten met 4 honkslagen tegen het
veld moest ruimen voor Tony
Enos, die evenmin in staat was
de Heemsteedse dadendrang in
te tomen.
Nadat in deze inning maar liefst
11 RCH’ers aan slag waren geweest, met 5 runs en 3 op de
honken achtergebleven lopers,
stond het 10-4 voor de Racing.
Het werd uiteindelijk 11-4 in
de 9e inning, waardoor Marcel
Timmer zijn ongeslagen status
handhaafde en Mark Smit met
een weekendtotaal van 4 honkslagen uit 6 slagbeurten zijn
slaggemiddelde verder opstuwde.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
T/m dinsdag 10 mei
• Collages in voormalig gemeentehuis Bennebroek,
Bennebroekerlaan 5.
Exposanten: Yvettte Jansen
en Lillette de Bruin-van Zijl.
De openingstijden van de expositie zijn van maandag t/m
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en
woensdagmiddag van 13.30 –
16.30 uur.
Vrijdag 13 mei t/m
dinsdag 5 juli
• Expositie Thea Verstraten en René van Geest in
het voormalig Gemeentehuis
in Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Thea Verstraten maakt beelden van hardsteen, marmer,
kilkenny (Iers) en arduin (Belgisch).
René van Geest creëert tekeningen, schilderijen op doek,
hout en glas, beeldhouwwerken en 3D ‘schilderijen’. Maandag tot en met vrijdag van 8.30
– 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

Theater
Zaterdag 7 en
zondag 8 mei
• Letterlievende Vereniging J.J. Cremer speelt
Goed Fout. Stuk over ‘na de
Tweede Wereldoorlog’.
Aanvang 20.15 uur (zaal open:
19.30 uur) in Theater De Luifel, Herenweg 96,Heemstede. Toegang: 15,- euro per
persoon. Reserveren: 0235289590, info@jjcremer.nl, of
via www.jjcremer.nl
Zaterdag 14 en
zondag 15 mei
• Toneel in de Luifel. Perspektief speelt ‘de Eetkamer’.
Aanvang 14/5: 20.15u. 15/5:
14.30 u.Kaarten: 10 euro via
telefoon 023-5321992 of www.
perspektief.biz. De voorstellingen vinden plaats in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede.

Muziek

Zondag 29 mei
• Ensemble Klezmaran (Jiddische muziek) speelt in de
Petrakerk Heemstede aan de
Limburglaan 3. Zaal open om
14.30 uur. Toegang vrij. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Divers
Vrijdag 6 mei
• Trefpuntcafé Bennebroek
met stadsecoloog, Akonietenplein 1, vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 7 mei
Stekken- en plantjesdag
Volkstuinvereniging Groenendaal van 10.00 tot 12.00
uur en gratis toegankelijk voor
zowel leden als niet-leden.
Manpadslaan (Manpadslaan
6 te Heemstede).

•

Donderdag 12 mei
• Lezing door Boudien de
Vries over haar boek Een
stad vol lezers, ‘s avonds
om 20.00 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
in Heemstede. Toegang is vrij,
reserveren gewenst: tel. 023 –
5282472. Het boek gaat over
Leescultuur in Haarlem 18501920.
Dinsdag 17 mei
Lezing Israël aan diverse kanten belicht. Met sprekers. Beide avonden beginnen
om 20 uur. Donderdagavond
28 april in het Trefpunt aan het
Akonietenplein 1 in Bennebroek, dinsdagavond 17 mei in
de Pinksterkerk, Camplaan 18
in Heemstede. De toegang bedraagt vijf euro.

•

Regio
Exposities
Tot zondag 8 mei
• Tentoonstelling Leren
voor het leven in het Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.historischmuseumhaarlem.nl
T/m zondag 8 mei
Noord-Hollandse uitwisselingsexpositie in de Waag
‘Verblindende
Schaduw’.
Locatie: Spaarne 30. De werken van Nora Baetens, Juul
Bogemann, Karen Ebert, Tineke Fischer, Noor Geurts, Greet
Harinck, Babette van Helsdingen, Corry Kooy, Richard van
der Koppel, Paul Kwisthout,
Alfred Ophof, Dolf Schifferstein, Joost Schmidt, Cecile
van Spronsen, Ruud Starke en
Manon Velthuizen.

•

Zie ook www.kzod.nl
www.gsagalerie.nl

en

Zondag 8 t/m
zondag 22 mei
• Schilderijen van Wim Vellekoop in Galerie De Waag
– Spaarne 30 te Haarlem.
(openingstijden: donderdag
tot en met zondag van 13.00
uur tot 17.00 uur) Zie ook
www.kzod.nl

Zondag 8 t/m
zondag 29 mei
• In galerie Kunstlease Haarlem d’Yserinckweg 1, Vijfhuizen expositie van 10 kunstenaars uit Noord-Holland. Thema: Mei. O.a. glazen
objecten en sculpturen van
keramiek. Info: www.kunstleasehaarlem.nl
T/m dinsdag 17 mei
Expositie Light Fabrics in Hotel Haarlem
Zuid, Toekanweg 2. Te zien
zijn
bedrukte
regenjassen en raamdiorama’s van
Michaëla J. Bijlsma

•

T/m donderdag 26 mei
Roza Schous (19) exposeert foto’s in Bibliotheek
Haarlem Noord.
Planetenlaan 170. De tentoonstelling is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek. Roza droomt ervan om met een busje vol kleding, accessoires en leuke
mensen de wereld rond te reizen om foto’s te maken voor
tijdschriften.

ragutti Bastaardmuziek uit
Suriname en Nederland.
Aanvang: 20.30 u.
Toegang: 7,50 euro.
Reserveren gewenst.
Tel. 023-5423540. Lange
Herenvest 122, Haarlem.
Zaterdag 14 mei

• Open dag Muziekcentrum

Zuid-Kennemerland in de
Egelantier van 12 tot 17 uur.
Muziekinstrumenten uitproberen en div. optredens van
bands en ensembles van het
MZK. Gasthuisvest 47 Haarlem. Info: 023- 531 93 48.

Zaterdag 21 mei
Jaarconcert Haarlems
Amateur Symfonie Orkest
(HASO) in de Doopsgezinde
Kerk Haarlem. Aanvang: 16.30
uur. Op het programma staan
werken van Glinka, Borodin,
Liadov en Rimsky-Korsakov.
De toegangsprijs 15,- euro.
Adres: Frankestraat 24.

•

Divers

•

T/m zondag 29 mei
Tentoonstelling: The Ephemera Show. Werk van
Ruth van Beek en Koen Hauser. Ruth van Beek richt zich
op vormen en texturen in het
gevonden materiaal. Koen
Hauser gebruikt zijn archief
vooral als inspiratiebron om
nieuw beeld te maken waarbij betekenis, werkelijkheid en
nagebouwde realiteit door elkaar lopen. Galerie 37, Groot
Heiligland 37, Haarlem.
Info: www.galerie37.nl

•

Muziek

Zaterdag 7 mei
• Musica Globalista: De
Nazaten plus Toninho Fer-

Zondag 8 mei
• Doopsgezinde Gemeente Haarlem presenteert
`Menno Simonszoon’, een
voorstelling over geloof,
hoop en twijfel uit het hoge Noorden. Dit jaar is het
450 jaar geleden dat Menno
Simonszoon, de voorman van
de doopsgezinden, overleed.
Aanvang: 13.00 uur. Locatie:
Frankestraat 24, Haarlem. Entree: 7,50 euro. Reserveren: tel.
023-5321883.
Dinsdag 10 mei

• Lezing ‘Santiago de Com-

postella’ bij NVVH om 14.00
uur in ‘De Herberg’, Westerhoutpark 46 te Haarlem. Kosten: 2,50 euro. Inlichtingen en
informatie, mw E. Grolman van
‘t Net, telefoon 023-5477486.
Donderdag 12 mei
Museum de Zwarte Tulp
organiseert een inleiding
met de titel ‘Kleurrijke
kostbaarheden’. Sluit aan bij
tentoonstelling over jonge en
oude meesters en bloemstillevens. Grachtweg 2 A te Lisse.
Aanvang 20.00 uur. Open vanaf 19.30 uur.
Entree: 5 euro per persoon, inclusief een kopje thee of koffie en een bezoek aan het museum. Aanmelden noodzake-

•

lijk: 0252-417900 of info@museumdezwartetulp.nl
Donderdag 12 en
vrijdag 13 mei
Tesselschade-Arbeid
•
Adelt, 140 jaar Hart voor
Vrouwen organiseert van
20.00 tot 22.00 en vrijdag
13 mei van 10.00 tot 13.00
een speciale jubileumverkoop in het landgoed Duinlust (Duinlustweg 16,2051 AA
Overveen). Div. ‘handmade’
producten’ te koop.
Zondag 15 mei
Zandvoortse Rommelmarkt in Gebouw de Krocht
naast de Katholieke Kerk aan
de Grote Krocht 41. De markt
is geopend van 10.00 – 16.00
uur met tweedehands spulletjes, antiek, curiosa, verzamelingen, boeken etc. De toegang tot de markt is gratis.

•

• Inwijding en presentatie van het gerestaureerde
‘Josephorgel’ om 19.30 uur
in Sint-Josephkerk in Haarlem (Jansstraat 43). Gemma
Coebergh geeft een bijzonder
presentatieconcert. Iedereen
is welkom, vooral degenen die
de restauratie mede mogelijk
hebben gemaakt.
Dinsdag 17 mei
• Cinema Globaal: Bijzondere informatie/filmavond
over bouwen met Aarde.
Zaal open 18 uur. Inloop informatiemarkt: 19.15 uur. Start
van de film: 19.45 uur Toegang: 2,50 euro, Met maaltijd
12,50 euro. Info: 023-5423540.
Donderdag 19 mei
Cinema Globaal presenteert, in samenwerking met
het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, de
documentaire ‘The voice
of 650 million times one’.
De documentaire vertelt het
verhaal van een viertal mensen met een handicap in ontwikkelingslanden en de vooroordelen die zij tegenkomen.
Aanvang 20.00 uur. Toegang:
2,50 euro. Info: 023-5423540.

•

T/m zaterdag 21 mei
Literaire portretten van
fotograaf Eddy Posthuma de Boer in bibliotheek
Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32. Gratis te bezoeken
tijdens openingsuren. Info:
www.bibliotheekhaarlem.nl.

•

Woensdag 25 mei
Tibetaanse lama Geshe
Ngawang Zopa geeft lezing
geven over ‘Visualisatie van
de Boeddha’ in Ruimte De
Garage, Kennemerstraat 11A
zw. 19.30 uur. In het boeddhisme wordt veel gewerkt
met het visualiseren van de
Boeddha. Bijdrage: 12,50 euro. Aanmelden: contact@
boeddhasgompa.nl of tel. mavr 13-14 uur: 06-22819591.
www.boeddhasgompa.nl

•
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Volledige weekendafsluiting Herenweg
De gemeente Heemstede voert dit voorjaar werkzaamheden uit op de Herenweg tussen de Koediefslaan en de Hugo de Grootlaan.
In het weekend van vrijdag 6 mei 21.00 uur tot en met maandag 9 mei 05.00 uur wordt dit deel afgesloten voor al het verkeer
vanwege rioolwerkzaamheden. Ook de bushaltes op de Herenweg tussen Lanckhorstlaan en Kerklaan zijn buiten gebruik. Gele
borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Afsluitingen
De Herenweg wordt afgesloten vanaf de kruising met de Hugo de
Grootlaan tot de kruising met de Willem Klooslaan. De Oude
Posthuisstraat en de Kerklaan worden afgesloten ter hoogte van de

kruising met de Herenweg (zowel het tankstation als de Bavo-kerk
blijven bereikbaar via de Kerklaan)

Omleidingsroutes doorgaand verkeer
• Doorgaand autoverkeer vanuit zuidelijke richting (Bennebroek)
wordt omgeleid via de Prinsenlaan/ Glipper Dreef richting
Heemsteedse Dreef.
• Verkeer binnen Heemstede kan via de Van Merlenlaan/
Camplaan/ Heemsteedse Dreef.
• Vanuit het noorden blijven de omleidingsroutes voor autoverkeer
hetzelfde als in de afgelopen maanden: vanaf de Westelijke
Randweg uit Haarlem wordt het autoverkeer omgeleid via de
Spanjaardslaan, Heemsteedse Dreef, Camplaan en de Van
Merlenlaan. Vanaf de Zandvoortselaan wordt het autoverkeer
omgeleid via de Lanckhorstlaan, Heemsteedse Dreef, Camplaan
en de Van Merlenlaan.

2 0 11

Inloopochtend
burgemeester
6 mei
Inwoners van Heemstede worden
van harte uitgenodigd om tijdens de
maandelijkse inloopochtend langs te
komen bij burgemeester Marianne
Heeremans.
De
eerstvolgende
inloopochtend vindt plaats op vrijdag
6 mei van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt
zonder afspraak vrij inlopen om
van gedachten te wisselen met de
burgemeester over ontwikkelingen
in Heemstede.

Lintjesregen
2011

Alleen bestemmingsverkeer mag tijdens deze weekendafsluiting
het afgezette gebied in vanaf zuidelijke richting.

Fietsverkeer
Doorgaand fietsverkeer vanuit zuidelijke richting kan gebruik blijven
maken van het fietspad tot de Oude Posthuisstraat. Hier volgt een
omleidingsroute via de Oude Posthuisstraat, Burgemeester van
Lennepweg en Koediefslaan. Vanuit noordelijke richting wordt fietsverkeer geleid via de Lanckhorstlaan.

Openbaar vervoer
Tijdens het weekend geen busverkeer mogelijk over het werkvak
op de Herenweg. Buslijnen 50 en 51 via de al bestaande omleidingsroute via de Spanjaardslaan en Heemsteedse Dreef.
Buslijn 4 rijdt via de Lanckhorstlaan en Heemsteedse Dreef. De
bussen stoppen op de daar aanwezige haltes.
vervolg op pag. 2

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

De zes mensen die tijdens de Lintjesregen
op vrijdag 29 april in Heemstede koninklijk
werden onderscheiden. Van links naar
rechts: G. van den Berg, mw. J.C. NijboerVerdonkschot, J.H.A. Katteler, burgemeester
Marianne Heeremans, mw. E.C.H. DraijerKlein, mw. A.M. Hrouda en G. Rekoert.
De heer Rekoert woont in De Zilk maar
gezien zijn betekenis voor Heemstede kreeg
hij de onderscheiding in deze gemeente. In
Bloemendaal werd de Heemstedenaar
L.J.G. Mense onderscheiden.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Voortgang 1e fase

Meer informatie en contact

Na de volledige afsluiting tussen 6 en 9 mei
geldt weer de huidige noord-zuidafsluiting.
Rond half juni 2011 volgt nog één keer een
afsluiting van hetzelfde gebied. Naar verwachting kunnen de wegwerkzaamheden
eind juni 2011 worden afgerond.

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden aan de Herenweg, de gevolgen en
de voortgang vindt u op www.heemstede.nl
> Actueel > Volg het beleid > Reconstructie
Herenweg.

Sprookjes bestaan weer
in Groenendaal
Op zondag 15 mei organiseert Stichting
Vrienden Kinderboerderij ‘t Molentje een
sprookjesspeurtocht
in
Wandelbos
Groenendaal. Tussen 11.00 en 14.00 uur
kan elke vijf minuten een speurtocht
gestart worden op de kinderboerderij.
Kaartjes hiervoor zijn gratis verkrijgbaar
op de kinderboerderij. Wees er snel bij,
want op is op!
De sprookjesspeurtocht is een nieuwe
activiteit in aanloop naar het Herfstbal op
zaterdag 5 november 2011. Kinderen en hun
ouders gaan dan op zoek naar sprookjesfiguren uit het Herfstbal. Dit Herfstbal vervangt het alom bekende Midwinterfeest.

Thema sprookjesspeurtocht
Het is niet pluis in het bos van Groen en Daal!
Sprookjesfiguren zijn druk in de weer met de
voorbereidingen voor het komende Herfstbal.
Maar iedereen is in de war want de Trol heeft
de staf van de Tovenaar verstopt. Die staf is
nodig om straks op het Herfstbal te kunnen
toveren. Kinderen moeten zoeken naar elfen, kabouters, de trol en de heks. Bij elk sprookjesfiguur hoort een opdracht en als die goed wordt uitgevoerd, ontvangen de kinderen een
letter. Alle letters vormen samen een woord dat te maken heeft met het komende Herfstbal
in november. Uitgebreide informatie over het Herfstbal volgt in oktober 2011.

Vrijheidsloop
In de nacht van 4 op 5 mei vindt de Vrijheidsloop
van Wageningen naar Heemstede plaats. Een groep
ie oorlogsveteranen
medewerkers van de gemeente en drie
vertrekken na afloop van de 4 mei herdenking aan de
eningen. Middernacht
Vrijheidsdreef in Heemstede naar Wageningen.
n ontvangst. Dit vuur
nemen zij daar het bevrijdingsvuur in
brengen zij met een estafetteloop naar Heemstede. Op donderwacht voor het raadhuis
dag 5 mei rond 09.30 uur worden zij verwacht
van Heemstede. Bij aankomst biedt de heer G. Visser, voorede het vuur aan aan
zitter adviescommissie Veteranen Heemstede
burgemeester Marianne Heeremans. Gezamenlijk onsteken
eze ontvangst wordt
zij het Vredesvuur voor het raadhuis. Deze
muzikaal opgeluisterd door de “Band of Liberation”. Inwoners
g te zijn.
zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
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Nieuw beleid op komst
voor kappen van bomen
De gemeente Heemstede werkt aan een nieuw beleid voor het kappen van bomen. Dit
toekomstige beleid voor kapvergunningen is nog niet vastgesteld en dus nog niet
van kracht. Het toekomstige beleid houdt in dat particuliere eigenaren van bomen
voortaan geen kapvergunning meer hoeven aan te vragen.
Een uitzondering is er voor de bomen die
op de ‘lijst van beeldbepalende bomen’
staan. Deze bomen mogen in principe niet
gekapt worden. Particulieren die een boom
in de tuin hebben die op deze lijst voorkomt,
zullen alleen bij uitzondering toestemming
krijgen om zo’n boom te kappen. Ook de
‘lijst van beeldbepalende bomen’ is nog niet
vastgesteld en nog niet van kracht. Op 9
mei wordt het toekomstige kapbeleid
besproken in de raadscommissie Ruimte.
Iedereen die dat wil is van harte welkom om
zijn of haar mening hierover te komen

geven tijdens de vergadering. Verder zal de
gemeente de lijst met beeldbepalende
bomen uiteraard openbaar maken en
krijgen de eigenaren van de bomen die op
deze lijst staan persoonlijk bericht. Er volgt
nog een inspraakprocedure en de betreffende eigenaren kunnen dan hun zienswijze geven en bezwaar maken.
Kijk voor meer informatie op
www.heemstede.nl onder ‘Vergaderstukken
en besluiten’ bij de commissie Ruimte van
9 mei (agendapunt 7).

Werk aan de weg
Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase
tussen Koediefslaan en Hugo de Grootlaan wordt tot medio juni 2011 aangepakt. Verkeer kan
alleen van zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.
In het weekend van vrijdag 6 mei 21.00 uur tot en met maandag 9 mei 05.00 uur is de
Herenweg tussen de Koediefslaan en de Hugo de Grootlaan volledig afgesloten voor
doorgaand verkeer. Omleidingsroutes worden met bebording aangegeven.
Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg het beleid > Reconstructie Herenweg.

Stormvogelweg/Zandvoortselaan
Van 9 t/m 13 mei wordt de bestrating hersteld op de kruising StormvogelwegZandvoortselaan. Verkeer vanuit en naar de wijk Vogelpark wordt omgeleid via de
Schollevaarlaan.

Rhododendronplein-Azalealaan- Orchideeënlaan
Tot half mei 2011 wordt de bestrating van het Rhododendronplein, Azalealaan en
Orchideeënlaan op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte
verkeershinder.

Roemer Visscherplein
Tot half mei 2011 vindt klein herstel plaats van enkele parkeervakken op het Roemer
Visscherplein. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Leidsevaart Bennebroek
Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. De
werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld.
Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

Reconstructie Herenweg?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een
aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen
omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens
het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze
rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 39
het aanbrengen van reclameletters
op clubgebouw
ontvangen 22 april 2011
Bronsteeweg 1
het plaatsen van een erfafscheiding
ontvangen 28 april 2011

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan
2011.127

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:

2011.135

Johannes Verhulstlaan 8

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Bosboom Toussaintlaan 41 het kappen van 1 eik
ontvangen 22 april 2011
Bosboom Toussaintlaan 47 het kappen van 1 eik
ontvangen 22 april 2011
Alberdingk Thijmlaan 36
het kappen van een conifeer
ontvangen 26 april 2011
Van Merlenlaan 7
het kappen van een ceder
ontvangen 26 april 2011
Crayenestersingel 57
het kappen van een beuk
ontvangen 26 april 2011
N.K.J. van Waasplein 7
het kappen van 3 lellandi's, 1 blauwspar,
4 coniferen
ontvangen 29 april 2011

2011.128

2011.131
2011.133

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Von Brucken Focklaan 21
het plaatsen van een dakopbouw
Borneostraat 60
het plaatsen van een dakopbouw

2011.079
2011.030

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Frans Lisztlaan 34
het uitbreiden van een woonhuis

2011.084

2011.134

2011.132

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 5 mei 2011 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:
het uitbreiden van een woonhuis

Het verzoek ligt vanaf 5 mei 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de
periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 29 april 2011)
2011.130

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

Johannes Verhulstlaan 8

2011.102

2011.129

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor slopen
Achterweg 19
het verwijderen van asbesthoudende
materialen en renovatie dak van het
clubgebouw Pauwehof
ontvangen 27 april 2011

het uitbreiden van een woonhuis

2011.102

Omgevingsvergunning voor bouwen
Prinsenlaan 1
het aanbrengen van een kozijn en wijzigen
2011.104
van een kozijn in de voorgevel, het verwijderen
van een schoorsteen
Omgevingsvergunning voor kappen
Johannes Verhulstlaan 32
het kappen van een oostenrijkse den

2011.120

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5 mei 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Vergunning op basis van de Woningwet (oude regelgeving)
Verleende reguliere bouwvergunningen 2e fase (verzonden 22 april 2011)
Duin en Vaart 2A
het bouwen van een woonhuis
2010.212/
met praktijkruimte
4137
Duin en Vaart 2B
het bouwen van een woonhuis
2010.213/
4137
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5 mei 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning
te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden
de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 24 maart 2011.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Raadsbesluiten van 28 april 2011
1

Agenda raadsvergadering 28 april 2011

Brief nr 16 van de lijst ingekomen stukken wordt betrokken bij agendapunt 4. Een later
ingekomen reactie van een inwoner op brief nr 16 wordt ook bij het agendapunt betrokken.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2

Voorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Centrum en omgeving’
De raad besluit conform het voorstel met 17 stemmen voor en 2 tegen.
Voor stemmen de fracties van PvdA, GL, VVD, D66 en CDA
Tegen stemt de fractie van HBB.

Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

5

3

De raad besluit:

Kennisnemen van input visiedocument Heemstede (kerntakendiscussie)

De raad besluit:
1. kennis te nemen van de input voor het visiedocument Heemstede;
2. de input te aanvaarden als de basis voor het vervolg van de kerntakendiscussie.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

4

Vaststellen bestemmingsplan Centrum en omgeving

Tarief voor brengen huisvuil naar milieustraat

1. een tarief in te voeren voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door
particulieren;
2. de tarieventabel Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 te
wijzigen door toevoeging van een tarief van € 2,00 per huisvuilzak voor het storten van
huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren
De raad besluit conform het voorstel met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Voor stemmen de fracties van VVD, D66 en CDA
Tegen stemmen de fracties van PvdA, GL en HBB

De raad besluit:
1. het bestemmingsplan ambtshalve te wijzigen in die zin dat het aantal toegestane horecavestigingen wordt uitgebreid van 20 naar 23 vestigingen (inclusief de 2 cafés) en dat de
wijzigingsbevoegdheid voor Binnenweg 160 (perceel voormalige postkantoor) wordt uitgebreid met de mogelijkheid hier horecabedrijven-categorie 1 te vestigen;

6

2. de wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen over te nemen;

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

3. het bestemmingsplan Centrum en omgeving, bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0397.BPcentrumeo -0201.GML
met de bijbehorende bestanden vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de
GBKN (versie oktober 2009) en kadastrale kaart (versie december 2009) samengevoegd
tot één bestand genaamd o_ NL.IMRO.0397.BPcentrumeo -0201.GML.DGN.

7

Amendement Eikenlaan / Julianaplein
De raad besluit WRO-zone-wijzigingsgebieden 4 en 5 te laten vervallen uit het bestemmingsplan
De raad verwerpt het amendement met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Voor stemmen de fracties van PvdA, GL, D66 en HBB
Tegen stemmen de fracties van VVD en CDA

8

Amendement carports

Vaststelling Milieujaarverslag 2010

De raad besluit:
- Het milieujaarverslag 2010 vaststellen

Lijst ingekomen stukken raad 28 april 2011

De raad besluit conform de afhandelinsgvoorstellen, muv brief #14 (motie van de gemeente
Leek betreffende kosten Congres en ALV VNG). De VVD dient een motie in, waarover onder
agendapunt 8 wordt gestemd. En muv brief #15 (brief van de VNG betreffende bestuursakkoord). Het bestuursakkoord wordt geagendeerd in de cie Middelen van 11 mei 2011.

Wat verder ter tafel komt

Motie
De raad spreekt uit:
van oordeel te zijn dat het mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder (bv
eendaags) Congres en Algemene Ledenvergadering te organiseren
draagt het College op als de deelname niet significant wordt verlaagd van deelname aan dit
Congres af te zien

De raad besluit
1. De verbeelding van het bestemminsgsplan “centrum en omgeving” zodanig aan te
passen, dat:
a. aan de carports, behorende bij de percelen L. van Wijkplein 10, 11, 14 en 15 en Kees van
Lentsingel 1 de woonbestemming wordt toegekend;
b. de carports worden opgenomen in de betreffende bouwvlakken;
c. de specifieke bouwaanduiding “Overkapping” wordt verwijderd.

deze motie schriftelijk ter kennis te brengen aan de Algemene ledenvergadering van de
VNG op 8 juni 2011

2. Artikel 19.2.3 van de regels, te weten het toestaan van een overkapping op de
bestemming “Tuin” te laten vervallen.

Dhr. Klaasen informeert naar een artikel in De Heemsteder over vergunningvrij kappen van
bomen en suggereert de wethouder rectificatie te vragen.
De wethouder verklaart dat vergunningvrij kappen eerst wordt besproken in de cie RUI van
mei en dat zij over eventueel rectificatie zal nagaan of dat zinvol is.

De raad verwerpt het amendement met 6 stemmen voor en 13 tegen.
Voor stemmen de fracties van PvdA, GL en HBB
Tegen stemmen de fracties van VVD, D66 en CDA

draagt de griffie op de gemeenteraad van Leek hierover te informeren.
De raad besluit unaniem conform de motie.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

Agenda
Vergadering commissie Ruimte
De raadsco mmissie Ruimte houdt een openbare vergadering op9 mei 2011 om 20.00 uur
in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
■Vaststellen

agenda co mmissievergadering van 9 mei 2011
t burgers
■Uitvoering welstandstoezich t (A-stuk)
■Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord (A-stuk)
■Ontwerp omgevingsvergunning Belle Rive Noord (B-stuk)
■Vaststelling stedenbouwkundig plan "de Slottuin" en uitgangspunten bestemmingsplan
(B-stuk)
■Wijziging beleid kapvergunning (B-stuk)
■Beleidsregels voor verlening of weigeren splitsingsvergunning (B-stuk)
■Vooroverleg "Het Houthof" (C-stuk)
■Overzich t bouwproject en
■Act iepuntenlijst
■Wat verder ter tafel komt
■Spreekrech
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Invoering tarief voor het brengen van huisvuil
naar milieustraat
Bij besluit van 28 april 2011 heeft de raad de Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 gewijzigd vastgesteld. Er is een tarief ingevoerd voor het storten van huishoudelijk afval van partic ulieren op de milieustraat. Het tarief bedraagt € 2,00 per huisvuilzak.
De Verordening is met ingang van 1 mei 2011 in werking getreden. De verordening ligt
gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te
raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl via
“Politiek & bestuur” onder “Lokale regelgeving”.

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Uitschr ijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)

Vergadering commissie Samenleving
De raadsc ommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op10 mei 2011 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
■Vaststellen

agenda co mmissievergadering van 10 mei 2011
t burgers
■Presentatie dece ntralisatie jeugdzorg
■Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2010 (A-stuk)
■Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 (A-stuk)
■Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk
■Act iepuntenlijst
■Wat verder ter tafel komt
■Spreekrech

Vergadering commissie Middelen
De raadsc ommissie Middelen houdt een openbare vergadering op11 mei 2011 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te
trace ren is, besluit het col lege van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende bestemming” uit te sch rijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat
ingesch reven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocum ent of rijbewijs
bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan
worden van versch illende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de
AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing
gedaan wordt.
Het co llege van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon /
personen met onbekende bestemming uit te sch rijven:
J. Adler, geboren 09-04-1980, adres Tesselschadel aan 1, per 04-04-2011
S.B.L. Bos, geboren 14-04-1992, adres Romeinlaan 12, per 07-04-2011

Op de agenda:
■Vaststellen

agenda co mmissievergadering van 11 mei 2011
■Spreekrech t burgers
■Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (A-stuk)
■Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
(A-stuk)
■Jaarrekening 2010 gemeente Heemstede (A-stuk)
■Verordening Financi eel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota Act ivabeleid
2011 (A-stuk)
■Wijziging verordening op de Rekenkamerco mmissie (A-stuk)
■Tweede herbenoeming voorzitter Rekenkamerco mmissie Heemstede (A-stuk)
■Jaarverslag Rekenkamerco mmissie Heemstede 2010 (A-stuk)
■Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK
■Act iepuntenlijst
■Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrech t en uitleg over het versch il tussen A-, B- en
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer
weten? Neem co ntact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschr ift bij het co llege
van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook
kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Rech tbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacat ures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, recht en en plich ten? Of
zoekt u een goede cu rsus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terec ht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca -de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.

Spreekuur op afspraak, telefonisc h
bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00
uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden
van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme 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.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?

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

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

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

Beroep

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

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 verweten 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 betrekking heeft, worden overlegd.

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

Ter inzage

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.

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).

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Bevrijdingspop met Ben Saunders

Houtsnippen
bekijken

Heemstede - Op donderdag 12
mei van 19.00 uur tot zonsondergang maakt boswachter Peter
de Jong van Landschap NoordHolland, een wandeling over
landgoed Oud Woestduin. Hij
wil graag het bijzondere broedgedrag van de houtsnip laten
zien. De houtsnip is een broedvogel die veel aandacht trekt.
Op het landgoed Oud Woestduin broeden er ieder jaar een
aantal. Het is een wat logge vogel met een schitterend verenkleed en een indrukwekkend
lange snavel. In de broedtijd gedraagt de houtsnip zich heel opvallend. Hij vliegt op ongeveer 15
meter hoogte en draait rondjes.
Ook maakt hij een heel apart geluid. Natuurlijk besteden we ook
aandacht aan andere broedvogels die we onderweg tegen komen, zoals de boomklever die
z’n naam eer aandoet door de
manier waarop hij naar voedsel
zoekt.

Door de camouflagekleuren valt
een broedende houtsnip op de
bosbodem nauwelijks op (fotograaf: Ger Tik).
Tijdens de excursie hoort u ook
het nodige over de cultuurhistorie van dit landgoed. Wij adviseren u een verrekijker mee te nemen als u die heeft. Het kan ‘s
avonds behoorlijk afkoelen, een
extra vest of trui is aan te raden.
Aanmelden is noodzakelijk en
kan via www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in
De kosten bedragen 6,50 euro. Beschermers van Landschap
Noord-Holland betalen 3,50 euro
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.
Start: parkeerterrein Leyduin
Manpadslaan 2, Vogelenzang.

Regio – Met Kate Nash en Joost
van Bellen is het programma van
Stichting Bevrijdingspop Haarlem compleet. Kate Nash staat
geprogrammeerd op het Provincie Noord Holland podium. Joost
van Bellen is op 5 mei te zien
op het Jupiler podium. Dit heeft
Stichting Bevrijdingspop vanmiddag bekendgemaakt.

Eerder maakte de organisatie de
namen bekend van onder meer
Waylon, Ben L’Oncle Soul, Triggerfinger, Dazzled Kid, The Baseballs en Frankie & The Heartstrings en de winnende act van
de Rob Acda Award RED17. Ook
kondigde de organisatie met genoegen de winnaar van The Voice aan, Ben Saunders. Deze ar-

1 Mei PvdA-spelden uitgereikt

tiesten geven acte de presence
op het Provincie Noord Holland
podium. Gerhardt, Moss, Beans
& Fatback, Flinke namen, Jah6,
Thee Attacks en het Haarlemse
Chef’ special staan geprogrammeerd op het Jupiler podium.
Kijk voor alle info op:
www.bevrijdingspop.nl

PKN dienst

Heemstede - Op zondag 1 mei vierde de Partij van de Arbeid
zijn 65-jarig bestaan. Heemstede kent twee leden die vanaf
de oprichting lid van de PvdA zijn geweest. Afgelopen zondag
hebben Mevrouw Dok en de heer Spier de PvdA speld uitgereikt gekregen.

Heemstede – Protestantse
Gemeente Heemstede houdt
zondag 8 mei diensten.

Het waren fractievoorzitter van de partij de heer Johan Maas en bestuurslid Pieter van der Hoeve die de spelden officieel uitreikten.
Naast de twee 65-jarige jubilarissen kent de afdeling Heemstede ook
nog een lid die dit jaar 50 jaar verbonden is aan de PvdA.
Dit is de heer Leendert Ruitenberg. Paul Witers, voorzitter van de afdeling enCoby Kroon, secretaris van de afdeling Heemstede hebben
de onderscheiding uitgereikt.
De heer Ruitenberg is a jaren penningmeester van de afdeling.

Kennemerduin: 10.30 u. mw.
ds. H. Atsma.

Pinksterkerk: 10.00 u. mw.
ds. A. Kooi (Haarlem), met
Kinderkring en crèche.

Oude kerk: geen dienst.

