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Parels uit de samenleving 
in het zonnetje gezet
Heemstede – ‘Doe een pak aan, 
een collega van me krijgt een 
lintje. We gaan even een cruise-
schip bekijken. Het is al afge-
sproken, we moeten even  koffie 
drinken bij…’ Nette smoezen om 

aspirant-gedecoreerden op vrij-
dagochtend naar het raadhuis 
te lokken. Het werkte.
Burgemeester Marianne Heere-
mans verwelkomde vier dames 
en twee heren. Voor het eerst 

meer dames, waar heren altijd 
ver in de meerderheid waren. 
Dat deed haar deugd!

Elders in deze Heemsteder meer 
over de ‘lintjes’.

Op de foto de heren Mascini en Stolk en de dames Meier, Smit, burgemeester Heeremans, Koetsier en 
Schriek.

Nieuwe Beatrixboom op Van Wijkplein
Heemstede – Op het Van Wijk-
plein kwijnde de in 1988 in 
verkeerde grond geplante linde 
weg. Dat doen we nu beter, vond 
de gemeente en maakte een 
plantgat van acht bij acht me-
ter waar nu een bijna volwassen 
koningslinde prachtig in vers 
voorjaarsgroen staat.
Volgens wijkbewoner en initi-
atiefnemer Peter van Rijk een 
echte kleinbladige Hollandse. 
Een linde met een rijke geschie-
denis. Van Rijk ging  
zelfs terug naar Freya, de Noord-
se godin van de vruchtbaar-
heid, de liefde, de leidster van 
de Walkuren, in die tijd zou je 
ook kunnen zeggen de aanvoer-
der van verzetshelden. Waarmee 
de boom dus in de Heemsteed-
se verzetsheldenwijk op de juis-
te plaats staat.
Wethouder Christa Kuiper was 
door Van Rijk uitgenodigd om 

deze boom opnieuw in te wijden 
en de nieuwe bank rondom de 
boom uit te proberen. Als wet-
houder met groen in haar porte-
feuille, was zij blij te zien dat er 
een flinke boom was geplaatst, 
nu op een manier die de boom 
een lang leven kan geven. Een 
linde, zo bewijst de gemeente 
Bergen, kan wel 400 jaar wor-
den. Dat zullen we nog weleens 
zien!

Een mooi initiatief van alle om-
wonenden om de bank te kopen 
en zo een hangplek voor oude-
ren te maken. De inwijding van 
deze fraaie koningslinde werd 
maandag, met oranje gebak en 
oranjebitter, een buurtfeestje 
zoals je dat spontaan kan vieren 
op de eerste zonnige dag waar 
je een maand voor gespaard 
hebt.
Ton van den Brink
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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van 1930

Het spoor van toen
Heemstede - Deze komt uit het Noord Hol-
lands Archief en laat de Leidsevaartweg zien 
van Zuid naar Noord in 1930. Veel veranderd, 
links nog huizen aan de Constantijn Huy-
genslaan die in 1944 zijn gesloopt, het sta-
tion pas een paar jaar oud en in 1956/1958 
gesloopt en nu het huidige bouwwerk. 
Rechts zien we los- en laadplek, dat is nu 
een parkeerplaats voor auto’s. Verder rechts 
zien we nog de oude bebouwing voordat de 
P.C. Boutenskade werd aangelegd (1932). 
De brug over het water nog uit 1927, in 1972 
verbreed. Ook zien we nog Pension Sweerts 
aan de Oostzijde van het station, gesloopt in 
het voorjaar van 1983. Erachter firma Thool-
en met hun gebouw, gesloopt in 1975. Er is 
veel veranderd dus op deze plek in de loop 
der jaren. Originele foto die men eindeloos 

kan vergroten in het Noord Hollands Ar-
chief/zoekbalk Leidsevaartweg. Informatie: 
info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

Leerlingen Willinkschool 
ruimen Bennebroek op
Bennebroek - In het kader van 
het Afvalproject van de Willink-
school hebben alle 180 leerlin-
gen vorige week zwerfafval op-
geruimd op het schoolplein en in 
de omgeving van de school.

Na een uitleg van medewerkers 
van De Meerlanden gingen de 
leerlingen per groep, gewapend 
met vuilgrijpers, handschoenen, 
vuilniszakken en veiligheidshes-
jes de straat op om zoveel mo-
gelijk zwerfvuil op te ruimen. De 
bovenbouwleerlingen kregen 
ook nog een leerzame les van 
een medewerkster van De Meer-

landen over wat er allemaal met 
gescheiden afval gebeurt.
In groepjes gingen alle leerlin-
gen afgelopen maandag enthou-
siast op zoek naar zwerfafval in 
de buurt van de school. Na ruim 
een uur was iedereen weer terug 
op het schoolplein en werd ge-
zamenlijk de opbrengst van deze 
actie bekeken. Er werden kran-
ten, flessen, sigarettenpeukjes 
en nog veel meer opgeruimd. Het 
gevonden afval werd uiteinde-
lijk door de leerlingen van groep 
3 en groep 7 in de vuilniswagen 
gegooid. Als afsluiting mochten 
alle leerlingen in vol ornaat op de 

groepsfoto en ontving de direc-
trice van de Willinkschool vuil-
grijpers en veiligheidshesjes van 
De Meerlanden om in de toe-
komst zelf makkelijk en veilig 
zwerfafval te kunnen opruimen.
De Meerlanden houdt regelma-
tig zwerfafvalacties op basis-
scholen en verzorgt rondleidin-
gen voor scholen op het bedrijfs-
terrein in Rijsenhout. Het bedrijf, 
dat actief is in afvalinzameling, 
beheer van de openbare ruimte 
en opwekking van bio-energie, 
vindt het belangrijk dat kinderen 
zich al vroeg bewust worden op 
het gebied van (zwerf)afval.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 6 mei 
begint de dienst in de Petrakerk 
aan de Limburglaan 3 om 10.00 
uur. Voorganger is ds. J.M. Mud-
de uit Haarlem. Dit is de vierde 
en laatste zondag in het kader 
van het project ‘Schitterend le-
ven’. Er is kinderopvang voor de 
kleinsten en Bijbelklas voor de 
kinderen van de basisschool.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 6 mei is 
ds. P.I.C. Terpstra de voorganger 
in de dienst in de Pinksterkerk, 
die begint om 10 uur. Er is cre-
che voor kinderen tot 4 jaar, een 
Kinder Andersdienst voor 4- tot 
10-jarigen, de Spiegeltent voor 
kinderen van 10 tot 12 jaar en 
Reflection voor tieners van 12 tot 
15 jaar.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schin-
kelshoek zondag 6 mei om 10.00 
uur de voorganger.

Diensten in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, leidt zondag 6 mei 
ds. D.A. Bos uit Doetinchem de 
viering om 10.00 uur. Er is Kom 
in de Kring (0-9 jaar).



De eerste week van mei is letterlijk een gedenkwaardige week.
Op 4 mei herdenken wij onze landgenoten die door oorlog hun leven lieten.
Op 5 mei herdenken wij met de jaarlijkse viering onze herkregen vrijheid.

Vrijheid die sinds 1798 in onze grondwet gegarandeerd wordt net als
de vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers.

Niet overal geldt dit recht.
Daarom hebben in 1993 de Verenigde Naties 3 mei uitgeroepen tot

de Internationale Dag van de Persvrijheid.
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Excursie voor senioren 
naar Singer Museum

Heemstede - Casca organiseert 
op 15 mei een excursie voor se-
nioren naar Laren. U gaat met de 
enige dorpsgids van Laren, Vin-
cent Hilhorst, een historische 
wandeling van 1,5 à 2 uur door 
Laren maken. Hij laat de mooiste 
plekjes zien en vertelt gepassio-
neerd over de schilders en kun-
stenaars die er wonen. 
Daarna gaat u met elkaar lun-
chen en bezoekt vervolgens 
het Singer Museum. Singer La-
ren herbergt een verrassende en 
brede verzameling van interna-
tionale beeldende kunst uit de 
periode 1880-1950. Het museum 
is prachtig gelegen aan de rand 
van Laren, midden in het Gooi. 
U bezoekt hier ook de tentoon-
stelling: ‘Schilders aan Zee - van 
Mondriaan tot Munch’ en ziet 
prachtige strand- en zeegezich-

ten van de Noordzeekusten van 
Bergen in Noorwegen tot Ber-
gen aan Zee van Johan Bartold 
Jongkind, Max Liebermann, Piet 
Mondriaan, Edvard Munch en 
vele anderen. De collectie komt 
uit Museum Kunst der West-
küste op het Duitse Waddenei-
land Föhr. 
Voor de excursie wordt verza-
meld op dinsdag 15 mei om 8.55 
uur in de hal van station Heem-
stede. Kosten inclusief entree en 
Cascakosten, exclusief reiskosten 
en consumpties)  23 euro, hou-
ders van een Museumjaarkaart 
11 euro. Opgeven kan door mid-
del van het betalen tot uiterlijk 
donderdag 10 mei bij de receptie 
van Casca de Luifel, Herenweg 96 
van maandag tot en met donder-
dag tussen 9 en 16 uur en op vrij-
dag tussen 9 en 13 uur.

Het prachtig gelegen Singer Museum in Laren.
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Lot bekend drie vermiste 
Heemstedenaren

De gemeente Heemstede heeft 
in 1995 de herinneringslijst ‘In-
Memoriam 1940-1945’ opge-
steld, waarop vermeld 188 om-
gekomen of vermiste Heem-
steedse oorlogsslachtoffers uit 
de Tweede Wereldoorlog. Het 
aantal niet-joodse slachtoffers 
bedraagt 48. Geen van de perso-
nen staat als vermist vermeld op 
deze lijst. Het aantal op de her-
inneringslijst vermelde omgeko-
men of vermiste joodse slachtof-
fers bedraagt 140. In totaal staan 
op deze lijst 3 personen als ver-
mist vermeld: twee mannen en 
een vrouw. De 3 op de gemeen-
telijke herinneringslijst vermelde 
vermiste personen zijn:
- Hugo Bacharach (geboren 
01-09-1875 te Wiesbaden),  - 
Hedwig Elisabeth Sara Cohn-
Loewenstein (geboren 28-12-
1883 te Keulen), - Moritz Otto Is-
rael Kauffmann (geboren 31-03-
1879 te Hamburg).
Hans Krol, voormalig directeur 
van de Heemsteedse Openbare 
Bibliotheek en (mede-)schrijver 
van diverse historische artikelen 
en boeken, heeft zeer recent de-
ze lijst op zijn weblog geplaatst 
en daarmee het lot van de jood-
se oorlogsslachtoffers nog eens 
nadrukkelijk onder Haralds’ aan-
dacht gebracht. Wim de Wagt, 
kunsthistorisch auteur en jour-
nalist, heeft een artikel geschre-
ven over ‘De familie Baruch, de 
Heemsteedse joden en deHolo-
caust’. Ook hij constateert dat er 
nog steeds op de lijst ‘In Memo-
riam’ van de gemeente Heemste-
de vermiste personen staan. Ook 
op de website van het virtuele 
Joods Monument staan de na-
men van de drie genoemde ver-
misten vermeld. Echter eveneens 
zonder bekende sterfdatum. 

Harald voerde een bescheiden 
deskresearch (bureauonder-
zoek) uit in de vorm van een se-
cundaire analyse van diverse be-
staande bronnen, artikelen en 
websites. Het internet speelde 
daarbij een belangrijke rol. Hij 
legde het onderzoeksresultaat 
ter beoordeling eerst voor aan 
de heren Hans Krol en Wim de 
Wagt. 

 Veel van de Heemsteedse joden 
waren in de dertiger jaren van 
de vorige eeuw uit Duitsland ge-
vlucht.  Op 28 juni 1940 moes-
ten de, na 1 januari 1933 Duits-
land verlaten hebbende joden, 
zich binnen 8 dagen melden aan 
het politiebureau. M.i.v. 30 sep-

tember 1940 moesten alle joden 
die na 1 januari 1933 uit Duits-
land waren gevlucht de kust-
strook verlaten; 122 joden ver-
trokken uit de gemeente Heem-
stede. Eind april-begin mei 1942 
vond er een verplichte ‘evacua-
tie’ plaats van de resterende jo-
den uit de kuststreek. Met een 
koffer, met daarin slechts een 
deken, wat kleding en brood 
voor een dag, moesten zij zich 
in de Haarlemmerhout verzame-
len. Hier stonden trams klaar om 
hen naar station Haarlem te ver-
voeren. Vandaar ging het met de 
trein naar Amsterdam en na een 
tijdje werd men vanuit de tot ver-
zamelplaats ‘ingerichte’ Holland-
sche Schouwburg overgebracht 
naar het kampWesterbork in 
de provincie Drenthe. Wester-
bork diende als centrale verza-
melplaats voor de transporten in 
goederenwagons naar de Duit-
se vernietigingskampen. Er werd 
door de instanties heel systema-
tisch te werk gegaan. De meeste 
joodse Heemstedenaren zijn om-
gekomen in Auschwitz en Sobi-
bor.

Het resultaat van het onderzoek 
is, dat er nu eindelijk helderheid 
is gekomen met betrekking tot 
het lot van de drie vermiste jood-
se Heemstedenaren.
- Hugo Bacharach is geboren op 
1 september 1875 in Wiesbaden. 
Hugo had ook nog een zus die 
Els heette. Hij is op 9 juni 1908 in 
Schoneberg (Duitsland) gehuwd 
met Bertha Marianne Fraenkel. 
Op 6 oktober 1934 woonden bei-
den al in Heemstede in de Jan 
Steenlaan 21. Op 19 september 
1940 zijn zij verhuisd naar Hil-
versum naar het adres Joh. Ge-
radtsweg 165. Van Bertha was 
bekend dat zij was omgeko-
men in Auschwitz in september 
1942. Gebleken is nu dat dat Hu-
go Bacharach omgekomen is in 
Auschwitz op 31 december 1942.
- Hedwig Elisabeth Sara Cohn-
Loewenstein (roepnaam Lie-
schen) is in Keulen geboren op 
28 december 1883 . Zij was de 
echtgenote van Max Cohn. Op 6 
maart 1938 zijn zij uit Keulen ver-
trokken naar Maastricht waar ze 
dus eerst ook nog gewoond heb-
ben.  In november 1939 verhuis-
de Hedwig samen met Max naar 
Heemstede en ging daar wo-
nen op het adres Amarylluslaan 
16. Op 12 oktober 1940 is zij uit-
geschreven en vertrok zij samen 
met Max naar Hilversum.  Van 
Hedwig is nu het volgende be-

kend: Zij is op dezelfde datum als 
Max, op 20 januari 1944, in Wes-
terbork op transport gesteld: het 
transport verliep van Westerbork 
via Theresienstad naar eindstati-
on Auschwitz. Op een lijst wordt 
het aldus vermeld:  ‘Transport 
XXIV/2, č. 134 (20.01.1944 Wes-
terbork -> Terezín) Transport 
Et, č. 1037 (23.10.1944 There-
sienstadt -> Auschwitz) ermor-
det’. Van haar echtenoot Max 
was wel al bekend dat hij op 25-
10-1944 was omgekomen. Hij is 
vermoord. Naar nu dus blijkt is 
Hedwig eveneens vermoord is en 
gezien haar transportgeschiede-
nis (zie voornoemd transport-
schema Hedwig = transport-
schema van Max) zal dat met 
een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid eveneens ge-
beurd zijn op 25 oktober 1944.
- Moritz Otto Israel Kauffmann 
is geboren op 31 maart 1879 in 
Hamburg. Hij trouwde in Ham-
burg op 9 november 1918 met 
Johanna Louise Stilke. Moritz 
was notaris (Dr.).  Na de Kristall-
nacht (nacht van 9 op 10 novem-
ber 1938) werd Moritz opgepakt 
en opgesloten in concentratie-
kamp Sachsenhausen, dat vlak 
bij Berlijn lag. Op 10 juni 1939 
verhuisde hij vanuit Hamburg 
naar Heemstede en ging wonen 
in de Meindert Hobbemastraat 
13. Hij is vervolgens op 23 ok-
tober 1940 verhuisd naar Hilver-
sum. Moritz heeft kennelijk ook 
nog gewoond op de Meentweg 
2 in Naarden.  Moritz blijkt na de 
oorlog te zijn teruggekeerd naar 
Duitsland. Moritz Otto Kauff-
mann is in Bad Pyrmont overle-
den op 17-07-1962. Bad Pyrmont 
is nota bene een jumelagege-

Heemstede - Na 67 jaar in de gemeente Heemstede als ‘ver-
mist’ te boek te hebben gestaan is nu eindelijk het lot bekend 
geworden van drie sinds het eind van de Tweede Wereldoor-
log nog vermiste joodse Heemstedenaren. De gemeente wist 
tot op heden niet of deze drie burgers de oorlog al dan niet 
overleefd hadden. Drie Heemstedenaren die in de loop der tijd 
in de vergetelheid raakten. Harald van Perlstein uit Heemste-
de onderzocht de zaak waarvan nu de resultaten bekend zijn 
geworden.

meente van de gemeente Heem-
stede. Moritz heeft dus als eni-
ge van de voornoemde vermis-
ten de oorlog overleefd.
Gedenkteken De gemeente heeft 
destijds afgezien om - ter nage-
dachtenis van de in de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen jood-
se medeburgers een gedenkte-
ken te plaatsen in de openbare 
ruimte. In plaats daarvan werd 
er een roodkleurig herinnerings-
stenciltje uitgegeven met daarin 
op de laatste bladzijden vermeld 
de namen van de in de oorlog 
omgekomen en vermiste jood-
se Heemstedenaren.  In Groe-
nendaal op de Vrijheidsdreef 
staat het op 4 mei 1948 opge-
richte Vrijheidsbeeld. De inscrip-
tie op het voetstuk luidt: ‘1940 
- 1945’. Op het Vrijheidsbeeld 
staan de namen van 45 omgeko-
men Heemstedenaren vermeld. 
Echter de namen van de overige 
139 omgekomen (joodse) Heem-
stedenaren staan er niet op ver-
meld.   Harald hoopt dat de ge-
meente alsnog besluit om nabij 
het Vrijheidsbeeld een plaquette 
te plaatsen met daarop vermeld 

de namen van de 139 omgeko-
men joodse Heemstedenaren. 
Overigens is er misschien nog 
een vermiste Heemstedenaar, 
die niet op de herinnerings-
lijst van de gemeente Heemste-
de voorkomt. Deze persoon is 
Heinz Hirsch. Heinz Hirsch is ge-
boren in Münster op 22 maart 
1905. Maker van kunstnijver-
heidsartikelen. Hij woonde in 
Heemstede in de Landzichtlaan 
26.  Echtgenote was Marie Frank 
en hun zoontje heette Carl. Van 
hen is bekend dat ze zijn omge-
komen in Auschwitz op 7 sep-
tember 1942. Van Heinz Hirsch 
is bekend dat hij op 22 juli 1942 
vanuit de Landzichtlaan 31 ver-
trokken is naar Amsterdam.  Op 
www.communityjoodsmonu-
ment.nl staat vermeld dat Heinz 
Hirsch op 7 september 1942 in 
Auschwitz is overleden. Echter, 
volgens het bevolkingsregister 
van de gemeente Heemstede is 
Heinz Hirsch op 18 juli 1945 naar 
Heemstede teruggekeerd. On-
duidelijkheid dus nog over het 
lot van Heinz Hirsch.  Ook naar 
zijn lot wordt onderzoek gedaan.

Uitvaartverzorging Erika 
een jaar in Heemstede

Heemstede - Uitvaartverzor-
ging Erika is een kleine uitvaart-
onderneming voor al uw wen-
sen met betrekking tot het rege-
len en begeleiden van uitvaar-
ten. Erika is werkzaam in de re-
gio Zuid-Kennemerland maar op 
verzoek ook daarbuiten en staat 
inmiddels bekend als een pro-
fessioneel team dat ook zeer 
persoonlijk werkt. “Betaalbaar 
maatwerk daar staan wij voor”. 
aldus Erika Wilders. “U kunt met 
iedere uitvaartverzekering bij 
ons terecht. Geen verrassingen 
achteraf, de dag na de uitvaart-
bespreking krijgt u van ons de 
begroting van de kosten.”
Zij vervolgt: “Ons motto is ‘Doen 
wat je zegt en belooft’. Dit motto 
is ontstaan omdat wij zelf regel-
matig ondervinden dat veel men-
sen niet meer doen wat ze zeg-
gen of beloven. Hier willen wij 
een positieve uitzondering op 

zijn. Als wij u iets toezeggen dan 
komen wij deze afspraak ook na. 
U mag ons hier altijd op aan-
spreken.”
Omdat Erika met een klein team 
werkt, heeft u gedurende de 
week steeds contact met dezelf-
de mensen. Erika: “Het behoort 
ook tot de mogelijkheden om u 
nu al voor te laten lichten over 
alle mogelijkheden met betrek-
king tot uw uitvaart. U kunt bij 
ons, geheel vrijblijvend, een af-
spraak maken voor een voorbe-
spreking. Wat wij fijn vinden om 
mee te maken is dat we vanuit 
onze jarenlange ervaring de na-
bestaanden kunnen verrassen 
met onze ideeën en adviezen. 
Tijdens de bespreking bestaat er 
al een beeld van hoe de uitvaart 
zou moeten verlopen en wij kun-
nen dan een hele andere wen-
ding aan het verhaal geven die 
veel beter blijkt te passen. Na-

dien horen we dan vaak: “We zijn 
zo blij met jullie want dit hadden 
we nooit zelf kunnen bedenken”. 
Vaak zijn het de kleine details die 
het geheel bijzonder maken.”
Als u na het lezen van deze ken-
nismaking nog meer over Uit-
vaartverzorging Erika wilt weten 
dan kunt u terecht op de website 
www.uitvaartverzorgingerika.nl.

Themawandeling: Het Verzet
Regio - Op vrijdag 4 mei zal 
om 14.00 uur een themawande-
ling onder leiding van een VVV-
stadsgids plaatsvinden in Haar-
lem. VVV-stadsgids Lard van der 
Pal zal u rondleiden langs een 
aantal plaatsen in Haarlem die 
een relatie hebben met verzet in 
het algemeen en de Tweede We-
reldoorlog in het bijzonder.
De wandeling voert u langs 
plaatsen die te maken heb-
ben met verzetshelden als Han-
nie Schaft en Corrie ten Boom. 
U komt ook bij het station waar 
een donkere periode uit de ge-
schiedenis nader belicht zal wor-
den. Maar de VVV-stadsgids zal 
tevens stilstaan bij verzet in een 
grijzer verleden, te weten het 

beleg van Haarlem in de 16de 
eeuw door de Spanjaarden, toen 
Kenau haar heldendaden ver-
richtte. Daarnaast zal de gids in 
woord en beeld uitleg geven bij 
andere bijzondere objecten en 
panden in de stad. 
De wandeling duurt anderhalf 
uur (14.00 -15.30 uur) en begint 
bij het VVV-kantoor aan het Ver-
wulft. Het maximum aantal deel-
nemers is 20. Kosten zijn 7,50 per 
persoon, inclusief een voucher 
voor een kop koffie/thee/cap-
puccino. Reserveren is gewenst 
en mogelijk via het VVV-Infor-
matiekantoor, Verwulft 11, tele-
fonisch via 0900-6161600 (0,50 
p/m) of per e-mail via reserve-
ringen@vvvhaarlem.nl.
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Bosbeek fancy fair nog 
meer voor goede doel
Heemstede - De Zusters van de 
Voorzienigheid in Bosbeek wa-
ren vorig jaar totaal uitverkocht 
met hun zelfgemaakte schel-
koorden, sierkleedjes, kussen-
tjes, kaarten en breiwerk. Dat 
succes was niet voorzien. Zo-
veel mensen die woensdagmid-
dag op hun jaarlijkse fancy fair 
afkwamen en hun handwerk zo 
waardeerden. Dat heeft hen ge-
inspireerd. Hun `collectie` was 
dit jaar nog mooier met weer veel 
belangstelling. Gezellige drukte 
ook verderop in het restaurant 
en de gangen waar tassen, glas-
en aardewerk, huishoudspullen, 
bijna een warenhuis vol, door 
vrijwilligers verkocht werden. 
Zusters die het Rad van For-
tuin ronddraaiden en mooie prij-
zen konden uitreiken. Cees Prins 
verkocht buiten op het Binnen-
hof nu eens geen kaas maar de 
lekkerste haring op wittebrood-
jes. Verderop had hij concurren-
tie van de poffertjeskraam die 
ook voor een deel van het succes 

zorgde. Boeken, er wordt wat af-
gelezen op Bosbeek, de interes-
ses zijn daar veelzijdig. Eenmaal 
uitgelezen, dan brengen ze op 
de fancy fair nog een leuk cent-
je op. Met elkaar haalden de vrij-
willigers met hun Fancy fair een 
nieuwe record-opbrengst op van 
7750 euro. Hiermee kunnen leu-
ke dingen gedaan worden voor 
bewoners die wat moeilijker ter 
been zijn. Voor Bosbeek dus, 
maar er gaat ook één derde naar 
een goed doel waar de Zusters 
van de Voorzienigheid een band 
mee hebben. 

Sumatra
De Heemsteedse Jeanet Alders, 
verzorgende binnen Bosbeek, 
bracht in een uitgebreide brief 
een kleinschalig project in Su-
matra onder de aandacht van de 
organisatie van de fancy fair van 
Bosbeek. Het betreft een naai-
atelier, waar arme gehandicap-
te mensen worden opgeleid tot 
naaister of kleermaker door een 

vrouw, Normelia, inmiddels 55 
jaar, die haar hele leven al ge-
handicapte mensen helpt. Met 
naai- en verstelwerk trachten 
zij in hun onderhoud te voor-
zien. Normelia werkt ook aan de 
geestelijke verzorging van haar 
huisgenoten, want die gehandi-
capten wonen in haar woning en 
naaiatelier. Een groep die hard 
werkt om hun bestaan te verbe-
teren. En een voorbeeld wil zijn 
voor de omgeving. Om de kwa-
liteit van hun werk te verbete-
ren kan een lockmachine hel-
pen. Daarmee kunnen zij hun 
naaiwerk echt afwerken en kan-
sen op werk verder kan groei-
en. Een lock- borduurmachine 
geeft veel meer mogelijkheden. 
Er groeit een vraag naar gebor-
duurde versieringen. In het re-
validatiecentrum hebben zij de-
ze vaardigheid geleerd. Het geeft 
hen de kans hun levensomstan-
digheden te verbeteren.

Sinds de oprichting in 2005 
is Jeanet nauw betrokken bij 
de oprichtster. Ook op diver-
se najaarsmarkten van Bosbeek 
heeft zij artikelen voor Norme-
lia verkocht. Met deze mooie op-
brengst moet het lukken en kan 
Jeanette in oktober de machine 
gaan brengen. Weer een stap-
je verder voor de gehandicap-
ten in Sumatra. Wilt u dit werk 
ook steunen, welkom op giro 
1071082, Missieprocuur Tilburg. 
Ton van den Brink

Jeanette wijst op die mooie plek op Sumatra

Op Bosbeek was alles te koop.

IN MEMORIAM
Tonny Lunstroot

23-02-1933 – 28-04-2012

Bennebroek - Afgelopen za-
terdag 28 april, kregen wij be-
richt van haar man Jan van 
Toorn, dat Tonny is overleden. 
Tonny was een van de vrijwil-
ligers die aan de wieg hebben 
gestaan van Tafeltje-dek-je  in 
Bennebroek. Begin jaren ze-
ventig ontstond het initiatief om 
warme maaltijden aan huis te 
bezorgen bij de Bennebroek-
se  senioren die niet meer in 
de gelegenheid waren om zelf 
thuis te koken. Tonny werd een 
van de vrijwilligers die zes da-
gen per week de warme maal-
tijden aan huis bezorgden.  Op 
het hoogtepunt werden er een kleine 50 warme maaltijden per 
dag rondgebracht in Bennebroek. 
Vanuit deze betrokkenheid en zorg voor de oudere Bennebroe-
kers was Tonny ook betrokken bij de oprichting van het GOW, het 
Gecoördineerd Ouderen Werk, de voorloper van de Stichting Wel-
zijn Ouderen Bennebroek. Tonny werd bestuurslid van het GOW 
en nam de coördinatie van Tafeltje-dek-je op zich. Als coördina-
tor ging zij bij nieuwe Tafeltje-dek-je gebruikers langs om uitleg te 
geven. Maandelijks werd met potlood en papier een overzicht ge-
maakt van de vergoedingen voor de Tafeltje-dek-je  rijders en wer-
den de acceptgiro’s bij de Tafeltje-dek-je gebruikers in de brieven-
bus gedaan. 
In 2009 hebben wij Tonny voor gedragen bij het NCRV Tv-pro-
gramma “Vrijwilliger van Nederland”.  Volslagen verrast was zij 
toen op zaterdag 4 april 2009 een cameraman bij haar voor de 
deur stond om opnames te maken van haar vrijwilligerswerk de 
Tafeltje-dek-je bezorging in Bennebroek. Zij werd gekozen tot vrij-
williger van Noord-Holland en ontving een nominatie voor “Vrijwil-
liger van Nederland”. 
Eind 2010 besloot Zorgcontact Meerleven uit bezuinigingsover-
wegingen te stoppen met haar medewerking aan Tafeltje-dek-je. 
Na bijna 40 jaar kwam er een einde aan de Tafeltje-dek-je perio-
de in Bennebroek. Op feestelijke wijze hebben wij in februari 2011 
afscheid genomen van Tonny.
Wij herinneren Tonny als een gedreven, bescheiden vrijwilliger die 
met een enorme passie en inzet voor haar medemens invulling 
heeft gegeven aan haar vrijwilligerswerk.
Namens vrijwilligers, bestuur en beroepskrachten willen wij Ton-
ny bedanken voor haar jarenlange inzet en zorg om alles voor de 
Bennebroekse senioren tot in de puntjes te regelen.
Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek

HFC Heemstede promoveert
Heemstede - Na een uiterst 
spannende competitie is het de 
HFC Heemstede gelukt om als 
tweede in de zesde klasse B 
te eindigen en zo de promo-
tie naar de vijfde klasse te be-
werkstelligen. Jaren draaide het 
elftal in de top van deze klas-

se mee en steeds lukte het net 
niet. Ook dit jaar was het nog 
even spannend, daar ze met 
vele blessures kampten en het 
honkbalseizoen weer volop 
ging draaien, waardoor ze ver-
vroegd diverse spelers (onder 
andere Dirk van ‘t Klooster) aan 

het honkbal moesten afstaan. 
Door de inzet van de hele se-
lectie is de promotie dus een 
feit. Een hoogtepunt daar HFC 
Heemstede sinds mensenheu-
genis in die zesde klas verkeer-
de. Voor wat betreft het volgen-
de seizoen kan de club nog best 
wat spelers gebruiken.
Voor informatie zie:
www.hfs-heemstede.nl.

Skatecontest
Heemstede - Nog niet heel lang 
geleden had Heemstede een rij-
ke skateboard cultuur. De ska-
tescéne in Heemstede wordt 
door Casca en jongerencen-
trum Plexat nieuw leven inge- 
blazen met een maandelijk-
se skatecontest op het nieuwe 
skateplein op Sportpark Groe-
nendaal. Maar de skaters kun-
nen ook bijvoorbeeld met de 
Plexat-bus op skate tripjes naar 
dikke parken in Nederland. 
Of zelf een extra ramp in el-

kaar knutselen die op de wed-
strijddagen gebruikt kunnen 
worden.

Mike D. van Plexat heeft de afe-
lopen twee skate-zondagen ge-
zien dat de Heemsteedse skaters 
lekker hun ding komen doen. Op 
zondag 13 mei wordt een Click 
Clack Race gehouden van 12 
tot 14 uur. Grote sponsor van de 
skatecontest is skatewinkel Re-
vert uit Haarlem. Zij hebben ge-
zorgd voor een prijzenpakket. 
De volgende data zijn: 10 juni en 
8 juli.
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Kids oké rondom Het Carré
Heemstede - Onder het mot-
to ‘Kids oké rondom Het Car-
ré’ hebben ruim honderd eind-
examenleerlingen van vmbo-t-
school Haemstede Barger op 19 
en 20 april Het Carré en de om-
liggende omgeving opgeknapt. 
Het initiatief vloeide voort uit de 
wijkvisie die Elan Wonen heeft 
opgesteld voor deze Heemsteed-
se wijk.
Charlotte en Helen uit klas 4A 
van Haemstede Barger kijken 
naar de brandnetels die we-
lig tieren in de binnentuin van 
Het Carré. Groenmedewerker 
Hans Delfsma van de gemeente 
Heemstede heeft ze zojuist een 
schoffel in handen gedrukt en 
uitgelegd wat er moet gebeuren. 
“Goed, wij gaan schoffelen, wat 
dat dan ook inhoudt”, zegt Char-
lotte monter en gaat de brand-
netels te lijf. “Hou je rug recht, 
dan hou je het langer vol”, advi-
seert Delfsma de meiden.
Begeleid door medewerkers van 
onder andere Elan Wonen, de 
gemeente Heemstede, de wijk-
agent, Welzijnsorganisatie Cas-
ca en Haemstede Barger, staken 
ruim 100 eindexamenleerlingen 
twee dagen lang flink de han-
den uit de mouwen in Het Car-
ré. Naast de binnentuin werden 
ook enkele gemeenschappelijke 
ruimten en de tuin van huurster 
Daniëlle Hazekamp opgeknapt. 
Gewapend met ouderwetse vel-

len papier en moderne digita-
le camera’s en tablets, schets-
te een aantal vmbo-t-scholieren 
ondertussen een toekomstbeeld 
van de binnentuin van Het Carré.
Als een volleerd kunstschil-
der staat Jorrit achter een soort 
schildersezel. Met de huidige si-
tuatie als uitgangspunt, probeert 
hij zijn ideaalbeeld van de bin-
nentuin te schetsen. “Minder be-
groeiing,” mijmert hij. “En weet 
je wat me leuk lijkt? Een klein 
strandje langs het water.” Joël 
heeft al een mooie, sierlijke brug 
toevertrouwd aan haar vel pa-
pier. “Die komt in plaats van de 
saaie brug die er nu ligt.”
 “Wie weet komen de ideeën van 
de scholieren terug in het wijk-
plan en worden ze ooit gereali-

seerd”, blikt Elan Wonen-wijk-
coach Maria Flohr vooruit. Met 
mentor Dick Schoenmaker van 
Haemstede Barger stond ze eind 
vorig jaar aan de basis van de 
gezamenlijke actie. Ze prijst de 
inzet van de scholieren. “Sommi-
ge huurders storen zich aan de 
aanwezigheid van jongeren in en 
om Het Carré. Nu laten de scho-
lieren zich eens van een heel an-
dere, zeer positieve kant zien.”
Docente Maatschappijleer Suzan 
Buijs van Haemstede Barger be-
nadrukt dat de deelname aan de 
klusactie niet vrijblijvend is. “Dit 
sluit heel goed aan bij het project 
Burgerschap. Voor hun bijdra-
ge aan de opknapbeurt van Het 
Carré en omgeving krijgen de 
scholieren een beoordeling die 
meetelt voor het eindcijfer.”
Op 19 april kwamen bij Haem-
stede Barger al de eerste tele-
foontjes binnen van omwonen-
den die enthousiast zijn over 
het initiatief. Namens Elan Wo-
nen spreekt Maria Flohr na af-
loop van een geslaagd initiatief. 
“Het is fantastisch om scholieren 
op deze manier bij het wijkplan 
te betrekken. Dit verdient navol-
ging. In Heemstede gaan we er 
in de komende jaren zeker mee 
door. Met Elan Wonen als aan-
jager, kan zo’n klusactie ook in 
Haarlemse wijken een manier 
zijn om scholieren een bijdrage 
te laten leveren aan de leefbaar-
heid.”
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Heemsteedse bijen en 
DJ Giel Beelen

Heemstede - Ik het kader van 
het Jaar van de Bij heeft de be-
kende DJ Giel Beelen sinds eni-
ge tijd een eigen bijenvolk. Giel’s 
bijenvolk staat midden in het 
Mediapark, op 100 meter af-
stand van de studio’s van 3FM. 
Het bijenvolk is afkomstig uit 
Heemstede.
Het idee hiervoor is afkomstig 
van de Heemsteedse imker Pim 
Lemmers. De bijenhouder heeft 
ook de programmamakers van 
Vroege Vogels, De Wereld Draait 
Door en Erik van Muiswinkel een 
‘eigen’ bijenvolk aangeboden. 
Daarnaast zullen ook de burge-
meesters en een aantal wethou-
ders van Bloemendaal, Haarlem 
en Heemstede de bijen dit bijen-
jaar van heel dichtBIJ komen be-
kijken. 
,,De bij is van ongekende waar-
de”, legt Pim Lemmers uit. ,,Ie-
dereen vindt het eigenlijk zo nor-
maal dat wij appels en peren bij 
de groenteman kopen. Allereerst 
moet de bij wel voor de bestui-
ving zorgen. Met mijn actie hoop 
ik mensen bewust te maken dat 
wij zuinig op de bijen moeten 
zijn.” Inmiddels staan de Heem-
steedse bijen, meer dan 200.000, 
in de boomgaarden in de omge-

ving van Hoorn. Volgende week 
komen de bijen weer naar ‘huis’.
Tijdens de dag van de Arbeid 
wilde Giel Beelen zijn bijenvolk 
op een ludieke wijze live op 3FM 
toespreken. Echter, door een na-
derende onweersbui zag Giel 
zijn plannen compleet in het 
water vallen. ,,De bijen hadden 
geen boodschap aan mijn toe-
spraak en staken direct in mijn 
hand”, verzuchtte de bekende 
DJ. Volgens Lemmers viel het al-
lemaal reuze mee: ,,Twee steken 
op een aantal van 25.000 bijen is 
natuurlijk te verwaarlozen. Bijen 
vinden onweer, net als wij men-
sen, helemaal niet leuk. Vandaar 
hun reactie.”
De komende weken is de im-
ker regelmatig met zijn bijen op 
3FM en bij Vroege Vogels op ra-
dio 1 te horen. Vanaf half mei 
gaat de imker ook diverse scho-
len in Heemstede, Bloemendaal 
en Bennebroek les geven over 
bijen. De scholen hebben inmid-
dels van de gemeente Heem-
stede en Bloemendaal een bij-
enhotel voor solitaire bijen ca-
deau gekregen. Mogelijk krijgen 
de scholen ook nog een aantal 
dagen een echt bijenvolkje op 
school te zien. 

De Buitenboel Zomerspelen
Heemstede - 2012 belooft een 
sportief jaar te worden. Naast 
de Olympische spelen en het 
EK Voetbal vindt het allerleuk-
ste toernooi plaats in Heem-
stede en jij kunt gewoon mee-
doen! Dit jaar heeft deze week, 
van dinsdag 28 tot en met vrijdag 
31 augustus als thema natuurlijk 
Sport & Spel: De Buitenboel Zo-
merspelen! Sport, spel, ravotten, 
rollebollen, knutselen, avontuur, 
slaapnacht, zwemmen... teveel 
om op te noemen. De Buitenboel 
is bedoeld voor jongens en meis-
jes van 6 tot en met 12 jaar. Ze 
gaan sporten, knutselen, zwem-
men en allerlei spellen uiteraard 
onder deskundig toezicht. Om 
het avontuur compleet te maken 
mogen de kinderen een nacht-
je blijven slapen in een tent en ’s 
avonds mee doen aan een span-

nend spel. Kinderen die dat niet 
willen, slapen natuurlijk gewoon 
thuis in hun eigen bed.
De Buitenboel Zomerspelen zijn 
achter Sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan in de 
laatste week van de zomerva-
kantie. De start is op dinsdag 28 
augustus om 10.00 uur, de pre-
sentatie voor de ouders en aan-
sluitend de slaapnacht op don-
derdagavond/nacht 30 augustus 
en op vrijdag 31 augustus 9.00 
uur is het afgelopen. 
Aanmelden kan door langs te 
komen bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96 vanaf maandag 7 mei 
van maandag tot en met don-
derdag tussen 9 en 16 uur en op 
vrijdag tussen 9 en 13 uur. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met Mike: mdoode-
man@casca.nl of: 023-5483847.

Logopedisch spreekuur 0-4 jarigen
Heemstede - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede is 
sinds kort gestart met een logo-
pedisch spreekuur. U vindt het 
centrum in de Lieven de Keylaan 
7. Een goede taal- en spraakont-
wikkeling is zeer belangrijk voor 
een succesvolle schoolloopbaan. 
De jeugdarts van het consulta-

tiebureau kan ouders met een 
kind in de leeftijd van 0-4 jaar 
verwijzen naar het logopedisch 
spreekuur op het CJG. Maar ook 
ouders zelf kunnen een afspraak 
maken voor het spreekuur.
Het logopedisch spreekuur vindt 
één keer per drie weken plaats. 
Wanneer u een afspraak wilt ma-

ken voor het logopedisch spreek-
uur kunt u contact opnemen met 
de logopedist. Zij zal een datum 
en tijd met u afspreken.
Voor meer informatie: Caroli-
ne Villevoye, Logopedist Onder-
wijs Advies Cruquius, tel.: 06-
57540781, e-mail: Villevoye@on-
derwijsadvies.nl.

Struinen in de duinen voor jong en oud
Heemstede - Eén van de laat-
ste activiteiten van de Genera-
tiemix is op woensdagmiddag 
16 mei. Opa’s en oma’s, ooms 
en tantes, eigenlijk iedereen van 
boven de 55 jaar in gezelschap 
van een kleinkind, neef of nicht 
of oppaskind vanaf 8 jaar is van 
harte welkom. Lekker met z’n 

allen struinen in de duinen. De 
boswachter zal  allerlei wetens-
waardigheden over het duinge-
bied vertellen en er wordt door 
middel van een spelvorm iets 
leuks gedaan.  Bijvoorbeeld met 
je duim en wijsvinger een vogel-
nestje bouwen om zelf  te erva-
ren dat het met zo’n klein snavel-

tje heel  moeilijk is om een nest-
je te bouwen. Op woensdagmid-
dag 16 mei verzamelen wij om 
14.00 uur bij de Oranjekom, na-
bij de ingang Oase, De deelna-
me is gratis, wel even opgeven 
bij Welzijn Ouderen Heemstede, 
Lieven de Keylaan 24, telefoon 
023-5288510.
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Mevrouw T.C. Koetsier-Kor-
vinus is medeoprichter van 
en betrokkene bij de facul-
teitsvereniging MUNDUS 
(faculteit Sociologie) van 
de Vrije Universiteit Amster-
dam. Lid van de kerngroep vie-
ringen bij de Oecumenische 
Basisgemeente ‘de Appelka-
mer’ in Heemstede. Lid en lan-
delijk bestuurslid van de ver-
eniging Kinderen uit de Japan-
se Bezetting en Bersiap 1941-
1949 (KJBB), die in 2010 is op-
gegaan in de landelijke stich-
ting Pelita. Zij was in 1991 voor-
zitter van de werkgroep Politiek 
van de KJBB en vanaf het begin 
redactielid van het orgaan van 
de vereniging: de Kawatberich-
ten. Van 2002 tot 2005 was zij 
regiocoördinator voor de KJBB. 
Lid/vrijwilliger van de vereni-
ging Kinderen uit de Japanse 
Bezetting en Bersiap 1941-1949 
(KJBB), regio Kennemerland.Zij 
heeft onder meer aan de wieg 
gestaan van de bijeenkom-
sten (kumpulans) van de regio 
Kennemerland. Bestuurslid van 
de Stichting Eerlijk Delen. De 
stichting ondersteunt projecten 
in arme landen, zij bezoekt pro-
jecten in Indonesië, Filippijnen 
en  Afrika. Secretaris van de 
Oecumenische Woongroep voor 
Ouderen Wel-Licht in Heemste-
de. Zij kreeg de onderscheiding: 
Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Het bijzondere is dat ook 
haar beide zussen (Berthe en 
Dien) een onderscheiding heb-
ben gekregen, al eerder dus. 
Dien is officier Oranje Nassau, 
Berthe ridder. Beide zussen wa-
ren de eersten om haar in hun 
exclusieve Oranje Nassau club 
te verwelkomen. 

Mevrouw A.A.E. Meier-Kuij-
per (1942) –Vrijwilliger bij de 
parochie Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart. Tot 1996 verzorg-
de mevrouw Meier-Kuijper ie-
dere zaterdag het vervoer naar 
en van de kerk van de senior-

leden en tot 2005 verzorgde zij 
het vervoer naar en van de ac-
tiviteiten van gehandicapte le-
den. Zij was bestuurslid van de 
plaatselijke EHBO-vereniging 
en vrijwilliger bij Slachtoffer-
hulp Nederland, bureau Zuid-
Kennemerland waar zij zich 
heeft ingezet voor de algemene 
hulpverlening aan slachtoffers. 
Zij hield een aantal jaren zelf-
standig spreekuur in Haarlem-
Zuidwest. Zij was een ambassa-
deur voor Slachtofferhulp. Hier-
door ontstond er een goed con-
tact tussen de politie en Slacht-
offerhulp. Ook was zij actief in 
het kader van de Geneeskundi-
ge Hulp bij Ongevallen en Ram-
pen. Zij ontving de onderschei-
ding: Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.

De heer R.M. Mascini (1947) 
– is lid van de Vereniging van 
Diaconale Werkers (VDW) 
in Nederland. Hij viel hier al 
op door zijn oecumenische in-
stelling. Oprichter en voorzitter 
van het Hirschluch Prozess. Dit 
is een uitwisselingsprogram-
ma voor sociaal diaconaal werk, 
met nadruk op de eigen soci-
aal-culturele context. Bestuurs-
lid (1985-1997) en voorzitter 
(1997-2009) van het Internatio-
naal Diaconaats Centrum (IDC). 
Het IDC is een beweging voor 
de vernieuwing van het perma-
nente diaconaat in de katholie-
ke kerk. Zij ondersteunt projec-
ten over de hele wereld, waar-
onder de opbouw en uitbouw 
van diaconale werkzaamheden 
in plaatselijke kerken (o.a. zie-
kenzorg en zorg voor ouderen). 
Reeds voor de val van de Ber-
lijnse muur had de heer Mas-
cini contacten gelegd met ker-
ken in Oost-Europa. Hij heeft 
diverse uitwisselingsprogram-
ma’s opgezet en uitgevoerd. In 
1992 wist hij het Internationale 
Diakencongres naar Nederland 
te krijgen. Onder zijn voorzit-
terschap zijn ook in Zuid-Afri-
ka en Zuid-Amerika afdelingen 
van het IDC opgezet. Ook gaf 
hij de aanzet tot de oprichting 
van afdelingen in onder andere 
de Baltische Staten, Scandina-
vië, Groot-Brittannië, Ierland en 
Nederland-België (Nederlands-
Vlaamse afdeling). Diaken in 
kerken in Oost-Europa via de 
Stichting Communicantes, die 
zich richt op uitwisseling met 
en projectsteun aan kerken in 
Oost-Europa). Via deze stichting 
heeft hij zich ingezet voor acti-
viteiten voor de kerken in Oost-

Europa. Hij heeft zich vooral in-
gezet voor de uitbouw van het 
sociaal-maatschappelijk enga-
gement van de kerken na de val 
van het communisme. Medeop-
richter en adviseur van de Roo-
sendaal Group, for the advance-
ment of the Diaconate. De Roo-
sendaal Group verspreidt het 
diaconaat in Europa en de we-
reld. De heer Mascini heeft me-
de bijgedragen aan de uitwisse-
lingsprogramma’s met Oost-Eu-
ropa en dan met name met Li-
touwen en de Oekraïne. Sinds 
2004 is hij werkzaam als lid van 
het pastoraal team van de sa-
menwerkende parochies Uit-
hoorn, De Kwakel en Nes aan 
den Amstel. In 2006 bracht hij 
de fusie tussen deze drie paro-
chies tot stand, waarbij hij zich 
bijzonder heeft ingezet voor de 
overbrugging van de cultuur-
verschillen tussen de parochies. 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau.

Mevrouw H. Smit-Scheffener 
(1933) – is vrijwilliger bij de 
regio Kennemerland van de 
Vereniging Kinderen uit de 
Japanse Bezetting en Ber-
siap (KJBB) 1941-1949. De 
vereniging organiseert bijeen-
komsten (kumpulans) voor le-
den van de Indische gemeen-
schap (merendeels) met een 
kampverleden uit de tijd van 
de Japanse bezetting van voor-
malig Nederlands-Indië. Met 
de bijeenkomsten wordt bijge-
dragen aan de verwerking van 
het kampverleden. Zij organi-
seert de bijeenkomsten in de 
regio Kennemerland. Gastdo-
cent op scholen namens het 
Herinneringscentrum Wester-
bork.Zij vertelt op basisscho-
len en middelbare scholen over 
haar persoonlijke ervaringen als 
kind in de oorlog Ze was secre-
taris van het landelijk bestuur 
van de Vereniging Kinderen uit 
de Japanse Bezetting en Ber-
siap 1941-1949. Voorzitter van 
het bestuur van de Kennemer 
Rolski en Langlaufvereniging 
Zandvoort. Zij werd Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw T. Schriek (1929) – 
is vrijwilliger bij de Hervorm-
de Kerk in Heemstede, later 
gecombineerd met de Ge-
reformeerde Kerk. Mevrouw 
Schriek brengt bloemen rond 
bij de jarigen, was actief bij de 
actie Kerkbalans en was regis-
seur bij diverse kerkelijke musi-

cals in het kader van de een-
wording van de Hervormde en 
Gereformeerde kerken. Ver-
der is zij betrokken bij het op-
leiden en ondersteunen van de 
lectoren. Zij was vrijwilliger in 
het Diaconessen Ziekenhuis in 
Heemstede en  in het verpleeg-
huis Zuiderhout in Haarlem. Zij 
is nu: Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.

De heer J. Stork (1949) is 
muzikaal leider van musi-
cals en cabaretvoorstellin-
gen, componist van de mu-
ziek en schrijver van de tek-
sten ten behoeve van de 
voetbalclub Koninklijke HFC 
in Haarlem. Organist bij de 
Adventskerk in Aerdenhout. 
Daarnaast componeert de heer 
Stork muziek voor het kerk-
koor, zoals zijn ‘Missa Solem-
na’. Verder bespeelt hij het or-
gel van de Kathedrale Basiliek 
Sint Bavo in Haarlem tijdens de 
cyclus zaterdagmiddagconcer-
ten. Organisator en uitvoerder 
van het jaarlijkse Oranjecon-
cert op Koninginnedag in Bloe-
mendaal. Organisator en uit-
voerder van de tweejaarlijkse 
benefietconcerten ten behoe-
ve van de Stichting ‘Hulp aan 
Weeskinderen in Nepal’ heeft 
zich vanaf 1969 tot op heden 
op een bijzondere wijze ingezet 
op het terrein van de muziek en 
het kerkelijk leven. Hij is nu Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.
Bij het maken van de traditio-
nele foto bij de voordeur van 
het  raadhuis met de burge-
meester Marianne Heeremans, 
blonken de medailles tussen 
het Nederlandse oranje en ko-
ninklijke blauw in het goudge-
le voorjaarszonnetje, klaar om 
ook op Koninginnedag met de-
ze onderscheiding naar buiten 
te treden.
Ton van den Brink

Lintjesregen Heemstede

Auto over de 
kop

Regio - De politie kreeg vorige 
week donderdagavond een mel-
ding van een over de kop ge-
slagen auto in de Burgemeester 
van Alphenstraat in Zandvoort. 
De beide inzittenden waren 
inmiddels uit het voertuig gekro-
pen. Één van hen, een 21-jari-
ge Zandvoorter, is voor contro-
le naar een ziekenhuis vervoerd. 
De bestuurder, een 24-jarige 
Heemstedenaar, is in een flau-
we bocht met vermoedelijk te 
hoge snelheid over een verkeers-
drempel gereden. De man is 
hierna de macht over de auto 
verloren waarna hij een stoep-
rand heeft geraakt en de au-
to over de kop is geslagen. Het 
voertuig heeft hierna het hek 
van het circuit van Zandvoort 
geraakt.
De bestuurder wordt nog ver-
hoord. De politie maakt proces-
verbaal op.

Diensten in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt pastor Grada van Ames-
foort zondag 6 mei de viering om 
15.00 uur. U vindt De Rank aan 
de Spieringweg 101 in Cruquius.

Onderscheiding 
vrijwilliger 

Fietsersbond
Regio - Afgelopen vrijdag heeft 
Jaap Moerman (46) in Haarlem 
een koninklijke onderscheiding 
ontvangen.
Jaap is een meer dan actieve 
vrijwilliger bij de Fietsersbond. 
Hij is een van de pijlers onder 
de Fietsersbond afdeling Regio 
Haarlem. Al zestien jaar is hij ac-
tief als vrijwilliger bij de Werk-
groep Haarlem van deze actie-
ve afdeling. De Fietsersbond zet 
zich in voor goed, comfortabel 
en veilig fietsen. De bond pro-
beert dit te bereiken via over-
leg met het gemeente- en pro-
vinciebestuur, stedenbouwkun-
dige ontwerpers en wijkraden. 
De Fietsersbond participeert 
in de planvorming voor wegen, 
bruggen en fietsenstallingen en 
maakt ook zelf plannen om het 
fietsen veiliger en beter te ma-
ken. De Werkgroep Haarlem ont-
wikkelde zich in de loop der tijd 
van een actiegroep naar een ac-
tieve en succesvolle lobbygroep. 
Jaap Moerman was hierin de 
drijvende kracht.
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Stralende Koninginnedag in Heemstede

Oranjedag na maand 
sparen voor mooi weer

Heemstede  - De kinderen van de Scouting 
Groep WABO hijsen de oranje vlag bij het raad-
huis, de Oranjedag mag beginnen. Met een toe-
spraak van burgemeester Marianne Heeremans 
die sprak over een feestelijke dag met een scha-
duw. We gaan Koninginnedag vieren in saam-
horigheid. Onder leiding nog van de voorzitter 
van de Stichting Nationale Feestdagen Heem-
stede, Willem van den Berg, die dit één jaar zou 
waarnemen, maar inmiddels aan zijn vijfde jaar 
bezig is. Heeremans kon het niet laten Willem 
te typeren als een plakker, die nu toch een op-
volger had gevonden. Chris van der Plasse, al 
een bekend gezicht in Heemstede als bestuurs-
lid van de Veteranencommissie. Ondertussen 
had Harmonie St. Michael al enkele stukken la-
ten horen en had juf Joke Scholten de leerlingen 
van de groepen 4 t/m 7 van de Nicolaas Beets-
school en de Voorwegschool hun samenzang 
laten horen. Van den Berg stimuleerde het pu-
bliek de vrijheidsmarkt te gaan bezoeken, waar 
kinderen op weg zijn naar een commerciële car-
rière. Voor ouderen had hij de tip vooral naar 
schilderijen uit te kijken met het befaamde zi-
geunermeisje. Misschien is daar een Van Gogh 
achter te vinden, maar zoiets gebeurt eerder bij 
Kunst & Kitsch. De kleedjesmarkt in de Jan van 
Goyenstraat is echt vertederend. Je valt op als je 
geen oranje draagt, hier is het echt “Oranjedag”!

Wilhelminaplein
Bij de community singing in de Oude Kerk liet 
Leny van Schaik alle zanglustigen voor on-

ze majesteit zingen én voor die majesteit naast 
je. Een moeder uit Timor met haar twee doch-
ters moesten onverwacht  wel hun natuurlijke 
schroom overwinnen en  naar voren komen. Le-
ny zette het Indonesische lied “Burung Kakatua  
in en verbazingwekkend was dat bijna iedereen 
dit lied nog mee kon zingen. Een meer dan vol-
wassen gelegenheidskoor uit Heemstede, dat 
eens per jaar alle kinderliedjes nog eens re-
peteert. Het Wilhelminaplein kwam wat laat op 
gang, maar uitgerekend op Oranjedag kon men 
het eerste biertje buiten pakken van de  Eerste 
Aanleg. Heerlijk als je zo kan genieten van een 
sateetje, vers van de barbecue van Vreeburg. 
Die twee, Café Eerste Aanleg en Vreeburg Am-
bachtelijk& Culinair zorgden voor de hapjes en 
drankjes, zij sponsoren ook het Wilhelminaplein, 
zoals het Proeflokaal de Groene Druif dit doet 
op de Jan van Goyenstraat met Restaurant Le 
Cheval Blanc en Jantjes Speelgoed. Organisator 
Marcel van Duivenbode is  de vliegende keep, 
die niet alleen de bloemen overhandigt, met 
kus, aan Leny van Schaik. Hij haalt ook spon-
sors binnen als Makelaar Peter Grayer, de Win-
keliersvereniging Wilhelminaplein, Echte Bak-
ker Buijs, SEIN, VRK Zuid Kennemerland, Ge-
meente Heemstede, Paspost en hun medewer-
kers, de scouting WABO en Bernadotte. Zonder 
de sponsoren en de vrijwilligers maak je van een 
Koninginnedag geen Oranjedag. Heemstede is 
blij met die hulp! Ook die van alle bezoekers en 
hun familie! U komt volgend jaar toch ook weer!
Ton van den Brink 



Foto’s: Nicolette Coster 
en Ton van den Brink.
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Wellness SPECIAL

524

HEEMSTEDE Binnenweg 155-b
HILLEGOM Hoofdstraat 85
HAARLEM Julianapark 36 - 38

Winkelcentrum Cronjé

Verkrijgbaar bij:

DE nieuwe 2012 afslankhit! 
Een gezonde manier om gewicht en vet te verliezen!

Afrikaanse Mango blijkt vetkiller!

Maak kans 
op een reis

 naar Afrika!

X-Trine™ 3 ZONE  
African Mango Fatburner

60 capsules van 19.95

17.95
nu

Boven de 30? 
Dan is het hormonaal bepaald 
dat de “3-zones” je lichaam 
veranderen; heupen, billen en 
buik. Naarmate de jaren ver-
strijken, veranderd je stofwis-
seling. Je kunt simpelweg niet 
meer zomaar alles eten zonder 
dat je aankomt. Er blijft elk jaar 
wel een kilootje hangen. Dit is 
een nieuw slank supplement 
met Groene thee, Kolanoot, 
Afrikaanse mango en Cactus 
extract dat op een gezonde 
manier tot 1. gewichtsverlies 
leidt 2. effectief vet verbrandt 
en 3. de stofwisseling stimu-
leert. 

Mexicaans Cactus extract 
maakt vetten en suikers in uw 
maaltijden onschadelijk. Het 
toegevoegde Groene Thee 
extract  is algemeen bekend 
als succesvolle afslanker. Het 
remt de groei van de vetlagen 
en ondersteunt gewichtsbe-

heersing. Samen met Kola Nut 
helpt het om het vetgehalte in 
het lichaam te verlagen. Kola-
noot stimuleert het vermogen 
om energie op te wekken en 
het hongergevoel te onder-
drukken. Voel je fit en vitaal, 
direct aan het begin van een 
nieuwe dag! Het kan met dit 
nieuwe combisupplement. 
Probeer het en ervaar!

Afrikaanse Mango’s! De nieuwe 
hit op afslankgebied, beheerst de 
internetblogs en de resultaten van 
tevreden gebruikers zijn veelbelo-
vend. X-Trine introduceert nu een 
gecombineerd slank supplement 
met onder andere Afrikaans Man-
go extract. Deze nieuwe afslankhit 
bevat Afrikaanse Mango, een effec-
tief hulpmiddel bij gewichtsverlies. 
Het extract van het zaad van deze 
lokale Afrikaanse vrucht heeft een 
sterk vet verbrandend 
effect. Je stofwisseling 
wordt gestimuleerd 
zonder een opge-
jaagd gevoel!
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Synofi t staat nog maar pas 
in de schappen van Vitamin-
store in Heemstede , maar 
de vraag is al enorm. “Lo-
gisch,” zegt fi liaalmanager 
Marianne Mooij. “Dit is een 
topproduct voor iedereen 
die met een comfortabel 
gevoel wil blijven bewegen. 
Dit is de eerste vloeibare 
verzorgingsformule voor 
de gewrichten op basis van 
Groenlipmossel en Curcu-
mine. De meeste klanten re-
ageren zeer enthousiast op 
dit nieuwe en innovatieve 
product. We verwachten er 
dan ook veel van.”

Synofi t is momenteel dan 
ook niet voor niets het num-
mer één adviesproduct voor 
soepele gewrichten bij  Vita-
minstore in Heemstede. Vol-
gens de fi liaalmanager gaat 
het hier om een veelomvat-
tend product, dat meer doet 
dan de populaire producten 
op basis van Glucosamine en 
Chondroïtine. “Synofi t is niet 
alleen goed voor de opbouw 
van kraakbeen in de gewrich-
ten. De ingrediënten zijn ook 
goed voor de smering van de 
gewrichten en houden je in 
beweging met een comforta-
bel gevoel in de gewrichten. 
Kortom: een bewegingsfor-
mule voor meer vitaliteit bij 
het ouder worden.”

Ontwikkeld vanuit de 
paardensport
Marianne Mooij legt uit waar-
om Synofi t een goede keuze 
is voor het behoud van soe-
pele gewrichten.
“Het is een vloeibare formule. 
Daarom worden de bestand-
delen Groenlipmossel en Cur-
cumine goed opgenomen. 
De invloed is dan ook in korte 
tijd merkbaar. Bovendien is 
Synofi t ontwikkeld vanuit de 
paardensport. Bij renpaarden 
en springpaarden is het on-
dersteunen van de conditie 
van de gewrichten een be-
langrijk aandachtspunt.

De meeste topruiters in ons 
land verzorgen daarom hun 
kostbare paarden met vloei-
bare Groenlipmossel en Cur-
cumine. De fabrikant heeft 
de formulering van Synofi t nu 
zodanig aangepast, dan dit 
vloeibare supplement nu ook 
geschikt is voor menselijke 
consumptie.”

Met bijzondere Omega-3
vetzuren
Synofi t is ontwikkeld volgens 
de laatste wetenschappelijk 
inzichten. Het wordt steeds 
duidelijker, dat de Nieuw 
Zeelandse Groenlipmossel 
een belangrijke rol speelt bij 
het behoud van soepele ge-
wrichten. Dit schelpdier is 
rijk aan bijzondere Omega-3 
vetzuren die helpen bij het 
behoud van een goed gevoel 
bij het bewegen. Daarnaast 
bevat Groenlipmossel een uit 
Glucosamine en Chondroï-
tine-4 en –6 sulfaat samen-
gestelde stof. Deze helpt bij 
de aanmaak en opbouw van 
kraakbeen en is goed voor de 
smering van de gewrichten. 
Curcumine ondersteunt daar-
bij de invloed van Groenlip-
mossel. 

Helpt al bij lage doseringen
Marianne Mooij:”Synofi t is 
iets duurder dan veel andere 
gewrichtsproducten. Een fl a-
con van 200 ml kost € 79,95. 
Toch adviseer ik mijn klanten 
om deze vloeibare gewrich-
tenkuur eens uit te proberen. 
Omdat Synofi t al helpt bij lage 
doseringen, doe je heel lang 
met een fl acon. Dus omgere-
kend is Synofi t niet zo duur 
in gebruik. Bovendien heeft 
deze vloeibare Groenlipmos-
selkuur een goede invloed op 
de beweeglijkheid. En dat is 
onbetaalbaar. Overigens ver-
kopen wij ook een voordeel-
verpakking van 400 ml.”
Voor meer informatie of ad-
vies bent u welkom bij  Vi-
taminstore, Binnenweg 19, 
Heemstede. 

Vitaminstore Heemstede razend enthousiast over Synofi t:

“Dit is een grote doorbraak in de behandeling 
van gewrichtsproblemen”



Wellness SPECIAL

Is mijn huid wel gezond? Hoe blijft mijn 
huid nog jong en vitaal?

Deze vragen stelt iedereen zich wel eens. Een 
mooie gezonde huid is een waardevol, en te-
gelijk ook kwetsbaar bezit.
En wie zijn of haar huid op de juiste manier 
verzorgt ziet er langer jong en vooral ook 
gezonder uit. Bovendien voel je je dan veel 
zelfverzekerder.

Om een goede uitstraling te behouden heeft 
elke huid natuurlijk wel onderhoud nodig.
“De meeste mensen nemen iedere dag een 
douche en verzorgen hun haar, en wat doe 
je aan je huid? Om de huid gezond, mooi 
en jeugdig te houden is meer nodig. Je huid 
blijft mooi en energiek met de juiste advie-
zen en een goede dagelijkse verzorging” al-
dus Anit Bos van Skinpoint uit Heemstede.

“Het is ons vak om de huid te beoordelen en 
de juiste verzorging aan te bieden. Wij zeg-
gen altijd tegen onze klanten: wij zijn vak-
fanaten en geven U advies, wat U met dat 
advies doet dat laten wij aan Uzelf over” ver-
volgt Anit.

Zeker nu onze huid zich moet gaan voorbe-
reiden op weer een totaal ander seizoen, zijn 
de specifi eke behandelingen vaak geen over-
bodige luxe.
“Wij kunnen met een bindweefselmassage 
de huid weer in een geweldige conditie bren-
gen en ervoor zorgen dat de huid weer een 
goede doorbloeding krijgt. Zonder goede 
doorbloeding is er geen huidherstel. Het 
bloed zorgt immers dat de huid overal ge-
voed wordt en weer de juiste hoeveelheid 
zuurstof krijgt, en het allerbelangrijkste is dat 
de afvalstoff en die in de huid zitten weer ver-
wijderd worden” zegt een enthousiaste Anit 
Bos.
“Heel vaak wordt gedacht dat je naar een 
huidspecialiste gaat om lekker te ontspan-
nen, natuurlijk lig je lekker op zo’n  stoel en 
is die bindweefselmassage heerlijk om te 
ondergaan, maar onze klanten komen voor 
echte huidverbetering. Om de juiste uitstra-
ling te krijgen of om deze te behouden. Je 
mag best zien als iemand wat ouder is en de 
rimpeltjes komen, ik wil alleen maar zeggen 
dat een verzorgde rijpere huid veel mooier 
om te zien is, dan een onverzorgde oudere 
huid” besluit Anit Bos.

Skinpoint beschikt over de nieuwste appara-
tuur voor huidverbetering. Het voert te ver 
om deze allemaal te benoemen in dit inter-
view, dus verwijzen we graag nog naar hun 
internetpagina.
Bij Skinpoint ben je op het juiste adres als je 
daadwerkelijk iets wilt doen aan huidverbe-
tering. Het vierkoppig team staat klaar om je 
met raad en daad bij te staan.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.skinpoint.nl

Wij verstaan de kunst van mooi ouder worden
Kiest u voor huidverzorging of huidverbetering?

Het Skinpoint team staat voor u klaar
Heemsteedse Dreef 38  Heemstede   Telefoon: 023 547 78 52

internet: www.skinpoint.nl email: info@skinpoint.nl
Nu ook een webshop voor hannah producten. Ga naar www.hannahforyou.nl

Neem geen genoegen met minder. Het is uw huid. Verzorg deze dus optimaal

Kennismakingspakket:
De eerste rie bindweefselmassages in combinatie 
met de Omnilux (= de sportschool voor uw huid!) 
Voor de tijdelijke prijs van 

 € 99,00

3

Skinpoint verstaat de kunst van
mooi ouder worden
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant
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Open dag Brandweerpost Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 12 
mei houdt de brandweerpost 
Heemstede een open dag van 
10.00 tot 15.00 uur op het ter-
rein aan de Nijverheidsweg 42 
in Heemstede. Tijdens deze dag 
staat de werving van nieuwe vrij-
willigers bij de brandweer én 
jeugdleden voor de jeugdbrand-
weer in Heemstede centraal.  
Vaak zelf al hulp willen verlenen, 
slachtoffers willen redden uit de 
rook, een brand willen blussen, 
of een auto willen open knippen? 
De vrijwilligers van post Heem-
stede laten met diverse demon-
straties de verschillende facetten 
van het brandweervak zien. Je 
kunt onder begeleiding van een 
ervaren brandweervrouw / -man 
aan al deze activiteiten meedoen 
om, zelf het brandweervak te er-
varen. 
Bij de wervingskraam staan vrij-
willigers klaar om je alle in’s en 
out’s van het brandweervak te 
vertellen. Dit wordt ondersteund 
door foto’s, een presentatie en 
uitleg over het gebruik van on-
der andere ademluchttoestellen, 
hydraulisch gereedschap, etc.
Heb je andere plannen voor de-
ze dag en ben je wel geïnteres-

seerd naar een spannende bij-
baan als vrijwilliger bij de brand-
weer? Pak de telefoon en bel 
naar de postcommandant van 
Brandweerpost Heemstede, 023-
5159520 voor meer informatie. 
Je kunt ook direct het belang-
stellingsformulier invullen op 
www.brandweerkennemerland.
nl bij vacatures.
Tijdens de open dag presen-
teert de jeugdbrandweer zich 
ook met doorlopende activitei-
ten. De jeugd kan zelf meema-
ken wat het lidmaatschap bij de 

jeugdbrandweer betekent. En-
thousiast geworden? Meld je 
dan tijdens de open dag op 12 
mei bij de kraam van de jeugd-
brandweer.
De tijdsplanning van de demon-
straties: 10:15 uur Demonstratie 
explosie gasfles; 11:00 uur De-
monstratie vlam in de pan; 11:45 
uur Demonstratie explosie gas-
fles; 12:30 uur Demonstratie 
vlam in de pan; 13:30 uur De-
monstratie ongeval gevaarlijke 
stoffen en 14:30 uur Demonstra-
tie explosie gasfles.

Meer mogelijkheden bij 
Peuterspeelzaal De Pluizebol
Heemstede - Een peuter-
speelzaal is bedoeld voor peu-
ters die hun eerste stapjes bui-
tenshuis gaan zetten; even zon-
der papa of mama. Dit kon bij 
Peuterspeelzaal de Pluizebol op 
de Herenweg 96 op twee vas-
te dagen per week: maandag-

donderdag of dinsdag-vrijdag. 
Nu kan in de Pluizebol ook ge-
kozen worden uit andere com-
binaties van twee ochtenden 
op maandag, dinsdag, donder-
dag of vrijdag. Opgeven kan te-
lefonisch op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28.

Intrekking Bomenkaart
door B&W

Heemstede - Op 8 november 2011 hebben B&W van Heemste-
de een Bomenkaart vastgesteld. Daarin werden bijna 300 bomen 
in particuliere tuinen aangewezen als “monumentale” ofwel 
“beeldbepalende” bomen. Het gevolg: de eigenaars mochten 
deze bomen niet meer kappen, behalve in noodgevallen.
Indien de eigenaar van zo’n “monumentale” boom het onder-
houd te duur vindt worden of indien deze boom teveel overlast 
veroorzaakt voor de buren dan mag hij deze dus toch niet 
vellen.

Ik ben hiertegen in beroep gegaan bij de Rechtbank Haarlem. 
Voerde aan dat hier sprake is van een vorm van onteigening die 
des temeer inacceptabel is omdat de gemeente geen schadeloos-
stelling verstrekt aan de eigenaars. Ik voerde ook aan dat de vast-
stelling van de Bomenkaart door B&W zonder juridische basis is. 
B&W waren er namelijk van uitgegaan dat hiervoor de APV zou 
worden gewijzigd. De gemeenteraad heeft dat echter in zijn ver-
gadering van 15 december 2011 geweigerd.

B&W hebben nu, zonder de uitspraak van de rechtbank af te 
wachten, ongelijk bekend: In hun vergadering van 24 april hebben 
ze de Bomenkaart ingetrokken. 
n Heemstede bestaat er dus niet langer een verschil tussen “ge-
wone” en “monumentale” bomen.
Henk Kruijer

INGEZONDEN

Afvalbakken voorkomen dat 
het een bende wordt

Heemstede - Dagelijks loop ik met hond door het Sorghbos aan 
de Burgemeester van Lennepweg. Als je het tenminste nog een 
bos mag noemen. Er is flink gekapt en het is vrij kaal geworden. 
Nieuwe paden zijn aangelegd dus het loopt wel wat gemakkeler. 
Ook zijun er mooie houten banken geplaatst.

Maar juist onder en nabij deze banken is het een bende aan het 
worden door afval. Lege bierflessen, allerlei lege verpakkingen, 
glasscherven en dergelijke. Wat ontbreekt zijn afvalbakken, zo 
wordt het iedere dag een beetje meer. Wellicht kan de gemeente 
hierin voorzien, zoveel kan dat niet kosten.
H.A. Oldersom 

INGEZONDEN

Verzamelbeurs met gratis taxaties in Haarlem
Regio - Op zondag 6 mei orga-
niseert de Munten- en Postze-
gelOrganisatie (MPO) weer een 
verzamelbeurs met gratis taxa-
ties in Haarlem. Belangstellen-
den, liefhebbers en geïnteres-
seerden zijn van harte welkom 
van 10.00 tot 16.00 in het Van der 
Valk hotel Haarlem-Zuid, Toe-
kanweg 2. Hier worden die dag 
vele duizenden munten, postze-
gels en bankbiljetten uit binnen 

– en buitenland aangeboden. U 
vindt er munten vanaf de Grieks/
Romeinse periode t/m de nieuw-
ste euro’s, postzegels vanaf de 
allereerste uit 1852 en bankbil-
jetten in alle soorten en maten.

Heeft u al eens een munt van 
2000 jaar oud in uw handen ge-
had? Kent u het bankbiljet ‘Tien-
tje van Lieftinck’ nog? Wist u 
dat misdrukken van munten en 

postzegels veel geld waard kun-
nen zijn? Kom langs en laat u 
gewoon eens verrassen door 
lang vervlogen betaalmiddelen.

Gratis taxatie
Tevens zijn op deze dag munten, 
postzegels, bankbiljetten en ou-
de ansichtkaarten gratis laten te 
laten taxeren.
Inlichtingen: 030-6063944 / 
www.mpo.nl

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 9 
mei draait er een romantische 
dramafilm bij Casca op het grote 
scherm in de theaterzaal van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Een film over een ‘verboden lief-
de’ tussen een 15-jarige jongen 
en zijn twee keer zo oude vrien-
din. Na vele jaren zien de gelief-
den elkaar weer onder hele an-
dere omstandigheden. 
U kunt bellen naar 023-5483828 
(op werkdagen tussen 9 en 12 
uur) voor informatie over de film 
en/of om te bespreken. Aanvang 
film 20.00 uur, entree 5 euro.
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Kunstkring presenteert 
programma 2012-2013
Heemstede - Het sprookjesbos 
de Efteling ging in 1952 open en 
in Heemstede werd de Kunst-
kring opgericht. De nieuwe voor-
zitter na 21 jaar Ad van Ameron-
gen,  Monique Klompé, open-
de vrijdagavond in de Burger-
zaal van het raadhuis de zestig-
ste presentatie van het program-
ma, met een korte terugblik op 
dit voor kunstminnend Heemste-
de, bewogen jaar. Trots op een 
programma waar de leden een 
ruime keuze uit kunnen maken. 
Big Chris Barber Band , One Jan 
Show, Hans Klok, Het Nationa-
le Ballet, misschien wel allemaal! 
Diewertje Blok kreeg de micro-
foon en introduceerde het pa-
nel van vijf theaterdirecteuren en 
programmeurs die hun voorstel-
lingen konden toelichten, onder 
regie van Diewertje. Zij hield die 
presentatie goed in de hand met 
veel kennis van kunstzaken. Ja-
cob Bron van de Stadsschouw-
burg Velsen is als een ware Ver-
leider, zoals hij De Vastgoedfrau-
de aan de man weet te brengen. 
De Verleider, 9 november in Vel-
sen dus. Hij kan zelfs verleiden 
tot een bezoek aan de Hema. Zo-
iets burgerlijks in de kunst? Ja-

wel, met een heuse musical HE-
MA, op 12 februari 2013 in Vel-
sen. Hij had als voorproefje vast 
voor iedereen een Hema soes-
je uit IJmuiden voor bij de koffie 
meegenomen. De eerste recen-
sies zijn kostelijk. Jan Lampe van 
de Philarmonie en Stadsschouw-
burg in Haarlem had na afloop 
van de presentatie bij de borrel, 
rookworst van de Hema. Lam-
pe was op dreef met Cor Bakker, 
die gaat pianospelen met zijn 
idool Louis van Dijk en de veel-
zijdige Hans Liberg heeft gestrikt 
in zijn witte kostuum. Bijzonder 
vond Jan Lampe dat het Natio-
nale Ballet zijn Stadschouwburg  
aandoet op 2 oktober met “Ster-
renstof”. Heemstedenaar Boude-
wijn de Groot neemt in de Phil-
harmonie afscheid van de gro-
te tournees, maar de kleine? 
Erik van Muiswinkel gooit 25 
jaar theaterervaring in de strijd 
voor zijn eerste grote solo-show 
4-8-61, zijn geboortedatum, ge-
lijk met Barack Obama! Adriaan 
Bruin van de Heemsteedse Lui-
fel, is helemaal overdonderd van 
een optreden van One Jan Show 
van Maanen, een van de echt 
grote beloften in de serie van de 

Grote Drie. One Jan komt al op 
23 november. Maar, zo verzekert 
ons Iris Haeck van het Oude Slot, 
op 25 oktober komt Adriaan van 
Dis, de taalkunstenaar met dys-
lexie, in de Oude Kerk, zich heel 
duidelijk in taal uitdrukken, zoals 
u hem inmiddels kent. 
Diewertje Blok had zich goed 
geprepareerd op deze presen-
tatie zij improviseerde gemak-
kelijk, kent de theaterwereld 
uitstekend, dat werkte aanste-
kelijk op de tot en met de laat-
ste stoel bezette Burgerzaal. Een 
heel aantrekkelijk programma 
in dit jubileumjaar voor de vele 
vaste leden van de Kunstkring, 
die bij  het uitzoeken van hun 
eigen jaarprogramma aan de 
hand van het fraaie boekje vast 
veel voorpret zullen hebben. Zij 
kennen ook het gemak van het 
bestellen van het eigen busver-
voer naar de diverse locaties 
buiten Heemstede. Nieuwe le-
den kunnen zich opgeven bij het 
secretariaat, Von Brücken Fock-
laan 39, 2102 XB Heemstede, e-
mail: info@heemsteedsekunst-
kring.nl. Zie ook www.heem-
steedsekunstkring.nl.
Ton van den Brink

Joep van Dijk, Jacob Bron, Iris Haeck, Jaap Lampe, Adriaan Bruin en Diewertje Blok.

Speciale luxe en toch voordelig
Mazda2 en Mazda5 

bij Mazda RC
Regio - De vakantie is in aan-
tocht. Veel mensen zullen de 
vakantie gaan doorbrengen 
in eigen land. Brandmana-
ger Hans Touw van Mazda RC 
aan de Kleermakerstraat 63 in 
Velserbroek vertelt dat Maz-
da in Nederland twee specia-
le versies op de markt brengt 
die beide een extra luxe uitrus-
ting hebben en een belangrijke 
meerwaarde voor de klant bie-
den, zonder dat daar veel voor 
betaald hoeft te worden. Vol-
gens Touw een besparing op 
het vakantiebudget. Zo heeft 
de Mazda2 Navigator GT on-
der meer een geïntegreerd na-
vigatiesysteem en is de auto 
met nog een aantal andere op-
ties slechts 200,- duurder, dan 
de TS+ waarop deze speciale 
versie is gebaseerd. Het model 
is tevens beschikbaar als BiFu-
el, die tot 2014 nog wegenbe-
lastingvrij te rijden is. De Maz-
da5 Executive GT is gebaseerd 
op de meest luxe versie, de GT-
M, maar is daar bovenop stan-
daard voorzien van lederen be-
kleding tegen een meerprijs 
van slechts 430,-.

De Mazda2 Navigator GT is af-
geleid van de 5-deurs TS+ ver-
sie en is beschikbaar met een 
1.3 liter benzinemotor met 62 
kW/84 pk. Het uiterlijk van dit 
speciale model verraadt in één 
oogopslag zijn sportieve ka-
rakter. De unieke lichtmetalen 
16-inch velgen met gunmetal 
finish en de GT-M dakspoiler 
benadrukken de dynamiek van 
de Mazda2. Het sportieve GT-
M interieur en de bekleding in-
clusief stoelverwarming beves-
tigen dit beeld, mede door het 
lederen stuurwiel en dito pook-
knop. De Navigator GT is stan-
daard voorzien van een geïn-
tegreerd navigatiesysteem op 
basis van TomTom software.

Het model is ook beschik-
baar als BiFuel, met dezelf-
de benzinemotor en een af-fa-
briek LPG-G3-installatie, waar-
van de tank is weggewerkt on-
der de laadvloer van de koffer-
ruimte. Dat betekent een volle 
tank LPG voor 20,-, met de hui-
dige hoge benzineprijs extra 
rendabel. En wegenbelasting-

vrij rijden tot 2014. Ook daar-
na blijft de Mazda2 Navigator 
GT BiFuel interessant, want de 
jaarlijkse wegenbelasting be-
draagt dan 384,-, minder dan 
voor een even zware dieselau-
to aldus Touw.
De Mazda2 Navigator GT is er 
in vier kleuren, Brilliant Black, 
Crystal White Pearl Mica, Alu-
minium Metallic en de voor dit 
model unieke kleur Dolphin 
Grey. De prijs van de benzi-
neversie is 15.440,-, de BiFu-
el kost 16.190,-. De auto staat 
vanaf begin mei bij Mazda RC 
in Velserbroek in de showroom.

Ook de Mazda5 is vanaf nu le-
verbaar in een extra luxe uit-
voering, de Executive GT. Ge-
baseerd op de meest luxe uit-
voering, de GT-M, biedt de 
Executive GT standaard lede-
ren stoelbekleding, daar waar 
het leer al aanwezig was op 
het stuurwiel en de pookknop. 
Daarmee wordt deze veelzijdi-
ge gezinsauto met 7 zitplaat-
sen, het flexibele Karakuri-
stoelsysteem en de alom ge-
prezen handige schuifdeuren 
nog completer. De sportiviteit 
uit zich in lichtmetalen 17-inch 
velgen, een dakspoiler, sides-
kirts, sportgrille, privacy glass 
en Xenon koplampen. Dit al-
les wordt gecombineerd met 
een brede luxe- en comfort-
uitrusting, waaronder stoelver-
warming vóór, climate control, 
bluetooth, cruise control, Maz-
da-audio met 6-CD wisselaar 
en parkeersensoren achter.

De Mazda5 Executive GT met 
2.0 liter benzinemotor met 110 
kW / 150 pk en handgescha-
kelde zesversnellingsbak is er 
in diverse kleuren zoals Brilli-
ant Black, Aluminium en Pear-
lwhite.

Hans Touw nodigt u graag uit 
in de gezellige showroom aan 
de Kleermakerstraat 63 in Vel-
serbroek.
Komt u gerust eens langs en 
laat u informeren over de ve-
le mofgelijkheden welke Maz-
da RC u te bieden heeft. Met 
Mazda Flex heeft u meer rij-
plezier en rijdt u vaker in een 
nieuwe auto dan u denkt.

Open repetitie Oratoriumkoor 
Bennebroek

Bennebroek - Op maandag 7 
mei wordt een open repetitie ge-
houden bij Oratoriumkoor Ben-
nebroek. Het koor is op zoek 
naar nieuwe leden, met name 
bassen en tenoren, maar ook 
sopranen en alten zijn welkom.
Locatie is ’t Trefpunt, Akonie-

tenplein 1 te Bennebroek. Aan-
vang is 20.00 uur. Einde ca. 22.15 
uur. Voor bladmuziek wordt ge-
zorgd. Aanmelden geschiedt 
via mail:postmaster@oratorium-
koorbennebroek.nl onder ver-
melding van  ‘open repetitie’ of 
door te bellen met 023-5283516.
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Kind zijn in de Tweede 
Wereldoorlog in Heemstede
Heemstede - Voor de tach-
tigers zijn het beelden die ze 
nog kunnen thuisbrengen. Voor 
de meeste jongere ouderen zijn 
het herinneringen van verhalen 
van hun ouders die het allemaal 
meegemaakt hebben. Daar doel-
de wethouder Jur Botter al op in 
zijn welkomstwoordje met een 
citaat uit het boekje Heimwee en 
hongerstillers:  “Ik was te jong 
om een aantal dingen te besef-
fen…. en te oud om het nooit te 
vergeten”. 
Vorige week woensdagmid-
dag hield Hans Krol een ver-
haal over de Tweede Wereldoor-
log in Heemstede, een onder-
deel van het project `Generatie-
mix` van Welzijn Ouderen Heem-
stede, Casca en de Pauwehof. 
Hans Krol vertelde zelf hoe hij als 
tweejarig jochie zijn vader bij-
na verlinkte. Vader Krol was ge-
meentesecretaris in Nederhorst 
den Berg, waar hij verzetswerk 
deed. Persoonsbewijzen verval-
sen en de Duitsers kwamen hem 
thuis halen. Hansje zag zijn vader 
onder het tapijt onder de vloer 
verdwijnen in een ruimte en een 
Duitse soldaat hoorde hem naar 
zijn pappie roepen en naar be-
neden wijzen. Zijn moeder zei 

tegen de soldaat dat hij Puppie, 
zijn knuffelbeestje, bedoelde en 
de man, zelf vader, geloofde dit 
of wilde dit geloven. Krol vertelde 
bij de perfecte afbeeldingen van 
foto`s van ongeveer zeventigjaar 
oud. Foto`s van een sneeuwpop, 
voorstellend Göring. Een bijeen-
komst van NSB ers, de meike-
vers, op het Wilhelminaplein. 
Burgemeester van Riessen, de 
Jodenjager en bijgenaamd de 
`gulpenkijker` vóór het raadhuis 
omringd door in het zwarte ge-
klede offi cieren en meelopers in 
het kwaad. Naar het station lo-
pende  jongelui die opgepakt 
werden op 6 december na het 
sinterklaasfeest dat zij thuis vier-
den. Een lange rij bij Kiebert op 
de Binnenweg toen men hoorde 
dat er kaas was. Foto`s van on-
ze verzetshelden als Broeder Jo-
seph, van Lent en Schoenmaker. 
De intocht van de Canadezen en 
het bevrijdingsfeest op het Wil-
helminaplein. 

Heimwee en hongerstille rs
Een indrukwekkende aanloop 
naar de herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog en een 
inleiding naar de overhandi-
ging van het nieuwe boekje van 

Heimwee en hongerstillers aan 
bestuurslid van de Bavo Stich-
ting mevrouw Marijke Mous 
door Ted Herkes, directeur Wel-
zijn Ouderen. Zeven verhalen 
van zeven ouderen uit Heemste-
de waarin ze herinneringen op-
halen. Hoe het was om kind te 
zijn in de Tweede Wereldoorlog, 
nu verteld aan ouderen. Herkes 
was blij met de donatie van  de 
Bavo stichting die  deze uitga-
ve mogelijk maakte bij het 40 ja-
rig jubileum van de Bavo Stich-
ting en zo het project Genera-
tiemix mogelijk maakt. Een pro-
ject waarbij jong en oud samen 
aan de slag gaan. Evenemen-
ten manager van de gemeen-
te, Bert de Vos, hij maakte veel 
werk van de manifestatie ‘Adop-
teer een monument’ door kinde-
ren van de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen van Heemstede. Hij 
kreeg een stapel boekjes mee 
voor die kinderen. Ouderen kun-
nen het boekje kopen bij Welzijn 
Ouderen aan de Lieven de Key-
laan 24. Zeker de moeite waard, 
want het zijn verhalen uit de eer-
ste hand, opgetekend door Jac-
queline Duurland. 
Ton van den Brink

Marijke Mous ontvangt eerste boekje “Heimwee en hongerstillers” van 
Ted Herkes.

De zeven verhalen vertellers van het  boekje “Heimwee en hongerstillers”

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

4 mei
Een dag om even bij stil te staan…

Om even je gedachten te laten gaan…
Te beseffen wat een groot goed vrijheid is…
En als je het niet hebt… Wat een gemis!...
Ook een moment voor dankbaarheid…

Naar al die mensen uit die tijd…
Die vrijheid de moeite waard vonden om voor te vechten…

En zich niet door de Duitsers lieten knechten…
Die oorlog die wij niet mogen vergeten over de jaren…

Voor de vrijheid die wij nu als vanzelfsprekend ervaren…
Monique Philippo

Over vrijheid gesproken
Een kind was ik nog, zat bij moeder

in de tuin in een pitrieten stoel
vertelde over mijn leesplankje

en over de mooie nieuwe schoolplaat
dat is er zeker een van Jetses zei moeder

de juf vind ik niet aardig zei ik
moeder zei dat het wel meeviel
ik kreeg ranja en mariakaakjes

en mocht in de appelboom klimmen

zo gingen de dagen voort 
tot die vrijdag in mei

ik weet dat het mooi lenteweer was
maar met klanken van vreemd onweer
en dat het schoolreisje niet doorging

wat volgde staat in duizend boeken
en fl arden ervan in mijn herinnering
zoals die avond, eind maart was het
dat we, de laatste salvo’s trotserend
naar de gedroomde vrijheid kropen

maar de pitrieten stoel was weg
Fekke Bijlsma

Zet moeder 
in het 

zonnetje in 
Dichtstorten!
Laat moederdag echt een 
speciale dag worden: zet 
moeder in het zonnetje in 
onze rubriek Dichtstorten. 
Schrijf een mooi gedicht 
voor moederdag en stuur dit 
per e-mail naar dichtstor-
ten@yahoo.com. De leuk-
ste, mooiste en ontroerend-
ste inzendingen zullen in de 
Heemsteder van woensdag 
16 mei gepubliceerd wor-
den. De uiterste inzendda-
tum is maandag 14 mei aan-
staande. Succes!

Heemstede - Is jouw moeder 
ook de liefste? Met moeder-
dag kun je haar extra verwen-
nen! Bij de Woensdagmiddag-
club op woensdag 9 mei maken 
de kinderen (5-10 jaar) iets leuks 
voor moederdag. De woensdag-
middagclub is (bijna) elke week 
van 13.30-15.15 uur bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-

werf, Molenwerfslaan 11. Kin-
deren kunnen hier knutselen, 
maar ook meedoen met een spel 
of lekker buiten spelen. Kosten 
per keer zijn: 3,50, een kaart voor 
tien keer kost 30 euro.  Graag 
de kinderen per keer van tevo-
ren telefonisch aanmelden: 023-
5483828 – kies 1. Voor meer in-
formatie: www.casca.nl.

Maak een verrassing voor Moederdag

Kinderdisco
Heemstede - Dansen en sprin-
gen op de leukste liedjes van nu, 
danswedstrijdjes en limbodan-
sen, het mag allemaal op de Kin-
derdisco met thema ‘Tropisch’ op 
zaterdag 12 mei van 19 tot 21 uur 
voor kinderen van 6 tot 10 jaar bij 
Casca in de Luifel.
Kinderen krijgen een zak-
je snoepjes en limonade. Een
echte DJ staat aan de draaita-
fel en de discoverlichting maakt 
het helemaal af. Ouders mogen 
in het begin van de avond even 
mee naar binnen, maar gaan 
daarna weg. Zij kunnen in de 
foyer van Luifel een kopje koffi e 

drinken of even naar huis gaan.
Alle disco-bezoekertjes krijgen 
een kaartje. Hiermee kunnen 
zij twee keer een bekertje limo-
nade halen en 1 keer een zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen de jeugdwerkers het 
thuisfront altijd bereiken. 

De kinderdisco is in de jonge-
renruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 3 euro (inclusief limona-
de en 1x zakje snoep).  Graag de 
kinderen van tevoren opgeven, 
tel. 023-5483828, op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur.
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Vijfhoekkunstroute:
een parade van kunsten
Regio - Op 11, 12 en 13 mei dit 
jaar zal in het Haarlemse cen-
trum voor de zevende keer de 
Vijfhoekkunstroute  weer het 
bruisende middelpunt zijn van 
activiteiten op artistiek gebied: 
de overzichtsexpositie en muziek 
in de Nieuwe Kerk, exposities in 
ateliers, gastruimtes, etalages, 
de bibliotheek en weer een beel-
dentuin in de Proveniers Hof.
In het Proverniershof is onder de 
naam !WOW! (“World Of Weara-
ble Art”) een expositie ingericht 
met extravagante kledingstuk-
ken gemaakt van vreemdsoorti-
ge materialen. Vrijdagavond 11 
mei worden ze tijdens de ope-
ning in een parade getoond aan 
het publiek en door een jury be-
oordeeld (Nieuwe Kerk, vanaf 
19.30) De parade wordt gevolgd 
door een optreden van Merel 
Moistra, die liedjes zingt uit haar 

nieuwe cabaretshow. 
De bibliotheek geeft dit jaar ook 
acte de presence : in de antie-
ke studiezaal tonen tien van de 
deelnemende kunstenaars hun 
werk in een veelzijdige exposi-
tie. De Nieuwe Kerk, waar net 
als in vorige jaren de overzichts-
expositie is ingericht, zal het he-
le weekend het podium zijn voor 
een keur aan muzikanten. Zater-
dag worden de optredens geor-
ganiseerd door leerlingen van 
de Haarlemse Music Academy 
en ook zondag is er een veelzij-
dig muziekprogramma, wat  be-
schreven staat op de affiches en 
boekjes die in de Kerk verkrijg-
baar zijn. 
Speciaal uw aandacht voor de 
expositie die is ingericht in een 
van de oude hofjeshuizen aan 
het Proveniershof. Men vindt 
hier het werk van Wim Sterren-

burg; een eigenzinnige, authen-
tieke kunstenaar die in het cen-
trum van Haarlem woonde en 
vanaf het begin meedeed aan de 
Vijfhoekkunstroute. Wim over-
leed afgelopen maart op 85-ja-
rige leeftijd en ter nagedachtenis 
aan hem heeft een aantal kun-
stenaars werken die zij met hem 
ruilden of van hem kregen ter 
beschikking gesteld om deze ex-
positie mogelijk te maken.

Op het Wilsonsplein, waar het 
grote betonnen bassin juist ver-
zonken is onder het speelveld, 
biedt graffitikunstenaar Erik He-
ijbroek u de mogelijkheid om uw 
oude kledingstukken ‘op te pim-
pen’ tot kleurrijke kunstwerken. 
Meer informatie: www.vijfhoek-
kunstroute.nl.

Animatie van toekomstige natuurbrug over Zandvoortselaan oostelij-
ke richting.

Europa Kijkdag in Nationaal Park
Regio - Zelf zien hoe duinen 
weer gaan wandelen of de plek 
van de Natuurbrug bekijken? In 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland worden tijdens de EU 
kijkdag op 12 mei gratis rond-
leidingen gegeven bij de Na-
tuurbrug Zandpoort en het pro-
ject de Noordwest Natuurkern. 
De Natuurbrug verbindt het Na-
tionaal Park met de Amsterdam-
se Waterleidingduinen. Hier-
mee krijgen dieren en planten 
een groter leefgebied. Dit is een 
wandelexcursie. Noordwest Na-
tuurkern stimuleert dynamiek en 
duinvorming door de wind vrij 
spel te geven met onderliggend 
zand. Dit project bezoekt u per 
(eigen) fiets.
Let op: de excursie is gratis en 
geschikt voor alle leeftijden, 
maar aanmelden is vereist: www.

np-zuidkennemerland.nl/over-
zicht-en-online-boeken. U ont-
vangt een routebeschrijving naar 
de verzamelplek na aanmel-
ding. Tijd en datum: Natuurbrug 
Zandpoort: 10.00-11.30. Noord-
west Natuurkern 14.00-16.00 
(verzamelen met eigen fiets).
Tijdens de Europa Kijkdagen op 
11 en 12 mei zijn tientallen leu-
ke en boeiende projecten in Ne-
derland gratis open voor het pu-
bliek. Leuk om te zien waar het 
Europese geld aan wordt be-
steed en hoe de EU samen-
werkt aan de versterking van de 
economie met de Nederland-
se overheid, het bedrijfsleven en 
de kennisinstellingen. Een over-
zicht van alle projecten is te vin-
den via: www.europaomdehoek.
nl/kijkdagen/provincie/noord-
holland.

NVVH-
Vrouwennetwerk
Regio - De maand mei is de 
laatste maand van het seizoen 
2011-2012 voordat de vakan-
tieperiode aanbreekt bij NVVH-
Vrouwennetwerk. Woensdag 9 
mei is er een middag van en over 
de bevrijding. De presentatie zal 
gegeven worden door Dorinde 
Smit Duyzentkunst. Veel oude-
ren zullen zich deze dagen nog 
goed kunnen herinneren en de 
jongeren hebben vast heel veel 
gehoord via ouders en de me-
dia. Een tipje van de sluier: veel 
illegale muziek in de oorlogsja-
ren werd beluisterd, en ook naar 
de BBC werd geluisterd. Herin-
nert u zich nog Vera Lynn, Glenn 
Miller, Andrew Sisters? 
Waar: in ‘De Herberg’, Wester-
houtpark 46 te Haarlem. Tijd: 
14.00-16.00 uur op woensdag 9 
mei. Koffie/thee staat klaar en 
introducés betalen 2,50.
De lezing op 15 mei om 14.00 
uur wordt gepresenteerd door 
mevr. M.J. Klaasesz.  Zij komt  in 
‘De Herberg’, Westerhoutpark 46 
te Haarlem met verhalen van en 
over niemand minder dan God-
fried Bomans. Vanaf 13.45 uur 
bent u welkom. 
In de zomermaanden wordt er 
nog wel gefietst en mahjong ge-
speeld. Kijk ook eens op: www.
nvvh-vrouwennetwerk.nl. Meer 
informatie over deze 55+ vrou-
wenvereniging: 023-5477486.

Op zoek naar de houtsnip op 
Landgoed Oud Woestduin

Regio - Op vrijdag 11 mei 
maakt boswachter Peter de 
Jong  van Landschap Noord-
Holland van 19.00 uur tot zons-
ondergang een wandeling over 
het landgoed Oud Woestduin. 
Hij wil graag het bijzondere 
broedgedrag van de houtsnip 
laten zien. 
De houtsnip is een vogel die 
we niet vaak te zien krijgen. 
Tot op het laatste moment blijft 
hij zitten, om dan opeens vlak 
voor je voeten weg te vliegen. 
Alleen tijdens het broedsei-
zoen komt hij wat vaker tevoor-
schijn, vooral tijdens de sche-
mering. Op het landgoed Oud 
Woestduin broeden er ieder 
jaar een aantal. In de broed-
tijd gedraagt de houtsnip zich 
heel opvallend. Hij vliegt op 
ongeveer 15 meter hoogte en 
draait rondjes. Ook maakt hij 
een heel apart geluid. Natuur-
lijk wordt ook aandacht be-
steed aan andere broedvogels 
die de deelnemers onderweg 
tegen komen, zoals de boom-

klever die z’n naam eer aan-
doet door de manier waarop hij 
naar voedsel zoekt.
Tijdens de excursie hoort u ook 
het nodige over het verleden 
van dit landgoed. Wist u dat 
hier vroeger een renbaan was 
waar zwaar gegokt werd?
Men adviseert een verrekijker 
mee te nemen als u die heeft. 
Het kan ‘s avonds behoorlijk 
afkoelen, een extra vest of trui 
is aan te raden.

Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via
www. landschapnoordhol-
land.nl/de-natuur-in. U kunt 
ook bellen met 088-0064455. 
De kosten bedragen 6,50, Be-
schermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 en 
kinderen tot 12 jaar 3,50, kin-
deren van Beschermers 2,50. 
Volg de Leidsevaartweg en 
neem de afslag over het spoor. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1 in Vogelenzang.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 6 mei is pas-
tor mw. A. Hoekman om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door de cantores L. 
en Th. Braak-Pedroli. Het is een 
avondmaalviering.

Liesbeth List (foto: Frederique 
Vlamings)

Herdenkingsconcert met 
Liesbeth List en Alderliefste
Regio - Het Kennemer Jeugd-
orkest luidt op vrijdag 4 mei sa-
men met Liesbeth List en Gerard 
Jan Alderliefste op een waardige 
manier de overgang naar 5 mei 
in tijdens het herdenkingscon-
cert in de openlucht in Haarlem. 
Het is de vijfde keer in succes-
sie dat Stichting Bevrijdingspop 
dit gratis concert organiseert, 
onder begeleiding van het Ken-
nemer Jeugdorkest. Het herden-
kingsconcert vindt plaats op het 
Vlooienveld in de Haarlemmer-
hout en heeft als thema ‘Vrijheid 
geef je door’. 
Het herdenkingsconcert sluit 
aan op de nationale herdenking 
en de minuut stilte om 20:00 uur. 
De herdenking op de Dam wordt 
op het Vlooienveld live vertoond 
op grote schermen. 
Voorafgaand aan het concert 
wordt een gedicht voorgele-
zen dat is gemaakt tijdens  ge-
dichtenworkshops op Haarlem-
se scholen rondom het thema 
vrijheid. De mooiste gedichten 
uit de afgelopen vijf jaargangen 
zijn gebundeld. De dichtbun-
dels worden gratis uitgereikt aan 

bezoekers van het concert. 
Tijdens het openluchtconcert 
in de Haarlemmerhout worden 
verder op grote schermen af-
beeldingen getoond van foto-
graaf Karel Staa, die speciaal 
voor de gelegenheid foto’s heeft 
gemaakt van monument Kamp 
Westerbork.

Hageveldleerlingen dingen mee 
naar werkstukprijs
Regio - De Koninklijke Holland-
sche Maatschappij der Weten-
schappen te Haarlem heeft dit 
jaar voor de elfde keer een prijs-
vraag voor het beste profiel-
werkstuk uitgeschreven onder 
leerlingen van de examen-klas-
sen van HAVO en VWO. Dit is het 
verplichte eindwerkstuk voor de-
ze opleidingen. Veertien scho-
len-gemeenschappen uit Haar-
lem en omgeving nomineerden 
dit jaar 21 werkstukken. De ma-
kers van deze werkstukken din-

gen mee naar een prijs van vijf-
honderd euro voor het bes-
te HAVO-werkstuk en voor het 
beste VWO-werkstuk. Van Col-
lege Hageveld is het duo Inge-
borg Dijkstra en Christina Maat 
voorgedra-gen met het werkstuk 
‘Nanotechnologie, de kracht van 
het kleine.’ 
De prijsuitreiking is op dinsdag 
8 mei bij de Koninklijke Holland-
sche Maatschappij der We-ten-
schappen in het Hodshon Huis 
te Haarlem.
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Kunst van Hans Elsas
in Groenmarktkerk
Regio – Van de Heemsteed-
se kunstenaar Hans Elsas is tij-
dens de huidige tentoonstelling 
in de Groenmarktkerk kunst te 
bewonderen. De kerk in Haarlem 
organiseert de kunstexpositie 
onder de noemer ‘Lijden’. Naast 
werk van Elsas komen diver-
se andere kunstenaars aan bod 
met beeldhouwwerk, schilderijen 
met foto’s, graffi ti, oliefverf, foto-
grafi e en experimentele kunst. 
De tentoonstelling is te zien tot 
en met 23 juni en is toeganke-
lijk op werkdagen van 14.00 tot 
16.00 uur. De Groenmarktkerk is 
gelegen aan de Nieuwe Groen-
markt 14 te Haarlem.

Pieter van Vollenhoven op 
eerste Kennemer Lezing
Regio - Prof. mr. Pieter van Vol-
lenhoven zal op 11 mei om 16.00 
uur de eerste spreker zijn op de 
voor het eerst te houden Kenne-
mer Lezing in Haarlem. De lezing 
vindt plaats in de Doopsgezinde 
Kerk in het centrum van Haar-
lem. Muzikale omlijsting door 
het octet van het Blazersensem-
ble Septentriones met de Gran 
Partita van W.A. Mozart. Op voor 
velen ongekende en zeker ver-
rassende open, enthousiaste en 
humorvolle manier zal de heer 
van Vollenhoven de stevige the-
ma’s waarheidsvinding en onaf-
hankelijk onderzoek vorm geven.
De Kennemer Lezing heeft als 
doel mensen bewust te maken 
dat zelfs een klein individueel 
gebaar aan de samenleving een 
belangrijke bijdrage voor velen 
kan zijn. Het motto van de Ken-
nemer Lezing is ‘zoek wat men-
sen verbindt en tracht weg te ne-
men wat hen verdeelt’. Het sal-
do van de lezing wordt als een 
illustratie van de doelstelling en 
het motto  besteed aan het goe-
de doel microkrediet. 
De Kennemer Lezing is het initi-

atief van loge Kennemerland ter 
gelegenheid van haar 85-jarig 
bestaan in de Zuid-Kennemer-
landse regio. 
Toegangsprijs: 15 euro. Goed 
Doel: Microkrediet. Voorver-
koop:  Kaashuis Tromp te Zand-
voort, Haarlem, Heemstede en 
Bloemendaal en bij Boekhandel 
Blokker in Heemstede. Meer in-
fo: www.kennemerlezing.nl.

Over ‘lijken’: ontmoet je voorouders!
Regio - Op dinsdag 8 mei, 
van 20:00 tot 22:00 uur, vertelt 
stadsarcheoloog Anja van Za-
linge over de vondst van skelet-
ten op de Botermarkt. Zij vertelt 
in haar lezing wat het onderzoek 
inmiddels heeft opgeleverd en 
hoe archeologen te werk gaan. 
De avond vindt plaats in Bibli-
otheek Centrum, Gasthuisstraat 
32 te Haarlem. De toegangsprijs 
bedraagt voor leden 3,50; niet-
leden betalen 5 euro.
Begin dit jaar werd tijdens 
graafwerkzaamheden op de Bo-
termarkt een bijzondere vondst 

gedaan. Plotseling stonden we 
oog in oog met de skeletten van 
onze voorouders! Op meer lo-
caties in de Haarlemse binnen-
stad werden skeletten gevon-
den, bijna 90 in totaal. De ske-
letten worden nauwkeurig on-
derzocht. “Dichter bij de vroe-
gere Haarlemmers kun je haast 
niet komen”, zegt stadsarcheo-
loog Anja van Zalinge. Wat heb-
ben deze oude Haarlemmers 
ons te vertellen over hun leven 
in de stad?
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.  

Dag van de 
Beroerte

Regio - Dinsdag 8 mei is het 
de jaarlijkse Europese Dag 
van de Beroerte. Het the-
ma van deze dag is het her-
kennen en voorkómen van 
een beroerte. Bezoekers van 
het Kennemer Gasthuis (lo-
catie Zuid) in Haarlem of 
het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp kunnen die dag 
tussen 11.00 en 15.00 uur 
bloed laten prikken op de 
Medial-prikpoli in deze zie-
kenhuizen.
In het laboratorium van Me-
dial zullen analisten onder 
andere het cholesterolgehal-
te en de bloedsuikerwaar-
de van het afgenomen bloed 
vaststellen. De uitslag krijgt 
u toegestuurd met een uit-
leg en eventueel een advies 
voor nader onderzoek via de 
huisarts. Voor deze bloedtest 
vraagt Medial een eigen bij-
drage van 10 euro. Deze bij-
drage zal door Medial in zijn 
geheel worden geschonken 
aan de Nederlandse CVA-
vereniging ‘Samen Verder’, 
die mensen steunt om zo 
goed mogelijk met de gevol-
gen van een beroerte verder 
te leven. In 2011 was de to-
tale ‘opbrengst’ van deze dag 
1.030 euro. Het is dit jaar het 
zesde jaar dat Medial op de-
ze wijze een bijdrage aan de 
Dag van de Beroerte levert.

Ontwerp je eigen familiewapen
Regio - Op zondag 13 mei, van 
13:00 tot 16:00 uur, kunnen kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar en hun ouders hun eigen 
familiewapen ontwerpen. Deze 
activiteit vindt plaats in Biblio-
theek Centrum, Gasthuisstraat 
32 te Haarlem. De toegangsprijs 
bedraagt 3,50; niet-leden beta-
len 5 euro.
Een gewapende ridder droeg in 
de middeleeuwen een uniek wa-
penschild en was zo ook met 
gesloten vizier herkenbaar. Een 
ridder gaf zijn wapenschild door 
aan zijn zoon en zo werd het 
een familiewapen. Welke soor-
ten familiewapens zijn er? Welke 
kleuren worden gebruikt en wel-
ke fi guren staan erop? We gaan 

Ontwerp je eigen familiewapen

ook lekker zelf aan de slag! Kies 
de vorm van je schild en welke 
kleuren je wilt gebruiken. Komt 
er een leeuw, een kasteel of een 
trompet op? Het is aan jou! 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Laatste lunchconcert seizoen 
Sociëteit Vereeniging
Regio - Zondag 6 mei komt Wil-
lem Brons, een van de meest 
gelauwerde Nederlandse pia-
nisten, in de zaal van de Socië-
teit Vereeniging aan de Zijlweg 
1 in Haarlem. Zijn laatste CD is 
zeer positief ontvangen in di-
verse kranten. Brons zal 8 wer-
ken van Bach spelen (4 preludes 
en 4 fuga’s van de in totaal 24 
die bekend zijn als WTK of ‘Das 

Wohltemperierte Klavier’) en de 
laatste sonate (D960) die Schu-
bert kort voor zijn dood in 1828 
schreef.
De zaal gaat open om 11.45 uur 
en het concert begint om 12.30 
uur. Einde: tussen 14.15 en 14.30 
uur.
Vrijwillige bijdrage, richtbedrag 
10 euro per volwassene; kinde-
ren onder 18 jaar gratis toegang.

Knipkaartkoor
Regio - Zondag 6 mei kan er 
weer gezongen worden bij het 
Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur 
in Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74 in Haarlem. Iede-
re zangliefhebber van 12 tot 100 
jaar is welkom. Naast het zingen 
van gevarieerd repertoire, wordt 
aandacht besteed aan stemvor-
ming. 
Knipkaarten à 25 euro voor vijf 
keer zingen zijn een half uur voor 
aanvang aan de zaal verkrijg-
baar. Inlichtingen: 023-5312396, 
www.lenyvanschaik.nl.

Regio - In de bibliotheek in 
Haarlem wordt een cursus geor-
ganiseerd met als titel: ‘het ou-
de en bijzondere boek’. Uit de 
schatkamers van de bibliotheek 
worden vele meesterwerken uit 
tien eeuwen boekgeschiedenis 

Cursus: Het oude en bijzondere boek
tevoorschijn gehaald. Conserva-
tor Anneke van den Bergh neemt 
de cursisten mee op reis door de 
fascinerende wereld van het ou-
de en bijzondere boek. De vier 
bijeenkomsten vinden plaats in 
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem op zaterdag 
12 en 19 mei, en 23 en 30 juni, 
van 11:15 tot 13:15 uur. Het cur-
susgeld bedraagt  35 euro; niet-
leden betalen 40 euro.



2 mei 2012 pagina 25

Spasmodique 
in Patronaat

Regio - Liefhebbers van post-
punk elektronica en new-
wave worden woensdag 9 mei 
goed bediend in het Haarlem-
se Patronaat. De legendari-
sche Rotterdamse band Spas-
modique kwam in de jaren 
’80 al regelmatig in Patronaat 
langs en doet nu twee reünie-
shows, waarvan een in Haar-
lem. Agent Side Grinder werd 
al een kruising tussen Joy Di-
vision, Suicide en Cabaret Vol-
taire genoemd en op de nieu-
we plaat Hardware kun je 
daar oude meesters als Kraft-
werk, Einsturzende Neubaten 
en Depeche Mode nog aan 
toe voegen. Let op: ’s middags 
doet Spasmodique een in-sto-
re optreden bij Sounds Haar-
lem (Grote Houtstraat), om 
16.30 uur.
Aanvang in het Patronaat: 
20.30 uur, entree 10 euro.

Support Erik van Muiswinkel 
voor Houtfestival
Regio - Het eigentijdse en gratis 
toegankelijke Houtfestival is al 
jaren een begrip in Haarlem en 
omstreken. De muziekprogram-
mering heeft een sterke mondi-
ale component, is vernieuwend 
en grensoverschrijdend. Dit jaar 
vindt het Houtfestival plaats in 
het weekend van 16 en 17 juni.
De cross-overs tussen wereld-
muziek, jazz, improvisatie, ge-
componeerde en elektronische 
muziek zijn avontuurlijk en van 
hoge kwaliteit. Daarnaast speelt 
Houtfestival een belangrijke rol 
in samenwerking met amateur-
kunstbeoefenaars en biedt hen 
daarvoor een podium tijdens het 
festival.
Ook Erik van Muiswinkel gaf dit 
jaar een belangrijke impuls aan 
die amateurkunstbeoefening. 
In december was hij te zien als 
Scrooge in meer dan 20 uitver-

kochte kerstvoorstellingen in de 
Stadsschouwburg Haarlem. Zijn 
enthousiaste samenspel met 
amateurs uit de regio leverde 
hem zelfs een nominatie voor de 
regionale kunst- en cultuurprijs 
van Haarlems Dagblad op: De 
Olifant 2012. Erik van Muiswin-
kel is dan ook bij uitstek de cul-
turele duizendpoot om het be-
lang van Houtfestival te onder-
strepen en om zijn steun ook let-
terlijk te tonen, werd hij onlangs 
HoutVriendje.
Sinds vorig jaar is Houtfesti-
val om de financiële basis van 
het festival te verbeteren ge-
start met HoutVriendjes. Vanwe-
ge teruglopende subsidiebijdra-
gen van fondsen en overheden is 
het steeds lastiger om de kwali-
teit van het Houtfestival, dat en-
kel wordt gerealiseerd door vrij-
willigers, hoog te houden. De 
donaties van de HoutVriendjes 
worden besteed aan de (mu-
ziek)programmering en daarmee 
dragen ze bij aan de kwaliteit en 
aan het behoud van Houtfesti-
val. Natuurlijk is steun van tallo-
ze samenwerkpartners en mate-
riaal sponsorende bedrijven es-
sentieel, maar juist een bijdrage 
van particulieren is letterlijk on-
betaalbaar.
Word jij ook voor slechts een 
tientje HoutVriendje? Als je het 
Houtfestival een warm hart toe-
draagt, vul dan vandaag nog de 
machtiging in op www.houtfes-
tival.nl. Benieuwd naar het pro-
gramma? Vanaf mei is de he-
le programmering bekend op 
www.houtfestival.nl. Fo
to
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‘Woensdagman’ prikkelt alle zintuigen
Regio - Zaterdag 12 mei treedt 
componist en geluidskunstenaar 
Thomas Rutgers (Woensdag-
man) op in het Mondiaal Cen-
trum Haarlem. Het optreden van 
Woensdagman prikkelt alle zin-
tuigen.
Thomas Rutgers maakt als 
Woensdagman vaak gebruik van 
muziektechnologie om nieuwe 
compositie-technieken te ont-
wikkelen. Hij stopt live bespeel-

de instrumenten in opnameap-
paratuur en speelt ze af in een 
nieuw elektronisch jasje. 
Met een installatie van schermen 
en luidsprekers toont Woens-
dagman zijn kunsten aan de toe-
schouwer. De schermen zijn als 
verschillende spelers in een en-
semble: elk op hun eigen plek 
in de ruimte spelen ze hun par-
tij, opgebouwd uit verschillende 
fragmenten beeld en geluid. Het 

resultaat is een spel tussen elek-
tronische muziek en atmosferi-
sche pop.

Het concert begint om 20.30, uur, 
de zaal gaat om 20.00 uur open. 
Toegang is 10 euro. Kaarten zijn 
telefonisch te bestellen op 023-
5423540, via info@mondiaalcen-
trumhaarlem.nl, of op de avond 
zelf aan de deur (Lange Heren-
vest 122) te koop.

Kofferbakmarkt 
Vogelenzang

Regio - Zaterdag 5 mei wordt 
de eerste kofferbakmarkt van dit 
seizoen  gehouden op het ter-
rein van tuincentrum Bos aan de 
Vogelenzangseweg 49 te Voge-
lenzang (gemeente Bloemen-
daal). De naar verwachting ve-
le tientallen deelnemers met 
uitgeladen kofferbakken zorgen 
iedere keer weer voor een af-
wisselend en altijd verrassend 
aanbod. KJleding, huisraad, 
platen en boeken, huishoude-
lijk apparatuur et cetera kunnen 
hier voor een schappelijke prijs 
van eigenaar wisselen. De markt 
duurt van 09.30 tot 16 uur en 
de toegang en parkeren zijn gra-
tis.

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-24 47 
39 of 24 46 49. Of kijk op inter-
net: www.mikki.nl.

Theater aan het Water
Regio - Een komedie op de 
Gravestenerbrug? Een drama 
bij de molen De Adriaan? Of 
een Griekse tragedie in de pas 
gerenoveerde Gehoorzaal van 
het Hodshon Huis? Je zou het 
zomaar kunnen tegenkomen bij 
Theater aan het Water. Theater-
groep Eglentier neemt het pu-
bliek mee op een theaterwan-
deling langs het Spaarne. Lo-
caties waar je normaal gespro-
ken niet binnenkomt, openen 
nu hun deuren voor een kor-
te voorstelling. Theater aan het 

Water is de laatste twee week-
enden in mei en is voor men-
sen die van verrassingen hou-
den. En weer of geen weer: de 
voorstellingen gaan altijd door.

‘Theater aan het Water’ door 
Theatergroep Eglentier. Speel-
data: 18, 19, 20, 25, 26 en 27 
mei. Aanvang om 20.00 uur 
in de Bakenesserkerk, Vrou-
westraat 16 te Haarlem. Kaar-
ten kosten 15 euro en zijn uit-
sluitend te reserveren via www.
eglentier.nl of 023-5313115. 

‘Eddy’s Special’
Regio - Zaterdag 5 mei om 
15.00 uur geeft de virtuoze or-
ganist Eddy Ruhier uit Enge-
land weer een Populair Thea-
terorgelconcert onder de naam 
‘Eddy’s Special’ in het Draaior-
gelmuseum aan de Küppers-
weg 3 in Haarlem. Eddy  zal sa-
men met het technisch team van 
de Nederlandse Orgel Federatie 
een muziekspecial presenteren. 
Begeleiding met computer, rit-
mesecties via de computer, een 
keybord erbij. Zelfs een met midi 
gekoppeld draaiorgel. Zaal open 
om 14.30 uur.

Informatie-
bij eenkomst 
over heup-
prothesen

Regio - Welke heupprothesen 
gebruikt het Spaarne Zieken-
huis? Over welke heupprothe-
sen wordt in de media gespro-
ken en wat zijn de risico’s van 
deze prothesen? En is mijn heup 
wel veilig? Deze en andere vra-
gen beantwoorden de orthope-
disch chirurgen van het Spaarne 
Ziekenhuis tijdens een informa-
tiebijeenkomst op dinsdagavond 
8 mei. Iedereen met vragen over 
heupprothesen is welkom. 
De informatiebijeenkomst vindt 
plaats van 19.00 tot 21.00 uur 
in de Kerkzaal van het Spaarne 
Ziekenhuis inHoofddorp (route 
rood 55). Toegang is gratis. Meer 
informatie over het programma 
en aanmelden: www.spaarne-
ziekenhuis.nl, of Patiëntenvoor-
lichting, 023-8908360 of info@
spaarneziekenhuisnl. 
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HPC zwemmertjes 
hebben sterke spieren!
Heemstede - De jongste HPC 
zwemmers van de afdeling Wa-
terplezier hebben hele ster-
ke spieren! Dat bleek wel toen 
de kinderen voor het certificaat 
Ik heb sterke spieren moesten 
zwemmen. 
In de weken daarvoor werd er 
met veel enthousiasme geoe-
fend om zo lang mogelijk te-
gen een muur te kunnen zitten 
en om veel koprollen voor- en 
achteruit te kunnen maken. Ook 
zijn er veel buikspieroefeningen 
gedaan en hebben ze hard ge-
traind om een sneeuwegel in het 
water te kunnen maken. Trai-
ners Nicky Slinger en Gijs van de 
Woord waren er van overtuigd 

dat iedereen zó goed had ge-
oefend dat ze ook allemaal zou-
den slagen en dat was gelukkig 
ook zo. Ilias Smit, Mats & Mare 
Meijaard, Michaël en Silvester 
van Ieperen, Huub & Cas Reits-
ma, Justus Mulder, Amanda 
Schalkx, Sem Regout, Eva Verko-
ren, Roos & Reinaert & Quinten 
Ravesteijn, Lian Kandelaar en 
Jasmijn de Vries deden het pri-
ma en kregen aan het eind van 
de les het certificaat uitgereikt 
van Nicky. Helaas was Casper 
van Beusekom ziek en was Rom-
bout Jansen de avond 4-daag-
se aan het lopen, maar zij mogen 
het certificaat op een ander tijd-
stip gaan halen. 

Heemsteedse schaatser
Thijs Roozen naar Jong Oranje
Heemstede - Thijs Roozen 
maakt het komende schaatssei-
zoen deel uit van de Jong Oranje 
schaatsploeg van de KNSB. “Een 
mooie beloning voor twee jaar 
hard werken”, aldus de 17-jarige 
Heemsteedse schaatser.
Roozen, die de afgelopen 
twee seizoenen schaatste voor 
het Heemsteedse Pro-Act IT 
schaatsteam, heeft zijn uitverkie-
zing voor Jong Oranje met name 
te danken aan het Nederlands 
kampioenschap allround. Begin 
februari wist hij bij de Junioren B 
de nationale allroundtitel op zijn 
naam te schrijven. Half maart 
volgde wederom een hoofdprijs. 
Ditmaal bleek Roozen de sterk-
ste tijdens de vermaarde Viking 
Race, het officieuze Europees 

kampioenschap voor Junioren.
De uitnodiging voor Jong Oran-
je is een mooie beloning voor 
het gewaagde besluit dat Roo-
zen twee jaar geleden nam. De 
tiener koos toen voor een eigen 
schaatsploeg, waarbij hij werd 
ondersteund door ondernemers 
uit Heemstede en omstreken. 
“Dankzij hun financiële steun 
konden we met de ploeg regel-
matig op trainingskamp en on-
ze trainers betalen”, aldus Roo-
zen. “Ik ben onze sponsors dan 
ook heel dankbaar. Ik hoop dat 
ze me blijven volgen in de toe-
komst. Maar dat zal vast wel.”
Zijn goede prestaties dit sei-
zoen heeft Roozen mede te dan-
ken aan trainer Peter van der Rol 
Brouwer. “Hij had goede pro-

gramma’s en heeft me in tech-
nisch opzicht veel geleerd.” Ook 
had Roozen veel aan zijn bei-
de ploeggenoten, de Aalsmeer-
se sprinter Menno Kramer en 
stayer Olaf Smit uit Nieuw-Ven-
nep. “Vooral tijdens de duurtrai-
ning heb ik veel gehad aan Olaf. 
En tijdens de sprinttraining heeft 
Menno me vooruit geholpen.”

Thijs Roozen is een van de vier 
nieuwe gezichten in Jong Oran-
je, dat in totaal uit tien rijders 
bestaat. Onder de vlag van de 
KNSB gaat hij zich voorberei-
den op het komende schaatssei-
zoen, samen met de andere rij-
ders uit de ploeg van coach Erik 
Bouwman. 
Daarvoor verruilt de 17-jarige 

VWO-scholier binnenkort zijn 
geboorteplaats Heemstede voor 
het Friese Heerenveen. “Als ik op 
Hageveld mijn examen heb ge-
haald, ga ik naar Heerenveen om 
daar te trainen en te wonen. Ook 
ga ik beginnen met een studie, 

technische bedrijfskunde of be-
drijfskunde. Tussen de trainin-
gen door alleen maar naar het 
plafond staren is niets voor mij; 
ik wil wel mijn hersenen bezig-
houden. Maar schaatsen, dat 
wordt het allerbelangrijkst.”

Derby tegen DSS brengt 
RCH de vol l e winst
Heemstede - In de drie ja-
ren dat RCH en DSS het nu te-
gen elkaar opnemen in de Over-
gangsklasse Honkbal, was het 
de Heemstedenaren nog niet 
één keer gelukt de volle winst 
te pakken. Ook deze keer waren 
de ploegen volkomen aan elkaar 
gewaagd en laten de wedstrijd-
statistieken zien dat het eindre-
sultaat ook anders had kunnen 
uitpakken. Maar de honkslagen 
van RCH vielen gegroepeerder 
en DSS liet vooral veel lopers op 
de honken achter, maar dat laat-
ste was zeker ook het gevolg van 
uitstekend Heemsteeds veld-
werk.

RCH heeft het niet zo begrepen 
op de vrijdagse avondwedstrij-
den bij DSS, vooral niet bij laag-
staande zon. Maar daar was de-

ze keer geen sprake van en de 
Racing trok, op het werpen van 
Joran Klarenbeek, direct fel van 
leer en na honkslagen van ach-
tereenvolgens Lex Leijenaar, 
Tino van Erk en Ferd van Ste-
kelenburg stond gelijk al 0-2. In 
de vijfde inning werd het zelfs 
0-4 door runs van Victor Dra-
ijer en Mark Smit, beiden bin-
nengeslagen door Lex Leijenaar. 
Maar in de gelijkmakende slag-
beurt liet ook DSS zijn tanden 
zien toen Edward van Vondel na 
4 wijd, gevolgd door 2 honksla-
gen, voor het eerst kon tegen-
scoren. En toen een inning la-
ter Ruud Naaktgeboren na een 
tweehonkslag de 2-4 aanteken-
de leek het nog even heel span-
nend te worden, maar ook nu 
bracht Chris Mowday zijn verde-
digende opdracht tot een goed 

einde. De 2-5 eindstand werd 
bereikt in de 7de omloop toen 
Mark Smit op een double van al-
weer Lex Leijenaar de thuisplaat 
bereikte. 

Zondagmiddag in Heemstede 
mocht Marcel Timmer de defen-
sie van de thuisploeg leiden. In 
de derde inning leek hij onder 
de Haarlemse druk te bezwijken, 
toen bij 2 uit en volle honken Hu-
go Koehorst een daverende klap 
richting het rechtsveldhek van 
de knuppel liet komen en de lo-
pers op volle snelheid op weg 
naar de 0-3 leken te gaan. Maar 
met de “play of the day”, zo niet 
van het seizoen, graaide Lex Le-
ijenaar de bal hoog bij het hek 
weg en mocht hij zich koesteren 
in de bewondering van spelers 
en publiek. In de 4e slagbeurt 

opende Tino van Erk de score na 
4 wijd en honkslagen van Mick 
van Vliet en Reggie Valpoort en 
een inning later werd het 2-0 
door Dillon True na 4 wijd, een 
gestolen honk, een foute aan-
gooi om hem dat te beletten en 
een wilde worp. 
In de zevende Haarlemse om-
loop liepen werd het weer even 
heel spannend. Met het eer-
ste en derdehonk bezet en 1 uit 
deed Marcel Timmer de heu-
vel over aan Oscar Meuris, die 
weliswaar direct met 3 slag voor 
de tweede nul zorgde, maar na 
4 wijd de honken vol zag lopen. 
Maar met zijn tweede strike- 
out ontsnapte RCH opnieuw 
aan tegenruns. De wedstrijd 
leek een rustig einde tegemoet 
te gaan, toen in de 9e Haarlem-
se slagbeurt, bij een man op het 
eerste honk en 2 man uit, Os-
car Meuris een klapje van Ruud 
Naaktgeboren rustig naar het 
eerste  honk kon gooien, maar 
dit te hoog deed en zo met 2 
honken bezet te maken kreeg. 
DSS rook bloed en even later 
was het Hugo Koehorst die met 

een honkslag Max Ploegstra 
de 2-1 liet aantekenen, waarna 
een wilde worp voldoende was 
voor de gelijkmaker door Ruud 
Naaktgeboren: 2-2. 
Maar er was ook nog een twee-
de helft van die negende inning. 
Chris Miller, de Amerikaanse 
aanwinst van DSS en een onver-
valste “submariner”, die Tim Hal-
derman op de heuvel was komen 
aflossen, begon met 4 wijd voor 
pinchhitter Giovanni Valmont. 
Een opofferingsstootslag van 
Reggie Valpoort bracht hem ver-
der, waarna de volgende pinch-
hitter, Victor Draijer, hem met 
een formidabele tweehonkslag 
de luid bejubelde winnende run 
liet aantekenen. 
Voor DSS resteerde de “eer” van 
de meeste honkslagen (8 tegen 
5) en de meeste achterblijvers 
op de honken (11 tegen 7), maar 
daar kochten ze niets voor. 

Komend weekend speelt RCH-
Pinguïns de dubbel tegen de 
Orioles, zaterdag in Bergschen-
hoek, zondag om 14.00 uur op 
het Heemsteedse Sportpark.
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Berthe Korvinus vertelt 
over ‘Salto naar het leven’
Heemstede - Schrijfster Berthe 
Korvinus vertelt woensdag 9 mei 
in Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg over haar boek ‘Salto 
van het leven’.
Als vierjarige belandde Berthe 
Korvinus in een Japans kamp op 
Midden-Java met haar moeder 
en twee zusjes. Zij overleefde 
dit ternauwernood. Ze ontdekte 
dat de rode draad in haar bezig-
zijn in de wereld het proberen te 
voorkomen dat vrouwen en kin-
deren vernederd worden is ge-
weest. Haar herkennen van si-
tuaties, gevoelens en ervaringen 
van mensen in onderdrukte posi-
ties blijkt vrij groot te zijn en op-
gemerkt te worden. Haar moeder 
was haar grote voorbeeld door 
haar positieve kracht. Deze trof 
Berthe Korvinus ook aan bij veel 
vrouwen uit derde wereldlanden. 
Ondanks armoede, geweld en 
martelingen namen zij het heft 
in eigen handen. Het boek Salto 
naar het leven geeft de reis door 
haar leven en de wereld weer. En 
hoe dit een positieve wisselwer-
king op elkaar heeft, ondanks 
vele negatieve ervaringen.
Berthe Korvinus (Keboemen, 
Nederlands-Indië, 1938) heeft 
haar sporen verdiend in het op-
komen voor vrouwen wereldwijd 
via ontwikkelingssamenwer-
king en mensenrechten. Zij ini-
tieerde de campagne tot vrijla-

ting van een Filippijnse politieke 
gevangene, begeleidde het eer-
ste slachtoffer van vrouwenhan-
del dat een proces voerde in de 
Filippijnen en zij was mede-op-
richtster van de Mondiale Alli-
antie tegen Handel in Vrouwen 
(Chiang Mai, Thailand, 1994). 
Korvinus kreeg de Harriët Free-
zerring 1996 van het maandblad 
Opzij voor haar strijd tegen vrou-
wenhandel en opkomen voor de 
‘troostmeisjes’ tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Azië. 
Berthe Korvinus werd 29 april 
2011 Koninklijk onderscheiden.
Aanvang: 10.30 uur. Toegang 
vrij. Reserveren gewenst via 023-
5282472.

Alma Huisken en Doortje Stellwagen 
vertellen over ‘Met mest en vork’
Heemstede - Culinair journalis-
te Alma Huisken is een fervent 
biologisch moestuinier. Over 
haar ervaringen schreef ze sa-
men met Doortje Stellwagen het 
boek ‘Met mest en vork’. Zij ko-
men zaterdag 12 mei om 13.30 
uur vertellen over hun boek bij 
boekhandel Blokker aan de Bin-
nenweg.
In 2003 verhuisden journalis-
te Alma Huisken en fotografe 
Doortje Stellwagen van de bin-
nenstad van Haarlem naar het 
rustige noorden van het land 
(Molenrij, een dorp met vijf-
tig huizen). Naar het platteland, 
waar ze zich met hart en ziel 
konden toeleggen op het bio-
logisch moestuinieren en waar 
ze kippen, ganzen en leenbijen 
konden gaan houden. Hun tuin, 
De Groene Luwte, is een oase 
van rust en regelmatig geopend 
voor publiek.
Hun voorlaatste boek ‘Van het 
land’ was een groot succes. Hun 
nieuwste boek ‘Met mest en 
vor’k is een combinatie van een 
tuin- en kookboek. Als je erdoor-
heen bladert, krijg je vanzelf zin 
om met je eigen handen in de 
aarde te wroeten en zelf iets te 
gaan telen, al is het in een af-
wasteiltje. Naast veel mooie ver-
halen en foto’s uit De Groene 
Luwte, krijg je ook veel informa-

tie over andere tuinen, kwekers, 
schrijvers en ontwerpers.
Alma Huisken werkte voor o.a. 
dagblad Trouw, het Algemeen 
Dagblad, AD Magazine, Sea-
sons, MTC (More Than Clas-
sic) en Elle Eten. Voor deze uit-
gaven maakte ze zeer uiteenlo-
pende producties, van dagelijk-
se columns tot reisreportages; 
van verhalen over kunst tot se-
ries over erfgoed en tuinieren of 
juist puur gastronomisch werk. 
Tot haar huidige opdrachtgevers 
behoren onder andere Elle Eten, 
het Financieele Dagblad, Sea-
sons en Levende Have. Ook was 

Alma ooit eko-winkelier op de 
Binnenweg in Heemstede.
Doortje Stellwagen zorgde voor 
de mooie foto’s, die worden aan-
gevuld met honderden tuintips 
en maar liefst 125 seizoensre-
cepten. 
Het is een genot om naar de da-
mes te luisteren. Vol overgave 
vertellen zij over hun passie die 
zij aan de andere kant van het 
land mogen beoefenen.
Aanvang 13.30 uur. Toegang vrij. 
Reserveren gewenst via 023-
5282472. Zie ook www.degroe-
neluwte.nl en www.almahuis-
ken.nl.

Alzheimercafé
Heemstede - Na de succes-
volle start van het Alzheimer-
café in april is het volgende 
café op dinsdag 8 mei bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede. Het 
thema is: ‘Dementie; niet zo 
maar iets, maar een enorme 
impact voor jezelf en de om-
geving’. Als de diagnose de-
mentie vroegtijdig wordt ge-
steld, heeft iemand vaak nog 
inzicht in zijn ziekte. Mensen 
merken dat er dingen mis-
gaan maar begrijpen niet wat 
er aan de hand is. Iemand met 
beginnende dementie kan 
zich anders gaan gedragen 
dan de omgeving gewend is 
en dit kan leiden tot spannin-
gen en irritaties. De mantel-
zorgers wacht vaak een zware 
taak met overbelasting die op 
de loer licht. Zowel fysieke als 
emotionele overbelasting kan 
worden beperkt als vrienden, 
familieleden of vrijwilligers 
een deel van de zorg overne-
men. Ook thuiszorg kan een 
deel van de praktische zorg 
overnemen en er zijn dagbe-
handelingen die de zorg tij-
delijk of periodiek op zich ne-
men. Voor deze en veel meer 
informatie bent u welkom op 
8 mei bij WOH, Lieven de Key-
laan 24 te Heemstede. Het 
programma begint om 19.30 
uur en duurt tot 21.30 uur.De 
zaal is al om 19.00 uur open.

Heemstede - De Volkstuinver-
eniging Groenendaal organi-
seert jaarlijks een tuinmarkt op 
haar complex aan de Manpad-
slaan 6a te Heemstede. Gelet 
op de groeiende belangstelling 
heeft het bestuur besloten het 
aanbod te vergroten en de ope-
ningstijden te verlengen. Op za-
terdag 12 mei, tussen 11.00 en 
16.00 uur, zijn de moes- en sier-
tuinliefhebbers weer van harte 
welkom.
Het aanbod op de markt is gro-
ter en breder dan voorheen. Er 
zijn gewassen te koop voor de 
moes-, de sier-, de balkon en 
de daktuin. De deelnemers bie-
den een verscheidenheid aan 
vaste planten, één- en tweeja-
rigen, kruiden, eetbare gewas-
sen, gewassen voor snijbloemen, 
drachtplanten voor hommels, 

bijen en vlinders en zomerbol-
len aan. Er komt een aardbeien-
specialist, een imker vertelt over 
bijen en biedt honing aan, een 
mandenvlechter geeft demon-
straties en verkoopt zijn produc-
ten en de Egelopvang laat we-
ten wat zij doen en hoe u de egel 
kunt helpen. Verder is er infor-
matie te verkrijgen over het die-
renleven in de tuin en ook voor 
de inwendige mens is er veel 
lekkers te koop. Die lekkernij-
en kunnen op een gezellig terras 
gebruikt worden.
De toegang tot de markt is gratis. 
Er is parkeergelegenheid langs 
de Manpadslaan. Om parkeer-
drukte te voorkomen adviseren 
wij de bezoekers per fiets te ko-
men. Voor meer informatie surft 
men naar de site van de vereni-
ging: www.vtvgroenendaal.nl.

Cursus Basiskennis 
Sterrenkunde

Regio - Wederom organiseert 
de geheel uit vrijwilligers be-
staande Stichting Volksster-
renwacht Copernicus in het 
najaar van 2012 de cursus ‘Ba-
siskennis Sterrenkunde’. De 
cursus is altijd zeer goed ont-
vangen door de vele cursisten 
die deze cursus in de afgelo-
pen 20 jaar hebben gevolgd. 
Met de opzienbarende ont-
dekkingen van planeten rond 
andere sterren dan de zon is 
een nieuw hoofdstuk geopend 
in de kennis van het heelal en 
het eigen zonnestelsel. Aan de 
hand van informatie opgedaan 
tijdens de cursus ‘Basisken-
nis Sterrenkunde’ kunt u dit en 
ander nieuws op het gebied 
van sterrenkunde en ruimte-
vaart wellicht beter plaatsen.
De cursus is bedoeld voor een 
algemeen geïnteresseerd pu-
bliek en vereist geen bijzon-
dere voorkennis. Met deze 
cursus krijgen de deelnemers 
een goed beeld van de ster-
renkunde, waarin onder meer 
aandacht wordt besteed aan 
de zon, maan en planeten van 
het zonnestelsel, het ontstaan 
en de levensloop van sterren, 
de oerknal en de ontwikkeling 
van het heelal.

De cursus bestaat uit tien les-
sen en wordt op dinsdagavon-
den gegeven tussen 20.00 en 
22.00 uur op de locatie van 
de volkssterrenwacht: schuin 
achter het bezoekerscentrum 
De Zandwaaier aan de Zee-
weg in Overveen. De cursus 
begint op dinsdag 25 septem-
ber. De kosten van de cursus 
bedragen 115,00 euro en zijn 
inclusief het geheel in kleur 
verschenen boek ‘Kijk op de 
Kosmos’ en een geplastificeer-
de draaibare sterrenkaart.

Meer informatie is te vinden 
op www.sterrenwachtcoper-
nicus.nl. Voor het zich opge-
ven voor deze cursus kunt u 
bellen naar 023-5384656. Ook 
kunt u zich via e-mail opgeven 
bij: f.j.albers@hccnet.nl of via 
www.sterrenwachtcopernicus.
nl. U kunt zich natuurlijk ook 
tijdens de openingstijden van 
de sterrenwacht opgeven.

De volkssterrenwacht is, met 
uitzondering van de periode 
juni-augustus, iedere vrijdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 
uur en elke eerste zaterdag 
van de maand tussen 13.00 
uur en 17.00 uur geopend.

Tuinmarkt voor de moes- 
en siertuinliefhebber
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
7 mei tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Tö-
ning in Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Informatie: 
www.dititoning.nl.

Tot en met 10 mei
• Foto’s van Udo K. Geis-
ler in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96.

Tot en met 25 mei
• Schilderijen van Pauline 
de Jong in het raadhuis van 
Heemstede.

Tot en met 1 juli
• Werk van schildercursis-
ten van de Pauwehof in de 
Bosbeek, Glipperdreef 209 in 
Heemstede.

Muziek
Maandag 7 mei
• Open repetitie Oratorium-
koor Bennebroek in ’t Tref-
punt, Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek. Aanvang 20.00 uur. 
Einde ca. 22.15 uur. Voor blad-
muziek wordt gezorgd. Aan-
melden via mail: postmaster@
oratoriumkoorbennebroek.nl 
onder vermelding van ‘open 
repetitie’ of door te bellen met 
023-5283516.

Zondag 13 mei
• Voorjaarsconcert Heem-
steeds Philharmonisch in 
de Bavokerk aan de Kerklaan 
in Heemstede, 15.00 uur. 
Kaarten: www.hpho.nl.

Diversen
Woensdag 9 mei
• Schrijfster Berthe Kor-
vinus vertelt in Boekhan-
del Blokker op de Binnenweg 
138 in Heemstede over haar 
boek ‘Salto van het leven’, 
10.30 uur. Reserveren ge-
wenst op 023-5282472.

Zaterdag 12 mei
• Open dag Brandweerpost 
Heemstede, Nijverheidsweg 
42, 10.00-15.00 uur.

Agenda
Cultuur • Alma Huisken en Doortje 

Stellwagen vertellen over 
‘Met mest en vork’ in boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede, 13.30 uur. 
Reserveren: 023-5282472.

• Tuinmarkt voor de moes- 
en siertuinliefhebber bij 
Volkstuinvereniging Groe-
nendaal, Manspadlaan 6a in 
Heemstede, 11.00-16.00 uur. 
Informatie: www.vtvgroenen-
daal.nl.

Dinsdag 15 mei
• Excursie voor senioren 
naar Singer Museum in La-
ren. Aanmelden uiterlijk 10 
mei bij Casca de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede.

Woensdag 16 mei
• Struinen in de duinen voor 
jong en oud, een van de 
laatste onderdelen van het 
project Generatiemix van 
Welzijn Ouderen Heemstede. 
Start 14.00 bij de Oranjekom, 
nabij de ingang Oase. Aan-
melden: 023-5288510.

Regio
Exposities

Van 11 tot en met 13 mei
• De Vijfhoekkunstroute in 
het centrum van Haarlem. In-
formatie: www.vijfhoekkunst-
route.nl.

Tot en met 25 mei
• `Heemsteedse wijken te 
kijk’ in het ABC Architectuur-
centrum, Groot Heiligland 47 
in Haarlem.

Tot en met 26 mei
• Buitenplaatsen langs de 
Herenweg in het Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 
40 in Haarlem.

Tot en met eind mei
• Schilderijen van Rob Bod-
deke in Café Storing, Hout-
plein 12 in Haarlem.

Tot en met 8 juni
• Foto-expositie Udo K. 
Geisler bij Pluspunt, Zand-
voort. Tegelijkertijd met deze 
tentoonstelling zijn er ook ver-
schillende foto’s te zien in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede.

Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 14 Haarlem. Open: 
werkdagen van 14-16 uur.

Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Al-
tena uit Heemstede in ver-
pleeghuis Zuiderhout, Beel-
slaan 9 in Heemstede.

Tot en met 3 juli
• Expositie  van Ad van Luijk 
bij Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur. Infor-
matie: www.haerlem.nl.

Muziek
Vrijdag 4 mei
• Herdenkingsconcert met 
het Kennemer Jeugdorkest, 
Liesbeth List en Alderliefste 
na de nationale herdenking 
om 20.00 uur op het Vlooien-
veld in de Haarlemmerhout.

Zaterdag 5 mei
• Bevrijdingspop in Haarlem, 
12.00-00.00 uur. Programma: 
www.bevrijdingspop.nl.

• Theaterorgelconcert Ed-
dy Ruhier in het Draaiorgel-
museum aan de Küppersweg 
3 in Haarlem, 15.00 uur.

• Bevrijdingsconcert met 
organist Dirk Out in de Ka-
thedrale Basiliek St. Bavo in 
Haarlem, 15.00 uur.

Zondag 6 mei
• Concert pianist Willem 
Brons bij Sociëteit Vereeni-

ging, Zijlweg 1 Haarlem. Start: 
12.30 uur. Vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag 10 euro.

• Zingen met het Knipkaart-
koor van Leny van Schaik 
van 12.00 tot 13.30 uur in Ge-
bouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74 in Haarlem.
Inlichtingen: 023-5312396, 
www.lenyvanschaik.nl.

• Haarlems Jazzkoor treedt 
op in de Stompe Toren, Kerk-
weg 26 in Spaarnwoude, 14.00 
uur.

Zaterdag 12 mei
• Componist en geluids-
kunstenaar Thomas Rut-
gers (Woensdagman) in 
Mondiaal Centrum Haar-
lem, Lange Herenvest 122, 
20.30 uur. Kaarten: 023-
5423540 of info@mondiaal-
centrumhaarlem.nl.

Zaterdag 9 juni
• Concert Haarlems Bach 
Ensemble in de Doopsgezin-
de Kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24, 17.00 uur. In-
formatie: www.haarlemsba-
chensemble.nl.

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni
• Houtfestival in Haarlem. 
Informatie: www.houtfestival.
nl.

Theater
Zaterdag 26 en
zondag 27 mei
• ‘Theater aan het Water’, 
theaterwandeling langs het 
Spaarne door Theatergroep 
Eglentier.
Aanvang 20.00 uur in de Ba-
kenesserkerk, Vrouwestraat 
16 in Haarlem. Informatie:
www.eglentier.nl of 023-
5313115. 

Diversen
Vrijdag 4 mei
• Themawandeling ‘Het 
Verzet’ door stadsgids VVV 
Haarlem start 14.00 uur bij het 
VVV-kantoor aan het Verwulft. 
Aanmelden: 0900-6161600 of 
reserveringen@vvvhaarlem.nl.

Zaterdag 5 mei
• Kofferbakmarkt terrein 
tuincentrum Bos aan de Vo-
gelenzangseweg 49, Vogelen-
zang tussen 9.30 en 16 uur. 
Toegang en parkeren gratis.
Info: 0229-24 47 39 of 24 46 
49. www.mikki.nl.

Zondag 6 mei
• Verzamelbeurs munten, 
postzegels en oude bank-
biljetten van 10.00 tot 16.00 
uur, Van der Valk Haarlem-
Zuid, Toekanweg 2, Haarlem. 
Inlichtingen: 030-6063944/
www.mpo.nl.

Zondag 6 mei
• Spaarne Kunstroute van 

13-17 uur. Open huis bij diver-
se ateliers en galeries.
www.spaarnekunstroute.nl

Dinsdag 8 mei
• Dag van de Beroerte. Mo-
gelijkheid bloed prikken voor 
10 euro op Medial Prikpo-
li in KG locatie Zuid en Spaar-
ne Ziekenhuis in Hoofddorp, 
10.00-15.00 uur. Informatie: 
www.medial.nl.

• Informatiebijeenkomst 
over heup-prothesen in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp, 19.00-21.00 uur. Aanmel-
den: www.spaarneziekenhuis.
nl of 023-8908360.

• Lezing over de vondst 
van skeletten op de Boter-
markt in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem, 
20.00-22.00 uur.
Informatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl. 

• Alzheimercafé bij Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24, 19.30-21.30 uur.

Woensdag 9 mei
• Tweede Haarlem Night 
Skate start 20.00 uur vanaf de 
ijsbaan in Haarlem. Informatie: 
www.haarlemnightskate.nl.

Vrijdag 11 mei
• Prof. mr. Pieter van Vollen-
hoven spreekt op de eer-
ste Kennemer Lezing in de 
Doopsgezinde Kerk in de Fran-
kestraat in Haarlem, 16.00-
18.30 uur. Informatie: www.
kennemerlezing.nl.

• Op zoek naar de houtsnip 
op Landgoed Oud Woest-
duin in Vogelenzang. Excur-
sie start 19.00 uur. Aanmelden: 
www.landschapnoordholland.
nl of 088-0064455.

Zaterdag 12 mei
• Europa Kijkdag, diverse 
excursies in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Infor-
matie: www.np-zuidkennemer-
land.nl.

Maandag 14 en
dinsdag 15 mei
• Groot tuinevenement in de 
Haarlemse Stadskweektuin, 
Kleverlaan 9, 11.00-16.00 uur.

Zaterdag 2 juni
• Fietsdag van de Rabo-
bank. Fiets gratis mee voor de 
Stichting Contacthond. Infor-
matie: www.contacthond.nl.
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Dodenherdenking 4 mei

Lintjesregen 2012 in Heemstede 

Zes inwoners van Heemstede hebben vrijdagochtend 
27 mei een koninklijke onderscheiding opgespeld 
gekregen van burgemeester Marianne Heeremans. 

De gemeente Heemstede eert op vrijdag 
4 mei de landgenoten die in de Tweede 
Wereldoorlog hun leven gaven voor 
ons vaderland. Daarnaast herdenken 
wij allen die sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredesmissies. 
’s Avonds is er een stille tocht vanaf het 
raadhuis naar het monument aan de 
Vrijheidsdreef, waar een korte herdenkings-
ceremonie wordt gehouden. De gastspreker is 
dit jaar acteur Maarten Wansink.

Programma
De burgemeester nodigt de inwoners van Heemstede 
uit met gepaste eerbied deel te nemen aan de stille 
tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur vanaf het raadhuis 
en arriveert kort voor 20.00 uur bij het monument 
aan de Vrijheidsdreef. Vanaf 20.00 uur wordt twee 

Op de foto van links naar rechts: de heer R.M. Mascini, 
de heer J. Stork, mevrouw A.A.E. Meijer, mevrouw H. 
Smit, burgemeester Marianne Heeremans, mevrouw T.C. 
Korvinus, mevrouw T. Elff ers.

minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis 
aan de gevallenen. Dit tijdstip wordt gemarkeerd door 
het einde van klokgelui en het Taptoesignaal. Na de 
twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gezongen. 
Vervolgens dragen leerlingen uit Heemstede een 
gedicht voor. Aansluitend leggen de burgemeester, 
gemeentesecretaris en de teamchef van Basisteam 
Duinrand  (politie Kennemerland) een krans namens de 
gemeente Heemstede, gevolgd door een afvaardiging 
van de schooljeugd en tot slot een afvaardiging van de 
veteranen van Heemstede. Aansluitend wordt een ieder 
in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen aan de 
voet van het monument.
Namens de veteranen in Heemstede is de leiding van 
de ceremonie in handen van de heer Van der Plasse. Het 
programma van de avondherdenking en de gedichten 
worden ter plaatse aan de aanwezigen uitgereikt. Voor 
de minder validen is een zitplaats beschikbaar.

Gastspreker Maarten Wansink
De burgemeester heeft voor dit jaar Maarten Wansink 
uit Heemstede gevraagd als gastspreker bij de 
ceremonie op de Vrijheidsdreef. Maarten Wansink is 
acteur en toneelspeler en vooral actief in het theater. Hij 
speelde o.a. mee in uiteenlopende theaterproducties 
als ‘De storm’ en ‘De tante van Charlie’. Veel mensen 
kennen Maarten Wansink van televisieprogramma’s 
als ‘Mijn Dochter en ik’, ‘Medea’ en ‘Najib en Julia’. Hij 
heeft ook meegespeeld in fi lms als ‘Op Hoop van 
Zegen’ en ‘Nynke’. Verder is hij actief als docent aan de 
toneelschool en als freelance regisseur. 

Vervolg op pag. 2
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Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
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/Burgerlijke 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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar 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

Steunpunt vrijwilligerswerk

Slaan eerste paal speelbos Meermond 

Vrijheidsloop op 5 mei

Open dag Brandweerpost Heemstede

Inloopochtend 
burgemeester 11 mei

Woensdagmiddag 25 april heeft Jur Botter, 
wethouder Jeugd, de eerste paal in het 
speelbos geslagen. Dit deed hij met kinderen 
van de naschoolse opvang Les Petit en de 
kinderen die betrokken zijn geweest bij de 
ontwikkeling van het speelbos.

Eerder die middag werden de winnaars van de 

kleurwedstrijd en de winnaar van de naam van de 

ijsvogel bekend gemaakt. De ijsvogel, symbool voor 

het speelbos, heeft nu de naam ‘Chichi’ meegekregen. 

Volgens prijswinnaar Julia om de simpele reden dat de 

ijsvogel dat zelf ook zou kunnen zeggen.

In de nacht van 4 

op 5 mei vindt de 

Vrijheidsloop van 

Wageningen naar 

Heemstede plaats. 

Een groep van 

medewerkers van de 

gemeente en oorlogsveteranen vertrekken na afl oop 

van de 4 mei herdenking aan de Vrijheidsdreef in 

Heemstede naar Wageningen. Middernacht nemen 

zij daar het bevrijdingsvuur in ontvangst. 

Dit vuur brengen zij met een estafetteloop naar 

Heemstede. 

Op 5 mei rond 10.00 uur worden zij verwacht op het 

ontmoetingsplein op de Binnenweg, ter hoogte van 

boekhandel Blokker. Bij aankomst zal burgemeester 

Marianne Heeremans het vrijheidsvuur in ontvangst 

nemen en het Vredesvuur ontsteken. Deze ontvangst 

wordt muzikaal opgeluisterd door de ‘Band of 

Liberation’. Zij beginnen om 09.45 uur met spelen. 

Inwoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn. 

Altijd al getwijfeld of vrijwilliger bij de 
brandweer iets voor u is naast uw reguliere baan? 
Kom dan zaterdag 12 mei, tussen 10.00 en 15.00 
uur naar de open dag op de Nijverheidsweg 42 in 
Heemstede. 

De vrijwilligers van post Heemstede laten met 
diverse demonstraties de verschillende facetten van 
het brandweervak zien. Zelf hulp willen verlenen 
slachtoff ers willen redden uit de rook, een brand willen 
blussen of een auto willen open knippen? U kunt 
onder begeleiding van een ervaren brandweer-
vrouw/-man aan al deze activiteiten meedoen, 
om zo zelf het brandweervak te ervaren. 

Heeft u andere plannen voor deze dag maar bent 
u wel geïnteresseerd naar een spannende bijbaan 
als vrijwilliger bij de brandweer? Neem dan contact 
op met de postcommandant van Brandweerpost 
Heemstede tel.  (023) 515 95 20. U kunt ook direct 
het belangstellingsformulier invullen op 
www.brandweerkennemerland.nl bij vacatures.

Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats 
op vrijdag 11 mei van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede. 

Werk aan de weg 

Van den Eijndekade, tussen Heemsteedse 
Dreef en Industrieweg Tot 5 mei 2012 is de Van 
den Eijndekade tussen Heemsteedse Dreef en 
Industrieweg op werkdagen afgesloten voor alle 
verkeer. Omleidingsroutes staan met bebording 
aangegeven. 
 
Narcissenlaan Tot eind mei 2012 vindt in de 
Narcissenlaan herstel plaats van de bestrating van 
trottoirs en rijbaan. Er wordt gewerkt vanaf het 
Rhododendronplein richting Chrysanthemumlaan. 
Daarbij is het mogelijk dat de straat voor korte duur 
wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Maarten Wansink is een zeer trouwe bezoeker van de 
4 meiherdenking en is door zijn beroep bij uitstek in 
staat om zich in betekenisvolle situaties te verplaatsen.

Overdag
Om 09.30 uur zal een delegatie van de gemeente 
samen met vertegenwoordigers van B&W van  
regiogemeenten in besloten kring (dus zonder pers of 
publiek), een krans plaatsen op de Eerebegraafplaats 
in Overveen. Tevens leggen burgemeester en 
wethouders van Heemstede kransen bij de vier 
graven van Heemsteedse verzetshelden op de 
Eerebegraafplaats. 

Vlaggen
Indien u de slachtoff ers van de Tweede Wereldoorlog 
wilt herdenken door op 4 mei halfstok te vlaggen 
dan wordt dit door het gemeentebestuur bijzonder 
op prijs gesteld. Het eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot 
zonsondergang (kort na 21.00 uur). 



Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
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Omgevingsvergunning

Intrekken bomenkaart 

Regelgeving

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Manpadslaan 12 het plaatsen van een tuinmuur 

2012.119 
ontvangen 19 april 2012

-  Soendastraat 12 het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 2012.110 
ontvangen 17 april 2012

-  Vechtlaan 6 het vergroten van een dakkapel en 
plaatsen dakraam op het voorgeveldakvlak 2012.106 
ontvangen 15 april 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Franz Lehárlaan 136 het kappen van een atlas ceder 

2012.111 ontvangen 18 april 2012
-  Van Merlenlaan 19-19a het kappen van een tamme 

kastanje en een esdoorn 2012.107 
ontvangen 17 april 2012

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

Omgevingsvergunning voor aanleggen 
(betreft geen bouwwerken)
-  N201  het aanleggen van een tijdelijke aansluiting 

(uitweg) op de N201 t.b.v. bouwproject De Slottuin 
2012.118 ontvangen 20 april 2012

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

De aanvragen liggen vanaf  3 mei 2012 van maandag 
tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur  en op 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 27 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Kees van Lentsingel 3 het uitbreiden van een 

woonhuis en het vervangen van een kozijn in de 
voorgevel 2012.098

-  Rijnlaan 142 het plaatsen van een berging t.b.v een 
scootmobiel 2012.096

-  Binnenweg 3 het plaatsen van lichtreclame 2012.090

Omgevingsvergunning voor bouwen afwijken 
bestemmingsplan en aanleggen
-  Cruquiusweg t.h.v. 45, speelbos Meermond 

het inrichten van het speelbos Meermond met 
speeltoestellen 2012.058

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Rijnlaan 132 het kappen van een conifeer en een 

ceder 2012.103
-  Valkenburgerlaan 6 het kappen van een es en een 

conifeer 2012.097
- Winterlaan 5 het kappen van een spar 2012.095

De vergunningen liggen vanaf 3 mei 2012 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:’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’.

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een 
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te 
verlenen:

-  Händellaan 2A brandveilig gebruik van dagziekenhuis 
Spaarne Ziekenhuis 2011.318

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf  3 
mei 2012  gedurende 6 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 
Bouw- en 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.

De Bomenkaart - een lijst met beeldbepalende bomen 
- zoals deze op 8 november 2011 is vastgesteld, wordt 
ingetrokken. Bij het opstellen van de bomenkaart 
was uitgegaan van een nieuw kapbeleid en 
daarmee een aanpassing van de APV. Over een nieuw 

kapbeleid wil de gemeenteraad echter pas een 
besluit nemen nadat het bestaande bomenbeleid 
en de structuurvisie groen is geëvalueerd en er 
eventueel een nieuw groenbeleid is vastgesteld. Het 
onderdeel ‘Bescherming van het bomenbestand’ 

in de APV kan tot die tijd niet aangepast worden 
waardoor de juridische basis van de bomenkaart 
is weggevallen. Wel fungeert de bomenkaart als 
een intern toetsingsinstrument voor het wel of niet 
verlenen van een kapvergunning. 

Nieuwe Beleidsnota 
‘integrale handhaving’
Bij besluit van 17 april 2012 heeft het college de 
Beleidsnota ‘integrale handhaving’ gemeente 
Heemstede vastgesteld. De Wabo verplicht 
gemeenten tot het hebben van een dergelijke 
Beleidsnota. De Beleidsnota beschrijft de keuzes die 
de gemeente maakt over de handhaving van de regels 
voor de bebouwde en onbebouwde (leef )omgeving. 
Dit omvat de volgende beleidsvelden: Bouwen en 
Ruimtelijke Ordening, Milieu, Brandveiligheid, de 
Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere 
wetten. 
In de bijbehorende prioriteitenmatrix is aangegeven 
wat de prioriteiten zijn op het gebied van handhaving 
en toezicht.

De Beleidsnota treedt met ingang van de achtste dag 
na deze bekendmaking, derhalve met ingang van 10 
mei 2012, in werking. De Beleidsnota ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De regeling 
is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
‘Lokale regelgeving’.

Nieuw Verifi catieprotocol Inter-
gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Bij besluit van 3 april 2012 heeft het college 
het Verifi catieprotocol IASZ vastgesteld. Het 
Verifi catieprotocol bestaat uit een aantal overzichten 
van de te verifi ëren en te valideren gegevens (en de

wijze waarop dit kan gebeuren) bij aanvragen om een 
uitkering en uitkeringsgerechtigden.
Het Verifi catieprotocol treedt 8 dagen na de 
bekendmaking, te weten met ingang van 10 mei 2012, 
in werking. Het Verifi catieprotocol ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. Het 
Verifi catieprotocol is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via 
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.



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 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt 
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, 
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Agenda’s

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 15 mei 2012 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 15 mei 2012
- Spreekrecht burgers
-  Presentatie ‘behoud maatschappelijke begeleiding’ 

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland
-  Jaarverslag en jaarrekening 2011 GR 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
(A-stuk)

-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 15 mei 2012 om 21.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Wanneer agendapunten in deze vergadering door 
tijdgebrek niet kunnen worden behandeld, dan schuiven 
deze door naar de vergadering van de commissie Ruimte 
op 21 mei 2012.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 15 mei 2012
-  Spreekrecht burgers
- Manpadslaangebied (B-stuk)
-  Verzoek om wijziging bestemmingsplan ‘Centrum en 

Omgeving’ (A-stuk)

-  Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noord-Oost’ 
en beantwoording inspraakreacties uitgangspunten 
(B-stuk)

-  Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ 
gemeente Heemstede 2012 (B-stuk)

-  Bestuurlijk standpunt afvalinzameling en reiniging na 
2012 (B-stuk)

-  Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (A-stuk)
-  Regionaal Actieprogramma Woningbouw (RAP) 

(B-stuk)
-  Beleid omgevingsvergunning voor afwijken 

bestemmingsplan tbv bed & breakfast (B-stuk)
-  The Vintage Store (C-stuk)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 16 mei 2012 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda: 
-  Vaststellen agenda commissievergadering 16 mei 2012
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede (A-stuk)
-  Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK)  (A-stuk)
-  Ontwerp-programmabegroting 2013 VRK en 3e fase 

regionalisering VRK (A-stuk)
-  Concept Regionaal Risicoprofi el Kennemerland 

(A-stuk)
- Verordening openbaar water Heemstede (B-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK 
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt 

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op maandag 21 mei 2012 om 20.00 uur in 
de Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.  

Deze agenda wordt mogelijk aangevuld met punten die 
in de vergadering van de commissie Ruimte op 15 mei niet 
aan de orde hebben kunnen komen. Check de website 
voor de actuele agenda.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 21 mei 2012
- Spreekrecht burgers
- Evaluatie Herinrichting Binnenweg (B-stuk)
-  Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan 

(B-stuk)
-  Verbeteren parkeerterrein achter raadhuis o.v.v. VVD 

en D66 (C-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst

Op www.heemstede.nl vindt u de betreff ende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffi  e, 
telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl 

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast




