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Lintjes voor drie bijzondere dames
Heemstede - Een van mijn leuk-
ste en vrolijkste taken, aldus bur-
gemeester Marianne Heeremans 
vrijdagochtend bij de uitreiking 
van Koninklijke Onderscheidin-
gen. Ze was benieuwd met wel-
ke voorwendsels de drie vrou-
welijke hoofdgasten naar het 
raadhuis waren gelokt.  Een da-
me moest de opening bijwonen 
van een expositie van schilderij-
en van een vriendin. Toen ze fa-
milie zag, sloeg de twijfel toe en 
liet ze alles maar over zich heen 
komen. Burgemeester Heere-
mans verwelkomde drie dames 
die zich op zeer uiteenlopende 
terreinen verdienstelijk gemaakt 
hadden voor de samenleving. 
Minder dan voorgaande jaren, 
maar niet elke voordracht wordt 
gehonoreerd, een Koninklijke 
onderscheiding is geen automa-
tisme, echt iets bijzonders Eén 
mantelzorger en twee decorandi 
die zich ingezet hebben voor de 
ontwikkeling van hun vakgebied. 

Mevrouw C. van den Acker,
Lid in de Orde van 
Oranje- Nassau.
Met 91 jaar nog bewonderens-
waardig actief met wat haar het 
meest aan het hart ligt. Sinds 
1978 is zij er voor haar gehan-

dicapte nichtje Barbara, die het 
syndroom van Down heeft en au-
tistisch is. Zij heeft bij het over-
lijden van  haar moeder beloofd 
als oudste zus voor de kinderen 
en speciaal voor Barbara, te zor-
gen. Met haar eigen auto rijdt ze 
wekelijks vanuit Heemstede nog 
naar Wateringen om daar de he-
le dag met Barbara door te bren-
gen. Sinds 1998 is zij op verschil-
lende terreinen actief voor de 
Protestantse Gemeente Aerden-
hout. Zo bezoekt zij leden thuis, 
rijdt ze mensen die slecht ter 
been zijn van en naar de kerk en 
helpt ze bij de dienst op zondag 
(koffie schenken, verzorgen van 
de bloemen). Ook is mevrouw 
Van den Akker sinds 1998 vrijwil-
liger bij Welzijn Ouderen Heem-
stede. Hier verzorgt zij warme 
maaltijden voor ouderen.

Mevrouw drs. W.D. Dondorp,
Ridder in de Orde van 
Oranje- Nassau.
Mevrouw Dondorp heeft de ana-
lytische tekentherapie in Neder-
land groot gemaakt. De kiem 
heeft zij gelegd toen zij werk-
te als lerares tekenen en hand-
vaardigheid op een basisschool. 
Door de tekenlessen kreeg zij in-
zicht in de problemen van haar 

leerlingen wat de basis vormde 
voor de cursussen die zij later 
ontwikkelde. Zij richtte in 1986 
het Pedagogisch Psychologisch 
Centrum Heemstede (PPCH) op. 
Vanuit het PPCH introduceer-
de zij de analytische tekenthe-
rapie in Nederland. Hierbij bren-
gen mensen via tekeningen hun 
ervaringen naar het bewustzijn 
in herinnering. Mevrouw Don-
dorp heeft door workshops, cur-
sussen en persoonlijke begelei-
ding een basis gelegd voor de 
ontwikkeling van de professie 
van Analytisch Tekentherapeut. 
Zij richtte een 4-jarige opleiding 
op post-HBO en universitair ni-
veau op.  Daarnaast organiseert 
zij o.a. bij- en nascholing, geeft 
ze lezingen en cursussen, zo-
mercursussen in het buitenland. 
Ook is zij medeoprichter van de 
Beroepsvereniging voor Analyti-
sche Teken Therapeuten (BATT).

Mevrouw Prof.dr. A.A. 
van Ruler, officier in de
Orde van Oranje- Nassau.
Zij heeft een enorme lijst aan ac-
tiviteiten, wel 14 A4`tjes vol. Be-
hoort tot het selecte gezelschap 
Nederlanders die bekend zijn 
onder hun voornaam: Mies, Lin-
da, Matthijs, Betteke, niet onder 

Vlnr: Mevrouw C. van den Akker, prof.dr. A.A. Ruler, burgemeester M. Heeremans en drs. W.D. Dondorp.
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de gemiddelde Nederlanders, 
maar iedereen in het commu-
nicatie vak kent haar naam. En 
al die professionals kennen en 
gebruiken haar `communicatie-
kruispunt`. Hier keek Heeremans 
even naar haar communicatie-
medewerker Karen Sonneveld, 
die dit duidelijk hoofdschuddend 
bevestigde. Dit ‘communicatie-
kruispunt’ is een vast onderdeel 
geworden van het onderwijs in 
Nederlandse communicatieop-
leidingen en houvast biedt aan 
vele professionals. Haar werk is 

niet alleen van belang in Neder-
land, maar ook op internationaal 
niveau. Zij werkte o.a. mee aan 
het opzetten van een Europees 
netwerk van onderzoekers, dat in 
de loop der jaren is uitgebreid tot 
een mondiaal netwerk. Ook toen 
zij na 2010 het hoogleraarschap 
beëindigde, is ze actief gebleven 
op het gebied van communica-
tie. Zij heeft vele boeken en an-
dere publicaties geschreven en 
is er in geslaagd de brug te slaan 
tussen theorie en praktijk. 
Ton van den Brink 

Adverteren voor
Moederdag?

Mail naar
verkoop@heemsteder.nl

Of bel: 06-50284402

t

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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runder-
hamburgers



In het centrum van Groenen-
daal ligt het Ververschingshuis, 
nu Restaurant Landgoed Groe-
nendaal. Vroeger was dit het 
koetshuis van Bosbeek.De plek 
voor de koetsen van de familie 
van Merlen en de auto. Eigenaar 
Jean-Baptiste van Merlen was 
een van de eerste bezitters van 
een auto in Heemstede. Hij kon 
het zich ook veroorloven want hij 
was de rijkste Heemstedenaar 

en de eigenaar van het grootste 
landgoed.

Ververschingshuis
Al snel na de aankoop van Groe-
nendaal in 1913 door de gemeen-
te werd bedacht, dat er gelegen-
heden dienden te zijn om iets te 
kunnen gebruiken. Dat kon bij 
de Belvedère en bij het Verver-
schingshuis. Daar kon men bui-
ten op het terras een fl esje ranja 

nuttigen, een kwast of een kop-
je thee. Ook toen al was het er 
goed toeven.
Groenendaal – eerst afgesloten, 
toen openbaar wandelbos voor 
iedereen - trok veel mensen aan. 
De rijken kwamen met hun rij-
tuigen en er stonden al gauw op 
zondagen fi les van rijtuigen. Be-
sloten werd, dat deze niet vlak bij 
het Ververschingshuis mochten 
staan, maar een eind verderop. 

COLOFON
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Druk:
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

Waarom
en Wanneer?
Vijf vragen aan… is nieuw i n 
de Heemsteder. In vijf ant-
woorden leest u meer over 
een (oud-)inwoner die iets 
te vertellen heeft!
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. In deze af-
levering is het woord aan Barend Wijtman.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Ik ben musicoloog, werkte bij de Federatie van Kunstenaarsvereni-
gingen aan cultuurbeleid, in Paradiso aan speciale programma’s 
en in het Noordhollands Philharmonisch Orkest als hoofd educa-
tie: stuk voor stuk heerlijke speeltuinbanen.
Heemstede trok door de dorpse kleinschaligheid, de prachtige 
omgevingsnatuur en alles binnen handbereik: winkels, restaurant-
jes, onze FM-Health sportschool en last but not least ons sympa-
thieke en sfeervolle theater de Luifel.

Wie, Wat, Wat, W

De

Vijf W’s 
voor...

Barend Wijtman Wat voor werk doe je?
Als pensionado kom ik dagelijks nog uren te kort: veel sporten 
en veel kranten lezen, veel citytrips, musea en voorstellingen be-
zoeken want de mix van cultuur, natuur, musculatuur en inciden-
teel frituur is de ideale combinatie om te genieten en jong te blij-
ven. Ook zit ik in bestuurtjes en adviescommissies want vergade-
ren vind ik gewoon leuk.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
In bos en duin van Kennemerland, vroeger als hardloper en trai-
nend voor de marathon, nu wandelend of nordic walkend in een 
lager tempo. Kunstvoorstellingen vind ik aangenaam, zelfs als ze 
soms tegenvallen. Het is altijd een verkwikkende douche en een 
confrontatie met een soort ideaal van een mooiere of betere we-
reld.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Heel prettig is de toegankelijkheid, dienstbaarheid en de effi ciën-
tie van het gemeentelijk apparaat. Eén telefoontje is vaak voldoen-
de om al de volgende dag in actie te komen voor wateroverlast of 
opgehoopt straatvuil. Ik moet er niet aan denken dat wij in de toe-
komst  verder weg en anoniem(er) bestuurd worden vanuit Haar-
lem, Bloemendaal, Zandvoort of weet niet waar.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Ontroerd worden door muziek, lachen en je laten entertainen 
door cabaretiers, geboeid worden door lezingen van schrijvers of 
doordringend theater… Voorstellingen kunnen veel betekenen 
en zoveel emoties oproepen bij vrijwel ieder mens: innerlijke rust, 
troost, een waaier van gedachtes, opluchting en kippenvel door 
iets moois dat je overkomt. Het is een zegen dat Heemstede een 
goed kunstaanbod kent op de huidige podia. De brochures komen 
er aan. Jammer dat vorig jaar zo disproportioneel met ruim  30% 
op cultuur werd bezuinigd. Gelukkig dat de SPH, de Stichting Po-
diumprogrammering Heemstede die klap zo goed mogelijk heeft 
weten op te vangen. Maar die neerwaartse en destructieve ont-
wikkeling mag niet doorgaan. Cultuur is waardevol en het moet 
niet gekker worden!

In het centrum van Groenen- en de eigenaar van het grootste nuttigen, een kwast of een kop-

Onbekend Heemstede
Groenendaal (5)
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Van Ververschingshuis werd het 
Café Restaurant en nu Restau-
rant Landgoed Groenendaal. 
Hierover – en ook over de speel-
tuin en de kinderboerderij - kunt 
u meer lezen in ‘Groenendaal: 
van buitenplaats topt wandelbos’, 
het boek dat de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
dat vanaf 23 mei verkrijgbaar is. 
240 pagina’s, 25 euro: alles over 
de geschiedenis van Groenen-
daal, over de aankoop in 1913, 
over Groenendaal als volksbos, 
over de Flora’s en ook over de 
Belvedère, de kinderboerderij, 
de Vrijheidsdreef, natuur en eco-
logie en natuurlijk recreatie. Het 
boek bevat tal van illustraties en 
foto’s en veel materiaal dat nog 
nooit getoond is. Meer informatie 
op www.hv-hb.nl. 
Kijk ook eens op de speciale 
website van de gemeente Heem-
stede: wandelbos.heemstede.nl 
(zonder www). Hier kunt u zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina. 
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Samen Eten Welzijn Ouderen Heemstede 
‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 28 mei verzorgen de koks van Bos-
beek een heerlijke menu!  De keuze van de kok 
is: Courgette soep, varkensschnitzel met cham-
pignonsaus, snijbonen, gebakken aardappelen, 
rauwkost, appelmoes en als dessert dubbelvla.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor slechts 10,00.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH. De maaltijdbonnen 
zijn te koop bij de receptie WOH.

Alzheimer Café in Heemstede
Dinsdag 21mei  is er weer een Alzheimercafé, 
georganiseerd door Alzheimer Nederland, Zuid-
Kennemerland. 
Het thema van deze avond is:
Ik heb Alzheimer en een leven. Alzheimer is een 
verschrikkelijke ziekte. Sommige mensen die dit 
overkomt zijn echter in staat om een nieuwe in-
vulling aan hun leven met dementie te geven.
U bent van harte welkom bij WOH, Lieven de 
Keylaan 24. Het programma begint om 19.30 uur 
maar vanaf 19.00 uur staat de koffi e voor u 
klaar. 

Themabijeenkomst  ‘Opa’s en oma’s van nu’
Grootouderschap is  een mijlpaal in de levens-
loop voor het merendeel van de ouderen. De 
snel veranderende samenleving vraagt veel van 
mensen: van kleinkind tot grootouder. Hoe gaan 
wij om met de veranderende vraag? Wat zijn de 
verwachtingen van de grootouders ten opzichte 
van hun kinderen en kleinkinderen en wat wordt 
van de grootouders verwacht. Het grootouder-
schap is een feest maar kent ook zijn dilemma’s. 
Ga je voor de fun? of wil je mee verantwoorde-
lijk zijn voor de opvoeding van je kleinkinderen.  
Marga Schiet, schrijfster van o.a. het boek 
‘Opa’s en oma’s van nu’, geeft een lezing en leest 
beeldende stukjes voor uit haar boek. Na haar 
lezing is er gelegenheid om verschillende the-
ma’s in kleine groepjes met elkaar te bespreken.
U bent welkom voor deze themabijeenkomst op 
dinsdag 14 mei 2013 vanaf 13.30 uur in de Pau-
wehof, Achterweg 19 in Heemstede.
Vooraf zijn kaartjes á 3,50 (inclusief koffi e/
thee) te verkrijgen bij: 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH), 
Lieven de Keylaan 24 in Heemstede, tel 528 85 
10 De bijeenkomst wordt georganiseerd door 
WOH,  De Pauwehof en Casca.

Ko-Bus tochtjes 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de volgen-
de tochtjes:
Woensdag 15 mei , tuincentrum Overvecht Lisse 
en woensdag 29 mei, de Gooi en Vechtsstreek.

Voor opgave of informatie kan contact worden 
opgenomen met WOH. 

Pedicure
Met ingang van 18 april begint een nieuwe pedi-
cure bij Welzijn Ouderen Heemstede.
Patricia Tindall neemt de praktijk over van In-
eke van Diest. Er is weer plaats in de praktijk 
dus zoekt u een pedicure dan bent u van har-
te welkom bij Patricia. Zij is volledig bevoegd 
mensen te behandelen met diabetisch en reu-
ma. Dit betekent dat indien uw zorgverzekering 
een vergoeding geeft voor de behandeling u dit 
met een bon van haar kunt declareren. Voor wie 
nog nooit bij een pedicure is geweest maar wel 
eens de voeten wil laten controleren: u bent van 
harte welkom voor een gratis voeten check. Dit 
duurt ca. 15 minuten, u moet wel 2 paar schoe-
nen meenemen.
Voor het maken van een afspraak kan contact 
worden opgenomen met WOH. 

Omgaan met de pc- tablet
U kunt zich opgeven voor de cursus omgaan met 
de pc-tablet. Leerlingen van het Nova-college 
geven les op uw eigen pc-tablet.
De data zijn: 16, 23 en 30 mei, de cursus kost 
25,00 en is op donderdag van 14.00 tot 15.30 
uur bij WOH. 

www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten Welzijn Ouderen Heemstede 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Heemstede - Leuk van de ma-
nager van Vision Zonnebrand-
crème om zijn product uit te de-
len onder leden van de FM He-
althclub aan de Kerklaan. Hij 
sport er zelf graag omdat hun 
visie hem wel aanspreekt. `Een 
gezonde geest in een gezond
lichaam! Een goede menta-
le conditie levert een belang-
rijke bijdrage aan het dagelijks 
kunnen genieten van alles wat 
het leven te bieden heeft`. Een
visie die past bij zijn product
Vision. Je hoeft de zon na een 
lange winterslaap niet uit de weg 
te gaan als die schijnt, je kan je 
wel beschermen tegen overma-
tige straling. Daar zorgt `Visi-
on` wel voor. De gepatenteerde 
LyphaZome technologie is oor-
spronkelijk voortgekomen uit 
onderzoek naar de behandeling 
van brandwonden, waarbij de 
continue afgifte van actieve in-
grediënten in de diepere lagen 
van de huid een belangrijke rol 
speelt. Veel producten met zon-
bescherming blijven na het in-
smeren ‘op de huid liggen’. Dit 
beschermende laagje kan ver-
dwijnen tijdens het zwemmen, 
sporten of door transpiratie. De 
huid is dan niet meer optimaal 
beschermd tegen de schadelij-
ke ultraviolette stralen van de 
zon. U kunt met `Vision`dus ge-
woon sporten en zwemmen. Met 

de persoonlijke begeleiding bij 
FM Health zelfs gecontroleerd 
afvallen en de bikini van vorig 
jaar weer passen. Lukt best na 
training bij FM Health. Ga ge-
rust een week op proef naar de 
FM Health club aan de Kerklaan 
113 achter woninginrichting de 
Zwart. Ontdek hoe leuk je daar 
kunt sporten en begeleid wordt. 
Bel 023 5478171 en je gaat strak 
en gezond de zomer in. Vision 
producten zijn te koop bij dro-
gist, apotheek, schoonheidsspe-
cialisten en on-line.
Ton van den Brink

Fietstocht HFC Heemstede op Hemelvaartsdag
Heemstede – Op Hemelvaarts-
dag donderdag 9 mei stapt voet-
balvereniging hfc Heemste-
de op de fi ets. Een mooie tocht 
van ongeveer 30 km in de om-
geving. De fi etscommissie heeft 
de tocht 2x gefi etst alles is aan-
wezig, mooie fi etspaden, natuur, 
terrassen en bijzondere plekjes.
Al vanaf 1982 stapt Hfc op He-
melvaartsdag op de fi ets. De 
opzet is en blijft hetzelfde, een 
ontspannen dagje fi etsen, een 

drankje, lekker eten en goede 
muziek. De opdrachten en spel-
letjes voor onderweg zijn met 
zorg uitgezocht. De muziek komt 
uit Heemstede, een zanger met 
veel talent en ambitie. Na afl oop 
kun je aanschuiven voor het Chi-
nese buffet.
Inschrijven van 10.30 uur tot 
11.30 uur in de kantine van 
Heemstede/VEW Sportparklaan 
Heemstede. Vertrek: vanaf 11.00 
uur – tot 12.00 uur.

De kosten zijn 7,50 voor volwas-
senen en 5,- voor kinderen en 
daarvoor krijg je een routebe-
schrijving, een opdrachtenfor-
mulier en een lunchpakket.
Blijf je ook voor het Chinese buf-
fet dan is deelnemen aan het 
buffet 10 euro per persoon. Kin-
deren onder de 12 jaar krijgen 
gratis patat en frikadellen.
Wil je nu al inschrijven, dat kan, 
schrijf je in per email edver-
helst@ziggo.nl.

Vision zonbescherming 
uitgedeeld bij FM Heathclub

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(29 maart tot en met 22 april 2013)

Huwelijken:
Jeffrey Reintke & Danielle A. 
de Vreng
Walter Bouwman & Cornelia 
J. Roozen
Herbert van Saarloos & 
Anouk M. Zwager
Abraham S. Esvelt & Marloes 
van den Nieuwenhof

Geboorten:
Valerie A.H. van Amers-
foorth, dochter van R.A.M. 
van Amersfoorth en M.H.M. 
Weenink.

Viering
Het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek 
houdt  zondag 5 mei een vie-
ring met ds. J.R. Wolthuis 
(Leiden). Kom in de kring
Op donderdag 9 mei, He-
melsvaartdag 9 mei, is er met 
ds. J.E.Th. Nak-Visser een ge-
zamenlijke dienst in de Pink-
sterkerk te Heemstede.

Kerkdiensten
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Toelatingsbeleid 1e jaars middelbare scholieren

Botter blijft lobbyen
Heemstede - Het zal je kind 
maar zijn. Met deze woorden be-
gon wethouder Jur Botter (on-
derwijs) zijn beantwoording van 
vragen van de HBB-fractie tij-
dens de raadsvergadering met 
betrekking tot het toelatingsbe-
leid van eerstejaars middelba-
re scholieren. Tot zijn ontstel-
tenis moest hij vaststellen dat 
hem één geval bekend was van 
een leerling die eerder niet was 
toegelaten tot de Icarus basis-
school. Deze later op de wacht-
lijst kwam bij hockeyclub Allian-
ce en vervolgens tweemaal werd 
uitgeloot voor de middelba-
re school. Botter kon zich goed 
voorstellen wat dit met ouders 
maar vooral met een jong kind 
doet. Gelijktijdig gaf hij aan dat 
hij in de toelatingsloterij geen 
stem heeft noch enige bevoegd-
heid. Wel wilde hij zich hard ma-
ken om schoolbesturen en om-
liggende gemeenten te bewe-
gen een andere weg in te slaan. 
Remco Ates (HBB) had zich op-
geworpen als behartiger van de 

belangen van de toekomstige 
brugklassers en trachtte via de 
wethouder de spelregels veran-
derd te krijgen. Hij diende daar-
toe twee moties in. Hoewel sym-
pathiek bleek gaandeweg dat 
de wethouder zich al meer dan 
voldoende inspant. Helaas zon-
der directe invloed op de be-
sluitvorming binnen de scholen. 
De overige fracties zagen daar-
om het nut niet in om de moties 
te steunen. De wethouder zelf 
was bang dat als hij de moties 
zou omarmen hij daar vervol-
gens aan wordt gehouden terwijl 
hij niets kan doen.
Jaarlijks dienen zich ongeveer 
3500 leerlingen aan voor een 
plaats in een brugklas. Het gros 
krijgt de gewenste plek. Na lo-
ting bleek dit jaar dat er voor 28 
leerlingen geen plaats was. Hier-
van hebben er 17, zij het niet van 
harte, alsnog de overstap naar 
de Schoter Scholengemeen-
schap in Haarlem Noord ge-
maakt. De overgebleven 11 kin-
deren hebben een probleem dat 

deels is opgelost door zich te 
melden voor de Mavo in plaats 
van de Havo waarvoor zij gezien 
hun Cito toets en schooladvies 
wel voor waren gekwalificeerd. 
Van deze 11 leerlingen komen er 
4 uit Heemstede en vreemd ge-
noeg van de vier komen er 3 van 
de Crayenesterschool. Botter be-
loofde te blijven lobbyen waar 
dat maar mogelijk is en wist te 
melden dat kinderen die nu niet 
op het Coornhert geplaatst kun-
nen worden en dat wel willen 
in het tweede leerjaar welkom 
zijn op deze school. Het pro-
bleem van het niet kunnen plaat-
sen ligt vooral bij de Havo-rich-
ting. Doordat de eisen voor het 
VWO zijn aangescherpt bieden 
zich meer leerlingen aan voor de 
Havo en daar zitten de klassen 
overvol. De vrijheid van onder-
wijs maakt het mogelijk dat er op 
de Haarlemse en Heemsteedse 
scholen heel wat kinderen zitten 
uit Hoofddorp, Hillegom en zelfs 
uit Amsterdam.
Eric van Westerloo

De Luifel onder vrienden
Heemstede - Het was weer 
even genieten in een afgela-
den Luifel afgelopen zondag. De 
vrienden van Theater de Luifel, 
ook wel liefkozend ‘Luifelaars’ 
genoemd, konden alvast voor-
proeven van drie huzarenstuk-
jes die het theater voor het ko-
mende theaterseizoen gepro-
grammeerd heeft. Na de inlei-
ding van  voorzitter van de Vrien-
den van de Luifel, Barend Wijt-
man en theaterprogrammeur 
Adriaan Bruin, beet cabaretier/
zanger Ernst van der Pasch het 
spits af. De sfeer zat er al meteen 
goed in. Ernst gaf onder andere 
zijn ludieke visie op de medische 
wereld. Vervolgens nam hij het 
publiek mee naar een ongewone 
trouwlocatie,  het kasteel bij Al-
mere, dat nooit werd afgebouwd. 
Hierna was de bühne vrij voor 
stand-up comedian Kees van 

Amstel die met zijn directe grap-
pen al snel de zaal op zijn hand 
had. Zijn zelfspot met zijn jeugd-
foto’s en het gevoel van veerti-
ger zijn op zoek naar een eigen 
identiteit waren hilarisch. Sluit-
stuk was het veelbelovende jon-
ge muzikale trio Piepschuim. Een 
eigen stijl van muziek en satiri-
sche humor met een grote knip-
oog. Hun liedjes over vrouwen 
versus muggen werkten aanste-
kelijk, alsmede hun lied over dik-
ke mensen, dat de zaal snel op-
pakte en uit volle borst meezong. 
Al met al kijken we vol verwach-
ting naar het volgende theater-
seizoen uit.
Meer informatie over Vriend wor-
den van Theater de Luifel vindt u 
op de website http://theater.cas-
ca.nl/, of belt u op telefoonnum-
mer 023- 548 38 28.
Bart Jonker  
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Eerst: Maartje Overmars
Kunsttalent bij 

Rabobank Haarlem e.o.
Regio – In opdracht van Rabobank Haarlem en Omstreken stelt 
tentoonstellingsruimte annex ateliercomplex Nieuwe Vide een 
reeks presentaties samen van zeven talentvolle Haarlemse kun-
stenaars. Hun werk zal te zien zijn in de twee spreekkamers van 
het Rabobank filiaal aan de Grote Houtstraat, waar om de drie 
maanden een andere kunstenaar belicht zal worden. Met deze 
samenwerking wil Rabobank Haarlem en Omstreken haar klan-
ten in contact brengen met jonge beeldend kunstenaars uit de 
eigen regio.

Het spits wordt afgebeten door de Haarlemse schilder Maartje 
Overmars (1979). In haar werk is een spanning voelbaar tussen 
de verfhuid en de picturale verwijzingen naar landschappen, ar-
chitectonische motieven en grafische structuren. Hierbij past ze 
een beperkt aantal kleuren per schilderij toe. Hoewel haar semi-
abstracte schilderijen ruimtelijk van aard zijn, is de textuur ervan 
opvallend vlak. Dit prikkelt de kijker om zich af te vragen hoe de-
ze werken precies tot stand zijn gekomen.

Overmars bedient zich van een bijzondere techniek, waarbij ze 
allereerst met behulp van een airbrush apparaat meerdere la-
gen olieverf op MDF of aluminium aanbrengt. Door vervolgens 
de nog natte verflagen te bewerken met behulp van droge kwas-
ten, spatels en verfverdunner hanteert ze als het ware een omge-
keerd schilderproces. Ze brengt geen materiaal aan, maar haalt 
het juist weg, als een tweedimensionale beeldhouwer die door 
te krassen, te vegen en te poetsen een beeld uit de verf bevrijdt.

Meer weten over Rabobank Haarlem en Omstreken? Kijk dan op: 
www.rabobank.nl/haarlem.

Recreatie en Duinpolderweg 
bedreigen Hillegomse polders

Afgelopen zondag 28 april 
vond er een excursie naar 
de Vosse- en Weerlaner-
polder en Oosteinderpolder 
in Hillegom plaats. Deelne-
mers aan 
de excursie trokken met de 
gidsen van vereniging Be-
houd de Polders en  de Vo-
gelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland deze polders in, om 
zelf het natuurschoon en de 
cultuurhistorie te ervaren en 
zich over deze polders te la-
ten informeren.  

De Vosse- en Weerlanerpolder 
en Oosteinderpolder worden 
ernstig bedreigd door plannen 
om recreatie en wegenaanleg 
in dit gebied mogelijk te maken.

Het is de bedoeling om paden 
voor wandelaars, fietsers en 
ruiters door deze polders aan 
te leggen, die dwars door de 
broedgebieden van de weide-
vogels staan gepland.
De bestuurders van de pro-
vincie Noord-Holland en Zuid-
Holland en regionale gemeen-
ten hebben deze polders aan-
gewezen als het plan- en zoek-
gebied voor de Duinpolderweg. 
De provinciale weg moet in de 
toekomst de A4 vanuit de Haar-
lemmermeer met de N206 ver-
binden in de Duin- en Bollen-
streek. 
Als al deze plannen worden 
gerealiseerd gaan deze pol-
ders voorgoed verloren voor 
de weidevogels en de natuur. 

Maar ook voor onze toekomsti-
ge generaties, onze kinderen en 
kleinkinderen. 

Het weer was het gezelschap 
die aan de excursie deelnam 
gunstig gestemd. 
In de lentezon, maar toch ook 
met een frisse wind, waren er 
de Vosse- en Weerlanerpolder 
enkele Lepelaars, Grutto’s, Ge-
le- en Witte Kwikstaarten, Kie-
viten, Scholeksters en Boeren-
zwaluwen te bewonderen. 
Een Buizerd, vloog hoog boven 
het weidse gebied, al zwevend 
op zoek naar prooi.

De deelnemers wisten niet dat 
in hun directe woonomgeving 
nog zo’n mooi gebied aanwezig 
was. De algemene reactie was, 
dat dit gebied, hoe klein ook, 
behouden moet blijven. De re-
actie van een deelnemer werd 
algemeen gedeeld. Deze ex-
cursie heeft voor vele de ogen 
geopend. Deze mooie polders 
mogen nooit voor de recreatie 
of voor de Duinpolderweg wor-
den opgeofferd!

Ton van de Reep
secretaris vereniging
Behoud de Polders 

De eeuwenoude Leek stroomt 
als een levensader door de Vos-
se- en Weerlanerpolder.

INGEZONDEN
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Wie ben ik?
In de gesprekken, die ik als 
coach met mensen heb, gaat 
het uiteindelijk om die vraag. 
Je had altijd energie en opeens 
kan je niet meer. Je wilt eigen-
lijk stoppen met je relatie, maar 
je durft het niet. Je hebt kinde-
ren of  kleinkinderen waar je je 
zorgen over maakt en je weet 
niet hoe je ze moet benade-
ren. Je zoekt werk en je weet 
niet wat je wilt. Je bent iedere 
dag angstig en daar wil je van 
af. Je bent ondernemer en je 
moet overleven. Allemaal situa-
ties waarbij je jezelf tegenkomt. 
Ik zeg altijd: ‘In het dal leer je 
jezelf het beste kennen, want 
juist als je het niet meer weet, 
zoek je het zelf niet meer uit 
en leg je het eens voor aan een 
ander’. Door gesprekken kom je 
er opeens achter waar je uit ba-
lans bent geraakt en hoe je an-
ders met jezelf en anderen om 
kunt gaan. Een mens zit vaak 
ingewikkeld in elkaar. Maar er 
is hoop.
Ik zelf ging ook op zoek. Na 
mijn opleiding volgde ik aller-
lei trainingen. Onder andere 
een training in Amerika, waar 
ik 5 weken van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat me-
zelf nog beter kon leren ken-
nen. Een training, waarbij je je 
gevoelens kon uiten om zo te 
leren, wie je was. Absoluut leer-
zaam om bij jezelf toe te laten 
welke gevoelens allemaal in je
zitten. Maar het bracht ook
verwarring, want wat moet je 
met al die gevoelens en klop-
pen die wel? En welke volgor-
de zit daar in? Daarna maak-
te ik kennis met onderzoeken
in de psychologie, die lieten 
zien, dat onze gedachten en 
onjuiste vooronderstellingen 
vaak de oorzaak zijn van on-
ze onprettige gevoelens. Door
onze opvoeding en onze er-
varingen, is onze kijk op de
werkelijkheid, op onszelf en
anderen vaak eenzijdig en ver-
tekend, waardoor we onszelf

en anderen te kort doen. Als
je dus je gevoelens wilt ver-
anderen, zul je anders moeten 
gaan denken en waarnemen. 
Het bijstellen of loslaten van 
onze eenzijdige kijk kan nieuwe 
werelden openen.
Maar ik ontdekte vooral dat
ieder mens heel veel moge-
lijkheden in zich heeft, als hij 
zich maar bewust wil zijn van 
wat hij wil en daar zijn verant-
woordelijkheid voor wil nemen. 
De moeilijkheid is dat we ge-
neigd zijn ons te voegen naar 
wat anderen of de omstandig-
heden van ons vragen. We laten 
ons dan niet bepalen door wat 
wij zelf willen, maar door wat 
van ons verwacht wordt. Daar 
een goede balans in vinden
is erg belangrijk. Mensen ge-
bruiken daarvoor vaak een 
coach als klankbord, als spie-
gel, als iemand die je be-
grijpt om zo je eigen gedach-
ten en gevoelens, je persoon-
lijke kracht te onderzoeken.
Dat geeft inzicht en creëert
oplossingen. Misschien een
gedachte. Ja, wie ben je eigen-
lijk? Een boeiende uitdaging.

Piet Bogaart Coaching
en Consultancy
www.bogaart.nl
tel. 0255-518406.

“Verliesbegeleiding dus in de 
brede zin des woords: ieder ver-
lies doet pijn”, legt Laura Dogge-
naar uit.  “Een verlies ervaart ie-
dereen op zijn eigen manier, het 
is een heel persoonlijk proces. 
Als verliesbegeleider is het es-
sentieel dat je je openstelt voor 
het verhaal van de ander en dat 
je echt luistert. De cliënt wil er-
kend en gehoord worden. Het is 
belangrijk dat je vertrouwen en 
rust uitstraalt, toegankelijk bent. 
Verliesbegeleiding is gebaseerd 
op gelijkwaardigheid, empathie 
en wederzijds vertrouwen. Ik 
leef me in in wat de cliënt voelt 
en ervaart en ik probeer me in 
hun denkpatroon te verplaatsen. 
Hierdoor kan ik de cliënt hand-
vatten, instrumenten bieden om 
hun eigen weg te vinden binnen 
het rouwproces. Samen zoeken 
we naar de antwoorden op hun 
levensvragen. Ik maak mensen 
bewust van hun onbewuste pa-
tronen. Als je inzicht geeft in de-
ze onbewuste patronen kan dat 

veel helderheid verschaffen over 
het proces waar men in zit. Ook 
het geven van psycho-educatie 
is een onderdeel van de thera-
pie: concreet voorlichting geven 
hoe het verliesproces in elkaar 
zit, dat veel van de gevoelens en 
gedachten die men heeft, heel 
normaal zijn. Al met al help je en 
begeleid je mensen hun eigen 
oplossing te vinden. Samen op 
weg tot het punt waar de cliënt 
in staat is op eigen kracht ver-
der te gaan.”

“Voor mij is dit werk een roe-
ping”, vervolgt Laura. Geduren-
de mijn leven heb ik een aantal 
verliezen meegemaakt en steeds 
dacht ik: ‘Hoe kan ik de nabe-
staanden nu echt terzijde staan: 
op welke manier kan ik helpen 
en iets betekenen?’ Ik raakte ge-
interesseerd in hoe men met ver-
lies omgaat en welke verliezen er 
zijn.  Ik volgde een opleiding tot 
psycho-sociaal hulpverlener en 
heb twee jaar als vrijwilligster 

Heemstede  - We krijgen er gedurende ons leven allemaal 
mee te maken:  verliezen..... Verlies van een dierbare, verlies 
van baan, verlies van gezondheid, verlies van toekomstver-
wachtingen, een echtscheiding of beëindiging van een relatie, 
pensionering na een actief arbeidsproces, het verlies van een 
hechte vriendschap. Iedereen die dit ondervindt, ondergaat 
een rouwproces. In zo’n situatie hoef je niet alleen te staan: 
een verliesbegeleider helpt je hier een weg in te vinden als 
een gids in het rouwproces. Een boeiend gesprek met counse-
lor en verliesbegeleider Laura Doggenaar bij Praktijk de Lente.

in de hospices in Haarlem en 
Heemstede gewerkt. Op dit mo-
ment ben ik bezig met een on-
derzoek over rouwverwerking na 
de suïcide (zelfdoding) van een 
dierbare. Er is een taboe op suï-
cide en ik onderzoek hoe dat de 
individuele rouwverwerking be-
invloed. Sowieso is praten over 
de dood meestal een moeilijk 
bespreekbaar onderwerp voor 
mensen: we willen eigenlijk het 
liefst niet aan de dood denken 
en dit onderwerp vermijden. Dit 
komt voort vanuit een oerge-
voel, de angst voor de dood. Ik 
maak dit onderwerp juist be-
spreekbaar, zodat mensen hier-
mee kunnen omgaan”, legt Laura 
Doggenaar uit.
Indien u mee wilt werken aan het 
onderzoek over rouwverwerking 
na suïcide kunt u contact opne-
men met Laura door een mail te 
sturen.
Op donderdag kunt u bij Laura 
Doggenaar terecht voor verlies-
begeleiding bij Praktijk de Lente. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.praktijkdelente.nl  
onder ‘Rouw- en verliesverwer-
king’. U kunt ook binnenlopen in 
de vestiging aan de Valkenbur-
gerlaan 73, 2103 AM in Heem-
stede, contact opnemen op te-
lefoonnummer 023-5470950, of 
per e-mail op info@praktijkde-
lente.nl.
Bart Jonker

 Verliesbegeleider
 Laura Doggenaar
 bij Praktijk de Lente:

“Je helpt mensen hun
eigen weg weer te vinden”
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Zomerslank bij LifeFit Centre!
Heemstede - LifeFit Centre is 
gestart met het ‘Zomerslank’ 
programma. Een programma 
waarin je in 12 weken tijd de 
nodige kilo’s kwijt zult raken. 
Zodat je met een gerust hart 
je badkleding aan kunt doen.

We worden de laatste tijd over-
spoeld met afslankprogramma’s. 
En de beloftes liegen er niet om: 
’10 kilo in 10 weken’, ‘4 kilo in 
een week’, 25,5 kilo met deze 
kleine truc’ etc. Extreme beloftes 
om de klant maar aan te trekken. 
Is dit het zoveelste afslankpro-
gramma dat veel belooft maar 
het ook niet kan waarmaken?

Realistischer en leuker
“Nee,” zegt Roy Jansen van Life-
Fit Centre Heemstede, “zeker 
niet. Dit programma is veel rea-

listischer. Én leuker. Het is echt 
mogelijk om 10 kilo af te val-
len maar je moet je afvragen of 
je dit ook wilt. De levensstijl van 
een persoon moet dan in 10 of 
12 weken zo rigoureus veran-
deren, dat het voor een deelne-
mer vaak niet leuk is. Men is te 
zwaar geworden door een be-
paalde levensstijl. Om deze le-
vensstijl ‘even’ af te leren, is te-
veel gevraagd. We weten dat ge-
dragsveranderingen veel meer 
tijd kosten dan 10 of 12 weken, 
dus iemand moet geforceerd 
gaan leven om 10 kilo af te val-
len. De kans dat iemand dit niet 
volhoudt en na die periode te-
rugvalt, is dan ook groot.“ 

Blijvend resultaat
Maar wat mag een deelnemer 
dan wel verwachten? Roy vertelt: 

“Elke deelnemer krijgt een eigen 
personal coach. Hiermee wordt 
wekelijks afgesproken. Dankzij 
het unieke Profi los systeem krijgt 
men een perfect bewegingspro-
gramma. Helemaal afgestemd 
op het karakter van de deelne-
mer. Een wereldprimeur. Daar-
naast heeft LifeFit de voedings-
deskundige Meijke van Herwij-
nen (bekend van radio en tv) aan 
zich weten te binden. Zij is dé 
specialist als het gaat over ge-
dragsveranderingen met betrek-
king tot eten.
Alle deelnemers krijgen haar 
boek ‘Het 12-wekenprogramma’ 
en een aantal online workshops 
van haar. Onze begeleiding en 
haar tips zorgen er voor dat men 
zeker de nodige kilo’s gaat afval-
len. Maar veel belangrijker, na 
die 12 weken hebben de deelne-

mers iets geleerd over hun eet-
gedrag. Die kennis nemen ze de 
rest van hun leven mee zodat ze 
niet snel meer zullen terugvallen 
in hun oude patroon. Het resul-
taat is dus blijvend.”

Bezoek LifeFit Centre
LifeFit Centre nodigt je uit om 
eens langs te komen of de web-
site te bezoeken: www.lifefi t.nl
De clubs zijn makkelijk te berei-
ken en parkeren is gratis!

LifeFit Centre Heemstede
Sportparklaan 18, Heemstede

T. 023 – 7 600 600
www.lifefi t.nl

LifeFit Centre Haarlem
Zeedistelweg 1, Haarlem

T. 023 – 5245 777
www.lifefi t.nl

Bridgeclub 
heeft nog 

plaats
Heemstede – Bridgeclub 
IMP heeft haar vaste club-
avond op maandagavond, in 
het clubgebouw van voet-
balvereniging HBC aan de 
Cruquiusweg. Er wordt ge-
speeld in diverse lijnen en 
voor startende bridgers is er 
voldoende deskundige lei-
ding aanwezig. Kom eens 
langs om van de sfeer te 
proeven, aanmelden kan bij 
Gerard van den Berk, 0252-
529209. Kijk ook eens op: 
www.bridgeclub-imp.nl.
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Opening Koninklijke tentoonstelling 
op de Prinses Beatrixschool
Heemstede - Op vrijdagoch-
tend 26 april werd op de Prin-
ses Beatrixschool in Heemste-
de de tentoonstelling over het 
koningshuis feestelijk geopend. 
Ouders en kinderen werden 
in iedere klas verrast met een 
oudHollands hapje of drankje. 
Door de school heen was er een 

speurtocht georganiseerd. In 
iedere klas was een vraag over 
het koningshuis verstopt. Alle 
kinderen hebben de oplossing 
gevonden en zijn in de prijzen 
gevallen. De gelukkige kinderen 
kregen een certificaat, een bon 
voor een lekker ijsje, een konink-
lijke mok en een papieren kroon 

mee naar huis. De feestelijkhe-
den werden om half tien muzi-
kaal afgesloten met het lied,  dat 
in het gehele land ten gehore 
gebracht werd. De rust keerde 
nog even terug binnen de school 
alvorens iedereen aan een wel-
verdiende vakantie kon begin-
nen.

Koninklijke putdeksel op Raadhuisplein
Regio – Een beetje vreemd, een 
putdeksel met afbeeldingen van 
het koninklijk paar en een ko-
ninklijk wapen in goud erop. Of 
burgemeester  Marianne Hee-
remans  die in ontvangst wil-
de nemen. Heemstedenaar Ro-
ger Pieke, commercieel direc-
teur van Aquafix Milieu, fabri-
kant van producten voor afval-
waterbehandeling, verklaarde in 
de kamer van de burgemees-
ter over zijn ludieke actie om een 
gratis deksel ter ere van de inhul-

diging van prins Willem Alexan-
der als Koning van Nederland te 
geven aan alle Nederlandse  ge-
meenten. Hij had de 300ste put-
deksel met beeltenis van Willem 
Alexander en Maxima meegeno-
men. Hij was nog geen gemeen-
te tegengekomen die het aanbod 
afsloeg. Die dekselse Pieke wilde 
wel 400 deksels aan gemeenten 
schenken. Jarda Dijk, plv. hoofd 
afdeling Uitvoering Openbare 
Ruimte, wist wel een mooie plek 
voor de put. Tegenover de ingang 

van het raadhuis.  ‘Kwalitatief zijn 
wij beter omdat wij zwart modu-
lair gietijzer gebruiken,’ zei Pie-
ke. ‘Om diefstal tegen te gaan zit 
er geen brons of koper in.’ Stelen 
is overigens een behoorlijke klus, 
want het geval weegt maar liefst 
50 kg. Particulieren kunnen een 
deksel met de afbeelding van 
Willem Alexander en Maxima en 
een gouden kroontje, kopen voor 
99,95 euro. Daarvan gaat dan 5 
euro naar Kika.
Ton van den Brink

Themamiddag in de Pauwehof
Opa’s en oma’s van nu           
De snel veranderende samen-
leving vraagt veel van mensen: 
van kleinkind tot grootouder.
Hoe gaat u om met de veran-
derende vraag? Wat zijn de 
verwachtingen van grootou-
ders ten opzichte van hun kin-
deren en kleinkinderen en wat 
wordt van de grootouders ver-
wacht? Opa of oma zijn is een 
feest, maar kent ook zijn di-
lemma’s. Ben ik de pret-opa? 
Ben ik de zorg-oma? Waar is 
mijn agenda? Cursus of klein-
kind?
Tijdens deze lezing van Marga 
Schiet, schrijfster van o.a. het 
boek Opa’s en oma’s van nu 
komen deze vragen én meer 
aan bod. Ook leest zij beel-
dende stukjes voor uit haar 
boek.
Na haar lezing bespreken we 
in kleine groepjes verschillen-
de thema’s.
De themamiddag is georga-
niseerd door: Welzijn Oude-
ren Heemstede, de Pauwehof 
en Casca. U kunt kaarten re-
serveren door te bellen met: 
Welzijn Ouderen Heemstede 
(WOH), tel. 023- 528 85 10, de 
Pauwehof: 023-5286022 en de 
Luifel: 023-548 38 28 kies 1. 
De themamiddag is op dins-
dag 14 mei van 13.30 uur tot 
16.00 uur in de Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede. 
De entree is 3,50 inclusief een 
kopje koffie/thee.

Reserveren tot uiterlijk maan-
dag 6 mei
Met de boot naar het 
175-jarige Artis
De ideale manier om een dag-
je naar de oudste en beroemd-
ste dierentuin te gaan: met de 
Artis Royal Zoo Express! Bin-
nen 20 minuten bent u vanaf 
het Centraal Station bij Artis. 

Op de terugweg kunt u genie-
ten van een rondvaart van 35 
minuten door de mooie grach-
ten van Amsterdam.
In 2013 bestaat Artis 175 jaar. 
Om dit te vieren is Artis het 
hele jaar versierd met prach-
tige bloemen. Het is feest! Om 
11.00 uur is er voor de excur-
sieclub een rondleiding. Eén 
van de professioneel opge-
leide rondleiders vertelt veel 
bijzonderheden over dierge-
drag, voeding, verzorging en 
natuurbehoud. Ervaar het zelf. 
Geniet van de giraffen. Zie ze 
samen galopperen met ze-
bra’s, springbokken, spies-
bokken en gnoes. Verbaas u 
over de imposante spanwijdte 
van de Europese gieren of om-
ring u door honderden fladde-
rende vlinders in het Vlinder-
paviljoen. De oudste dieren-
tuin van Nederland herbergt 
met ruim 900 soorten een wijd 
scala aan dieren.
In Artis komen natuur, cul-
tuur en erfgoed samen. Wan-
del door het historische stads-
park met zijn eeuwenoude bo-
men en vele planten. Naast de 
bomen in het park zijn er ook 
enkele thematuinen, zoals de 
Hollandse en de Japanse tuin.
Het erfgoed van Artis om-
vat vele monumentale gebou-
wen. Sommige gebouwen, zo-
als voormalige herberg Eik 
en Linden, zijn ouder dan Ar-
tis zelf. Anderen, zoals het Mi-
nangkabause Huisje zijn spe-
ciaal voor Artis ontworpen.

Voor deze bijzondere excursie 
verzamelt u op dinsdag 21 mei 
om 8.55 uur in de hal van sta-
tion Heemstede, er wordt ge-
reisd met openbaar vervoer. 
Denkt u aan uw OV of 65+ 
kaart? De excursie kost 28,00 
en voor 65+ 22,50 (incl. boot, 
toegang Artis, rondleiding en 
organisatiekosten, excl. reis-
kosten en consumpties) Op-
geven kan d.m.v. betalen ui-
terlijk maandag 6 mei.

Creatief actief blijven met 
Creatief Centrum Bennebroek
Heemstede - Op 14 mei start 
een cursus Buiten Tekenen en 
Schilderen. De cursus bestaat uit 
8 lessen en start dinsdag 14 mei 
van 13.00 – 15.30 uur.
De kosten zijn 90,- en er wordt 
gewerkt met houtskool, pas-
telkrijt, acrylverf of aquarelverf. 
Materialen zijn ook verkrijgbaar 
tegen kleine vergoeding bij de 
docent. U zorgt zelf voor uw pa-
pier of doek. Uw docente is Mar-
griet van Tilborg. Voor meer in-
formatie tel. 023-5360545, e-
mail:  margriet@creatiefcentrum.
nl.

Op 10 juli a.s starten de zomer-
cursussen Schilderen met Acryl-
verf . De cursussen bestaan uit 
8 lessen op woensdagochtend 
van 09.30 – 12.00 u of woens-

dagmiddag van 13.30 – 16.00 u. 
Kosten bedragen 90,- en u kunt 
vrij schilderen of meedoen aan 
een opdracht. Materiaal zelf mee 
te nemen. Papier is in de les te 
koop. De cursuskosten zijn 90,- 
De cursussen worden begeleid 
door Jacqueline Emmens.
Info tel. 023-5280977 of e-mail: 
jacemmens57@hotmail.com.
Aanmelden voor deze cursus-
sen bij Nel Meijboom, tel 023 
5848079 of per e-mail: nelme-
ijboom@gmail.com. Neem uw 
vriend of vriendin mee! De cur-
sussen gaan door bij minimaal 6 
cursisten.

Het adres is Glipperweg 94, 
Heemstede. Voor nadere in-
fo kijkt u op: www.creatiefcen-
trum.nl.



Heemstede - Deze week is 
de eerste Heemsteedse jon-
gerenkrant van de persen 
gerold. Wethouder Jur Bot-
ter overhandigde donderdag 
25 april het eerste exemplaar 
aan de makers van de krant; 
leerlingen van College Hage-
veld.

De 4e jaars leerlingen Stijn 
Moerman, Friso Dam en Dani-
el de Gorter hebben de krant 
gemaakt in het kader van hun 
maatschappelijke stage. De ge-
meente Heemstede vindt het be-
langrijk om de jeugd te betrek-
ken bij allerlei zaken die hen 
aangaan. De jongerenkrant is 
daar een goed voorbeeld van. 

De onderwerpen van de krant 
zijn bepaald tijdens eerdere ge-
sprekken met leerlingen uit de 
groepen 7/8 van de basisscholen 
in Heemstede. En ook de Klank-
bordgroep Jongeren heeft on-

V.l.n.r.: Friso Dam, wethouder Jur Botter, Daniël de Gorter en Stijn Moerman.

Goedgeefsheid van burgers
Op 20 april 2013 heeft Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in 
Vogelenzang, Bennebroek, Zandvoort en Aerdenhout een kledin-
ginzameling gehouden. Dankzij de vrijwillige hulp van diverse men-
sen en de goedgeefsheid van burgers werd in totaal 2.870 kg kle-
ding ingezameld.
 
De opbrengsten waren als volgt verdeeld:
Vogelenzang 900
Bennebroek 400
Zandvoort 1370
Aerdenhout 200

Wij danken iedereen hartelijk die hieraan heeft bijgedragen!
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten 
van Cordaid Mensen in Nood. 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 
073-687 1060.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

INGEZONDEN

Antoniusschool kreeg nieuwe klaslokalen
Regio – De Sint Antoniusschool 
in Aerdenhout kon maandag-
middag eindelijk haar nieuwe 
klaslokalen in gebruik nemen. 
Met een nieuwe keuken, zo ver-
telt directeur Yvette Loog, want 
die heb je hard nodig als je een 
brede school wilt bieden. Brede 
scholen combineren onderwijs 
met naschoolse opvang, zorg, 
welzijn, sport en cultuur. Hier-
door krijgen kinderen meer kan-
sen om zich te ontwikkelen. De 
nieuwe klaslokalen staan op de 
plaats waar de noodgebouwen 
van de kleuteropvang stonden. 
Het architectenbureau Braak-
sma & Roos, De Geus Bouw en 
de gemeente Bloemendaal heb-
ben in samenwerking met de 

schooldirectie, schoolbestuur en 
de kinderopvangorganisatie Op 
Stoom gezorgd voor een nieuwe 
vleugel aan het al fraaie school-
gebouw. Waar kinderen van 
twee tot twaalf jaar welkom zijn 
vanaf half 8 tot half 7. Het karak-
teristieke schoolgebouw staat 
midden in de natuur en laat die 
ook binnen. In de nieuwe loka-
len met de nog grotere ramen, 
zijn de nieuwe lokalen nog lich-
ter, frisser en dichter bij de na-
tuur. Wel erg wit, maar dat went 
snel. Er komen gauw genoeg te-
keningen en kleurplaten aan de 
wanden.
Voor de feestelijke opening wan-
delen alle kinderen om de school 
heen naar de speelplaats, waar 

op een groot zeil net de kleinsten 
passen. De grotere kinderen mo-
gen blijven staan. Dat zingt ook 
beter. Maar eerst even het offici-
ele gedeelte afhandelen.

De oudste en jongste leer-
ling  onthullen de laats gelegde 
steen. Juf Yvette schets de nood-
zaak van de nieuwe lokalen en 
de keuken, zij laat de opening 
over aan wethouder Ton Brugge-
man die daarvoor geleerd heeft. 
Kinderen zingen het “Heb je even 
voor mij” van Frans Bauer op 
muziek met een eigen tekst en  
“OHEO”. DE limonade staat klaar 
onder het zonnetje boven de 
Antoniusschool in Aerdenhout.
Ton van den Brink  

derwerpen aangedragen. 
Wethouder Jeugd Jur Bot-
ter: “Een prestatie van formaat. 
Stijn, Daniel en Friso hebben in 
1 week tijd de onderwerpen van 

deze krant van tekst voorzien, de 
inhoud en indeling bepaald. Zij 
hebben interviews gehouden en 
redactievergaderingen gevoerd 
binnen de gemeente. Het resul-

taat mag er dan ook zijn!” 
De krant is thuisbezorgd bij jon-
geren tussen 10 en 18 jaar en 
uitgedeeld tijdens Koninginne-
dag aan jongeren.

De 1e Heemsteedse 
jongerenkrant is uit!

J.J. Cremer speelt komedie 
Jaloezieën in de Luifel

Heemstede - Op zaterdag 11 
en zondag 12 mei aanstaande 
speelt Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer de komedie Jaloezie-
en van Haye van der Heyden in 
Theater de Luifel. 
De komedie Jaloezieën uit 1992, 
is het eerste toneelstuk van Haye 
van der Heyden. Met dit stuk 
won Van der Heyden de Johan 
Kaartprijs. 
Het stuk Jaloezieën draait om El-
len Oudshoorn, een rijke wedu-
we, haar dochter Rosa, een ge-
vierde actrice, en haar schoon-
zoon Charles, een, volgens eigen 
zeggen, totaal mislukte schrij-

ver. Ellen heeft haar dochter en 
schoonzoon een kapitaal pand 
aan ‘de goudkust’ in Amsterdam 
geschonken. Dit overigens tot 
grotere vreugde van Rosa dan 
van Charles, die voortdurend 
verdwaalt in zijn nieuwe huis. In 
Jaloezieën toont Van der Heyden 
ons zijn haarscherpe blik op het 
functioneren van relaties. Want 
of het nu gaat om liefdesrela-
ties, familierelaties of werkrela-
ties, steeds opnieuw blijken on-
ze menselijke tekortkomingen, 
frustraties en angsten een ge-
lukkige of normale relatie in de 
weg te staan. En dat is soms 
schrijnend, maar vaak ook on-
weerstaanbaar grappig. Het stuk 
wordt gespeeld door Ans Wind-
horst, Eleonora Zomer, Lodewijk 
de Ruiter en Hans Kluit. De regie 
is in handen van Arnold Hemmel.
Jaloezieën is te zien  in Thea-
ter de Luifel op zaterdagavond 
11 mei aanvang 20.15 uur en op 
zondag 12 mei aanvang 14.30 
uur (matinee). Het  theater is  
circa 45 minuten voor aanvang 
open.  Het stuk duurt 100 minu-
ten, er is geen pauze. Toegangs-
prijs: 15,- euro per persoon 
(geen pin). Speciale Moeder-
dagactie: ‘Neem je moeder mee 
voor een tientje!’ Kom je samen 
naar één van de voorstellingen? 
Dan betaal je voor de tweede be-
zoeker (bijvoorbeeld je moeder) 
slechts een tientje. Reserveren: 
06-26192844 (Ad Moone), in-
fo@jjcremer.nl, of via www.jjcre-
mer.nl.
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Heemstede – Een zeer aantrek-
kelijk en gevarieerd programma 
voor de honderden leden werd 
vrijdagavond in de raadzaal ge-
presenteerd door Mylou Frenc-
ken. Voorzitter Monique Klompé 
ontving bijna 250 belangstellen-
den, waar de bodes ijlings nog 
stoelen voor moesten organise-
ren. Een volle bak, om in thea-
tertermen te blijven. Monique 
zag in het nieuwe seizoen voor-
al nieuwe kansen in de ontmoe-
ting tussen `dorpsgenoten` door 
excursies. Twee bijzondere rond-
leidingen in en rond de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein, 
een excursie naar het Stedelijk 
Museum Amsterdam met daar-
voor een lezing van de conser-
vator Bart Rutten in het Oude 
Slot op 30 oktober en een excur-
sie naar het Rijksmuseum in ja-
nuari 2014. Plus een bijzonde-
re excursie naar het Frans Hals 
Museum op 12 mei dit jaar. Er 
verschijnt op het grote scherm 
in de raadzaal een kopje koffie. 
Nu al pauze? Nee, Jacob Bron 
van de Stadsschouwburg Vel-
sen vertelt hoe de directies van 
de stadschouwburg Velsen en 
de Philarmonie Haarlem  de le-
den van de Kunstkring, vooraf-
gaande aan de voorstellingen,  

exclusief in de Rex-foyer en in 
café Philarmonie ontvangen om 
half acht met koffie of thee. Jan 
Lampe van de Philarmonie knikt 
enthousiast, ook hij vindt dit een 
prima gelegenheid om met el-
kaar in contact te komen en el-
kaar beter te leren kennen. De 
theaterdirecteuren presenteren 
de keuzes van de programma`s 
die de Kunstkring uitgezocht 
heeft uit hun repertoire. Adriaan 
Bruin van de Heemsteedse Lui-
fel over meester-verteller Die-
derik van Vleuten in een steen-
goed verhaal over de krankzin-
nige aanslag in Sarajewo. Silk, 
het internationaal Danstheater 
in Velsen met topdans, waarin 
traditionele stijlen uit alle wind-
streken worden gemixt met mo-
derne en klassieke dans. Ook in 
Velsen de stemmen als goud van 
de African Mama`s in hun Ho-
ly Night in Africa, op 4 decem-
ber vast kerstnummers en gos-
pels. Na de pauze is er een in-
cidentje. Jacob Bron vertelt over 
de nachtclubachtig sfeer die het 
Cirque Stilletto met Ellen ten 
Damme en de Wereldband op-
roept. In de raadzaal wil het pu-
bliek het licht uit om het scherm 
beter te zien. Het wordt broeierig 
als bedoeld in het Cirque en Ja-
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Geacht publiek, de Kunstkring Heemstede presenteert…

Theater is ontmoeten 

Evenementen
kalenderkalenderkalender

The Vintage
Store

 
DONDERDAGAVOND 

WORKSHOP
- donderdag 16 mei: workshop   
fotografi e baby/kind 19:30 tot 21:00 
€9,95. Opgeven is noodzakelijk via telefoon/
e-mail/FB.
- donderdag 30 mei workshop 
fotografi e dier & natuur 19:30 tot 21:00 
€9,95. Opgeven is noodzakelijk
via telefoon/e-mail/FB.

VRIJDAGOCHTEND
17 MEI WORKSHOP

- Babygebaren 09:00 tot 10:15:
Leer met je kindje communiceren voordat 
het kan praten! Na deze versnelde workshop 
kun je meteen aan de slag met kindje. 
Maak kennis met de geschiedenis van 
Babygebaren, de voordelen, leer hoe je aan 
de slag gaat… en ga bovendien naar huis 
met 50 gebaren om mee te starten.
Je kunt al beginnen als je kindje 6 mnd is! 
Kosten €20,- p.p. Opgeven is noodzakelijk 
via telefoon/ e-mail of FB.

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

- Ontbijten voor €1,-
(koffi e/thee, krentenbol en croissant) van 
09:00 tot 11:00, na 11:00 niet meer te 
verkrijgen. Vanaf 12:00 pannenkoek met 
stroop en/of suiker €1,-.

evenementen &
Bijeenkomsten

- donderdag 2 mei:
herdenking 1940-1945. Aanvang 20.00 u. 
tot 21.00 u. Expositie 1940-1945 van 1 tot 
5 mei met uniek materiaal.
- woensdag 29 mei is de kinderkapster 
er vanaf 13:00 tot 16:00.
Op afspraak knippen voor slechts €12,50. 
Opgeven via telefoon/e-mail of FB.

Workshop peuteryoga
- woensdag 22 mei 9.45-10.15 
Yoga met je kind is samen bewegen, ont-
dekken en ontspannen. Tijd: 9.45-10.15 u. 
Kosten €13,50 incl. koffi e/thee en limonade.
Voor wie: mama of papa met kind (2,5-4 jr).

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Inzamelpunten frituurvet en oliën
Heemstede - In de gemeente 
Heemstede is een start gemaakt 
met het inzamelen van gebruik-
te (frituur)vetten en oliën uit de 
keuken. Deze vetten en oliën zijn 
namelijk herbruikbaar als grond-
stof voor biodiesel. Nu verdwijnt 
het nog regelmatig door goot-
steen of toilet wat leidt tot ver-
stoppingen en onnodige reini-
gingskosten van de riolering. Of 
het belandt bij het restafval en 
wordt verbrand. En dat is zonde, 
omdat er na verwerking en aan-
lenging gewoon auto’s op kun-
nen rijden. 

Iedereen kan gebruikte (frituur)
vetten en oliën uit de keuken 
in de oorspronkelijke verpak-
king of in een andere afsluitba-
re fles deponeren in de gele kli-
ko bij de volgende inzamelpun-
ten in Heemstede:

•  SportPlaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16;

•  RCH, Ringvaartlaan 4;
•  ARTEKA Natuurvoeding, Zand-

voortselaan 16-18;
•  Dekamarkt, Binnenweg 16;
•  Milieustraat De Meerlanden, 

Cruquiusweg 47.

Alle inzamelpunten ontvangen 
een vergoeding voor de ingeza-
melde vetten en oliën.

Een reactie van een bewoner 
uit Heemstede: “Nu ik weet dat 
het vet uit mijn frituurpan geld 
waard is en het recyclen ervan 
beter is voor het milieu, zal ik het 
zeker inleveren.”

Vind je dit een mooi initiatief en 
wil je met je vereniging, club of 
winkel ook inzamelpunt worden 
neem dan contact op met: 
06 15219359.

cob gniffelt, 7 januari in zijn Vel-
sen. De Purper Ladies in Haar-
lem komen voorbij. Goeie gena-
de met Hans Dorrestijn, muzikale 
humor met Cor Bakker en Mike 
Bodde, de echte opera La Bohè-
me in het Italiaans gezongen in 
de Stadsschouwburg. Nog eens 
genieten van Bram van der Vlugt 
en Jenny Arean in de Meerse in 
Hoofddorp. De verleiders, frau-
de bij Ahold, Een koningsdrama 
, echt Shakespeare van Neder-
landse bodem!  Na de presenta-
tie konden leden van de HKK het 
nieuwe programmaboekje op-
halen. Om thuis in de leunstoel 
al dat fraais te bekijken en keu-
zes te maken uit het aanbod van 
ruim vijftig voorstellingen met 
toneel, dans, muziek tot cabaret. 
In theaters in Heemstede, Haar-
lem, Velsen en Hoofddorp en 
zelfs Amsterdam, met georgani-
seerd busvervoer buiten Heem-
stede, gereduceerde prijzen voor 
toegangskaarten en vrijwel altijd 
mooie plaatsen.
Voor een contributie van 
17,00 euro voor het  seizoen 
2013/2014. Voor informatie kunt 
u bellen met het secretariaat 
023 5281348 of kijk op www.
heemsteedsekunstkring.nl.         
Ton van den Brink
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Regio - Op zaterdag 18 mei 
zal op het complex van de SV 
Vogelenzang de 9e editie van 
het Flip Roelen toernooi plaats 
gaan vinden. ‘s Morgens zullen 
tussen 09.00 en 12.15 uur in to-
taal 16 F-teams in actie komen.
Wie is Flip Roelen? Flip Roelen 
is al ruim 65 jaar lid van de SV 
Vogelenzang en heeft geduren-
de deze periode in allerlei func-
ties veel gedaan voor de ver-
eniging. Op 1 januari 2004 is hij 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.
‘s Middags zijn tussen 13.00 
en 16.15 uur de B- en D-teams 
aan de beurt tijdens het 2e SV 
Vogelenzang toernooi. Dit toer-
nooi is bedoeld voor alle erele-
den, leden van verdiensten en 
overige vrijwilligers uit heden 
en verleden.
Rond 16.00 uur zal de fi na-
le plaatsvinden van de 8e Ri-
nus Boot Penaltybokaal 2013. 
Vijf winnaars uit de voorronden 
zullen gaan strijden om de wis-
seltrofee. De prijsuitreiking zal 
direct na de fi nale plaatsvinden.
Wie is Rinus Boot? Rinus Boot 

is vele jaren actief geweest bin-
nen de SV Vogelenzang, waar-
onder vele jaren als voorzitter. 
Hij is een aantal jaren gele-
den benoemd tot erelid van de 
SV Vogelenzang en op 28 april 
2006 benoemd tot lid in de Or-
de van Oranje Nassau.
Ten slotte zullen 16.30 en 20.45 
uur 8 A-teams in twee poules 
strijden om een fi naleplaats tij-
dens het 18e Chris Rees toer-
nooi.
Wie was Chris Rees? Chris 
Rees was de grondlegger van 
de huidige accommodatie aan 
de Henk Lensenlaan. Tijdens 
zijn voorzitterschap (1971-
1979) heeft hij veel gerealiseerd 
binnen de SV Vogelenzang. Hij 
werd in 1979 benoemd tot ere-
voorzitter van de SV Vogelen-
zang en ontving ook een Ko-
ninklijke onderscheiding. Op 7 
december 2012 overleed hij op 
73-jarige leeftijd.

De meeste prijsuitreikingen 
zullen plaatsvinden in aanwe-
zigheid van een raadslid van de 
gemeente Bloemendaal.

Vlnr: Boudewijn Possel, Evert Dirksen, Martien Stokman, Daniël Vreug-
denhil, Ronald vd Berg, Christian vd Voort vd Kley; Wendy Boerboom, 
Aries v. Beinum, Joost Boerboom en Job Schrama.

HRB 1 kampioen eerste klasse 
onderwaterhockey

Heemstede -  Het eerste klasse 
onderwaterhockeyteam van de 
Heemsteedse Reddingsbrigade 
is dit seizoen kampioen gewor-
den in de landelijke onderwater-
hockey competitie in Zeist. Op 
de laatste competitiedag, zondag 
14 april hebben ze twee wedstrij-
den gespeeld en gewonnen te-
gen het nationale dames team 
en een team uit Almelo. Hoe-
wel tijdens de competitiedag van 
24 maart al duidelijk werd dat ze 
niet meer verslagen konden wor-
den, was de feestvreugde er niet 
minder om. De wisselbeker in de 
vorm van een enorme onderwa-
terhockeystick werd in ontvangst 
genomen en de woensdag erop 
werd het hele team verrast met 

een glaasje champagne aange-
boden door het bestuur van de 
Reddingsbrigade. Maar de al-
lermooiste prijs is natuurlijk dat 
ze komend seizoen in de hoofd-
klasse mogen spelen. Hier gaan 
ze het vast en zeker ontzettend 
zwaar krijgen en kampioen van 
Nederland zullen we niet wor-
den, maar is natuurlijk ook een 
ontzettend mooie kans om een 
hoop te leren van de nog bete-
re teams. 
Vraag je je na het lezen van dit 
stukje af wat onderwaterhockey 
nou eigenlijk is of lijkt het je leuk 
om dit zelf een keertje te doen, 
kijk dan op de site voor meer in-
formatie. www.heemsteedsered-
dingsbrigade.nl.

Heemstede - De Roparun is 
een estafetteloop van meer 
dan 500 kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam waar-
bij mensen, in teamverband, een 
sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen 
voor mensen met kanker. Ook 
wel een avontuur voor het leven 
genoemd. Dat blijkt overigens 
ook uit het motto wat al jaren is: 
“Leven toevoegen aan de dagen, 
waar geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het le-
ven”. Twee teams uit Haarlem 
starten vrijdag voor Pinksteren 
in Parijs. Een van de loopsters 
is Esther Bannink uit Heemste-
de, verpleegkundige in een huis-
artsenpraktijk in Haarlem . Daar-
voor werkte zij in de wijkverple-
ging, waar zij werkte in de termi-
nale zorg. Daar leer je vooral hoe 
belangrijk ondersteuning is in 
de laatste dagen van een zieke. 
Daar zag ze ook al hoe er geld 
besteed werd door thuisorgani-
saties als hospices met gerichte 
doelen. Direct bedoeld voor zorg  
om het  laatste stukje leven dra-
gelijk te maken. Daar wilde ze 
graag voor lopen. Ze houdt van 
pittige uitdagingen. Geen team-
sport, lopen, veel lopen. Ze heeft 
inmiddels al vier marathons er-
op zitten. Evenementen lopen is 
haar passie en als je daarmee 
een goed doel kan steunen, is 
het dubbelop. Voor Pink Ribbon 
liep ze in Amsterdam. Roparun 
is echt een mooie uitdaging. Een 
Roparun team bestaat uit maxi-
maal acht lopers die dus ieder 
gemiddeld zo’n 65 kilometer lo-
pen oftewel meer dan 1 ½ ma-
rathon. In die twee dagen ho-
pen ze toch vier uurtjes te kun-

nen slapen. Daarnaast bestaat 
een team uit minimaal twee fi et-
sers en nog een aantal mensen 
in de begeleiding. Denk hierbij 
aan chauffeurs, verzorgers, ca-
teraars en wegkapiteins. Teams 
zijn zelf verantwoordelijk voor de 
invulling van deze taken en ge-
middeld bestaat een team uit 
25 personen. Esther loopt sa-
men met Sandra die borstkanker 
heeft en in een genezingspro-
ces zit. Maandagmiddag twee-
de Pinksterdag hopen ze samen 
op de Coolsingel de fi nish te  ha-
len. Met de gedachte hiermee 

geld van u opgehaald te hebben 
tegen die verschrikkelijke ziek-
te die steeds vaker overwonnen 
wordt door onderzoek. Met het 
sponsorgeld kan een ziekenhuis 
of hospice, hoofdhuidkoelers 
aanschaffen of bijvoorbeeld voor 
het opknappen en inrichten van 
de patiëntenkamers en de fami-
liekamer in oncologieafdelingen.
Meedoen? Kijk op www.team-
haarlem.nl  om uw donatie over 
te maken. Dat geeft Esther net 
de kick om door te gaan als het 
even moeilijk wordt. 
Ton van den Brink

    Esther Bannink loopt de Roparun 

Sponsor mee tegen kanker

Heemstede - Firma Heems 
sinds 1822 organiseert in sa-
menwerking met Hengelsport-
vereniging Haarlem een infor-
matiemiddag nabij de Heem-
steedse haven.
Op deze middag krijgen de kin-
deren in leeftijd van 9 tot 13 
jaar uitgebreid advies hoe zij 
het beste kunnen vissen. Enke-
le vrijwilligers van de Hengel-
sportvereniging Haarlem zijn 
hierbij aanwezig om te laten 
zien hoe je bijvoorbeeld een vis
onthaakt, een made aan het 
haakje zet, lokaas aanmaakt, de 
vis behandelt bij het terug zet-
ten enz. 

Viswedstrijd
Tevens wordt deze middag een 
echte viswedstrijd gehouden 
waarbij ook de hengelsport-
vereniging voor de begeleiding 
zorgt. Er wordt gevist met een 
vaste hengel. Mocht je nog geen 
hengel hebben dan kun je deze 
lenen van de Hengelsportvereni-
ging tijdens deze dag. Er wordt 
voor maden en lokaas gezorgd. 
Voor de winnaars van deze wed-
strijd ligt er een cadeaubonen 
klaar. Woensdag 8 mei, aanvang 
voorlichting 13.30 uur, verza-
melen bij de winkel aan de Ka-
naalweg. De viswedstrijd is van 
14.00 uur tot 15.30 uur. Aanmel-

den kan via info@heems.nl of in 
de winkel. De deelname aan de-
ze middag is gratis.

Visvergunning
Ook voor uw visvergunning kunt 
u bij de fi rma Heems terecht.  
Van Vispas tot jeugdvergunning, 
alles kan direct geregeld wor-
den,  zodat u zonder problemen 
kunt vissen.
Naast het uitgebreide assorti-
ment aan hengels, molens en 
toebehoren voor de recreatie 
visser is er wekelijks aanvoer van 
verse wormen en maden. Heems 
sinds 1822 Kanaalweg 7, Heem-
stede.

Alvast noteren: E-bike opstapdag Hart
Heemstede – Rijwielspecialist Hart aan de Zandvoortselaan organiseert op vrijdag 10 mei - in
samenwerking met Sparta Nederland - de jaarlijkse E-bike opstapdag. Houd de Heemsteder van
volgende week in de gaten voor alle info.

wel tijdens de competitiedag van 
24 maart al duidelijk werd dat ze 
niet meer verslagen konden wor-
den, was de feestvreugde er niet 
minder om. De wisselbeker in de 
vorm van een enorme onderwa-Heemstede - Firma Heems Viswedstrijd den kan via info@heems.nl of in 

Hengelsport informatiemiddag voor de jeugd

SV Vogelenzang houdt weer 
de jaarlijkse jeugdtoernooien
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Bridgeclub Bel Air
Voordat de bridgeavond van start ging werd de wedstrijdleider Piet 
v.d. Raad door de voorzitter Kees Gilijamse nog even in het zon-
netje gezet. Tijdens de jaarlijkse vergadering van het District Ken-
nemerland van de Nederlandse Bridgebond was Piet vanwege zijn 
verdienste voor het bridgen in het algmeen benoemd tot erelid van 
het Dictrict. De laatste competitieavond bij de Bridgeclub Bel Air 
is gespeeld. Het ging deze keer om de eerste plaats in de Topin-
tegraalcompetitie, al was de spanning daar niet zo groot. Irma v.d. 
Meer en Tine Posthuma hadden een voorsprong van 11% op Toos 
v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen en 20% op Piet v.d. Raad en Jan 
Pieters. De dames lieten er geen gras overgroeien want met een 
score van 59,51% sloten zij dit seizoen weer met een dubbel af. 
Clubkampioen en Topintegraalkampioen. Toos v.d. Tweel en Albert 
v.d. Moolen konden met 48,41%  de tweede plaats vasthouden. 
Jan Pieters en Piet v.d. Raad zakten op deze laatste avond door 
het ijs. Met 35,39% zakten zij weg naar plaats twaalf. De winst 
ging deze avond naar Martien en André Mesman met een score 
van 61.07%. De computer had deze keer wilde spellen geschud, 
waar menig paar behoorlijk veel moeite mee hadden.  Gerard v.d. 
Berk en Henk Griffioen doen het in de gewone competitie niet zo 
goed, maar met deze wilde verdelingen hadden zij geen moeite. 
Met een score van 60,68% werden zij derde van de avond. Gert 
v.d. Beld en Kees Doorn bleven hun met 60,94% net even voor.
Volgende week zal de slotdrive gehouden waarbij alle kampioenen 
zullen worden gehuldigd.
Piet van den Raad

INGEZONDENGasten Rode Kruis genieten 
van vaartocht naar Amsterdam
Regio - Het Nederlandse Rode 
Kruis, District Haarlem en Om-
streken organiseerde van 22 
t/m 24 april drie vaardagen voor 
thuiswonende ouderen, chro-
nisch zieken en gehandicapten, 
wonende in de gemeente Haar-
lem, Heemstede of Bloemendaal. 
De deelnemers werden dagelijks 
begeleid door 15 vrijwilligers van 
het Haarlemse Rode Kruis. De 
vrijwilligers boden de gasten ge-
durende de dag aandacht en, in-
dien nodig een helpende hand.  
Dagelijks voer een gids van ’t Gil-
de mee, die zich niet alleen had 
ingelezen in de route. Hij maak-
te een studie van de Troonswis-
seling en vertelde de deelnemers 
veel over de komende festivitei-
ten in Amsterdam op 30 april en 
het koningshuis.

Dagelijks werden 95 gasten tus-
sen 9.00 en 10.00 uur verwel-
komd aan de Conradkade, al-
waar de gasten aan boord wer-
den begeleid. Om 10 uur stipt 
vertrok het m.s. de Princess van 
Rederij Triton, om via het Spaar-
ne en de sluis bij Spaarndam 
naar Amsterdam te varen. Op de 
terugweg werd nog een ommetje 
gemaakt naar Zaandam.
De gasten werden voorzien van 
koffie en gebak, drankjes en 
hapjes en tussen de middag 

een goed verzorgd en smakelijk 
driegangen menu. In de middag 
konden de gasten deelnemen 
aan een Bingoronde met ruim 40 
prijzen.  
Het schip legde om 16.30 uur 
weer aan aan de Conradkade, 
alwaar familieleden en de chauf-
feurs met de bussen van de Bi-
osgroep klaar stonden om de 
gasten op te halen, waardoor de 
gasten na een heerlijke dag va-
ren snel huiswaarts werden ge-
bracht. 

De in totaal 285 gasten geno-
ten van een heerlijke verwendag, 
mede mogelijk gemaakt door bij-
dragen van fondsen, instellingen 
en het Haarlemse Rode Kruis. 

Veel waardering was er voor de 
vrijwilligers, die de mensen aan-
dacht en een luisterend oor bo-
den, en de mensen een onder-
steunende arm boden waar no-
dig. Bij het afscheid spraken de 
deelnemers de wens uit ook in 
2014 weer mee te mogen varen.

Weer boottochtjes cliënten Hartekamp Groep
Heemstede - Met een mooie 
donatie van 6.000,- van het ING 
Goede Doelenfonds komt de 
droom van menig cliënt van de 
Hartekamp Groep uit. Sinds kort 
is het voor deze mensen met een 
verstandelijke beperking weer 
mogelijk een boottochtje te ma-
ken vanaf het Hartekampterrein 
in Heemstede. Het geld van het  

ING Goede Doelenfonds werd 
besteed aan de aanschaf van 
o.a. een nieuwe motor, een dek-
zeil en een veilige aanlegplaats 
voor de boot.  Een enthousiast 
team van ING-vrijwilligers bouw-
de – onder leiding van initiatief-
nemer Ed Jak van de Hartekamp 
Groep – in één dag de nieuwe 
steiger.

 Vrijdag 26 april jl. vond de fees-
telijke opening van dit kersverse 
vaarseizoen plaats bij de nieuwe 
aanlegsteiger aan de Leidsevaart 
in Heemstede. De ING-vrijwilli-
gers, medewerkers van de Har-
tekamp Groep, vaarlustige cliën-
ten en hun familie waren, samen 
met een vertegenwoordiging van 
Fonds Hartewensen en vele an-

dere betrokkenen, bijeen om de-
ze heuglijke gebeurtenis te vie-
ren. 
Aansluitend werd een eerste 
boottochtje gemaakt: het begin 
van vele uren vaarplezier voor 
jongere en oudere Hartekamp 
Groep-cliënten.
 
Met het ING Goede Doelen-
fonds wil ING al haar medewer-
kers aanmoedigen een concre-
te en positieve bijdrage te leve-
ren aan de maatschappij. Bij het 
ING Goede Doelenfonds kunnen 
ING-medewerkers een subsidie 
aanvraag indienen voor goede 
doelen waar zij als vrijwilliger bij 
zijn betrokken.
 

Stichting Fonds Hartewensen re-
aliseert de wensen van cliënten 
van de Hartekamp Groep die niet 
kunnen worden bekostigd uit de 
reguliere AWBZ-vergoeding. Cli-
enten van de Hartekamp Groep 
zijn mensen met een verstande-
lijke of meervoudige beperking 
in de regio Kennemerland, Duin- 
en Bollenstreek en Amstelland 
en Meerlanden.
De Hartekamp Groep realiseert 
hun wensen op het gebied van 
wonen, werken, relaties en vrije-
tijdsbesteding. Meer informa-
tie vindt u op: www.fondsharte-
wensen.nl en www.hartekamp-
groep.nl.

Stadshout Kennemerland 
zoekt vrijwilligers

Regio - Stichting Stadshout 
Kennemerland zamelt gekap-
te Kennemerlandse bomen in. 
Het kaphout wordt lokaal herge-
bruikt. Als meubel, gebruiks- of 
kunstvoorwerp. Stadshout Ken-

nemerland zoekt vrijwilligers die: 
- particuliere aanvragers van 
kapvergunningen willen be-
naderen in Heemstede, Aer-
denhout, Bloemendaal, Benne-
broek, Zwaanshoek, Spaarn-
woude, Haarlem en omliggen-
de gemeenten, met de vraag of 
de aanvragers hun boom na de 
kap aan Stadshout Kennemer-
land willen schenken. Schenkers 
kunnen hun hovenier in overleg 
met Stadshout eenvoudigweg 
verzoeken het (kwalitatief goe-
de) stamhout naar de opslag van 
Stadshout, in plaats van naar de 
houtversnipperaar, af te voeren! 
Schenkers kunnen Stadshout 
ook opdracht verlenen iets van 
hun kaphout te maken, voor de 
buurt, of voor henzelf;
- willen assisteren bij het afvoe-
ren van Stadshout-planken ver-
zaagd door Haarlemse hout-
zaagmolen De Eenhoorn naar de 
opslag van Stadshout, of (wan-
neer het hout met de mobie-
le zaag bij de opslag wordt ver-
zaagd), het oplatten van het vers 
verzaagde hout.  

Vrijwilligers worden uiteraard 
uitgenodigd voor de jaarlijkse 
bijeenkomsten voor donateurs/
Vrienden van Stadshout. 

Gezamenlijke vriendendag 
Stadshout/De Eenhoorn
Stadshout Kennemerland en 
Molen De Eenhoorn organiseren 
op zaterdag 11 mei, van 10.00 
– 16.00 uur, een gezamenlijke 
Vriendendag bij de molen aan 
het Jaagpad in Haarlem. Er zul-
len hapjes en drankjes verkrijg-
baar zijn via het StadshoutCa-
fe, kleurplaten voor de kinde-
ren enz. Een leuke gelegenheid 
om te komen kijken hoe De Een-
hoorn Stadshout-hout verzaagt!
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Woensdag 1 t/m
zondag 5 mei
• Kleinschalige expositie 
bij The Vintage Store ge-
relateerd aan 1940-1945 
met uniek documentatie-
materiaal. Cruqiuisweg 37A 
te Heemstede www.thevinta-
gestore.nl.

2 mei t/m 4 juni
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 
mooi werk te zien van Rosi-
ta van Wingerden-Haarsma 
()unieke sieraden en objec-
ten) en Gé de Jong-Blaauw 
(grote quilts). Maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot en met 3 mei
• Erzsebet Hatvari expo-
seert in Bibliotheek Heem-
stede. Titel: Voorraad verraad. 
Beeldjes en sculptuurtjes 
van klei, brons, en zilver. 
Julianaplein 1 te Heemstede.
Erzsebet Hatvari (1958) groei-
de op in de regio. Ze houdt 
zich bezig met fotograferen, 
boetseren, acteren, dansen en 
teksten schrijven. In haar werk 
staan thema’s als verlangen, 
natuur en perceptie centraal. 
De beeldjes van klei werden 
in 15 minuten gemaakt. Die 
van brons en zilver verbeelden 
voornamelijk wiskundige kno-
pen. Toegang: gratis.
Bennebroek.

6 mei tot 7 juni 
• Werk van cursisten van 
De Pauwehof in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede. De tentoonstel-
ling is gratis te bezichtigen 
tijdens openingsuren van de 

Agenda
Cultuur

Bibliotheek. De expositie toont 
aquarellen, schilderijen, Na-
na’s en patchwork/quilts. 

De aquarellen verbeelden por-
tretten met als thema ‘de cul-
turele samenleving’, gemaakt 
door cursisten onder leiding 
van Jeichina Hovingh. 
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en op www.
Welzijnouderenheemstede.nl.

Lezingen
Dinsdag 7 mei  
• Notaris Van der Niet ver-
telt over Erfrecht en suc-
cessiewet. Locatie Huis te 
Bennebroek, Binnenweg 6 
Bennebroek.

Maandag 13 mei
• Help, mijn kleinkind is op 
Twitter, Facebook en Hyves. 
Mediacoach van bibliotheek 
Zuid-Kennemerland legt uit 
wat social media inhoudt. Van 
9.30 – 11.00 uur. Locatie: Leo-
nard Springerlaan 5 te Haar-
lem. Toegang: 8,50; niet-leden 
11,50 euro.
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Theater
Zaterdag 11 en
zondag 12 mei
• Komedie ‘Jaloezieën’ van 
Haye van der Heyden in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Zaterdag 20.15 uur en 
zondag 14.30 uur. Toegangs-
prijs: 15,-. Speciale Moeder-
dagactie: ‘Neem je moeder 
mee voor een tientje!’ Kom je 
samen naar één van de voor-
stellingen? Dan betaal je voor 
de tweede bezoeker (bij-
voorbeeld je moeder) slechts 
een tientje. Reserveren: 06-
26192844 (Ad Moone), info@
jjcremer.nl, of via www.jjcre-
mer.nl.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Donderdag 2 mei
• Themabijeenkomst waar-
bij op collegetour vragen 
gesteld kunnen worden 
door jong & oud over de 
Tweede Wereldoorlog.
Harald Perlstein & Annema-

rie Spaargaren zullen deze 
vragen beantwoorden en ook 
verhalen vertellen. Ontvangst 
met koffie en thee om 19.30; 
aanvang om 20.00 uur.
Cruqiuisweg 37A te Heemste-
de www.thevintagestore.nl.

Woensdag 8 mei
• Franse komedie in Cas-
ca de Luifel. Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20.00 
uur. Entree: 5,-. Kijk ook op 
www.casca.nl of op de face-
bookpagina Casca welzijnsor-
ganisatie.

Donderdag 9 mei
• Fietstocht op Hemel-
vaartsdag met HFC. Inschrij-
ven v.a 10.30 tot 11.30 uur. Bij 
VEW/Sportparklaan Heemste-
de. Kosten: 7,50 volw. / 5,- kin-
deren. Vertrek van 11.00-12.00 
uur. Met lunchpakket. Chi-
nees buffet: 10,-. Inschrijven: 
edverhelst@ziggo.nl.

Zondag 26 mei 
• Kynologenclub Kenne-
merland uit Heemstede wil 
proberen 250 van de 339 
verschillende  hondenras-
sen op één foto te krijgen 
tijdens de Dag van de Hond.
Op de website www.kckenne-
merland.nl kunt u zien of zij 
het ras van uw hond nog zoe-
ken. Achter de rassen die al 
aangemeld zijn staat : reeds 
aanwezig.Indien dit niet wordt 
vermeld bij het ras van uw 
hond, doe dan mee! De hele 
dag zijn er leuke activiteiten 
voor u en uw hond. De fotose-
ssie begint om 12.00 uur.  Voor 
elke deelnemer is er een leu-
ke attentie. Sportparklaan 14, 
Heemstede.

Dinsdag 11 juni
•  ‘De Flitsende fietsers’ ,  
een fietsinformatiemiddag op 
dinsdag 11 juni om 13.00 uur 
bij WOH. Informatie over de 
vele mogelijkheden van de 
fiets met ondersteuning: de 
E-bike. Deze middag vol met 
nuttige tips wordt afgeslo-
ten met een parcours en fiets-
tochtje van een half uur. Ook 
mensen die overwegen een 
fiets met elektrische onder-
steuning aan te schaffen wor-
den van harte uitgenodigd.

Regio
Exposities

29 april t/m 31 mei
• Tentoonstelling ‘Neder-
land-Rusland’ in Bibliotheek 
Haarlem Centrum. 

Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
De expositie is gratis toegan-
kelijk tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek. Zondag 26 
mei om 14:00 uur is het Geor-
gisch ensemble Diaogi te be-
luisteren op het Doelenplein 
van Bibliotheek Haarlem Cen-
trum.   Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en op www.
vijfhoekkunstroute.nl.

Tot en met 5 mei
• Werk van Herman van den 
Heuvel. Schilderijen van 
weekendhuisjes en blok-
hutten in vakantieparken, 
speeltoestellen en water-
glijbanen in pretparken, ge-
parkeerde auto’s en cam-
pers. Mensen zijn er meestal 
niet te zien. Het zijn stille, on-
opvallende, anonieme plekken 
waaraan je achteloos voorbij 
zou gaan.
Galerie De Waag aan het 
Spaarne 30 in Haarlem. Ope-
ningstijden: donderdag tot 
en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Op zondag 21 april 
om 16.00 uur vindt de ope-
ning van deze tentoonstelling 
plaats. Zie ook www.kzod.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Figuurstudie van de Heem-
steedse kunstenaar Hans  
Elsas.

Tot en met 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe ten-
toonstelling. U kunt stadsge-
zichten, aquarellen en figuur-
studies bekijken.
Onderwerp “De Kunst 
Bloeit Weer Op”. Open: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
Gedempte Herensingel nr 4, 
naast de Amsterdamse Poort.

T/m eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-
sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-
teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Tot en met 7 juli
• Het museum Het Dolhuys 
heeft in het Noord-Hollands 
Archief een aantal onbeken-
de documenten ontdekt die 
een nieuw licht werpen op de 
ware identiteit van Malle Bab-
be, onderwerp van een van 
Frans Hals’ bekendste schil-
derijen.

De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ geeft een beeld van de tijd 
waarin mensen nog ver buiten 
de stadswallen werden ‘opge-
borgen’. Hoe dacht men toen 
over ‘anders dan anderen’ 
en hoe werd met ze omge-
gaan? Tijdens de rondleiding 
wordt ingegaan op deze vra-
gen. Of je nou als heks, dolle 
of zot werd gezien, als leproze 
door het leven moest of door 
je familie uitgestoten, verban-
nen of vergeten werd: het le-
ven aan de rafelrand in de ze-
ventiende eeuw was voor ve-
len geen pretje. Schotersingel 
2, Haarlem. Info: 023-5410688.
Www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 52306969,
www.hetdolhuys.nl.

Excursies
Donderdag 9 mei
• Met de boswachter op 
zoek naar de houtsnip op 
buitenplaats Woestduin, 
bijzondere avondexcursie 



in de ontmoetingsruimte van 
de Verlosserkerk, Prof. Eijk-
manlaan 48 te Haarlem. Om 
14.00 uur tot 17.00 uur. Gast 
Henny Kamerman. Hij doceert 
dansen en bewegen op mu-
ziek. Voorwaar een prestatie 
voor Parkinsonpatiënten! Na-
dere inlichtingen Wil de Rijke, 
telnr. 023 – 52 709 27.

Vrijdag 3 mei
• Het ontstaan van het duin, 
themabijeenkomst Tref-
puntcafé Bennebroek, vanaf 
20u. aan het Akonietenplein 1. 
De geschiedenis van de dui-
nen gaat ruim 10.000 jaar te-
rug en begint na de laatste 
ijstijd. Het land tussen Groot-
Brittannie en west Europa liep 
onder water en de zee rukte 
steeds verder op tot een paar 
duizend jaar later aan de Hol-
landse kust een landschap 
van strandwallen met de eerst 
Oude Duinen zich ontwikkel-
de. En zo is het verder gegaan. 

Maandag 6 mei
• Alzheimer Café Haarlem. 
Deze keer: Hulpmiddelen bij 
dementie.
Er zijn veel hulpmiddelen ont-
wikkeld die de helpen de zelf-
standigheid te vergroten. Tij-
dens het Alzheimer Café ver-
tellen ergotherapeuten over de 
mogelijkheden in Wijkgebouw 
’t Trionk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60, hoek Westergracht, 
inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur. Toegang gratis.

Woensdag 8 mei
• Minimarkt van 10.30 uur 
tot 14.00 uur bij Jacob in de 
Hout aan de Zuiderhoutlaan 1. 
Stands met o.a. poppen en be-
ren, kaarten, cosmetica, beeld-
jes enz. Ook Björn is aanwezig. 
Deze kanjer van 7 jaar heeft di-
abetes 1 en alles wat hij ver-
koopt gaat naar de organisa-
tie JDRF.

in de buurt van Vogelen-
zang. 

De houtsnip (fotograaf: Ger 
Tik).

Start 19.00 uur. Aanmelden 
kan via www.gaatumee.nl / in-
fo: 088-0064455 (tijdens kan-
tooruren). Deelname: 6,50, 
Beschermers betalen 3,50 en 
kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis mee.Verzamelen op par-
keerterrein van Leyduin aan 
de Manpads-laan 1, 2114 BJ 
Vogelenzang.

Muziek
Zondag 5 mei
• Lunchconcert in Socië-
teit Vereeniging, Zijlweg 1 in 
Haarlem
Te gast is de Russische pia-
niste en muziekpedagoge Tat-
jana Loginova. Prachtig, licht 
en toegankelijk programma. 
Aanvang: 12.30 uur. Zaal open 
11.45 uur. Bijdrage volw. 10,-. 
Kinderen onder 18 jaar gratis.

Zaterdag 1 juni 
• Concert Rossini, Schubert, 
Beethoven.
Uitvoerenden: Oratoriumkoor 
Kennemerland en het Haar-
lems Amateur Symphonie Or-
kest onder leiding van diri-
gente Annelies Smit. Bege-
leid door pianiste Nobuco 
Takahashi. Aanvang: 15.30 uur, 
Doopsgezinde kerk Haarlem, 
Frankestraat 24, Toegang: 15,--.

Diversen
Donderdag 2 mei
• Parkinsoncafe in Haarlem 

Een woordje Spaans 
over de grens spreken

Heemstede - We reizen heel 
wat af, in Europa, maar ook wel 
daarbuiten. Soms is het handig 
om de taal van het land waar 
je op vakantie bent een beet-
je te kunnen volgen. Maar ook 
iets bestellen op een terrasje of 
boodschappen doen wordt met-
een een stuk makkelijker! In mei 
starten drie Spaanse cursussen:
• Spaans conversatie, 6 lessen 
op dinsdagavond van 19.30-
21.30 uur vanaf 14 mei;
• Spaans 1 - extra, 6 lessen op 
donderdagmorgen 9.00-11.00 
uur vanaf 16 mei;
• Spaans op reis, 6 lessen op 
donderdagavond 19.00-21.00 
uur vanaf 16 mei.
De nadruk ligt op praktijkgerich-
te situaties tijdens vakanties in 
Spaanssprekende gebieden.
Goede voorkennis van de Spaan-

se taal en grammatica is aan te 
bevelen. Een vereiste voor de 
conversatiecursus is dat de cur-
sisten al een aardige woorden-
schat hebben opgebouwd en 
een goede basis van de gram-
matica hebben opgedaan zodat 
ze tijdens de lessen op een inter-
actieve manier met elkaar kun-
nen discussiëren over verschil-
lende thema’s. De docente en 
cursisten zelf leveren de thema’s 
aan. Er zal extra veel aandacht 
zijn voor de uitspraak en woord-
keus; de grammatica zal alleen 
worden uitgelicht als het de 
communicatie in de weg staat.
De cursussen worden gegeven 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Opgeven kan op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Veel enthousiast publiek bij
Eerste Heemsteedse Kunstbeurs
Heemstede – Boven verwach-
ting van de organisatoren Mar-
jan Jaspers en Albert Röllich was 
de opkomst van zoveel kunstlief-
hebbers bij de opening op vrij-
dagavond van de Kunstbeurs 
in de Pinksterkerk. Albert Röl-
lich bedankte de 37 deelnemers 
die om half zes hun stands kon-
den inrichten en half acht klaar 
stonden voor het geëerd pu-
bliek. Hij bedankte de sponso-
ren die dit unieke evenement 
mogelijk maakten. Wethouder 
Jur Botter sprak over een te-
rugtredende overheid waar ei-
gen initiatief voor in de plaats 
treedt. Een mooi monument van 
Heemsteedse kunst met een 
mooi doel. Met de veiling van 
een schilderij van Carlos uit Cu-
ba kan Harkco Pama, leraar aan 
de Voorwegschool, straks de Al-
pe d’HuZes fietsen om geld bin-
nen te halen voor de kankerbe-
strijding. Het schilderij bracht na 
inschrijving 200 euro op. Marjan 
Jaspers had in haar openings-

speech respect voor de deelne-
mende kunstenaars die in korte 
tijd hun stand moesten opbou-
wen en elk stukje dat hier staat, 
naar binnen droegen en met lief-
de een plaatsje geven. Zij gaf al-
le ruimte aan de Teisterband om 
het kunstfeest muzikaal te ope-
nen. Vreemde handen droegen 
zaterdagochtend de eerst ge-
kochte kunstwerken naar buiten. 
Het was gelijk na elven alweer 
druk, dat gaf de kunstenaars 
moed. Van de verkoop moeten 
ze het hebben, de kunstbeurs 
is nu eenmaal geen museum. Je 
kunt je op een beurs afvragen 
wat kunst nu eigenlijk is. Met 
kunstenaars filosoferen over hun 
werk. Over de definitie van kunst 
bijvoorbeeld: is dit ‘het vermo-
gen dat wat in geest of gemoed 
leeft of daarin gewekt is, tot ui-
ting of voorstelling te brengen op 
een wijze die schoonheidsont-
roering kan veroorzaken’. Of: het 
maken van unieke creatieve din-
gen, zoals een schilderij of een 

beeld. Want wat de een ontroert, 
doet de ander niets om maar 
eens een voorbeeld te noemen. 
De waarde van kunst wordt door 
vele factoren bepaald. Maar mis-
schien is een van de belangrijk-
ste criteria wel of iets als mooi of 
aansprekend wordt ervaren. Je 
proeft de ervaringen en emoties 
in alle stands, bij de kunstschil-
der die uitleg geeft over zijn ku-
bussen en wolken, de edelsmid 
die haar sieraden toont. De Pink-
sterkerk is bij uitstek een bij-
zondere plaats gebleken waar 
je kunst kunt tonen. Vooral bo-
ven met zijn prachtige lichtinval 
door het betonnen glaswerk. Een 
bijzonder monument, waar velen 
uit de hele regio misschien voor 
het eerst binnen kwamen.

De meeste kunstenaars waren 
dik tevreden over de organisa-
tie en over hun verkopen. Bij het 
afscheid hoorde je dan ook: tot 
volgend jaar! 
Ton van den Brink
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Honkbal

RCH wint weer, maar het 
wordt steeds moeilijker

In Capelle a/d IJssel domineer-
den de pitchers, bij Euro Stars 
Mitchell Berghmans en bij RCH-
Pinguïns Robin van Eis. Maar 
terwijl de thuisploeg optimaal 
gebruik maakte van de geboden 
kansen, waardoor zowel in de 2e 
als 4e inning één maal gescoord 
kon worden, lieten de honklo-
pers van RCH zich een paar keer 
in de luren leggen door pick- offs 
van lefty Berghmans. En toen 
ook een fraaie double van Juni-
ore Seraus in de 5e inning niets 
opleverde en in de 6e slagbeurt 
zelfs niemand de honken bereik-
te, waardoor het nog steeds 2-0 
voor de Stars stond, leek de Ra-
cing op zijn eerste nederlaag af 
te stevenen. Maar terwijl Robin 
van Eis nog fris en fruitig stond 
te gooien, begon bij Berghmans 
het grote aantal pitches zijn tol 
te eisen. Na 4 wijd voor Giovanni 

Valmont en honkslagen van Reg-
gie Valpoort, Mick van Vliet en 
Victor Draijer stond het 2-2 met 
1 man uit en Mick van Vliet op 
het 3e honk. De als opofferings-
klap bedoelde vangbal van Mark 
Smit in het rechtsveld was niet 
diep genoeg en Mick ging kans-
loos uit op de thuisplaat. 
In de 9e inning besliste RCH 
de wedstrijd in zijn voordeel. Bij 
volle honken en 2 man uit liet 
Mark Smit met een wat gelukki-
ge infield hit Mick van Vliet de 
2-3 aantekenen en mocht Chris 
Mowday op de heuvel Robin van 
Eis (4-4-6-3) aflossen, waarna 
de Heemsteedse overwinning 
niet meer in gevaar kwam. Een 
hilarisch moment, waarbij korte 
stop Victor Draijer de bal in een 
plooi van zijn shirt kwijt raakte, 
betekende alleen maar dat de 
wedstrijd iets langer duurde.

Heemstede - Waren het vorige week nog 4 ploegen die met 2 
punten achterstand op RCH de 2e plaats deelden, na de uit-
slagen van afgelopen weekend is dat er nog maar één: Orio-
les. Als de Racing daar komend weekend de volle buit tegen 
haalt staan alle andere ploegen op ten minste 4 punten ach-
terstand, maar zo ver is het nog niet. De eerste 2 weken had 
RCH een licht programma, maar tegen Euro Stars moesten de 
Heemstedenaren voor het eerst vol aan de bak.

Op de foto van rechts naar links, Duco van den Reek en Alex Rem-
stedt als eerste twee. In het midden op de grond (blond met beker), 
Jeska de Groot.  

Wederom judo succes voor 
jonge Heemstedenaren
Heemstede - Zaterdag 27 april 
werd in sporthal de Walvis in Be-
verwijk het Noord Hollands judo-
kampioenschap voor teams tot 
12 jaar uitgevochten.  In het jon-
gensteam van Kenamju was een 
plekje ingeruimd voor Duco van 
den Reek (-27 kg.) uit Heemste-
de, die met 8 jaar als een van de 
jongste deelnemers mocht debu-
teren in deze klasse. Hij werd in 
het team o.a. ondersteund door 
Alex Remstedt (-34 kg.) uit Ben-
nebroek. Samen deden ze letter-
lijk een gooi naar het kampioen-
schap.  Normaal gesproken be-
staat het team uit 5 judoka’s in 
de gewichten -27 kg., -30 kg., 
-34 kg., -38 kg. en -42 kg. Helaas 
kon het team dit keer geen judo-
ka opstellen in de gewichtsklas-
se -30 kg. In een teamtoernooi 
houdt dat automatisch in dat 
je die wedstrijd dan verliest en 
dus al met twee wedstrijdpun-
ten achterstand begint. Na een 
aantal spannende partijen  te-
gen o.a. Topjudo Amsterdam en 
Judo Jushi werd het team toch 
nog knap derde van Noord Hol-
land! Gefeliciteerd Alex en Duco!
Jeska de Groot uit Heemstede 
maakte deel uit van het meis-

jesteam van Kenamju tot 12 jaar. 
Jeska (-32 kg.) heeft al haar 
wedstrijden netjes  gewonnen, 
maar moest vooral in haar twee-
de partij vol aan de bak! Nadat 
ze met een wazari achter kwam 
te staan was het tijd voor Jes-
ka om te laten zien wat ze echt 
waard was. En jawel met nog 
zo’n 50 seconden te gaan en na 
een mooi grondgevecht kreeg ze 
haar tegenstandster in de houd-
greep. Loslaten was natuurlijk 
geen optie, waardoor ze ook de-
ze wedstrijd met Ippon (vol punt) 
won. Uiteindelijk werd het meis-
jesteam 2e van Noord Holland! 
Gefeliciteerd Jeska! 
De eerste plaats op het kampi-
oenschap geeft recht op deelna-
me aan het Nederlands Kampi-
oenschap in Nijmegen. Een mooi 
streven dus om er volgend jaar 
nog harder tegenaan te gaan! Al 
bij al Een fantastische teampres-
tatie van deze jonge judoka’s die 
alle drie hun carrière gestart zijn 
bij Kenamju in Heemstede aan 
de Sportparklaan. Voor meer in-
fo over de vorderingen en pres-
taties van de jonge judopupillen 
kun je ook terecht op www.ke-
namjupupillen.weebly.com.

Heemstede - Na een lange 
winter waarin door de le-
den van NJV de Haven veel 
onderhoud is gepleegd 
aan de traditionele, hou-
ten vloot, wordt er weer 
gezeild bij de zeeverken-
nersgroep, gevestigd aan 
het Heemsteeds Kanaal. 
Om dat te vieren organi-
seerde men met het mooie 
weer van afgelopen week-
end een borrel en rondlei-
ding voor alle buren, ou-
ders van leden en ande-
re ‘vrienden’ van de ver-
eniging. Voor andere zee-
verkennersgroepen uit de 
regio werd ’s avonds een 
groot feest gehouden in 
het verenigingspand. Ook 
de komende weken staat 
‘het haventje’ niet stil. Zo 
zijn 11 mei alle kinderen 
vanaf acht jaar oud uitge-
nodigd om gratis een dag 
mee te varen en zeilles te 
krijgen.

NJV de 
Haven 

werkt aan 
relaties

Waren het zaterdag de pitchers 
die domineerden, zondag waren 
het de slagmensen die zich uit-
leefden. RCH had de hele wed-
strijd de leiding, maar elke keer 
dat de voorsprong verruimd 
werd verkleinden de Stars hun 
achterstand weer. Na 3 innings 
leidde de Racing met 4-0 en de 
marge werd nooit kleiner dan 2 
punten. Aanvallende uitblinkers 
waren Reggie Valpoort (3 uit 4, 
waaronder een double), Victor 
Draijer (3 uit 4), Mick van Vliet (2 
uit 3, waarvan 1 double) en Mark 
Smit met een double en een tri-
ple in 4 slagbeurten. De poging 
om de triple om te zetten in een 
“homerun inside the park” vond 
overigens een jammerlijk einde 
op de thuisplaat. 
De Heemsteedse verdediging 
werd geleid door achtereenvol-
gens Marcel Timmer (2-1-10-
1 in 7 2/3 inning) en René Ver-
steeg (1-2-1-0 in 1 1/3 slag-
beurt).

Komend weekend dus de top-
per tegen de Orioles, zaterdag 
om 14.00 uur thuis op het Heem-
steedse Sportpark en zondag om 
14.30 uur in Bergschenhoek.     

Frans Hals teken- en schilderdag
Regio - In 2013 staat Haarlem 
in het teken van Frans Hals. Het 
Frans Hals museum bestaat op 
14 mei precies 100 jaar. In het 
kader van dit jubileum is er op 
12 mei een Frans hals teken- en 
Schilderdag in Haarlem. De bin-
nenstad van Haarlem gaat rond-
om de verjaardag terug in de tijd 
om de Haarlemmers en bezoe-
kers de bijzondere en belangrij-
ke bloeiperiode van de Gouden 
Eeuw te laten herbeleven.
Van 9 tot en met 14 mei wordt 
de binnenstad van Haarlem ge-
transformeerd tot Gouden Eeuw,  
het Frans Hals Festival vormt 
daarbij het hoogtepunt van de-
ze feestweek waarbij de Grote 
Markt vele hoogtepunten van de 
deze eeuw belicht met eten en 
drinken, voordrachten en pop-
penkast, stadswandelingen met 
historische verhalen, muziek en 
straattheater. 

Ter ere van Frans Hals is er op 
zondag 12 mei  een Frans Hals 
teken- en schilderdag Creatieve-
lingen kunnen  aan de gang om 
de mooiste plekjes van Haarlem 
te vereeuwigen deelname is vrij.
Ook zijn er 100 Haarlemmers die 
onder leiding van kunstenaar 
Diederik Grootjans een heuse 
Frans Hals schilderen.
Aan het einde van de dag  is het 
mogelijk de kunstwerken via een 
veiling te kopen.
De veiling is om 17.00 uur in de 
Waalse Kerk de opbrengst gaat 
naar het goede doel ‘de Harten-
kamp’
Een festival met veel geschie-
denis, vertier en creativiteit voor 
jong en oud.

Geïnteresseerden voor de Frans 
Hals teken- en schilderdag kun-
nen contact opnemen met San-
der van Seters 023-5424335.
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4 mei - dodenherdenking

De 1e Heemsteedse jongerenkrant is uit! 

Lintjesregen 2013 

De gemeente Heemstede eert op zaterdag 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. 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. Elk jaar vraagt 
de burgemeester een inwoner van Heemstede een 

De 4e-jaars leerlingen van College Hageveld hebben 
een jongerenkrant gemaakt in het kader van hun 
maatschappelijke stage. Wethouder Jur Botter 
overhandigde donderdag 25 april het eerste exemplaar 
aan de makers van de krant. De onderwerpen van de 
krant zijn bepaald tijdens eerdere gesprekken met 
leerlingen uit de groepen 7/8 van de basisscholen 
in Heemstede. En ook de Klankbordgroep Jongeren 
heeft onderwerpen aangedragen. De krant wordt 
thuisbezorgd bij jongeren tussen 10 en 18 jaar en 
uitgedeeld tijdens Koninginnedag.

toespraak te houden bij de dodenherdenking. Dit 
jaar heeft zij de heer Yeb-Jan Joustra uitgenodigd als 
gastspreker bij de ceremonie op de Vrijheidsdreef. De 
heer Joustra is bestuurslid van de Landelijke Stichting 
Tegen Zinloos Geweld/MOED.nl. In 1981 werd hij een 
half jaar voor de VN Vredesmacht UNIFIL uitgezonden 
naar Libanon. Als veteraan is hij ook voorzitter van de 
Nederlandse Unifil Vereniging.
Kijk voor het volledige programma op 
www.heemstede.nl. 

Burgemeester Marianne Heeremans heeft vrijdag  
26 april drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt 
aan: mevrouw C. van den Akker (lid in de Orde van 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog 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). 

(v.l.n.r. Friso Dam, wethouder Jur Botter, Daniël de Gorter  
en Stijn Moerman)

Oranje-Nassau), mevrouw drs. W.D. Dondorp (Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau) en mevrouw prof.dr. A.A. 
van Ruler (officier in de Orde van Oranje-Nassau).  

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

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur en 
donderdag van 17.00 - 19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten). 

Sociale zaken: 
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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ 
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ met plan idn: NL.IMRO.0397.
BPbedrijven-0101, met ingang van 2 mei 2013 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. 
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de bedrijventerreinen aan 
de Cruquiusweg/Nijverheidsweg en de Leidsevaart in 
Heemstede.
 
De belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan, 
zijn:
-  De bouwkundige splitsing van een woning 

in meerdere woningen blijft mogelijk, tenzij 
uitdrukkelijk is bepaald dat slechts één woning is 
toegestaan;

-  een kelder onder het hoofdgebouw wordt expliciet 
toegestaan;

-  een dakterras op het dak van een aan- of uitbouw 
wordt toegestaan, mits de afstand van het dakterras 
tot de perceelsgrens tenminste 2 m bedraagt;

-  het verbod op het plaatsen van twee dakkapellen 
boven elkaar in één dakvlak wordt gehandhaafd;

-  erkers worden op de plankaart ondergebracht in 
de categorie ‘overschrijding van de bouwgrenzen’, 
in plaats van binnen het bouwvlak (in de huidige 
bestemmingsplannen is hier niet consequent mee 
omgegaan);

-  in een bestemmingsplan kan de mogelijkheid 
worden opgenomen om in bepaalde gevallen af te 
wijken van dat bestemmingsplan: de binnenplanse 
afwijking van de bouw- en/of gebruiksregels. Het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor 
een binnenplanse afwijking van de bouw- en/of 
gebruiksregels (bijv. 10% overschrijding van de in 
het plan aangegeven maten) zal geen automatisme 
zijn. Bij de afweging zullen aspecten als bijvoorbeeld 
het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en 
verkeersveiligheid worden meegewogen;

-  het huidige beleid voor seksinrichtingen wordt 
gehandhaafd (vergunning mogelijk voor maximaal 
twee vestigingen in Heemstede, mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan);

-  e-commerce is opgenomen in de staat van 
bedrijfsinrichtingen, bestemmingsplannen uit 
1986/1992 bevatten deze soort bedrijven niet;

-  alle wijzigingen die in het verleden met een  
procedure zijn gerealiseerd zijn in het 
bestemmingsplan opgenomen.

Waar kunt u het  
ontwerpbestemmingsplan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en 
toelichting) is met ingang van 2 mei 2013 gedurende 
zes weken voor een ieder digitaal in te zien op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidn: 
NL.IMRO.0397.BPbedrijven-0101 en op de website van 

de gemeente Heemstede. Ook ligt er een exemplaar 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden  
van het raadhuis vindt u op de website  
www.Heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar  
maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (2 mei- 12 
juni 2013) kan een ieder reageren. Zienswijzen met 
betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunt 
u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Als u 
schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze 
richten aan de gemeenteraad van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.  
U kunt uw zienswijze ook via een e-mail versturen aan 
gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met mevrouw L.C.Wijker van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Haar telefoonnummer is  
(023) 548 57 83, haar e-mailadres:  
lwijker@heemstede.nl. Ook voor nadere informatie 
over het ontwerp-besluit kunt u zich tot mevrouw  
L.C. Wijker wenden.

Jaarrekening 2012

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van  
16 april 2013 de jaarrekening 2012 vastgesteld.  
De rekening van baten en lasten sluit met een 
voordelig saldo van € 365.201,-. 
De jaarrekening 2012 is gecontroleerd door Ernst & 
Young accountants. Dit heeft geresulteerd in een 
goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de 

Op 18 april 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Crayenesterbasisschool voor het houden van een 
midzomernachtdiner op vrijdag 21 juni 2013 op en 
rondom het schoolplein aan de Crayenestersingel. 
Bij slechte weersomstandigheden zal het 

accountant een oordeel geeft over de getrouwheid 
van de financiële verantwoording en de rechtmatige 
totstandkoming van de in de jaarrekening 
opgenomen baten, lasten en balansmutaties.
 
In de commissie Middelen van woensdag 15 mei a.s. 
en in de raadsvergadering van donderdag 30 mei a.s. 

midzomernachtdiner plaatsvinden op vrijdag 28 juni 
2013. 
 
In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Crayenestersingel tussen de Adriaan Pauwlaan 

zal de jaarrekening 2012 van de gemeente Heemstede 
worden behandeld. Deze jaarrekening ligt ter inzage 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en de 
bibliotheek aan het Julianaplein.

en de Lanckhorstlaan (aan de zijde van de 
Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te sluiten 
van 18.00 tot 24.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Bekendmaking intrekking bomenkaart
Burgemeester en wethouders hebben op 24 april 
2012 besloten om de vaststelling van de Bomenkaart 
in te trekken. Op 2 mei 2012 is in HeemstedeNieuws 
een mededeling hierover verschenen. In het kader 

van een hoger beroep dat is ingesteld is gebleken 
dat deze mededeling niet voldoet aan de formele 
eisen waaraan de bekendmaking van een besluit 
moet voldoen. Om die reden volgt hier de formele 
bekendmaking:

Bij besluit van 24 april 2012 hebben burgemeester en 
wethouders het besluit van 8 november 2011 waarbij 
de lijst van beschermde bomen op particulier terrein, 
de zgn. Bomenkaart, is vastgesteld, ingetrokken. Het 
besluit ligt vanaf heden gedurende 6 weken tijdens  
de openingsuren ter inzage in het Raadhuis.



Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Positief Opvoeden 
workshop  
‘Leren luisteren’ 

Bouwtekeningen online beschikbaar 

Op woensdag 15 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop 
‘leren luisteren’. De workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.

Tijdens deze interactieve workshop leren ouders hoe 
om te gaan met lastig gedrag zoals niet luisteren? Hoe 
stel je grenzen en leer je kinderen om op een positieve 
manier mee te werken. Heeft u interesse voor deze 
workshop, schrijf u dan in via www.cjgheemstede.nl. Er 
zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden kijk op www.positiefopvoeden.nl.

De bouwtekeningen van woningen en 
bedrijfspanden binnen de gemeente 
Heemstede zijn voortaan via  
www.heemstede.nl voor iedereen 
toegankelijk. In dit archief zitten alle 
bouwtekeningen van 1901 tot 2012.  
U hoeft niet meer naar het gemeentehuis 
te komen om deze te bekijken maar kunt 
deze pdf -documenten digitaal bekijken, 
downloaden en printen.

De gemeente ziet dit als een volgende stap in het 
verder verbeteren van de dienstverlening en het 
toegankelijk maken van openbare informatie. 
   
Ga naar www.heemstede.nl
U heeft toegang tot de informatie via de 
gemeentelijke website: www.heemstede.nl, 
rubriek: wonen > (ver)bouwen > raadpleeg 
bouwtekeningen.  

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
-  Herenweg 172 het kappen van 1 beuk, 

wabonummer 4546, ontvangen 22 april 2013. 
Reguliere procedure.

-  Meindert Hobbemastraat 15 het kappen van  
1 berk, wabonummer 4547, ontvangen 22 april 2012. 
Reguliere procedure.

-  Heemsteedse Dreef 268 het kappen van 2 essen, 
wabonummer 4587, ontvangen 23 april 2013. 
Reguliere procedure.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor brandveilig gebruik
-  Sportparklaan 6 brandveilig gebruik voor 

een jeugdweekend van sportcomplex RCH, 
wabonummer 4492, ontvangen 10 april 2013. 
Uitgebreide procedure.

Of u gaat direct naar bouwtekeningen.heemstede.nl. 
Er is bovendien een mobiele versie voor smartphones 
en tablets beschikbaar. 
 
Constructieberekeningen of  
bouwtekeningen na 2012
Constructieberekeningen (of bouwtekeningen van 
na 2012) kunt u niet online raadplegen. Wilt u deze 
inzien, dan moet u daarvoor een afspraak maken 
met de afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT). 
Hetzelfde geldt voor als u vragen heeft over een 
bestemmingsplan. U kunt online een afspraak maken 
met BWT via www.heemstede.nl of telefonisch via het 
algemene nummer 14 023.

U kunt géén vragen stellen over de bouwtekeningen. 
Raadpleeg daarvoor uw aannemer, architect of makelaar. 

In plaats van op Hemelvaartsdag 9 mei zamelt De Meerlanden het  
huishoudelijk afval in op vrijdag 10 mei (dit geldt voor wijk 3a, 3b en  
de gele huisvuilzakken).

Loket Heemstede is er 
voor u!

Raadsbesluiten 25 april 2013
Aanwezig waren 18 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 

2013
- Milieujaarverslag 2012

-  Basistarieven hulp bij het huishouden per  
 1 oktober 2013 op: 
€19,68 per uur voor categorie 1 
€23,61 per uur voor categorie 2 
€25,85 per uur voor categorie 3

Vaartuig Quick Silver 400 Leidsevaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een wit 
polyester vaartuig, merk: Quick Silver 400, aangetroffen 
in de Leidsevaart ter hoogte van het NS-station.  
Dit vaartuig dreef los en is tijdelijk door de politie 
aan de kant van het NS-station vastgelegd met 
lint. Vanwege het ontbreken van de mogelijkheid 
om het vaartuig goed vast te leggen, is uit 

veiligheidsoverwegingen het vaartuig uit het water 
gehaald.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig kan voor 
teruggave van het vaartuig contact opnemen met 
de medewerkers van bureau Handhaving, via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

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

MELDpunt                     

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

Overlast

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit 
genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt 
zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken 
na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:  
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met  
6 weken na publicatie. 

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen  
6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. De termijn start op de dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 
6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 weken na de verzenddatum een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met  
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Regelgeving
Nieuw Aanwijzingsbesluit APV 
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. De regeling treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 28 maart 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is het Aanwijzingsbesluit APV 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 december 2010 
ingetrokken.

Nieuwe Nadere regels APV
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college de 
Nadere Regels Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 9 mei 

2013 in werking. Per die datum zijn de Nadere Regels 
APV, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 maart 2011, 
ingetrokken.

Nieuwe Mandaatregeling 2013
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college 
Mandaatregeling 2013 vastgesteld. De 
Mandaatregeling 2013 is met ingang van 24 april 
2013 in werking getreden. Per diezelfde datum is de 
Mandaatregeling 2012 komen te vervallen.

Nieuwe Regeling tegemoetkoming  
kosten kinderopvang Heemstede 2013
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college De 
regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 
Heemstede 2013 vastgesteld. Deze Regeling treedt 
met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 
2013.

De bovenstaande regelingen liggen na in 
werkingtreding tot en met 24 juli 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”.

Bouwtekeningen  
online  

beschikbaar
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NieuwsInformatie van de gemeente Heemstede, 1 mei 2013

4 mei - dodenherdenking

De 1
e
 Heemsteedse jongerenkrant is uit! 

Lintjesregen 2013 

De gemeente Heemstede eert op zaterdag 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. 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. Elk jaar vraagt 
de burgemeester een inwoner van Heemstede een 

De 4e-jaars leerlingen van College Hageveld hebben 
een jongerenkrant gemaakt in het kader van hun 
maatschappelijke stage. Wethouder Jur Botter 
overhandigde donderdag 25 april het eerste exemplaar 
aan de makers van de krant. De onderwerpen van de 
krant zijn bepaald tijdens eerdere gesprekken met 
leerlingen uit de groepen 7/8 van de basisscholen 
in Heemstede. En ook de Klankbordgroep Jongeren 
heeft onderwerpen aangedragen. De krant wordt 
thuisbezorgd bij jongeren tussen 10 en 18 jaar en 
uitgedeeld tijdens Koninginnedag.

toespraak te houden bij de dodenherdenking. Dit 
jaar heeft zij de heer Yeb-Jan Joustra uitgenodigd als 
gastspreker bij de ceremonie op de Vrijheidsdreef. De 
heer Joustra is bestuurslid van de Landelijke Stichting 
Tegen Zinloos Geweld/MOED.nl. In 1981 werd hij een 
half jaar voor de VN Vredesmacht UNIFIL uitgezonden 
naar Libanon. Als veteraan is hij ook voorzitter van de 
Nederlandse Unifil Vereniging.
Kijk voor het volledige programma op 
www.heemstede.nl. 

Burgemeester Marianne Heeremans heeft vrijdag  
26 april drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt 
aan: mevrouw C. van den Akker (lid in de Orde van 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog 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). 

(v.l.n.r. Friso Dam, wethouder Jur Botter, Daniël de Gorter  
en Stijn Moerman)

Oranje-Nassau), mevrouw drs. W.D. Dondorp (Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau) en mevrouw prof.dr. A.A. 
van Ruler (officier in de Orde van Oranje-Nassau).  

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

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur en 
donderdag van 17.00 - 19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten). 

Sociale zaken: 
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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede
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