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Lintjesregen in Heemstede

Zes inwoners ‘Koninklijk’

Heemstede - Zes bijzondere 
mensen uit Heemstede wer-
den woensdagochtend ver-
rast met het opspelden van 
een Koninklijke Onderschei-
ding. 

Vier werden ontvangen door 
burgemeester Marianne Heere-
mans  in de Burgerzaal van het 
Raadhuis en twee in Haarlem. 
Bijzondere mensen die zich inge-
zet hebben in de hulpverlening, 

politiek, wetenschap of het soci-
aal-cultureel leven, in het lokale, 
regionale of landelijke belang, 
en anderen stimuleren waar de 
samenleving bij gebaat is.  Vier 
mensen in Heemstede die met 
uiteenlopende smoezen tegen 
tienen bij het raadhuis kwamen, 
nog onschuldig van wat hun bo-
ven het hoofd hing, verrast door 
het zien van niet verwachtte fa-
milie of vermoedend wat er zou 
kunnen komen. 

De smoes dat er een belangrij-
ke vergadering was op de Har-
tekamp en dus in het zondagse 
pak , werkte even. Grootste ver-
rassing voor alle genodigden is 
altijd weer dat iedereen zo keu-
rig in het pak komt! En zo heurt 
het ook!  

Alle zes ‘Koninklijke’ Heemste-
denaren vindt u elders gepor-
tretteerd in deze krant. Foto’s en 
tekst van Ton van den Brink.

Groepsfoto Raadhuis Vlnr Mevrouw E. Grolman-van `t Net, de heer J. Spreij, 
burgemeester Marianne Heeremans, Mevrouw A. Vermeulen-Haanappel, de heer J. Maas.

Onbevangen Koninginnedag tot…
Heemstede - Het was langza-
merhand ook in de Oude Kerk 
doorgedrongen wat er in Apel-
doorn zich ongeveer heeft af-
gespeeld toen Leny van Schaik 
begon met het liedje Drie klei-
ne kleutertjes die zaten op dat 
hek. Want Amalia, Alexia en Ari-
ane zullen ook wel geschrok-
ken zijn.

Toch was de sfeer van onge-
dwongen samenzang van be-
kende oude wijsjes anders.

Het feestelijk was weg. Wat zo 
mooi begon met de verkenners 
van de Wabogroep die de vlag-
gen hesen, de burgemeester die 

sprak over een eerbetoon aan 
Juliana en de eerste burger aan 
het hof, Pieter. Over het volks-
feest dat we allemaal samen tot 
een succes mogen maken. 

Het werd een kort succes voor 
de duizendpoot Marcel van Dui-
venboden en voorzitter Stich-
ting Nationale Feestdagen Wil-
lem van den Berg.

De honderdjarige Harmonie St. 
Michaël speelde marsen en la-
ter op het Wilhelminaplein ook 
swingende stukken. Achter 
de schermen werkten tiental-
len vrijwilligers om de vrijheids-
markt goed te laten verlopen. De dag begon zo mooi met de Wabo-scouts die de vlag hesen...

Het kleine kind kon er rustig met 
zijn nieuw verworven knikkers in 
een verloren hoekje spelen en 
die grote vent kon stoer op de 
foto met Obama. 

Op het Wilhelminaplein hadden 
twee kleuters meer onbevangen 
aandacht voor elkaar dan voor 
het Voorwegkoor, hoe mooi het 
ook klonk Langzaam drong tot 
Heemstede door dat het geen 
feest kon blijven. Geen vuurwerk 
meer, toch volgend jaar weer een 
koninginnedag of wordt het ko-
ningsdag? 
Ton van den Brink

Meer foto’s elders in deze krant.

S E L E C T W I N D O W S

Tel. 023 538 22 77

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Dier(en) van de week
‘Hangoor’ Swieber
Swieber is een hangoor konijn-
tje. Hij is niet zoals de mees-
te hangoortjes, lekker rustig…. 
Nee, deze meneer houdt van ac-
tie. Het liefst zit hij de hele mid-
dag in de buitenren van de zon 
te genieten of een grasprietje te 
knagen. In zijn binnenhok vindt 
hij het maar niks.  Hij zoekt dan 
ook een nieuw huis waar hij lek-
ker mag rond rennen en niet 
waar hij af en toe even naar bui-

ten mag. Daar heeft deze schat 
echt niet genoeg aan. Hij is ver-
der best lief, maar hij moet eerst 
weer even wennen aan nieuwe 
mensen en aan dat hij weer wat 
vaker wordt opgepakt.
 Kom kennis maken in het asiel 
in Zandvoort. Keesomstraat 5 
open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
tel 0235713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl 

Herdenking 4 mei: 
opdat wij nooit vergeten! 
Heemstede - Waar burgemees-
ter Marianne Heeremans vorig 
jaar al een eerste aanzet had 
gegeven aan een veranderde 
opzet van de 4 mei herdenking 
door de veteranen de ceremonie 
te laten leiden, benadrukte zij in 
haar welkomstwoord dat de her-
denking niet alleen door de ge-
meente gedragen wordt, maar 
door de hele Heemsteedse ge-
meenschap. 
Hoe belangrijk het is om te blij-
ven herdenken dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is, maar een 
groot goed. Dat die boodschap 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, dat oud en jong 
betrokken zijn bij de dodenher-
denking. Heeremans gaf aan dat 
die betrokkenheid vanuit de ge-
meenschap en de verbinding 
tussen jong en oud goed tot uit-
drukking komt als veteranen zo-
als nu de heren Van Keppel en 
Vrij optreden als ceremonie-
meesters. Dat jongeren uit het 

basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs gedichten voordragen 
vanuit hun eigen belevingswe-
reld en in eigen woorden vertel-
len  wat oorlog voor hen bete-
kent. Vandaar de toespraak van 
Wille Straathof, rector van Colle-
ge Hageveld, als een verbinding 
tussen generaties. 

Vrijheid en identiteit
Het is nu vierenzestig jaar gele-
den dat de Tweede Wereldoor-
log eindigde. Drie generaties 
zijn opgegroeid zonder direc-
te ervaring met onderdrukking, 
verjaging, ontbering en massaal 
geweld. Op vele plaatsen in de 
wereld zijn de mensen minder 
fortuinlijk. Daar wordt de iden-
titeit misbruikt ten koste van de 
vrijheiden ontstaat oorlog, veelal 
ingegeven door starre geloofs-
overtuiging of economisch ge-
win. Mevrouw Straathof vertelde 
wat zij hoorde van Ida Vos een 
schrijfster die in de tweede we-

reldoorlog als Joods meisje on-
dergedoken zat. Zij liet haar 
leerlingen ooit een klein hou-
ten laddertje zien met vijf tre-
den. Het laddertje van discrimi-
natie. De onderste trede zijn de 
schijnbaar onschuldige grap-
pen. “Als je daartegen niet pro-
testeert, gedoog je dergelijk 
denken”. Dan volgen de treden 
van vooroordelen, actieve bena-
deling en uitsluiting. De boven-
ste trede symboliseert de ver-
nietigingkampen, de genocide. 
Sta je eenmaal op de onderste 
trede, ben je op weg naar er-
ger. Als we erin slagen om on-
ze kinderen te laten ontdekken, 
dat ieder mens de moeite waard 
is, dat je respect kunt opbren-
gen voor ieders eigenheid en 
vertrouwen kunt hebben in de 
goedheid van de mens, dan zijn 

we geslaagd in onze opvoed-
kundige en maatschappelijke 
opdracht.

Kranslegging
Maartje Duzijn en Cherlisa Hen-
driks van de Valkenburgschool 
droegen het gedicht “Anders” 
en “Vrijheid” voor. Jaap Dickman 
sprak het gedicht uit van Maxim 
Roozen, beiden leerlingen van 
Hageveld. Kransen werden ge-
legd door burgemeester Mari-
anne Heeremans, gemeentese-
cretaris Willem van den Berg en 
teamchef politie Duinrand Sar-
neel. 
Namens de Heemsteedse scho-
len, die dit jaar de adoptie van 
het monument op zich genomen 
hebben, legden Maartje Duzijn 
en Cherlize Hendriks. Van alle 
veteranen van Heemstede leg-
den de heren Blankenaar en 
Bootsma een krans en namens 
de veteranen Ned. Indië -Ko-
rea en Nieuw Guinea legden de 
heren Baan en Grootegoed een 
bloemstuk. Waarna ieder de ge-
legenheid kreeg voor het leggen 
van bloemen.
Ton van den Brink

Welke dame 
mist haar fiets?
Heemstede - Vrijdag 24 april 
werd rond 16.15 uur op de He-
renweg een fiets gestolen. De 
vermoedelijke dader daarvan 

Regio - Margo Maarssen ver-
zorgt maandag 11 mei een gratis 
informatie-avond over de work-
shop ‘Jij, de vrouw op de voor-
grond’. Deze workshop is drie da-
gen en de data zijn 23, 24 en 30 
mei. Een betere communicatie en 
zelfontwikkeling zijn leidraad in 
deze workshop. Meer informatie 

Bluebells...
Heemstede - Corrien Visser fotografeerde deze ‘Bluebells’.
Ze bloeien in april/mei. Corrien: “De latijnse naam is Hyacinthoides 
non-scripta. In Nederland worden ze Boshyacinthjes genoemd, maar 
voor de liefhebber is Bluebells de meest gebruikte naam.
In Engeland kom je deze prachtige blauwe klokjes vaak met velen in 
het wild tegen Een echte aanrader voor de tuin.” 

tijdens de gratis info-avond die 
plaatsvindt in Noordwijkerhout, 
Duinschooten 12 b 45.

Of bel naar Margo Maarssen:  
0252-341114 / 06-51 126190. 
De info-avond is van 20.00 tot 
22.00 uur. Kijk ook op: www.m-
educations.nl 

Info-avond over workshop 
Zelf- ontwikkeling

werd aangehouden. Het gaat 
om een 51-jarige Haarlemmer. 
De politie is op zoek naar de ei-
genaar van de fiets. Het gaat om 
een zwarte damesfiets. Indien u 
deze fiets mist wordt u verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie in Heemstede.
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Mevrouw E.B. Grolman-Van `t 
Net heeft sinds 1984 activitei-
ten ontplooid op het terrein van 
volksdansen, muziek en eman-
cipatie.

Zij was in 1984 medeopricht-
ster van de Internationale Volks-
dansgroep “Kaatje Pos” en was 
elf jaar de stuwende kracht met 
veel optredens tot in Japan toe. 
Zij was twaalf jaar actief in de 
PR voor het Heemsteeds Philar-
monisch Orkest en sinds 2001 
bestuurslid van de Haarlem-
se afdeling van de Nederland-
se Vereniging van Huisvrouwen. 
Zij is oprichter en secretaris van 
de Familiestichting `Aart van `t 
Net`, een naamsvereniging. Zij 
is nu Lid in de orde van Oran-
je-Nassau.

De heer J. Maas

Heer J. Maas heeft zich sinds 
1974 bestuurlijk ingezet voor de 
EHBO-vereniging in  Heemstede 
en 27 jaar bekleedde hij diverse 
functies.
Tot 2007 was hij lid van het dis-
trictsbestuur van Noord-Holland 
en is nog steeds adviseur.

Tussen 1975 en 2001 was hij lid 
van het hoofdbestuur van de na-
tionale Bond voor EHBO. 

De heer Maas heeft zich inmid-
dels teruggetrokken uit de be-
sturen, maar is nog wel lid van 
de Bondsraad die het hoofdbe-
stuur van de Nationale Bond voor 
EHBO controleert. Hij is nu Lid 
van de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. Spreij

Heer J. Spreij begon in 1952 met 
vrijwilligerswerk voor de kerk en 
rijdt nog altijd op zondag oude-
ren naar de kerk en zet zich in 
voor zieken en minderbedeel-
den. Van 1957 tot 1975 was hij 
actief in het bestuur van de ver-
eniging Christelijk Lyceum in 
Haarlem en hiervan 10 jaar als 
voorzitter. In 1957 werd hij se-
cretaris van het bestuur van de 

Nederlandse Hervormde Vereni-
ging Kinderzorg Noord-Holland 
en van 1965 tot 1982 als voorzit-
ter. Lange tijd was hij bestuurs-
lid van de Protestante Christelijk 
Reclasseringsvereniging afde-
ling Haarlem en was 32 jaar ac-
tief bij de Stichting Familiefonds 
van Dusseldorp.
Hij is nu Lid in de orde van Oran-
je-Nassau.

Mevrouw A. Vermeulen-Haanappel

Mevrouw A. Vermeulen-Haana-
ppel is sinds 1978 actief op het 
gebied van onderwijs, Kamer 
van Koophandel Leiden, Zon-
ta International en de Stichting 
Haarlemse Hofjes.

Daarnaast was zij tien jaar be-
stuurslid van de Stichting Katho-
liek Onderwijs Bennebroek en 
zat zij vier jaar ijn het Algemeen 
Bestuur van de Scholenadvies&
Begeleidingsdienst Zuid-Kenn-
merland. Sinds 1991 is zij regen-
tes van de hofjes Codde en Van 
Beresteyn en sinds 1998 van het 
Frans Loenenhofje in Haarlem. 

Sinds drie jaar is zij bestuurslid, 
waarvan nu een jaar voorzitter 
van de Stichting Haarlemse Hof-
jes. Zij is nu Lid van de orde van 
Oranje-Nassau.

Heer A. van Amerongen heeft 
zich langdurig ingezet op di-
verse maatschappelijk en cultu-
rele terreinen. Vanuit zijn func-
tie bij de Sociale Verzekerings-
bank organiseerde hij concerten 
voor AOW-klanten van de SVB. 
Hij was van 1976 tot 1986 raads-
lid en wethouder in Heemstede. 
Van 1985 tot 1989 was hij vrij-
williger in het Oude Posthuis, nu 
Casca.

Sinds 1990 actief in het bestuur 
van de Heemsteedse Kunstkring 
waarvan al elf jaar voorzitter en 

stelt hij al jaren het programma 
vast voor de leden van de HKK 
uit het enorme aanbod van the-
aters in de regio.
Hij was bestuurslid van de 
Stichting Kinderopvang Haar-
lem, van het bestuur van Spaar-
nestad Photo en is voorzitter van 
het bestuur van de vereniging 
Vrienden van Holland Symfonia.  
Hij is nu Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.
Hij kreeg de onderscheiding uit-
gereikt in Haarlem door de Com-
missaris van de Koningin, Harry 
Borghouts.

Heer W. de Bruijn heeft een be-
langrijke bijdrage geleverd aan 
het behoud en het beheer van het 
Europees maritiem erfgoed. Hij 
startte zijn loopbaan in 1963 als 
jachtontwerper bij een scheeps-
architectenbureau in Haarlem. 
Hij werd in 1974 uitgever/redac-
teur bij Unieboek/De boer Mari-
tiem, waar hij diverse maritieme 
uitgaven verzorgde en anderen 
stimuleerde bij het schrijven van 
boeken over bijzondere onderde-
len van de maritieme geschiede-
nis. Hij was de initiator van het 

tijdschrift “Spiegel der Zeilvaart”, 
is hier nog steeds hoofdredac-
teur, een blad dat zeer populair is 
onder beoefenaars van de klas-
sieke zeilsport en zeilende be-
roepsschippers en heeft lezers in 
twintig landen. Hij is de drijvende 
kracht achter de organisatie van 
de jaarlijkse internationale beurs 
“ De traditionele zeilvaart” .
Hij is nu Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Deze onder-
scheiding werd hem in Haarlem 
uitgereikt door de burgemeester 
van Haarlem, Bernt Schneiders.

J. Spreij nog altijd actief 
met kerkelijk werk

Mevrouw Grolman-Van ‘t Net stuwende kracht 
op cultureel en maatschappelijk gebied

J. Maas: 27 Jaar inzet 
voor EHBO Heemstede

Heel veel bestuurservaring voor 
Mevrouw Vermeulen-Haanappel 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hoge onderscheiding 
voor W. de Bruijn

Ridderorde van Borghouts 
voor A. van Amerongen 

Mevrouw E. Grolman-van`t Net     TEKST EN FOTO’S: TON VAN DEN BRINK
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Samen Eten: Asperges
Voor de maand mei is de keus gevallen op mu-
ziek uit Nederland. Het menu is als volgt: groen-
tesoep, asperges, warme beenham, ei, gekookte 
krieltjes en aardbeien met slagroom en ter af-
sluiting een kopje koffi e of thee. Op dinsdag 26 
mei is ieder vanaf 12.30 uur van harte welkom. 
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn vanaf 6 mei tot 
en met 19 mei verkrijgbaar bij de receptie van 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24. Telefoon 023-528 85 10. 

KO-Bus
Welzijn Ouderen Heemstede organiseert 22 
zomertochtjes op de woensdagmiddag in de 
maanden  mei t/m september.
De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’. Er is plaats 
voor 7 personen. 
Tijdens de rit is er altijd een stop voor een kop-
je koffi e of thee met gebak, dit is bij de prijs 
inbegrepen. 
Enkele voorbeelden van tochtjes zijn 
13 mei - Waterleidingduinen 17,00 euro; 
20 mei - Gooi & Vechtstreek 19,00 euro;
10 juni - Rondvaart langs de Boskoopse kweke-
rijen 22,50 euro;
24 juni - Kustlijn Noordwijk, Katwijk, en Rijns-
burg 19,00 euro.
Voor opgave, folders met het programma en in-
schrijfformulier kunt u terecht bij SWOH. 

Op de fi ets
Onafhankelijk zijn, blijven fi etsen, zelf bepalen 
wanneer en waar naar toe te gaan.
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) organi-
seert een middag over de fi ets.
De politie, de gebiedsagenten van Heemstede, 
geven theorieles en advies over het gebruik 
van de fi ets in het verkeer.
Mevrouw Van Diest, fysiotherapeut geeft ba-
lansoefeningen naast en met de fi ets.
Twee vrijwilligers van ’De Klussenbank’ van 
WOH controleren de fi ets en geven advies over 
de fi ets. Men kan de e-bike bewonderen en in-
formatie krijgen van de fi rma Mobike, ‘Mobile 
Bike Service’. Dinsdag 19 mei uur bent u wel-
kom van 13.00 uur tot 16.30 in het centrum van 
WOH, Lieven de Keylaan 24 in Heemstede. De 
kosten bedragen 5,00 euro. Graag van tevoren 
opgeven: 023-528 85 10.

Cursus simPC
Woensdag 13 mei van 10.00 tot 12.00 uur wordt 
onder deskundige leiding uitgebreide informatie 
gegeven over de mogelijkheden van de simPC.  
U kunt vragen stellen, problemen voorleggen en 
oefenen op de aanwezige simPC’s.
Kosten van deelname aan de cursus 10,00 euro.
Wel even opgeven: 023-5288510.

Casca fi lm en lunch
Op donderdag 29 mei om 10.30 uur wordt er bij 
Casca in de Luifel een komisch en luchtig ge-
bracht drama gedraaid. Bel voor meer infor-

matie over deze fi lm. In de pauze van de fi lm 
staat een lunch klaar in de foyer van de Luifel. 
Kosten entree inclusief lunch: 9,00 euro, 65+: 
8,00 euro. Reserveren uiterlijk dinsdag 26 mei 
telefoon 023 548 38 28 – 1.

Casca’s Huisorkest                      
Donderdag 14 mei om 10.30 uur spelen de
seniorenmuzikanten van Casca’s Huisorkest on-
der leiding van Gerard Tesselaar in de Princehof 
in Heemstede. Om het jaar af te sluiten geeft 
dit gezellige blazersensemble alweer haar 10e 
slotconcert waar u kan meegenieten van hun 
plezier en enthousiasme. 
Zij spelen muziek uit de hele wereld, o.a. wer-
ken van Johan Strauss jr., Herman Oldenstijl, 
Ferrer Ferran, William Himes en van Harold J. 
Walters. Deze ochtend is iedereen van harte 
welkom. Kosten entree: 3,50 euro – graag voor-
af reserveren:  023-548 38 28 - 1.

ANBO Dagtocht naar Veenhuizen
Op 19 mei wordt een bezoek gebracht aan het 
gevangenismuseum in Veenhuizen. Voor 44,00 
euro krijgen deelnemers 2 kopjes koffi e met 
gebak, een lunchbuffet in restaurant ‘Het Ou-
de Gesticht’ in het museum, entree voor het 
museum en een rondrit met de boevenbus. Op-
gave bij mw. Haarsma, tel: 023-528 80 17, na 
18.00 uur.

Meer informatie:
www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten: Asperges

Op de fi ets
Onafhankelijk zijn, blijven fi etsen, zelf bepalen 
wanneer en waar naar toe te gaan.
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) organi-

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.
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Cursus simPc bij WOH 
voor ouderen
Heemstede – Stichting Welzijn 
Ouderen Heemtede (WOH) biedt 
een cursus simPc aan, speciaal 
voor bezitters van een simPC. 
Tijdens de cursus: 
•  wordt uitgebreide informa-

tie gegeven over het gebruik 
en de mogelijkheden van de 
simPC

•   kunnen vragen worden gesteld 
aan deskundigen

•   kan iedereen zelf oefenen ach-
ter een simPC

•   worden problemen behandeld 
en indien mogelijk opgelost.

De cursus wordt gegeven door 
Joep Brummer, van ‘PCSupportt 
4U’ bijgestaan door medewer-
kers van simPC.
Datum: woensdag 13 mei van 
10.00 tot 12.00 uur in de grote 
zaal van WOH, Lieven de Key-
laan 24, Heemstede. Kosten: 
10,00  euro inclusief koffi e/thee.
Inschrijving bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede op maan-
dag t/m donderdag van 09.00-
17.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. Telefoon 023-
528 85 10.

Regio - Op woensdagavond 
20 mei vertelt Peter Schoorstra 
in de Stadsbibliotheek Haarlem 
Noord over deze trektocht door 
de bergen naar Machu Picchu in 
Peru. Ook zijn er tips voor men-
sen die van plan zijn deze tocht 
te ondernemen. De avond duurt 
van 20.00 – 22.00 uur en de kos-
ten zijn voor leden 5,00 euro; 
niet-leden betalen 7,50 euro. U 
vindt de vestiging aan de Plane-
tenlaan 170 te Haarlem.

De Incatrail is de naam van de 
tocht door de bergen naar Ma-
chu Picchu, een heilige Inca 

stad in Peru. De Inca’s gebruik-
ten deze route frequent, gezien 
de kunstmatig aangelegde, ge-
plaveide paden. Machu Picchu 
is pas in 1911 ontdekt  door de 
Amerikaan Hiriam Bingham en 
staat ook wel bekend onder de 
naam “Verloren Stad”. Dit om-
dat de Spanjaarden waarschijn-
lijk nooit van het bestaan heb-
ben afgeweten en dus ook nooit 
de kans hebben gehad om het 
te verwoesten.

Peter Schoorstra vertelt aan de 
hand van een DVD over gebeur-
tenissen tijdens deze trektocht. 

Ook zijn er praktische tips ten 
aanzien van conditie, gezond-
heid, effecten van hoogte op je 
lichaam etc.

Peter Schoorstra schreef eer-
der het boek Kilimanjaro - Dag-
boek van een Kiliganger. Kijk 
voor meer informatie op www.
sbhaarlem.nl. 
Kijk voor een impressie van de 
Incatrail op: www.incatrailma-
chupicchu.nl/foto.html. 
Kaarten zijn vanaf nu te koop in 
Bibliotheek Noord. 
Reserveren is mogelijk via tel: 
023-5115300.

Activiteitenkalender van VEW: 
Sportdag, kamp en 7 tegen 7
Heemstede - De agenda voor 
de maand mei: 8 mei: Laatste 
ronde VEW klaverjas kampioen-
schap. Aanvang 20.00 uur.
Bowlen en na afl oop patat eten 
voor de MINI’s, F- en E-junioren. 
Aanvang 17.00 uur tot 18.00 uur.
Bowlen en na afl oop patat eten 
voor de Meisjes, de C- en de A-
junioren. Aanvang 18.00 uur tot 
19.00 uur.
15 mei: Sportdag van de Eve-
naar. 22, 23 en 24 mei: Het VEW 
kampweekend. De VEW jeugd 
wordt drie dagen bezig gehou-

den in en rond het clubhuis. 
Nieuwe jeugdleden zij natuurlijk 
ook van harte welkom. Inlichtin-
gen zijn te verkrijgen bij Gerben 
Jukema, g.jukema@tiscali.nl
30 mei: 7 tegen 7 toernooi voor 
B-, A-junioren en senioren en 
natuurlijk voor bedrijven die ge-
zellig een toernooitje willen spe-
len. Opgeven bij Micha Panne-
koek, 06-43562842.

Er kunnen wijzigingen komen 
op boven genoemdprogramma 
ivm de nacompetitie.

Lezing
Incatrail
in Peru in
Stads-
bibliotheek
Haarlem 
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Beatrixplein heeft vlag terug
Bennebroek – De vlag die ooit 
bij de ingang van het Beatrix-
plein stond, is door de gemeen-
te ooit uitgeleend aan de school 
en is nooit meer teruggekomen. 
De gemeente wilde het beheer 
overigens niet meer. Eén belle-
tje van de familie Thissen aan 
Woningcorporatie Pré Wonen 
had direct succes. Ze hadden 
nog een stok over van  Wellicht 
in Heemstede. De stok werd op-
geknapt, kreeg een heuse vlag-
genmeester, Ruud van Dorp.  
Een bejaarde mecenas, een bij-
zondere buurvrouw , zorgde 
voor een wimpel en toebeho-
ren. De enige dag van het jaar 
waarop je de vlag en wimpel in 
gebruik kan stellen is natuurlijk 
Koninginnedag. Daarmee heeft 
het Beatrixplein zijn vroegere 
vlagvertoon weer terug. Dat ge-
beurde koninginnedag om half 
tien met alle buurtbewoners, 
met een glaasje oranjebitter, als 
getuigen. Maar het Beatrixplein 
heet niet voor niets Beatrixplein, 
want het is een echt koningin-
neplein met standbeeld, konin-
ginneboom en straks een kli-
maatstraatfeest met koninklijke 
goedkeuring. 

Standbeeld “Troonwisseling”
Precies 25 jaar geleden, op 30 
april 1984, onthulde burge-
meester G. van Egerschot op 
het Beatrixplein het standbeeld 
dat de naam “Troonswisseling”  
meekreeg. Een bronzen beeld 
van de Haarlemse beeldhouwer 
Wim Jonker. Zoals alle beelden 
van Jonker zit ook in dit beeld 
veel symboliek. Beatrix zit al op 
de stoel, een troon met als rug-
leuning het Binnenhof en Julia-
na staande met de koningsap-
pel die zij Beatrix overhandigt. 
Zowel van opzij als van boven 

spelen rondingen een grote rol. 
Op het koperen schild aan de 
achterzijde van de sokkel staat 
vermeld: “Troonwisseling 1980”.  
Het Beatrixplein heeft ook nog 
een heuse Beatrixboom met een 
jaren geleden weer opgedoken 
schildje. 

Klimaatfeest 
Waar vader nu vlaggenmees-
ter is van het Beatrixplein, wordt 
zoon Jory van Dorp de gastheer 
bij het klimaatfeest dat op 16 
mei op het plein gehouden gaat 
worden. Voor het klimaatstraat-
feest, een initiatief van Hier-Kli-
maatcampagne, waren van ok-
tober 2008 tot maart 2009 pun-
ten te verdienen door acties met 
besparingen en milieuvriende-
lijke zaken. Landelijk deden wel 
meer dan 3000 straten mee. Yo-
ry had alle informatie opgehaald 
op de website van de klimaat-
straatfeesten. 
\Daarna zich aangemeld, de 
standaardvragenlijst opge-
stuurd, de basis breder gemaakt 
door vriendje Marlon Janssen 
erbij te halen. Samen hebben 
ze Earth Hour op het plein ge-
organiseerd, op youtube gezet 
en daarmee alleen al 5000 pun-
ten verdiend. Het plein was in-
derdaad een uur pikkedonker.  
De hele buurt werd opgezweept 
mee te doen en kijk eens wat dat 
oplevert. Op 16 mei een spette-
rend buurtfeest, het 140ste feest 
uit de uiteindelijk 500 winnaars. 
Van de landelijke organisatie 
hebben ze een spellenpakket 
gekregen om met de kinderen 
feest te vieren en ook de grote 
mensen komen aan hun trekken 
met een borrel, hapje en spelle-
tjes. Allemaal te danken aan die 
jeugd van tegenwoordig!
Ton van den Brink

Activiteiten 
SWOB in mei
Bennebroek - Duinwandeling 
voor senioren: Op maandag 11 
mei vindt er een duinwandeling 
van één uur plaats in de Water-
leidingduinen. Voor velen onder 
u is een uurtje wandelen in de 
duinen nog goed te doen. Het is 
een perfecte combinatie van én 
in beweging zijn én het ontmoe-
ten van andere senioren! Vertrek 
vanaf de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen ingang ’t Panneland 
om 10.00 uur. Mocht het vervoer 
vanuit Bennebroek naar ingang 
‘t Panneland een probleem zijn, 
dan kunt u dit aan ons doorge-
ven via tel. 5845300. De vrijwil-
ligster kan maximaal 3 perso-
nen meenemen in haar auto en 
zij vertrekt om 9.50 uur vanaf het 
voormalige gemeentehuis.

Extra lange fietstocht naar de 
Zaanse Schans: Voor actieve 
en fitte senioren is er op don-
derdag 14 mei een extra  lange 
fietstocht uitgezet. De afstand 
van de tocht is ca. 55 km en de 
fietssnelheid ligt rond de 15 km/
uur. Gestart wordt om 10.00 uur 
vanaf het voormalige gemeen-
tehuis in Bennebroek. Aanmel-
den bij Welzijn Bloemendaal lo-
catie Bennebroek via 584 53 00 
is gewenst, vanwege de groot-
te van de groep. Alleen bij zeer 
slecht weer gaat de fietstocht 
niet door.

Trio Burlesco geeft 
concert in Bennebroek
Bennebroek - Een bijzonder en 
uniek concert door het Trio Bur-
lesco met Bennebroek Symfo-
nia  op zondagmiddag 17 mei 
om 15.00 uur.
Op zondagmiddag 17 mei a.s. 
speelt het Trio Burlesco in Ben-
nebroek. Voor de pauze speelt 
het Trio kamermuziek. Na de 
pauze treedt elk lid van het Trio 
op met Bennebroek Symfonia 
onder leiding van Rob Vermeu-
len. De spelers van het Trio tre-
den dan elk op als solist in een 
deel uit een soloconcert bege-
leid door het symfonieorkest. 
Deze opzet is uniek en belooft 
dan ook een bijzondere gebeur-
tenis te worden. Zo heeft er bij-
voorbeeld nog nooit een symfo-
nieorkest in deze kerk gespeeld. 
Het is tevens het eerste optre-
den van Bennebroek Symfonia. 
Het orkest bestaat uit zeer ver-
gevorderde niet professione-
le spelers uit heel Nederland en 
een aantal zeer goede profes-
sionals. Concertmeester is Cin-
dy Albracht. Zij was in het ver-
leden een van de laureaten van 
het Oskar Back concours. Zij is 
vanaf de oprichting eerste vio-
liste in het door Claudio Abba-
do opgerichte Mahler Cham-
ber Orchestra. Dirigent Rob Ver-
meulen is hoofdvakdocent koor-
directie aan het conservatorium 
van Utrecht. Hij is vaste dirigent 
van het Bachkoor Holland, het 
Nederlands Concertkoor en het 
Projectorkest van de Twintigste 
Eeuw. Hij dirigeert regelmatig 
concerten voor koor en orkest 
met het Gelders Orkest en het 
Concertgebouw Kamerorkest.
Het programma wordt geopend 
met het Pianotrio op. 38 van Van 
Beethoven in de versie voor kla-
rinet. Het orkestrale deel van het 
concert opent met de Ouvertu-
re Egmond van Van Beethoven. 
Daarna speelt pianiste Cathelij-
ne Noorland het eerste deel – 
Allegro molto moderato - van 

het Pianoconcert van Grieg. Ver-
volgens is Arno Stoffelsma so-
list in het langzame deel uit het 
beroemde Klarinetconcert van 
Mozart. Het concert wordt be-
sloten met celliste Saskia Plag-
ge, die soleert in het laatste deel 
– Finale, Allegro moderato - van 
het Celloconcert van Dvorak.
Het Trio trad al eerder met veel 
succes op in Bennebroek, na-
melijk in maart 2008. Het Trio 
Burlesco werd begin 2004 op-
gericht. Zowel Saskia Plagge 
als Arno Stoffelsma speelden al 
enige tijd samen met Cathelij-
ne Noorland toen ze op het idee 
kwamen een trio te vormen. Al 
snel won het ensemble een au-
ditie voor een concertserie bij de 
‘Stichting Muziek in Huis’, waar-
na zij een concerttournee maak-
te langs de kleinere zalen in Ne-
derland. Zij wonnen een plek in 
de concertserie ‘Het Debuut’, wat 
hen vanaf 2006 naar de belang-
rijke concertzalen in Nederland 
zou leiden. Met dit extra concert 
in de serie ‘Muziek in Benne-
broek 2008-2009” wordt de se-
rie besloten. Dit unieke concert 
vindt plaats in de grote kerkzaal 
van de Protestantse Kerk, Ako-
nietenplein 1, Bennebroek en 
begint om 15.00 uur. De zaal is 
open vanaf 14.30 uur. Gezien het 
unieke karakter van dit concert 
is het verstandig tijdig uw plaats 
zeker te stellen.
Toegangsprijs is 15 euro p.p. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel BRUNA, Zwarteweg 
22 (T 023-584 5830), OTJA Harp-
center, Bennebroekerlaan 35a (T 
023 584 9003) en bij het SWOB 
op het gemeentehuis Benne-
broek (Bennebroekerlaan 5) en, 
indien beschikbaar bij de kerk-
zaal op zondagmiddag 17 mei. 
Voor informatie over de concer-
ten in Bennebroek georgani-
seerd door de Werkgroep ‘Mu-
ziek in Bennebroek’ zie www.
muziekinbennebroek.nl.

Veel te veel 
gedronken
Heemstede - Een 34-jarige au-
tomobilist uit Hoofddorp is op 
Koninginnedag om 05.00 uur 
aangehouden door de politie op 
de Javalaan vanwege rijden on-
der invloed. De man had zoveel 
gedronken (alcoholpromillage: 
1,49) dat direct zijn rijbewijs is 
ingenomen. 

Kookworkshop 
Italië bij Casca
Heemstede - Misschien volgde 
u al eerder een kookcursus in de 
goed uitgeruste Casca-keuken?
Of u nu een kookgek of een lek-
kerbek bent, het is altijd leuk om 
met lekker koken bezig te zijn en 
nieuwe recepten en ingrediën-
ten uit te proberen. 
Op maandag 25 mei is een kook-
workshop Italië aan de beurt. 
In Italië wordt meer gegeten dan 
pizza’s en pasta’s! Overheerlijke 
gerechten met vis en vlees, bij-
zondere pastasauzen en lekker 
hapjes maken deel uit van de 
Italiaanse keuken. Er wordt met 
elkaar gekookt en daarna ge-
zellig samen gegeten in de foy-
er van de Luifel. De kookwork-
shop is bij Casca in de Luifel, van 
10.00 tot 13.00 uur. Kosten van 
deze workshop zijn 28,50 eu-
ro inclusief ingrediënten. Opge-
ven: 023-548 38 28 keuze 1 of via 
www.casca.nl.

Culinaire 
cursus: Tapas
Heemstede - Tapas, kleine 
Spaanse gerechten, worden ook 
bij ons steeds bekender. Er zijn 
er honderden van. Tapas zijn 
een culinaire weerslag van een 
gezellige, afwisselende levens-
stijl. 
Er zijn zowel warme, als kou-
de gerechtjes. Koude zijn o.a.: 
olijven, ansjovis, chorizo, kaas. 
Warme tapas kunnen zijn: ge-

grilde spiesjes, ribbetjes, kote-
letjes of zeevruchten.

Wanneer?
Woensdagavond 27 mei start 
een korte cursus van 2 lessen 
bij Casca, waarin u enkele tapas 
leert bereiden. De lessen zijn van 
19.30-22.00 uur in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede en kos-
ten 39,50 euro. Aanmelden kan 
van maandag t/m vrijdag, van 
9.00 tot 12.00 uur: telefoon 023 
– 548 38 28 kies 1 of via www.
casca.nl.
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Koninginnedag 2009:
minder feestelijk,

maar met mooie momenten...
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Djembégroep bij Wereldwinkel

Fairtrade werkt aan 
het juiste klimaat

Heemstede - Op zaterdag 
9 mei laat de Wereldwinkel 
Heemstede zien dat fairtrade 
een bijdrage levert aan het 
juiste klimaat.
Met een optreden van de 
Djembégroep Djobuga van-
af 13.30 t/m 15.00 uur krijgt 
deze dag een feestelijk tintje. 
Bovendien krijgt u 10% kor-
ting op alle kunstnijverheid-
producten.
De actie vindt plaats in het 
kader van World Fair Trade 
Day en bent u op zoek naar 
een  Moederdagcadeautje 
dan is de 10% korting mooi 
meegenomen.
 World Fair Trade Day bren-
gen duizend Wereldwinkels 
uit negen Europese landen 
fairtrade onder de aandacht. 
Zij doen, net als Wereldwin-
kel Heemstede, dit met de 
campagne “Fairtrade, het 
juiste klimaat”.
De Wereldwinkels maken 
daarmee duidelijk dat fair-
trade en klimaat onlosma-
kend met elkaar verbonden 
zijn.

Fairtrade staat voor eerlij-
ke handel met respect voor 
mens en milieu. Bij het ma-
ken en verhandelen van fair-
trade producten besteden 
producenten uit het Zuiden 
en importeurs bewust aan-
dacht aan het klimaat.
Zo stookt een producent uit 
Indonesië bijvoorbeeld zijn 
oven op biogas in plaats 
van op brandhout. Daardoor 
stoot hij minder CO-2 uit. Dat 
is belangrijk want door teveel 
CO-2 in de lucht verandert 
het klimaat.Vooral mensen in 
het zuiden ervaren de gevol-
gen van deze klimaatveran-
dering in de vorm van over-
stromingen, tropische stor-
men of grote droogtes. Voor 
de producenten in het Zui-
den is het daarom extra be-
langrijk om te zorgen dat de 
klimaatverandering niet gro-
ter wordt en dat zij zich kun-
nen beschermen tegen de-
ze extreme weersomstandig-
heden.
U bent van harte welkom a.s. 
zaterdag

Veel kwaliteit voor weinig geld bij Sanz

Bord voor je kop niet zo erg 
als er maar wat lekkers op ligt
Heemstede - ‘Bord voor je kop 
niet zo erg als er maar wat lek-
kers op ligt’. Met soort adverten-
ties in onder andere “De Heem-
steder”  probeert Brasserie Sanz 
de aandacht te trekken van de 
lezer.
Menig Heemstedenaar is dan 
ook wel eens bij Sanz over de 
vloer geweest. Echter sinds no-
vember 2008, serveert Sanz da-
gelijks een 6-gangen verras-
singsmenu voor de spotgoedko-
pe prijs van 29,50 euro (voor 6 
gangen!).
Nergens in de wijde omgeving is 
het voor zo weinig geld, zoveel 
kwaliteit. Het menu verandert 

bijna dagelijks, elke dag een an-
dere verrassing. Bent u vege-
tarisch? glutenvrij, zoutarm…? 
Dat maakt allemaal niks uit. Het 
menu wordt er gewoon op aan-
gepast. Zijn zes gangen u te-
veel, geen probleem, voor 24,50 
euro krijgt u een 3 gangen ver-
rassings-menu voorgeschoteld. 
Sanz serveert het menu inmid-
dels al 6 maanden lang, dage-
lijks, met groot succes. De re-
acties zijn zeer goed, kijk maar 
eens op www.lekker.nl of www.
vorkje.nl 
Met de zomer voor de deur 
heeft Sanz het hele terras op-
nieuw onder handen laten ne-

men door Houthandel Turken-
burg uit Heemstede en dus ziet 
alles er weer picobello uit.

Voor eenieder die het nog niet 
geprobeerd heeft, Sanz gaat nog 
eindeloos door met het 6 gan-
gen verrassingsmenu voor 29,50 
euro. En de economische cri-
sis? Daar hebben ze bij Sanz nog 
nooit van gehoord.

Sanz is alle dagen geopend van-
af 17.30 uur. Reserveren is aan te 
raden. Brasserie Sanz, Jan van 
Goyenstraat 31 Heemstede.
023-5291892
www.sanz.nl

‘The Royal 4’ treedt op 
in Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Zondag 17 mei 
speelt de royal 4 live in de 1ste 
Aanleg. The Royal 4 is een 3 
mans formatie die niet slaafs 
drie minuten nummers speelt.

Met Joaquín Lorenzo (gitaar/
zang), Dean Curtis (basgitaar/
zang) en Herman Honsbeek (Ca-
jon en percussie), is dit gezel-
schap een unieke semi-akoes-
tische band die pop, rock, soul, 
reggae en funk weet te combi-
neren. Zo kan het zomaar ge-
beuren dat middenin in hun ver-
sie van 10cc’s Dreadlock holiday 
David Bowie met Golden years 
naadloos voorbij komt om ver-

volgens weer terug te schakelen 
naat 10cc.

De mannen hebben een breed 
repertoire en zijn zo vrij in hun 
spel dat ze niet moeilijk doen 
over verzoekjes of spontane im-
provisatie.
Dat bleek wel weer toen ze op 
27 april 2008 in de Gouden Kooi 
speelden. Vergezeld van de 
mooie rode zangeres Monica 
hebben zij voor een spetterend 
optreden gezorgd. Maar op 17 
mei zijn ze in Heemstede, van-
af 18.00 uur zijn ze te beluiste-
ren en de entree is zoals altijd 
gratis.

Eerlijk, smaakvol en authentiek

GIJS: de ambachtelijke 
streekproducten van PLUS
Heemstede - PLUS introdu-
ceert als eerste retailer in Ne-
derland een breed assortiment 
hoogwaardige streekproducten 
in haar winkels. De supermarkt-
keten speelt daarmee in op de 
consumententrend naar eerlijk, 
smaakvol en authentiek eten 
met een duidelijke herkomst. 
De producten liggen onder de 
merknaam GIJS in de schap-
pen. Ze zijn te herkennen aan 
een oranje klompje op de ver-
pakking.
Het GIJS-assortiment omvat cir-

ca 50 verschillende streekpro-
ducten van circa 15 verschillen-
de producenten: van zuivel, kaas, 
scharreleieren, jam en vleeswa-
ren tot diverse soorten seizoens-
groenten en –fruit. Daarnaast 
maken ook wellicht wat min-
der voor de hand liggende pro-
ducten deel uit van GIJS, zoals 
chips, soepen en ijs. 
PLUS is voor GIJS een samen-
werkingsovereenkomst aange-
gaan met StreekSelecties BV, 
het bedrijf dat de nieuwe lijn 
streekproducten op de markt 

brengt. Daarmee heeft de Bilt-
se retailer gedurende drie jaar 
het exclusieve recht om GIJS in 
haar assortiment te voeren. Ger-
rit Reugebrink, marketing ma-
nager PLUS: “Dankzij GIJS ver-
groten we ons onderscheidend 
vermogen en positioneren we 
ons als dé supermarkt voor lo-
kale producten rechtstreeks van 
de boer, de bakker of de slager. 
GIJS? Dat staat voor kwaliteit, 
ambachtelijk, eerlijk en respect 
voor het productieproces.” 
PLUS. Wat een verschil.
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Opgedragen aan alle
oorlogsslachtoffers:

 
Tijdelijk

Mijn gedachten
waren rondslingerende 

woorden
die zich trachtten
te verantwoorden
voor mijn tijdelijke
onbereikbaarheid

Ik neem twee minuten
in acht

te kort voor gestolen
vrijheid

het leed onder ontnomen 
kracht

van menselijkheid
 

Bart Jonker

Carmani, exclusief voor 
honden, katten en baasjes
Heemstede - Op de Raadhuis-
straat 62 is sinds kort een speci-
ale winkel gevestigd, een winkel 
voor honden, katten en baasjes. 
Deze vernieuwende winkel on-
derscheidt zich van alle ande-
re dierenwinkels in de omgeving 
door de luxe design artikelen in 
combinatie met leuke cadeaus. 
De collectie wordt regelma-
tig aangevuld met nieuwe pro-
ducten voor zowel honden, kat-
ten en dierenliefhebbers. Naast 
luxe manden en hondenkussens 
van o.a. LordLou, Blueblood 
Pups, Bpet, Pet-Interiors, Uni-
ted Pets en Marly vind je er ook 
de mooiste riemen en halsban-
den van o.a. Dogs Department, 
Hamish, Blueblood Pups, Ha-
milton, Mungo and Maud, Dox-
tasy en Crystal Affair. Halsban-
den uit Zwitserland met het wit-
te kruis, bling-bling en voor de 
kleine chihuahua`s en de kleine 
broertjes en zusjes de bandjes 
met echte Swarovski kristallen. 
Voor de forse en stoere zijn er 
banden van gevlochten leer.

Cadeaus 
Verder is er ook een ruim assor-
timent cadeauartikelen te vin-
den, bestaande uit voerbakken, 
voorraadpotten, kussens, deur-
matten, fietskarren, fotolijsten, 
sleutelhangers en de Perfect 
Petzzz. Dit zijn bijna levensech-
te puppies en kittens. Door hun 
natuurlijke uitstraling lijken ze 
precies op hun echte rasbroer-
tjes en zusjes. De Perfect Petzzz 
hebben daarnaast de unieke ei-
genschap dat ze ademhalen. Je 

ziet niet alleen hun buikje op en 
neer gaan, je hoort ze ook adem-
halen. Elke Perfect Petzzz wordt 
geleverd met een halsband met 
penning, mand of bed, kunststof 
draagtas, borstel, batterij en een 
adoptiebewijs. 
In een heel korte tijd zijn de 
Petzzz, nephondjes, een ech-
te hype geworden en oma`s in 
bejaardenhuizen zijn er gek op. 
Een Moederdagtip?   Ook voor 
diverse soorten voer, snoepjes, 
speelgoed en verzorgingsarti-
kelen voor de viervoeters kun je 
hier terecht. Voer voor alledag, 
doordeweekse kluiven en ook 
zondagse. Exclusief voor Car-
mani zijn de kussens uit Ame-
rika van spijkerstof in verschil-
lende kleuren en prints en vele 
maten. Van het in Amerika zeer 
bekende merk Blueblood en nu 
dus ook in Heemstede bekend.  
Hippe kleding voor je hond, van 
klein tot groot. En mooie draag-
tassen voor het vervoer van je 
hond of kat. Carolien en Marieke 
Vedder zijn de eigenaren van de 
nieuwe winkel, samen met hun 
hond Nicky. De naam Carmani 
is dan ook van hun namen afge-
leid. Caroline wilde duidelijk iets 
anders dan het organiseren van 
congressen voor artsen, Marie-
ke deed grafische vormgeving 
èn studeerde kynologie, wat nu 
mooi van pas komt! Zaterdag 16 
mei a.s. kunt u uw hond of kat 
bij ons door een professione-
le dierenfotograaf laten fotogra-
feren. U kunt zich hiervoor in-
schrijven bij ons in de winkel of 
telefonisch (023 - 547 14 09). 

Tafeltennissers HBC in 
de prijzen op NK jeugd 
Heemstede - De Nederlandse 
tafeltenniskampioenschappen 
worden altijd over twee dagen 
gespeeld. Op de zaterdag spe-
len de d-licenties van de welpen 
en de b-licenties van de oudere 
leeftijdscategorieën. De zondag 
is voor de absolute top.

Zaterdag kwam in Schiedam de 
subtop op de blauwe tafels in 
actie. Voor HBC deden er 6 deel-
nemers mee. Op Mattijs Wen-
tinck na een zeer ervaren groep. 
De broers de Winter gingen in 
hun laatste  jaar als welp duide-
lijk voor het podium. Ze eindig-
den teleurstellend in de kwartfi-
nale. Isabel Jongeneelen bereik-
te eveneens de kwartfinale. Ook 
zij struikelde hier. De overige 
drie kwamen allen in het troost-
toernooi terecht. Melle van der 
Linde en Hester Brussaard kwa-
men tot de tweede ronde. 
Verrassing bij welpen
De jongste deelnemer Mattijs 
Wentinck kwam voor het eerst 

op een groot toernooi. Hij keek 
zijn ogen uit. Als derde in zijn 
poule ging hij verder naar het 
troosttoernooi. Hier speelde hij 
steeds sterker. Zijn zwaarste te-
genstanders zijn voor Mattijs 
zijn emoties. Een game verlie-
zen betekende voor coach Mike 
Niesten hard werken. Hij won 
het echter van zijn emoties en 
van al zijn tegenstanders. Ge-
heel onverwachts werd hij win-
naar van het troosttoernooi. Een 
prachtig resultaat.

Zwoegen op zondag
Op zondag mochten de toppers 
aan de bak. Alle HBC spelers 
werden derde in hun poule. En 
plaatsten zich niet voor de kwart 
finales. Josine Kuijk speelde bij 
de meisjes junioren een prima 
toernooi. Zij ging er op onder-
ling resultaat uit, maar speel-
de alles in vijf games. Gabriella 
Boxhooorn won een van de drie 
partijen, net als Askan Issaza-
deh. Simone Broersen won twee 

Amber van de Velde en Simone Broersen.

partijen, maar verloor de belang-
rijkste met 3-0. 

Succes in het dubbel
In het dubbel was er wel succes. 
Ashkan behaalde de 3e plaats 
met zij dubbelpartner uit Am-
sterdam. Gabriella en Josine ver-
loren in de eerste ronde. Simo-
ne Broersen dubbelde met Am-
ber van de Velde uit Eindhoven. 
De eerste ronde moesten ze ge-
lijk tegen de   nr. 2 van de plaat-
singslijst. Met heel degelijk en 
rustig spel werd het een keuri-
ge 3-1 overwinning. De halve fi-
nale werd nog indrukwekkender 
gewonnen met 3-0. Een podi-
umplaats was er dus al. In de fi-
nale kwamen ze net iets te kort. 
De pijp was leeg, maar met een 
tweede plaats op een Neder-
lands kampioenschap kun je pri-
ma thuiskomen.
Ron Olijdam, HBC tafeltennis.

Kermis uit respect eerder opgehouden
Heemstede - De kermis in 
Heemstede duurde niet tot en 
met dinsdag 5 mei. Het bedrijf 
dat de kermis in Heemstede 
exploiteert, Gebr. Van Rooij uit 
Klarenbeek besloot na zondag 
3 mei op te houden. Uit res-
pect voor de overledenen en 
nabestaanden is tot deze be-
slissing gekomen, vooral om-
dat de slachtoffers van de 
aanslag dinsdag worden be-
graven. 
De kermis vond plaats op de 
Sportparklaan, velen willen de 
kermis echter terug op het 
Wilhelminaplein.

Vrouwen van Nu 
Heemstede - De Vrouwen van 
Nu, afdeling Heemstede, sluiten 
het seizoen af met een verras-
singsmiddag. Er zullen ook en-
kele dames gehuldigd worden 
in verband met hun 25 jarig lid-

maatschap. Deze afdelingsmid-
dag is op woensdag 13 mei a.s. 
in de benedenzaal van de Pink-
sterkerk aan de Camplaan te 
Heemstede. Aanvang 14.00 uur.
Belangstellenden betalen 2,50 
euro entree. Inlichtingen tel. 
5280340

Heemstede - Zaterdag 9 mei signeert Renate Dorrestein ‘Is er hoop’ 
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede, van 14.00 tot 
15.00 uur. Het verhaal gaat over de bedrieglijke sensatie dat de ge-
schiedenis zich herhaalt, over de goede bedoelingen van imperfec-
te mensen, en over onalledaagse liefde. Info: 023 5282472 of www.
boekhandelblokker.nl 

Renate Dorrestein signeert

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

Dichtstorten
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Kon. HFC haalt de 
nacompetitie 
Heemstede - HFC eindigde het 
afgelopen weekend als twee in 
de tweedeklasse B. Deze positie 
geeft recht op de nacompetitie 
waardoor promotie naar de eer-
ste klasse mogelijk blijft.
Met 43 wedstrijdpunten en 56 
doelpunten voor was HFC het 
meest productieve team in de-
ze afdeling. HFC had in en tegen 
Soest geen enkele moeite om 
deze, al gedegradeerde tegen-
stander, te verslaan. Een aan-
tal spelers van Soest was ken-
nelijk al bezig met het afscheid 
van de club. Na afloop stonden 
er voor een vijftal spelers bloe-
men klaar als dank voor bewe-
zen diensten.
Met Hans van Laar, de motor 
van de ploeg, weer terug na een 
lange blessure, werd Soest van-
af het beginsignaal vastgezet op 
eigen helft. De eerste 14 minu-
ten van de wedstrijd was er ie-

dere minuut een aanval op het 
doel van Soest. Het was dan ook 
terecht dat HFC al na zeven mi-
nuten op voorsprong kwam 
door een doelpunt van Yener, 
die na een steekbal van Aver-
dijk vrij kon aanleggen. Het vi-
zier stond bij HFC nog niet he-
lemaal scherp en met kunst en 
vliegwerk kon doelman Casper 
Nelis van Soest samen met zijn 
verdedigers de schade beperkt 
houden. Een kogel van Tarkan 
Sahin trof Dorrestein van Soest 
recht op het hoofd waardoor 
deze speler groggy bleef lig-
gen. Soest was machteloos en 
kwam sporadisch voor het doel 
van Gerard van Rossum. Wat 
schoten van afstand maar ver-
der liet HFC het niet komen. Na 
een goed halfuur kopte Geert 
Luyten een corner van Bart Ne-
lis feilloos in. Na weer een golf 
van aanvallen was het dit keer 

Zet moeder in het zonnetje 
bij Hair & Beauty Lounge!

Mieke Hulsbergen: “We heten alle moeders van harte welkom!” Voor 
iedereen die eens wil kijken in de mooie Hair & Beauty Lounge is er 
een open dag op zondag 17 mei.

Heemstede - Nog een paar da-
gen en dan is het Moederdag. 
De meiden van Hair & Beauty 
Lounge Heemstede zijn er klaar 
voor! Het luxe schoonheids-
centrum is inmiddels alweer 2 
maanden geleden geopend en 
heeft al aardig wat klanten bin-
nen het Heemsteedse publiek 
en omstreken tevreden mogen 
stellen. 
Mieke: “Het is natuurlijk niet 
makkelijk om een gloednieu-
we zaak te beginnen, het  blijft 
spannend en naast alle inzet, af-
wachten…  Zeker in deze tijd. 
Toch heb ik er volop vertrouwen 
in! We hebben een enthousiast 
team en hechten veel waarde 
aan service en kwaliteit. We ne-
men graag voor ieder persoon-
lijk de aandacht en tijd, daar-
naast ervaren onze klanten het 
warme huiskamergevoel in onze 
loungeroom vaak als prettig en 
privé. Het is ontzettend leuk om 
te zien dat onze klanten daar-
voor terugkomen. We genieten 
er zelf ook van wanneer we ie-
mand het gevoel kunnen geven 
er even heerlijk tussenuit te zijn! 
Hetzij enkel door een gezichts-
behandeling of een goede mas-
sage, of door een hele ochtend 
of middag vertoeven.”
Het concept van alle services in-
één, werkt! 
Een kapsalon, schoonheids-
salons, nagelstudio, fotostu-
dio, zonnebank en een gezel-
lige loungeroom maakt het to-
taalplaatje af. Mieke: “Het idee 
heb ik opgedaan toen ik als ma-
nager van schoonheidscentra 
op cruiseschepen werkte. Ik zag 

dat mensen het ideaal vinden 
om diverse behandelingen op 
één lokatie te kunnen doen. Het 
werkt snel, efficiënt en ontspan-
nen. Deze aanpak is een opko-
mende markt in Nederland. We 
zijn best trots dat we in Heem-
stede de eerste zijn!”
Hair & Beauty Lounge Heemste-
de is ideaal voor moeder-doch-
ter, vrijgezellen- en vriendinnen-
uitjes. 
Mieke:  “We maken er een heer-
lijk ontspannen feestje van! 
Sommige dingen mogen ge-
vierd worden, lekkere hapjes 
en champagne mogen op deze 
speciale momenten niet ontbre-
ken…”
In het teken van Moederdag, 
biedt Hair & Beauty Lounge 
Heemstede leuke aanbiedin-
gen om uw moeder, uw gelief-
de of uzélf eens heerlijk in het 
zonnetje te zetten. Ziet u over-
dag geen gelegenheid? Geen 
probleem: we zijn op dinsdag, 
donderdag- en vrijdagavond tot 
21.00 geopend. 

Open Dag 17 mei
U bent natuurlijk altijd welkom 
om een kijkje te komen nemen 
in de gezellige beauty lounge.
Op zondag 17 mei tussen 12.00-
16.00 is er een Open Dag.
Op deze dag worden specta-
culaire kortingen weggegeven. 
“Wij nodigen u van harte uit voor 
een rondleiding en een drankje 
met ons te drinken”, aldus Mie-
ke enthousiast. 
Hair & Beauty Lounge Heem-
stede, Blekersvaartweg 14 A, 
Heemstede, 023-5474435

Regio - Je wilt graag sporten, 
maar een hardnekkige blessure 
verhindert dat. Veel mensen her-
kennen dit probleem, bij T-Line 
hebben ze er een oplossing voor.
Mevrouw Els Baars bijvoorbeeld 
had al een lange tijd knieklach-
ten. Tuinieren of thuis zitten ver-
ergerden alleen maar de klach-
ten. Op aanraden van een vrien-
din ging ze naar T-Line. Daar kan 
ze direct bij fysiotherapeut Peter 
van Kessel terecht, die de oor-
zaak van de klachten op de juis-
te manier inschat: slijtage van de 
knieschijf. Els krijgt het advies 
om het in de tuin wat rustiger 
aan te doen maar in ieder ge-
val een juist op haar afgestemd 
trainingsprogramma te volgen 
van fysio Peter. Patiënt Els ver-
telt: “eigenlijk stapte ik zo van de 
fysio de fitness binnen. Dankzij 
de gecombineerde deskundig-
heid was ik binnen enkele we-

Pascal Averdijk die een lange bal 
meenam met de schouder. Vol-
gens de Soest spelers was dit 
hands en alle verdedigers ble-
ven staan. Averdijk mocht van 
de scheidrechter doorlopen, de 
doelman omspelen en de 0-3 la-
ten bijschrijven. Na een foutje in 
de HFC verdediging, of was het 
de dramatische toestand van het 
veld, werd afgestraft met een 
schot van afstand door Ruben 
Goudriaan van Soest 1-3.
Na rust kon trainer Anneese met 
een gerust hart een paar spe-
lers wisselen en werd van Laar, 
Averdijk en Yener de rust ge-
gund. HFC bleef de sterkste par-
tij en nam iets gas terug waar-
door Soest nog tweemaal ge-
vaarlijk kon worden maar doel-
man van Rossum, met twee uit-
stekende reddingen, erger wist 
te voorkomen. HFC bleef kansen 
creëren en iedere aanval leverde 
gevaarlijke situaties op voor het 
doel van Soest. De ingevallen 
Munsterman wist van korte af-
stand met een verdediger in zijn 
nek de bal in het doel te prikken 
waarna Bart Nelis, met hulp van 
de doelman van Soest, 1-5 op 
het bord zette.
Er volgde nog een paar uitste-
kende kansen voor HFC en de 
ene aanval was nog fraaier dan 
de andere. Wesley Kamerbeek 
speelde zijn tegenstander van 
der Baan helemaal zoek en zo 
eindigde iedere bal van zijn voet 
in een afgemeten voorzet. De 
goed leidende scheidsrechter de 
Groot floot af voordat de regulie-
re speeltijd er helemaal op zat. 
HFC zal de komende weken alles 
op alles moeten zetten om de na-
competitie goed door te komen. 
Na het kampioenschap verleden 
jaar kan HFC, nu via de nacom-
petitie, ook dit jaar met promo-
tie afsluiten. De tegenstanders 
op 10 mei zal Vitesse 22 zijn en 
een week later ontvangt HFC in 
Haarlem dezelfde ploeg voor de 
return.
Eric van Westerloo

Samenwerking Fysio en fitness
T-Line: gezonde sportschool!

ken van mijn klachten af. En nu 
toch gewoon lekker tuinieren en 
niet meer thuiszitten, aldus Els. 
“Ik blijf nu fitnessen bij T-Line. 
Wat ik ook prettig vind is, dat de 
fysiotherapeuten altijd aanwezig 
zijn. Je weet maar nooit, maar in 
de fitnessinstructeurs heb ik ook 
alle vertrouwen!” Iedereen kan 
zonder tussenkomst van de huis-
arts recht-
streeks bij 
de fysiothe-
rapeut te-
recht voor 
een behan-
deling. Het 
b e h a n d e -
lingstraject 
verloopt op 
advies van 
fysiothera-
peut in de 
fitnessruim-
te. Na be-

eindiging van de therapie kun je 
lid worden van T-Line en de trai-
ning voorzetten om terugval in 
de klachten te voorkomen. Voor 
meer informatie over fitness kunt 
u terecht bij T-Line 023-5282018, 
Spaarneweg 52, Cruquius. Of 
voor meer informatie over de fy-
siopraktijk: 023-5281818, prak-
tijk voor fysio en manueel thera-
pie F.A. Vrolijk, Cloosterlaan 10 in 
Heemstede en Spaarneweg 52, 
Cruquius. Peter van Kessel en 
Arthur Paap zijn de fysiothera-
peuten bij T-Line.
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Website met verhalen kinderen 
van collaborateurs WOII

Lange tijd is dit deel van de Ne-
derlandse oorlogsgeschied-
schrijving onderbelicht geweest. 
Sporadisch komen ‘kinderen van 
‘foute’ ouders’  met hun verhaal 
naar buiten. Hun jeugd heeft 
veelal in het teken gestaan van 
pesterijen, afwijzing, eenzaam-
heid en de gezinnen waarin de-
ze kinderen opgroeiden vielen 
vaak uit elkaar als gevolg van de 
internering van één of beide ou-
ders in strafkampen en de jaren-
lange maatschappelijke stigma-
tisering. Op latere leeftijd kre-
gen deze kinderen vaak te ma-
ken met een loyaliteitsconflict 
met hun ouders, het hardnek-
kige zwijgen van hun ouders, 
schaamte en het willen goed-
maken van de fouten van hun 
ouders.
Op de website is naast ver-
halen ook historische achter-

grondinformatie te vinden over 
de thematiek van deze ‘kinde-
ren’, waardoor bezoekers van de 
website de verhalen in een bre-
dere historische context kunnen 
plaatsen en waardoor schrijvers 
herinneringen kunnen ophalen 
en ordenen. Zo is bekend dat 
na de bevrijding in villa Bosbeek 
in Heemstede tussen 1945 en 
1948 kinderen van geïnterneer-
de NSB’ers, die geen onder-
dak konden vinden bij familie, 
werden opgevangen en zo-
doende onder toezicht kwamen 
van Bureau Bijzondere Jeugd-
zorg.
Voor mensen die wel hun ver-
haal willen vertellen, maar er te-
gen op zien om dat op te schrij-
ven, bestaat de mogelijkheid om 
geïnterviewd te worden.
Een bewerking van het inter- 
view kan dan op het Open 

Regio - Sinds kort bestaat er een website (www.hetopen- 
archief.nl) waarop zogenoemde ‘kinderen van ‘foute’ ouders’, 
kinderen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de 
kant van de bezetter kozen, hun jeugdherinneringen kunnen 
opschrijven en (eventueel anoniem of onder pseudoniem) hun 
verhalen kunnen delen met anderen.

Archief geplaatst worden. 
Op dinsdagmiddag 12 mei a.s. 
wordt voor belangstellenden een 
gratis schrijfworkshop in Utrecht 
gehouden. Deelnemers wordt 
die middag geleerd hun herin-
neren te ordenen en te verwoor-
den. 
Doel van het Open Archief is 
om zoveel mogelijk verhalen en 
jeugdherinneringen van ‘kinde-
ren van ‘foute’ ouders’ nu het 
nog kan te verzamelen om zo-
doende meer aandacht voor de-
ze groep in maatschappelijk en 
historisch opzicht te bewerkstel-
ligen, bij te dragen aan een meer 
genuanceerde beeldvorming en, 
gaten in de geschiedschrijving 
over de Tweede Wereldoorlog 
proberen op te vullen. 

Het project wordt uitgevoerd 
door Cogis, kennisinstituut voor 
de gevolgen van oorlog en Werk-
groep Herkenning, een lotgeno-
tenorganisatie voor ‘kinderen 
van ‘foute’ ouders’. Het Open Ar-
chief wordt financieel mogelijk 
gemaakt door onder ander het 
ministerie van VWS. 

Artisklas heeft weer lemmingen
Regio - In de Haarlemse dieren-
tuin de Artisklas zijn weer ‘step-
pelemmingen’ (knaagdiertje) te 
zien. Nadat een kat in augustus 
2008 de complete kolonie had 
uitgemoord was het behoorlijk 
stil in het speciaal voor de lem-
mingen aangelegd verblijf.
Het verblijf is aangepast zodat 
de afdekplaten er niet meer af 
kunnen waaien.
Ook de inrichting is verbeterd. 

De groep, die momenteel uit 12 
dieren bestaat, kan zich makke-
lijker door het verblijf verplaat-
sen.
Hopelijk voelen de dieren zich 
zo thuis dat er binnenkort nage-
slacht komt.
Met deze nieuwe bewoners is 
de Artisklas de enige dierentuin 
van Nederland waar steppelem-
mingen in een buitenverblijf te 
zien zijn.

Voorjaarsconcert Brassband
Regio - Op zaterdag 9 mei geeft 
Brassband Haarlem o.l.v. diri-
gent Ron Mostaard haar jaarlijk-
se voorjaarsconcert in de Oos-
terkerk te Haarlem. Tijdens dit 
voorjaarsconcert zal Brassband 
Haarlem allerlei muziekstijlen 
de revue laten passeren en aan-
tonen dat ze van bijna alle mu-
ziekmarkten thuis is: van pop tot 
klassiek, van typische brassmu-
ziek tot musicalmuziek. Het 
wordt een vrolijk concert met 

een zeer divers programma en 
voor elk wat wils. 
Het concert vindt plaats in de 
Oosterkerk, Zomerkade 163 te 
Haarlem. Aanvang is 19.30 uur 
en de toegangsprijs bedraagt 
7,50 euro (inclusief een con-
sumptie).
Brassband Haarlem is ook nog 
op zoek naar nieuwe enthousi-
aste brassliefhebbers die onze 
band willen komen versterken. 
Info: www.brassbandhaarlem.nl.

Themabijeenkomst borstvoeding
Regio - Voor (aanstaande) jon-
ge ouders vindt op dinsdag-
avond 12 mei op locatie Zuider-
hout in Haarlem een themabij-
eenkomst borstvoeding plaats. 
Deze wordt georganiseerd door 
‘Servicepaspoort’. 
Hoe moet je de baby goed aan-
leggen en hoe weet je of de ba-
by wel genoeg drinkt? En hoe ga 
je de borstvoeding regelen als je 
straks weer gaat werken? Ook 
partners zijn welkom op de in-
formatieavond. Als de baby zo 
tussen twee en tien maanden 
is, kunnen de ouders/verzor-
gers de baby (en zichzelf) ver-
wennen met babymassage vol-
gens de Shantala methode. Ba-
bymassage is een fijne manier  
om met het kindje in contact te 
zijn. De ouder/verzorger leert de 
lichaamstaal van het kind aan 

te voelen en is daardoor be-
ter in staat de lichamelijke ont-
wikkeling te volgen. Bovendien 
kan het toepassen van massa-
ge zeer effectief zijn bij onrusti-
ge (huil)baby’s of baby’s die last 
hebben van buikkrampjes.
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten van anderhalf uur en 
start vrijdag 8 mei onder leiding 
van Paulien Braam in Centrum 
Aditi in IJmuiden
Voor de cursus Zwangerschaps-
gym ‘100% Zwanger’ die op 11 
mei start in Haarlem, zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.  
Leden van het Servicepaspoort 
krijgen korting op cursussen. 
Voor meer informatie/aanmel-
ding kan contact worden opge-
nomen met het Servicepaspoort, 
023 – 8 918 440 of ga naar www.
servicepaspoort.nl.

Actief voor 
Roparun
Regio - In het Pinksterweek-
end vindt voor de 18de keer 
de Roparun plaats, de lang-
ste nonstop-estafette loop ter 
wereld van Parijs naar Rot-
terdam over een afstand van 
530 km. Dit evenement heeft 
als doel zoveel mogelijk geld 
op te halen voor de palliatieve 
zorg voor kankerpatiënten. De 
belangstelling voor deelname 
aan de Roparun is enorm zo-
dat de organisatie heeft moe-
ten besluiten om een wacht-
lijst aan te leggen. Er kunnen 
dit jaar maximaal 275 teams 
deelnemen. Het motto van de 
Roparun is: Trachten leven toe 
te voegen aan de dagen waar 
geen dagen meer kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven. 
Ook dit jaar doet het team de 
Noordwijkerhoutse Runners, 
met teamnummer 191, weer 
mee! Het team bestaat uit een 
teamcaptain, 8 lopers en loop-
sters, 4 fietsers, 2 masseurs, 
2 mensen voor de catering, 4 
chauffeurs/kaartlezers en een 
penningmeester. Allen uit de 
Bollenstreek. Het team en de 
Roparun steunen? Stort dan op 
rekeningnummer: 1379.72.474, 
t.n.v. Noordwijkerhoutse Run-
ners o.v.v. Roparun 2009. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar Foeke Sybesma, tel. 0252-
376903. Op www.noordwijker-
houtserunners.nl vindt u meer 
info over het team. Voor info 
over de Roparun kunt u kijken 
op www.roparun.nl 

Cuebid in Haarlem
Gratis kennismaken met bridge
Regio - Bridgeclub Cuebid 
nodigt iedereen uit om in de 
maand mei kennis te komen 
maken met de club. De locatie 
is: Denksportcentrum ’t Spaer-
ne, Spaarndamseweg 416. 
Beginnende bridgers krijgen de 
gelegenheid in een eigen lijn 
kennis te maken met het reilen 
en zeilen op een bridgeclub. Er 
worden ook enkele lesbrieven 
ter beschikking gesteld en er 
zijn minimaal 2 leden per avond 

beschikbaar als begeleiders.
Ook de gevorderde bridger is 
van harte welkom en kan met 
de A of B lijn meespelen.
De data van de gratis bridge-
avonden zijn:  donderdag 7 en 
14 mei en de slotdrive op 28 
mei. Aanvang 19.15 uur einde  
± 23.00 uur. Opgave: Jeanne de 
Vos: j173.de.vos@12move.nl Tel: 
023-5256889. Carla van Daal: 
cvandaal@planet.nl Tel: 023-
5374634.
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VEW pakt derde periodetitel
Heemstede - In de laatste 
speelronde van de competitie 
moesten bovenin nog alle be-
slissingen vallen. De strijd om 
de derde periode ging tussen 
de KHFC en VEW. Laatst ge-
noemde had aan een gelijkspel 
voldoende en eerst genoemde 
moest winnen bij HBC.
VEW was gastheer voor buur-
man RCH, altijd leuk om tegen 
te spelen, en wist van tevoren 
dat de punten niet cadeau wer-
den gegeven.De thuisclub be-
gon aanvallend en de gasten 
werden vastgezet op eigen helft. 
Toch duurde het nog een half 
uur voordat VEW verdiend op 1-
0 kwam. Een vrijtrap werd kop-
pend afgerond door Bouk Beli-
en..
Geen wijzigingen tijdens de rust. 
VEW ging door in het zelfde tem-
po en het was Joseph Obeng die 
Niels Dekker in staat stelde 2-0 
te scoren. Er was ook nog een 
hoofdrol voor Michael van Gen-
nip die een penalty, gegeven 
na een ongelukkige handsbal 
van Richard van Splinter, stop-
te. Toch kwamen de gasten iets 
dichterbij. Een slecht verdedigde 
voorzet werd netjes afgerond 2-
1. Hier bleef het bij. Trainer Rob 

Neeskens, Wim van Marsbergen 
was afwezig, wisselde nog Ri-
chard van Splinter voor Martijn 
Roozen en Joseph Obeng voor 
Wouter Hamann.
Het programma voor de nacom-
petitie is nog niet bekend maar 
de eerste wedstrijd wordt uit ge-
speeld op zaterdag 9 mei.
Het programma:
Kennemerland-3- VEW-4                
14.45 uur
VEW-5- Castricum-5                       
15.00 uur
Zaanlandia-a- VEW-a                      
?
VEW-c1- V’oord-c                     
     10.30 uur
SCW-c- VEW-c2                        
     10.30 uur
VEW-mei- Buitenveld-mei             
11.30 uur
KHFC-e VEW-e1                        
    10.00 uur
VEW-e2- Overbos-e                        
09.30 uur
KHFC-e- VEW-e3                      
    11.30 uur
DSOV-f- VEW-f1                       
   10.30 uur
V E W - f 2                                     
      vrij 
Woensdag 13 mei VEW-e1- DS-
OV-e1           18.30 uur

Beeld van Anneke Hei

 Onthulling monument op 
‘Kinderhofje’ begraafplaats 
Heemstede - Rouwen om een 
kind dat dood geboren is. Tot 
eind jaren zestig was er geen 
plek om te rouwen; het maakte 
het verdriet nog groter. Jan van 
der Reep, sinds vijf jaar service-
medewerker op de Algemenen 
begraafplaats van Heemstede 
aan de Herfstlaan hoort de ver-
halen van mensen. Hun vragen 
over het hoe en waar van begra-
ven van hun doodgeboren kind.  
“Mijn man heeft dat met de be-
grafenisondernemer begra-
ven en nooit meer wat van ge-
hoord.” Als moeder wist je niet 
waar je kindje gebleven was. Va-
ders hielden de plaats veelal ge-
heim om te voorkomen dat het 
een bedevaartsoord werd voor 
de moeder. Over miskramen en 
doodgeboren kinderen werd 
thuis niet of nauwelijks gepraat. 
Veel kinderen zijn anoniem be-
graven op niet gewijde grond. 
Het grootste probleem was ei-
genlijk het stilzwijgen, dood-
zwijgen. Uit een oud kaartsy-
steem en in oude agenda`s op 
de Heemsteedse begraafplaats 
kon van der Reep een aantal 
mensen op weg helpen naar de 
plaats waar hun kind, kleinkind 
was begraven. Op het katho-
lieke deel van het kerkhof, in-
gang Sportlaan, was een ruim-
te waar levenloos geboren kin-
deren werden begraven. 
Spelend voor Gods aanschijn

Het kerkbestuur van de OLVHe-
melvaart Kerk heeft het initiatief 
genomen om op het voormali-
ge “Kinderhofje” op de begraaf-
plaats een monument te plaat-
sen.  Een bronzen beeld van een 
kind op twee handen gedragen. 
Geplaatst op een sokkel met  
gravure. De Heemsteedse kun-
stenares Anneke Hei-Degen-
hardt heeft het beeld ontworpen 
en gemaakt. Op de sokkel staat 
geschreven: `spelend voor Gods 
aanschijn`. Dit monument en de 
sokkel zijn een cadeau van de 
parochie aan de gemeente die 
het heeft aanvaard als een geste 
aan alle betrokkenen en inwo-
ners. De gemeente heeft de be-
planting en de aanblik van het 
kinderhofje opnieuw ingericht. 
Op deze manier wil de parochie 
OLV Hemelvaart meeleven met 
het verdriet van ouders.  Eer-
herstel tot uitdrukking brengen 
en verbondenheid tonen met de 
ouders die vroegtijdig hun kind-
je verloren  hebben. Meestal le-
venloos geboren kinderen, niet 
gedoopte kinderen, die volgens 
toenmalige regelingen niet in 
gewijde grond bijgezet moch-
ten worden.  Zij werden naam-
loos begraven aan de rand van 
het kerkhof. 

Moederdag 10 mei
De onthulling en inzegening van 
dit monument zijn gepland op 

zondag 10 mei, Moederdag, om 
circa 12.00 uur, na de eucharis-
tieviering in de OLV Hemelvaart 
Kerk. Op Moederdag als een te-
ken van meeleven met al die ou-
ders, vooral moeders, die door de 
voortijdige dood van een kind in-
eens geen moeder meer waren. 
U bent van harte welkom. Dit ca-
deau mag ook een initiatief na-
mens u zijn.
Met een gift op rekeningnum-
mer 297554 tnv. Parochie Onze 
Lieve Vrouw Hemelvaart. Bij de 
kunstenares,  Anneke Hei-De-
genhardt, tel: 023 5285869, kunt 
u een bronzen  miniatuur van 16 
cm hoog bestellen. 
Ton van den Brink

1.300,- voor Dierenambulance
Heemstede - Op Koninginne-
dag heeft JCI Kennemerland op 
de vrijmarkt in Heemstede ap-
peltaarten verkocht. De tota-
le opbrengst is ruim 1.300 eu-
ro geworden en komt geheel 
ten goede aan de Stichting Re-
gionale Dierenambulance Haar-
lem e.o Haarlemmermeer, Hille-
gom en de Zilk. Hiermee wordt 
een eerste aanzet gegeven voor 
het aanschaffen van een nieuwe 
ambulance. De Dierenambu-
lance Haarlem heeft op dit mo-
ment een ambulance van Die-
renambulance Velsen in bruik-

leen maar wil graag een eigen 
wagen.
 
De initiatiefnemers Judith Bo-
han en Alex Blommestijn had-
den via de JCI-leden ruim 40 
zelfgebakken taarten ontvan-
gen, doch, deze waren al snel 
uitverkocht. De verkoop van ap-
peltaarten is zo goed verlopen 
dat om klokslag 12:00 uur al-
le taarten verkocht waren. Alex 
legt uit dat de opbrengst dankzij 
landgoed de Olmenhorst boven 
de 1.000 euro uitgekomen is. 
“Na de verkoop van de taarten 

hadden wij nog appel- en pe-
rensap van de Olmenhorst ach-
ter de hand. Het was mooi weer 
en iedereen had dorst”. Ondanks 
de opbrengst van deze actie is 
er nog niet voldoende geld om 
een nieuwe dierenambulance 
aan te schaffen. Uw bijdrage is 
dan ook zeer welkom via giro-
nummer 34.27.77, ten name van 
Stichting Regionale Dierenam-
bulance Haarlem te Haarlem. 
Meer informatie over beide or-
ganisaties is te vinden via: www.
dierenambulance-haarlem.nl  & 
www.jci-kennemerland.nl RCH Pinguins verliest eervol

Heemstede - De 4e klasse da-
mes softbal zit vreemd in elkaar. 
Teams als DSS-3 en Olympia-3, 
met een aantal hoofdklasse- ve-
teranen in hun midden, willen 
wel kampioen worden, maar niet 
promoveren en Spaarnwoude-
2 kan niet omhoog zolang hun 
eerste in de 3e klasse uitkomt. 
De 7 teams doen weinig voor el-
kaar onder en zouden goed mee 
kunnen komen op een hoger ni-
veau. Maar derde worden ach-
ter 2 teams die niet hoger willen 
spelen kan reglementair niet tot 
promotie leiden.

Uitgerekend tegen RCH Pingu-
ins kon Olympia-3 voor het eerst 
weer een hele wedstrijd reke-
nen op pitcher Jolanda Mon-
rooij, die heel wat hoofdklasse- 
ervaring in haar bagage heeft 
en dat was goed te merken. 
Haar spijkerharde worpen wa-
ren goed voor 7 x 3 slag en tot 
en met de 4e inning kwamen de 
Pinguïns niet verder dan het 2e 
honk. Maar ook de Heemsteed-
se defensie was bij Sandra As-
sendelft in goede handen. Pas in 
de 4e Haarlemse slagbeurt werd 
de score geopend na een honk-
slag, een opofferingsstootslag 
en een klap in het linksveld, die 

weliswaar door Anneloes de Wit 
op spectaculaire wijze gevangen 
werd, maar waarop de loopster 
vanaf het 3e honk kon scoren.
De gelijkmaker kwam direct in 
de volgende slagbeurt. Nina 
Dijkstra opende met een honk-
slag en werd met 3 opeenvol-
gende stootslagen (van Kim 
Westerveld, Marit Hartog en 
Marieke Wijfjes) over de thuis-
plaat gebracht : 1-1. En er leek 
zelfs meer in te zitten. Na honk-
slagen van Bianca de Graaff en 
Eva Verduijn kregen de Pingu-
ins in de 6e inning het 2e en 3e 
honk in handen bij 1 uit, maar 
ging Anneloes de Wit uit op het 
1e honk en Nina Dijkstra op een 
vangbal. Ook in de laatste in-
ning was er nog zicht op een be-
ter resultaat, maar Marit Hartog 
kon vanaf het 3e honk, bij 1 uit, 
niet thuisgebracht worden. 

Met de stand van 1-1 mocht 
Olympia nog 1 x aan slag ko-
men. Met 2 honkslagen en een 
stootslag kon de 2-1 gescoord 
worden en dat was direct einde 
wedstrijd. Sneu voor Sandra As-
sendelft, die 6 x 3 slag gooide en 
geen enkele vrije loop weggaf. 
De conclusie na afloop : een ne-
derlaag met perspectief.

RCH Pinguins 
herstelt zich
(Helaas is vorige week niet het 
juiste artikel geplaatst)
Heemstede - De 12-5 neder-
laag in het openingsduel tegen 
OG-2 was hard aangekomen, 
vooral toen daarna datzelfde 

OG op eigen veld met 9-14 klop 
kreeg van Kinheim-1, dat daar-
mee prompt tot nieuwe favoriet 
voor titel en promotie werd be-
vorderd. Maar dat de krachtsver-
schillen in deze klasse klein zijn 
werd andermaal aangetoond en 
het was deze keer RCH Pinguïns 
dat in triomf het speelveld kon 
verlaten.
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HPC Heemstede Wedstrijdzwemmen

Thriller in Hoorn 100 
keer 100 Estafette
Heemstede - Twee estafet-
te ploegen van HPC gingen op 
2 mei naar Hoorn voor een trai-
ning/wedstrijd 10km
De heren ploeg bestaand  uit 
Timo van de Veen, Michael van 
Dam, Jeroen Braspenning, Tim 
Walstock en David van Groen 
zwommen een constante wed-
strijd en was veruit de snelste 
ploeg. Het enige was dat de he-
ren 500 meter te ver door zwom-
men in een tijd van 2 uur 6 mi-
nuten en 6 seconde anders was 
de tijd zeker onder de 2 uur ge-
weest desondanks een prima 
prestatie.
De damesploeg bestond uit De-
nise en  Mandy van der Linden, 
Veerle Claassen, Carmen Me-
ijer,  Nikita Vos en Anouk van 
Dam. Deze meiden moesten het 
op nemen tegen een ploeg van 
Hoorn waar de gemiddelde leef-
tijd wel wat hoger lag dan van 
HPC maar wat begon als een 
training / wedstrijd ontaardde in 
een echte wedstrijd.
De olie werd op het vuur ge-
gooid door Hoorn om naar 4km 
en 2 banen achterstand een 
heer
in te zetten voor 200 mtr dus 

maakte Hoorn de 2 banen ach-
terstand weer goed.Om dit on-
recht
recht te trekken zette HPC ook 
een heer in en liet deze 100 me-
ter  zwemmen en  hierdoor werd 
het verschil weer recht getrok-
ken. Het verschil van 2 banen 
was weer tot stand gekomen en 
afgesproken werd dat de 2 da-
mes ploeg het verder zelf zou-
den afmaken.
Hoorn opende keer op keer de 
aanval maar deze werd elke keer 
gepareerd door de dames
van HPC. Denise die zich ont-
popte als aanvoerster van haar 
team door velen keren 200 mtr
te zwemmen en daardoor haar 
teamgenoten optimaal te kun-
nen laten presteren door ex-
tra rust met als resultaat dat de 
meiden van HPC uiteindelijk er 
met de winst er vandoor gin-
gen.
Het verschil was uiteindelijk zo, 
n dertig meter aan het eind van 
de 10 km de meiden zwommen 
de 10 km in een tijd van 2 uur 
28 minuten en 37 seconde en 
mochten een taart in ontvangst 
nemen als beste prestatie van 
alle estafette teams.

Casca-activiteiten 
voor jong & oud(er) 
Woensdagmiddagclub (5-
10 jaar): Minituintje
Op woensdag 13 mei maken de 
kinderen een mintuintje in een 
schoenendoos. Van kleurig pa-
pier, lijm natuurlijke materia-
len worden bloemen, planten en 
een vijver gemaakt. Heb je zelf 
een schoenendoos, dan mag je 
deze (graag!) meenemen.
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of – 
als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is van 
13.30-15.15 uur bij Casca in 
het Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer: 
3,50 euro, een kaart voor 10x 
kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl. 

’t Is weer Vrijdag: Bos-
spel  (11-14 jaar)
‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdag-
avond voor tieners bij Casca!
Altijd leuk en spannend: het 
bosspel. Goed voor een beetje 
gillen, spannend, leuk en grap-
pig. Bereid je op vrijdag 15 mei 
voor op achtervolgingen in het 
bos! (Trek niet je mooiste schoe-
nen en kleren aan...)
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte Plexat in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
van 20.00 tot 22.00 uur. De en-
tree is 2 euro per avond. 
Kom je ook langs met je vrien-
den en vriendinnen voor een 
avondje lol? 
Je hoeft je niet van tevoren op 
te geven.
Kijk ook eens op de speciale 
plexat hyves: plexat-heemste-
de.hyves.nl. Daar vindt je wat er 
in Plexat te doen is en er staan 
ook filmpjes op die bij Plexat ge-
maakt zijn. 

MIX-It Disco
Het is weer tijd voor de Mix-it 
Disco!!
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix 
tussen mensen mét en men-
sen zonder verstandelijke be-
perking. 
Kom jij op zaterdag 16 mei ook 
lekker dansen of wat drinken en 
praten met vrienden en vriendin-
nen? Iedereen is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree, inclusief 
twee frisdrankjes is 5,- euro. Er is 

ook een strippenkaart bij de en-
tree verkrijgbaar: een kaart met 
9 strippen kost dan 40,00 euro 
en een kaart met 5 strippen kost 
22,50 euro.
De volgende Mix-It Disco is op 
zaterdag 20 juni, zet ‘m alvast in 
je agenda!
Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via 
de website: www.casca.nl.

Casca-Kindervakan-
tieweek Buitenboel 
‘Beestenboel’
Ook dit jaar heeft Casca voor de 
laatste week van de zomerva-
kantie DE BUITENBOEL geor-
ganiseerd: een fantastische ac-
tieweek voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar. 
Vanaf dinsdag 11 augustus t/
m vrijdagochtend 14 augustus 
worden de jongens en meisjes 
meegenomen op ontdekkings-
reis door het land van de dieren. 
De kinderen gaan samen met 
een teambegeleider klimmen en 
klauteren, spoorzoeken en een 
waterspektakel houden.
Door alle sportieve en creatie-
ve activiteiten die deze keer al-
les met dieren te maken hebben 
is deze week één groot avontuur 
en hebben de kinderen een va-
kantieweek om nooit te verge-
ten. 
Ze gaan knutselen, sporten en 
zwemmen en kunnen aan aller-
lei spannende spelen meedoen. 
Dit alles uiteraard onder des-
kundig toezicht.
De Buitenboel vindt plaats op 
het terrein achter sportcen-
trum Groenendaal aan de Sport-
parklaan in Heemstede. 
De kinderen zijn bezig op dins-
dag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 13 augustus is er een 
geweldige show voor de ouders 
en mogen de jongens en meis-
jes - als ze dat willen - slapen in 
hun eigen groeps-tent. 
De kijkavond is van 19.00 tot 
20.00 uur.
Vrijdagochtend 14 augustus om 
9.00 uur is het feest afgelopen. 
Meedoen kost 58,50 euro (dit is 
inclusief 3 lunches en 1 ontbijt). 
Een broertje of zusje betaalt  
53,50 euro.

Aanmelden kan door in de week 
van maandag 11 tot en met vrij-
dag 15 mei langs te komen bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 
De inschrijving kan bij de recep-
tie van 9.00 tot 12.00 uur in deze 
week. Aanmelden via telefoon, 
fax, e-mail of anderszins is NIET 
mogelijk.

Wheelie spaar- 
actie bij Plus 
Supermarkt 
Heemstede - Nergens wordt 
zoveel gefietst als in Nederland. 
En nu de eerste lentedagen een 
feit zijn, spelen PLUS Super-
markt en kinderzender JETIX 
daar op in met een leuke spaar-
actie. Vanaf 11 mei wordt er bij 
iedere 15,- euro aan bood-
schappen een gratis Whee-
lie weggegeven. Wheelies zijn 
mooie en stoere versieringen 
die heel eenvoudig tussen de 
spaken van de fiets worden ge-
klikt. Op de Wheelies staan af-
beeldingen van de razend po-
pulaire JETIX helden als Total-
ly Spies, Yin Yang Yo, Monster 
Buster Club, Galactik Football en 
Sonic X. De spaaractie loopt tot 
en met 13 juni en er zijn maar 
liefst 28 verschillende Wheelies 
te verzamelen. 
 
PLUS Supermarkt staat voor het 
gezonde leven en ondersteunt 
dit waar mogelijk met acties en 
natuurlijk door middel van het 
assortiment. De komende we-
ken staat PLUS Supermarkt vol-
ledig in het teken van “Alle wie-
len willen Wheelies!”; een actie 
waarmee PLUS en JETIX op een 
leuke, ongedwongen manier het 
buitenspelen en fietsen bij kin-
deren willen stimuleren. Boven-
dien dragen de Wheelies ook 
nog eens bij aan de verkeers-
veiligheid, doordat zij over een 
zogenaamd glow-in-the-dark 
frame beschikken. 
 
WIN EEN NINTENDO DS! 
JETIX bedacht samen met de 
supermarkt een spectaculai-
re start van de actie: van don-
derdag 7 mei t/m zaterdag 9 mei 
ontvangt elke klant een poster. 
Wie deze poster voor het raam 
hangt en gespot wordt door JE-
TIX, maakt kans op een Ninten-
do DS of SEGA Spelcomputer. 
Per winkel worden er maar liefst 
drie prijswinnaars uitgekozen! 
 Bij mooie Wheelies hoort na-
tuurlijk ook een mooie fiets! 
Daarom geeft elke vestiging van 
de PLUS maar liefst twee fietsen 
weg; één voor de jongens en 
één voor de meisjes. Meedoen 
kan door middel van het wed-
strijdformulier dat men van 7 
mei t/m 9 juni ontvangt bij aan-
koop van een product van Cal-
gonit of Vanish 
  
Maar er is méér, want ook bij 
JETIX regent het Wheelies in de 
periode van 7 t/m 23 mei. Naast 
de prijsvraagpromo waarbij kin-
deren de Wheelies moeten tellen 
die voorbij komen in het recla-
meblok, is er ook nog een speci-
aal programma ontwikkeld. We-
kelijks wordt er in het program-
ma JETIX Fiets Make Over een 
kind getrakteerd op een volledi-
ge restyling van zijn of haar fiets! 
Kids kunnen zich opgeven voor 
de JETIX Fiets Make Over door 
een foto van hun fiets te uploa-
den via www.jetix.nl/wheelies.  

Lezingen Oud Heemstede 
in koepelzaal Hageveld
Op donderdag 14 mei 2008 or-
ganiseert de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(www.hv-hb.nl) haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. 
Deze wordt dit jaar op een zeer 
bijzondere locatie gehouden: in 
de koepelzaal van het voorma-
lig seminarie Hageveld. Twee 
gezaghebbende Hageveldken-
ners, Frits Hazenberg en Hille-
brand de Lange houden elk een 
presentatie met veel uniek foto-
materiaal. Frits Hazenberg geeft 
aan de hand van o.a. een aan-
tal historische kaarten en ar-
cheologische vondsten een be-
knopt historisch overzicht van 

het landgoed tot ca. 1920. Hil-
lebrand de Lange toont aan de 
hand van oude en speciaal voor 
deze avond gemaakte foto’s de 
kroonjuwelen van Hageveld. 
Ook niet-leden van de HVHB 
zijn van harte uitgenodigd om 
deze interessante avond in een 
heel bijzonder Heemsteeds mo-
nument bij te wonen. 
De avond begint om 19.30 uur 
met een ontvangst met koffie en 
thee en na afloop is er een infor-
meel samenzijn tot 23.00 uur. De 
toegang is gratis. Blok nu alvast 
uw agenda af en kom op don-
derdagavond 14 mei naar Ha-
geveld.

Boetes op 4 mei
Heemstede - Bij een snelheids-
controle, maandag 4 mei, op de 
Cesar Francklaan zijn tussen 
9.45 en 11.45 uur 858 voertui-

gen gecontroleerd. In totaal re-
den 138 bestuurders sneller dan 
de toegestane 50 km per uur.
 
De hoogst gemeten snelheid 
was 85 km per uur. .



Regio - Op 7, 8 en 9 mei speelt 
de theatergroep de voorstel-
ling Strelingen van de Spaanse 
schrijver Sergi Belbel in de Phil-
harmonie in Haarlem. In Neder-
land wordt veelal het beroemdste 
stuk van Sergi Belbel gespeeld: 
Na de regen. Maar Theatergroep 
Eglentier durft het aan om het 
veel opzienbarender stuk Stre-
lingen een Nederlandse premiè-
re te laten beleven. Let wel: deze 
voorstelling is niet geschikt voor 
kijkers jonger dan 16 jaar.
Strelingen gaat over een serie 
ontmoetingen die op raadselach-
tige manier in elkaar grijpen. Ge-
wone mensen met gewone pro-
blemen in bijzondere scènes. We 
zien hoe moderne mensen wor-

stelen met zichzelf en met elkaar. 
Soms letterlijk, soms ontroerend, 
vaak grappig, altijd pijnlijk. Stre-
lingen is geen voorstelling voor 
bangeriken. Het leven komt in 
zijn naakte ruwheid voorbij. Het 
is een tragikomedie geworden, 
waarbij je af en toe weg wilt zap-
pen. Een confronterend stuk, niet 
alleen qua tekst en taal, maar 
ook door de acties en de reacties 
van de karakters op elkaar. Wie 
anders dan Theatergroep Eglen-
tier zou dit stuk durven spelen? 
Schrijver Sergi Belbel is een van 
de belangrijkste Europese dra-
maschrijvers van dit moment. 
Subtiel, lichtvoetig en bruisend 
schrijft hij over blijkbaar alle-
daagse zaken, die uiteindelijk 

niet zo gewoon blijken te zijn.  
“Er wordt in dit stuk veel van de 
spelers gevraagd, omdat er veel 
dubbele lagen in het stuk zitten. 
En ook in de karakters. Wat ze 
zeggen, maskeert vaak wat hen 
echt bezig houdt,” zegt Marcel 
Kragt. De Haarlemse regisseur 
heeft met Theatergroep Eglentier 
een aantal succesvolle produc-
ties gemaakt, waarvan de musi-
cal over Café El & Ben bij velen 
nog vers in het geheugen ligt. 

Kaarten (15 euro) voor deze 
voorstelling zijn te verkrijgen bij 
de kassa van de Philharmonie, 
via info@eglentier.nl of via 023-
5313115. Aanvang van de voor-
stelling is 20.15 uur. 

‘Strelingen’ opzienbarende productie
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Foto’s: GroenRijk tuincentra

Regio - Deze zomer mag la-
vendel eigenlijk niet ontbre-
ken in tuin of op balkon en 
terras. Van deze plant krijg 
je spontaan een vakantie-
gevoel. Van juni tot en met 
september trakteert laven-
del op een zee van kleurrij-
ke bloemen.

Wie tijdens de zomermaan-
den wel eens in Zuid-Frank-
rijk is geweest, heeft daar 
waarschijnlijk wel eens gro-
te paarsblauwe velden zien 
liggen met, jawel bloeien-
de lavendel! De plant wordt 
vaak gebruikt bij de pro-
ductie van parfums en ge-
parfumeerde zeep. Ook in 
eigen land zorgt lavendel 
voor geur en kleur. Er be-
staan ongeveer 150 soorten 
lavendel en er zijn diverse 
soorten die goed bloeien in 
ons Hollandse klimaat. La-
vendel is verkrijgbaar is ver-
schillende kleuren: blauw, 
paars, wit en roze. In Neder-
land is de blauwe lavendel 
(Lavandula ‘Hidcote’) het 
meest populair. De plant is 
ideaal toe te passen in een 
moderne, strakke tuin maar 
ook in een landelijke omge-
ving. De ‘Hidcote’ is tevens 
de meest sterke lavendel-
soort.

Verzorging
Lavendel doet het het best 
op een zonnige, warme 

Lavendel hoort er bij

plek. Voor een uitbundi-
ge bloei (en geur!) is het 
raadzaam om regel- 
matig plantenvoeding te 
geven. Zet je lavendel in 
potten of bakken? Zorg er 
dan voor dat de grond niet 
te vochtig is. Dat kun je on-
der meer doen door te zor-
gen voor een goede afwate-
ring.
Gebruik hydrokorrels op de 
bodem van de pot zodat het 
overtollige gietwater opge-
slagen wordt. Lavendel is 
winterhard zodat je elke zo-
mer opnieuw van kleur en 
geur kunt genieten. 

Tip: Knip eens een paar la-
vendeltakjes en leg ze in de 
kledingkast. Zo ruikt alles 
lekker zomerfris!

Criminaliteit bedrijfsleven bestrijden 

Onderzoek cameratoezicht vanuit 
regionale toezichtruimte

De opzet van een regionale toe-
zichtruimte (RTR) kan leiden tot 
een verbetering van de effecti-
viteit en efficiency van camera-
toezicht. In een centrale ruimte 
worden camerabeelden van bij-
voorbeeld bedrijventerreinen en 
uitgaansgebieden live uitgeke-
ken. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van intelligente systemen 
op het gebied van waarneming 
en surveillance. Als er verdachte 
situaties worden waargenomen, 
gaat er direct een melding naar 
de politie of een beveiligingsor-
ganisatie. 
In een RTR worden camerabeel-
den van bestaande en nieu-

we systemen aan elkaar gekop-
peld. Behalve een toename van 
de veiligheid kan deze werk-
wijze ook leiden tot kostenbe-
sparingen. Ook andere regio’s 
in Nederland onderzoeken of 
een RTR een zinvol middel is. In 
Oost-Brabant en IJsselland is al 
een proef gehouden, waaruit is 
gebleken dat het aantal inciden-
ten op de aangesloten publieke 
terreinen met meer dan 30% is 
teruggelopen. 

Draagvlak
Het haalbaarheidsonderzoek 
naar een regionale toezicht-
ruimte wordt het komende half 

Regio - De regio Kennemerland gaat onderzoeken of het uit-
lezen van camerabeelden geconcentreerd kan worden in een 
regionale toezichtruimte. Dit moet bijdragen aan een betere 
bestrijding van criminaliteit tegen het bedrijfsleven.

jaar uitgevoerd. Aan dit besluit 
ligt een draagvlakonderzoek ten 
grondslag. Hieruit is gebleken 
dat er bij zowel ondernemers 
als gemeenten in Kennemerland 
belangstelling is voor een regio-
nale toezichtruimte. 
Het onderzoek naar de RTR is 
een initiatief van het Regionaal 
Platform Criminaliteitsbeheer-
sing (RPC) Kennemerland. In 
deze organisatie werken onder-
nemers, politie en gemeenten in 
de regio samen aan de bestrij-
ding van criminaliteit tegen het 
bedrijfsleven. Het RPC organi-
seert onder andere ook overval-
trainingen, geeft ondernemers 
toegang tot een database met 
veelplegers en stimuleert het 
gebruik van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Meer informatie: 
www.rpckennemerland.nl.

Letterlievende Vereniging J.J. Cremer 
speelt Koning van Holland
Regio - In een wereld die wordt 
overheerst door keizer Napoleon 
volgt het toneelspel Koning van 
Holland de laatste maanden van 
het koningschap van zijn jon-
gere broer Lodewijk Napoleon, 
de koning van Holland. Letter-
lievende Vereniging J.J. Cremer 
speelt deze voorstelling op vrij-
dag 15, zaterdag 16 en zondag 
17 mei. Aanvang is 20.30 uur. 
Locatie: de theaterzaal van het 
Noord-Hollands archief aan de 
Jansstraat 40 in Haarlem. 
Lodewijk Napoleon is met frisse 
tegenzin aangesteld als koning 
van Holland om voor zijn broer, 
keizer Napoleon, orde op za-
ken te stellen. Met eenzelfde te-
genzin is hem eerder een huwe-
lijk aangemeten, gearrangeerd 
door diezelfde keizer. Lodewijk 
geeft vervolgens op eigenzinni-
ge wijze invulling aan zijn ko-
ningschap, volledig tegen de zin 

van Napoleon. We leren een ko-
ning kennen die voor zijn volk 
het hart op de goede plek had. 
We maken kennis met zijn war-
me gevoelens voor een onmo-
gelijke, persoonlijke liefde. En: 
we volgen de geschiedenis van 
een grootmoedig man die, ge-
vangen in een net van manipu-
laties, de beproevingen van zijn 
dominante broer lijdzaam lijkt te 
doorstaan. Totdat het onvermijd-
bare onafwendbaar blijkt...

Historisch kader
Dit koningsdrama speelt zich af 
aan het begin van de negentien-
de eeuw. Een tijd waarin Holland 
te kampen had met een ernstige 
recessie - net als nu. Een tijd die 
verder werd gekenmerkt door 
het ontploffen van een kruit-
schip in Leiden en een gro-
te overstroming van de Betuwe. 
Rampen waarbij ‘koning van het 

volk’ Lodewijk, prompt ter plaat-
se, zijn persoonlijke betrokken-
heid liet blijken.

Geschiedenis 
Koning van Holland is in1940 
geschreven door A.J. Zoetmul-
der. In een bewerking door Bob 
van Oploo en Ko van Leeuwen 
(tevens regie) opnieuw te zien, 
gespeeld door Letterlievende 
Vereniging J.J. Cremer, Haar-
lems oudste theatergezelschap.
Toegangsprijs: 10,- euro per per-
soon. Reserveren: 023   528 95 
90, info@jjcremer.nl. of via www.
jjcremer.nl. De voorstelling is 
geschikt voor iedereen vanaf 12 
jaar en wordt zonder pauze ge-
speeld. De locatie is toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers. Het 
Noord-Hollands Archief bevindt 
zich op loopafstand van het NS-
Station en van parkeergarage 
De Appelaar aan het Spaarne.
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Sterke alcohol- 
lucht uit auto
Heemstede - Op de Raadhuis-
straat heeft de politie dinsdag 28 
april rond 19.20 uur een 46-jari-
ge man uit Oud-Beijerland aan-
gehouden. Hij reed zwaar onder 
invloed van alcohol in zijn au-
to. De man was even daarvoor 
tegen een zuil aangereden op 
de Provinciënlaan en reed ge-
lijk door. Politieagenten hoor-
den dit en zetten de achtervol-
ging in. De verdachte kon even 
later worden aangehouden. Uit 
zijn auto kwam een sterke al-
coholgeur. Tijdens een blaastest 
werdbij hem een promillage van 
2.36 geconstateerd. De politie 
heeft direct zijn rijbewijs inge-
vorderd en er wordt proces-ver-
baal tegen hem opgemaakt.

Sta eens op met de vogels!
Een vroege zondag in 
de Linnaeushof
Heemstede - Op zondag 17 
mei van 7.00 tot 8.30 uur gaan 
we het bos in op de grens van 
Bennebroek en Heemstede.  ’s 
Morgens vroeg, omdat de vo-
gels dan het meest actief en dus 
goed te horen zijn. Een keer-
tje vroeg opstaan waar u geen 
spijt van krijgt. In het bos bij Lin-
naeushof kunt u samen met de 
gids veel vogelsoorten ontdek-
ken. We zijn trots op de bijzon-
dere appelvink die er regelmatig 
is te zien, maar ook allerlei an-
dere vogels zoals tortel, hout-
duif, bonte en groene specht. 
Verzamelen op de parkeerplaats 
van Speeltuin Linnaeushof aan 

de Glipperweg 4c, 2104 AK 
Heemstede. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088 - 0064455. De kosten be-
dragen 5,50 euro, Beschermers 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro.
 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Holland 
staan op www.natuurwegwijzer.
nl. Landschap Noord-Holland is 
één van de 12 Landschappen.
Foto: Groene specht met jong 
door Ger Tik

Kennemer Gasthuis
Posttraumatische 
Dystrofie (inloop) 
Regio – Op maandag 11 mei 
houdt het Kennemer Gasthuis 
een inloopochtend waarin ver-
schillende facetten van de aan-
doening Posttraumatische Dys-
trofie ter sprake zullen komen.
De inloopochtenden vinden vier 
keer per jaar plaats op de twee-
de maandag van de maand, van 
10.00 – 12.00 uur in de Kenne-
merzaal van locatie zuid aan de 
Boerhaavelaan 22 te Haarlem.
De inloopochtenden zijn bedoeld 
voor mensen die zelf of in hun 
naaste omgeving te maken heb-
ben met Posttraumatische Dys-
trofie (ook bekend onder de na-
men reflexdystrofie en Südeck), 
een complexe, vaak slecht be-
grepen aandoening die kan op-
treden na opgelopen letsel aan 
armen of benen.
Tijdens de inloopochtenden 
wordt (vooral ook praktische) 
informatie gegeven door leden 
van de Nederlandse Vereniging 
van Posttraumatische Dystrofie, 
er kunnen vragen worden ge-
steld en desgewenst ervaringen 
worden uitgewisseld met lotge-
noten.
Voor meer informatie belt u met 
de afdeling patiëntenservice van 
het Kennemer Gasthuis via tele-
foonnummer: 023 – 5453138.

Boekenmarkt Dreef in 
teken Boudewijn Büch
Regio - De Boekenmarkt op 
de Dreef in Haarlem is er ook 
dit jaar weer elke tweede zater-
dag van de maand, en elke keer 
met een thema en een gast. De-
ze keer: zaterdag 9 mei dus, zal 
het in het teken staan van Bou-
dewijn Büch (1948 – 2002). De 
markt op de Dreef is te bezoe-
ken tussen 9 en 16.30 uur. 

Natuurlijk kan het Boudewijn 
Büch Gezelschap Büchmania 
niet ontbreken op een van de 
Haarlemse Boekenmarkten.
Tijdens de boekenmarkt van za-
terdag 9 mei 2009 zal dan ook 
een stand aanwezig zijn waar 
veel aandacht wordt besteed 
aan Boudewijn Büch, waar ook 
de uitgaven van het Boudewijn 
Büch Gezelschap Büchmania te 
koop zullen zijn. Ook is daar de 
gelegenheid om u aan te mel-
den als lid van het Boudewijn 
Büch Gezelschap Büchmania.
Boudewijn Büch (1948 – 2002).
Het Boudewijn Büch Gezelschap 
Büchmania is opgericht op 20 
september 2002. Toen kwam een 
aantal enthousiaste Büchverza-
melaars bij elkaar in de biblio-
theek van de Staatsloterij in Den 
Haag. De belangstelling voor het 
“fenomeen” Boudewijn Büch 
was toen groot. Velen kenden 

hem natuurlijk van de televisie, 
waar hij voor de VARA prach-
tige reisprogramma’s maakte. 
Als broodschrijver was hij terug 
te vinden in vele publicaties. Hij 
verzorgde columns in bladen en 
kranten, schreef boekjes in op-
dracht en publiceerde met enige 
regelmaat een nieuwe roman. 

Bijna veertig boekhandelaars uit 
het hele land presenteren op de 
Haarlemse Dreef elke tweede 
zaterdag van de maand van 9.00 
tot 16.30 uur hun antiquarische 
boekencollectie. Veel antiqua-
ren op deze markt leggen zich 
toe op een of meerdere speciali-
saties, bijvoorbeeld buitenland-
se literatuur, poëzie, natuur- en 
reisboeken, techniek, kinderlite-
ratuur, esoterie, strips, geschie-
denis of kunst, enz. 
De Haarlemse Dreef is op za-
terdag 9 mei a.s. de ontmoe-
tingsplaats voor liefhebbers van  
Boudewijn Büch en liefheb-
bers van mooie antiquarische en 
tweede hands boeken. De toe-
gang is gratis.  Deze Haarlemse 
boekenmarkt is gelegen op am-
per twee minuten in het verleng-
de van Haarlemse grootste win-
kelstraat, de Grote Houtstraat 
en ligt even voor de Haarlemmer 
Hout en het Proveniershuis.

Cursussen en excursies 
door en met Casca
Heemstede - Met het schets-
boek door de duinen. Vijf wan-
delingen met tekenles door de 
duinen. Vanaf de ingang de Oa-
se aan de Vogelenzangseweg 
wandelen de deelnemers on-
der leiding van docente Linda 
Hartgring al tekenend 2 ½ uur. 
De duinen zijn in dit jaargetijde 
heel schilderachtig en afwisse-
lend van kleur en vorm. U pas-
seert mooie plekjes en legt de-
ze vast met een zacht potlood 
in uw schetsboek. Neem even-
tueel een krukje mee en drin-
ken. Meer informatie kunt u vin-
den op: www.casalinda.nl/kun-
cursus.htm. De cursus Met het 
schetsboek door de duinen be-
staat uit 5 lessen en start op vrij-
dagmiddag 29 mei van 13.30 tot 
16.00 uur. Bel voor meer infor-
matie of aanmelden: Casca van 
maandag t/m vrijdag van 9-12 
uur: 023-548 38 28 – kies 1.
Kijk ook eens op: www.casca.nl.

Utrecht: Rond-
vaart en Museum     
‘van Speelklok tot Pierement’                                              
Vaar onder de middeleeuwse 
Stadhuisbrug door, bewonder 
het stukje Utrechts Venetië, be-
kijk kelders en unieke werven. 
Een rondvaartgids vertelt u graag 
alle geheimen en eigenaardighe-
den van de mooiste plekjes van 
de Domstad Utrecht. 
Na de lunch wordt een bezoek 
gebracht aan het vrolijkste mu-
seum van Nederland: het Muse-
um van Speelklok tot Pierement. 
Hier worden muziekinstrumen-
ten die uit zichzelf spelen verza-
meld en gerepareerd. Spookpia-
no’s, automatische violen, buik-
orgels, de zingende nachtegaal, 
speeldozen, carillonklokken en 
natuurlijk de gigantische dans-
orgels en nog veel meer wor-
den live gedemonstreerd. Zing 
eens mee met de smartlappen of 
waag een dansje in één van de 
danszalen!
Er wordt met openbaar vervoer 
gereisd samen met begeleiders 

van Casca.  Verzamelen op dins-
dag 26 mei om 8.45 uur in de hal 
van station Heemstede. 
Kosten (incl. rondvaart, entree,  
rondleiding en Cascakosten, ex-
cl. reiskosten en consumpties) 
17,25 euro,  65+ 16,75 euro, MK 
10,50 euro.  
Opgeven door middel van beta-
len bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede uiter-
lijk maandag 11 mei.

10 Jaar Casca’s Huisorkest
Elke dinsdag spelen de senioren-
muzikanten van Casca’s Huisor-
kest onder leiding van 
Gerard Tesselaar in de Prince-
hof in Heemstede. Om het jaar af 
te sluiten geeft dit gezellige bla-
zers-ensemble alweer haar 10de 
slotconcert waar u mag meege-
nieten van hun muziek, plezier 
en enthousiasme. 
Zij spelen muziek uit de hele 
wereld, o.a. werken van Johan 
Strauss jr., Herman Oldenstijl, 
Ferrer Ferran, William Himes en 
Harold J. Walters. Vanwege het 
10-jarig bestaan spelen zij ook 
de Feestmars van de Nederland-
se componist J.R. van der Glas. 
Op donderdagmorgen 14 mei 
zijn familie, vrienden en andere 
belangstellenden van harte wel-
kom in de Princehof, Glipperweg 
57, Heemstede. Aanvang: 10.30 
uur, entree: 3,50 euro. Reserve-
ren gewenst, dit kan van maan-
dag tot en met vrijdag bij Casca: 
telefoon 023-5483828-1.
Kijk ook eens op: www.casca.nl.

Financial Life Planning  - 
Kan ik nog terug?  
Ken je dat gevoel dat je stiekem 
hoopt dat er iets geks op je pad 
komt, maar dat er vervolgens 
toch veel zaken blijven zoals de-
ze altijd al zijn geweest? Zou je je 
loopbaan wel willen veranderen 
maar laat je je door iets weer-
houden om écht te doen wat je 
wilt? Ben je bang voor veran-
deringen, ook al is je werk niet 
meer hartvervullend? Kunnen 
idealen samengaan met wat het 
leven – met al zijn verantwoorde-
lijkheden – te bieden heeft? Nic 
Oosterveer werkt als ‘Financial 
Life Planner’ vanuit zijn nieuwe 
praktijk onder de naam Maatle-
ven (www.maatleven.nl). Jaren-
lang was hij directeur/onderne-
mer van een kantoor in de finan-
ciële dienstverlening. In deze le-
zing zal Nic ingaan op de kwali-
teit van leven en welke plek ons 
werk hierin inneemt. Als erva-
ringsdeskundige – want ook hij 
nam de stap tot verandering – 
heeft hij het gevoel van eindelijk 
‘thuiskomen’.
Bij Casca in de Luifel, op don-
derdag 14 mei om 20.00 uur. En-
tree: 6,00 euro. Graag vooraf re-
serveren bij de receptie van Cas-
ca of telefonisch op werkdagen 
van 9 – 12 uur, tel: 023-548 38 
28 kies 1.
Kijk ook eens op www.casca.nl.

Inbraak door 
‘vrienden’
Regio - Bewoners van een huis 
in de Haspelstraat te Haarlem 
ontdekten maandagavond 4 
mei na thuiskomst dat er was 
ingebroken en er spullen wa-
ren weggenomen uit het huis. 
Een getuige had een meisje en 
twee jongens bij het huis en in 
de tuin gezien. Aan de hand van 
het signalement wed duidelijk 
dat het meisje een vriendin van 
de dochter van de bewoonster 
was. De bewoonster is naar de-
ze vriendin gegaan die beken-
de spullen te hebben wegge-
nomen, samen met een jongen 
die ze kent. De ingeschakelde 
politie heeft het 15-jarige meis-
je aangehouden. De andere ver-
dachte bleek een 14-jarige jon-
gen die op de kermis is aange-
houden. Beide verdachten zijn 
ingesloten. Onderzocht wordt 
wat ze precies hebben gedaan 
en met wie en of ze vaker dief-
stallen hebben gepleegd. 

Te hard op 
Bevrijdingsdag
Regio - Bij een snelheidscon-
trole op de Bennebroekerdijk in 
Cruquius zijn dinsdagochtend 5 
mei tussen 08.20 en 11.20 uur 
713 voertuigen gecontroleerd. 
Hiervan reden er 185 sneller dan 
de toegestane 50 km per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 86 
km per uur.
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Lintjesregen 2009

HeemstedeMail is de gratis berich-
ten service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

In deze HeemstedeNieuws:

•  Koeien voeren niet toegestaan

• Werk aan de weg

• Verkiezingen Europees Parlement

Vier Heemstedenaren ontvingen tijdens 

de jaarlijkse lintjesregen op woensdag 

29 april in Heemstede een koninklijke 

onderscheiding uit handen van burge-

meester Marianne Heeremans. Op de foto 

de gedecoreerden en de burgemeester, 

van links naar rechts: mevrouw E.B 

Grolman-van ’t Net, de heer J. Spreij, de 

burgemeester, mevrouw A.B.M. Vermeulen-

Haanappel en de heer J. Maas. In 

Haarlem kregen de Heemstedenaren de 

heer A.H.M. van Amerongen en de heer 

W. de Bruijn een lintje opgespeld door 

respectievelijk de Commissaris van de 

Koningin en de burgemeester van 

Haarlem. 

Op zondag 10 mei 2009 om ongeveer 12.15 

uur onthullen wethouder Christa Kuiper 

en pastoor A.J.M. Hendriks van de parochie 

O.L.V. Hemelvaart een monument voor 

levenloos geboren en overleden pasge-

boren kinderen op de begraafplaats aan de 

Herfstlaan te Heemstede. Het monument is 

een geschenk van de parochie aan de 

gemeente Heemstede. Iedereen is welkom 

om bij de onthulling aanwezig te zijn. 

Het monument is een bronzen beeld op 

een sokkel met als opschrift: ‘Spelend voor 

Gods aanschijn’ Het beeld, ontworpen en 

gemaakt door de Heemsteedse kunstenares 

Anneke Hei-Degenhardt, wordt geplaatst 

op het voormalige Kinderhofje bij de R.K. 

begraafplaats Valkenburg aan de Herfstlaan. 

Vrijdag 8 mei, 09.30 - 11.30 uur
Inwoners van Heemstede worden van 

harte uitgenodigd om tijdens de maande-

lijkse inloopochtend langs te komen bij bur-

gemeester Marianne Heeremans. 

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, 

om van gedachten te wisselen met de burge-

meester over ontwikkelingen in Heemstede.

 

In mei gewijzigde datum en tijden: 
vrijdag 8 mei van 09.30 tot 11.30 uur.

Inloopochtend
burgemeester 

Onthulling kindermonument 
op begraafplaats Heemstede

Dit Kinderhofje is tegelijkertijd een herden-

kingsplek voor alle overleden kinderen, 

ongeacht geloofsrichting of -achtergrond. 

Met het beeld wordt de verbondenheid 

getoond met alle ouders die vroegtijdig hun 

kindje door de dood verloren hebben. In 

sommige gevallen ging het om levenloos 

geboren of nog niet gedoopte kindertjes. 

Deze laatste mochten volgens de toen-

malige regeling niet in de gewijde aarde 

van de R.K. begraafplaats worden bijgezet. 

Tussen 1950 en 1980 werden deze kinderen 

naamloos begraven aan de rand van de 

begraafplaats. Het gemis heeft veel leed 

gebracht in de harten van de ouders en 

familie. Het beeld symboliseert het meeleven 

met dit verdriet.

Diverse huishoudens in Heemstede 

hebben een brief van de gemeente ont-

vangen met het verzoek de beplanting te 

snoeien. Een fl ink aantal inwoners heeft 

hierop gereageerd. Hieronder lichten we 

daarom graag toe wat ons tot deze actie 

bewogen heeft. 

Voorheen moesten de gemeentelijke 

opsporingsambtenaren (GOA’s) geregeld 

optreden naar aanleiding van klachten over 

overhangende begroeiing vanuit particu-

liere tuinen. Dit jaar is ervoor gekozen om 

alles in de gemeente in één keer goed aan 

te pakken. 

Zie verder pagina 2

Brieven aanpak
overhangend groen



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

Energie. Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie. 

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

Julianalaan).

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden met borden aangegeven. Uitgebreide informatie over het project 

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

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Als eerste 

wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Mozartkade en de Diepenbrocklaan. 

Bestemmingsverkeer voor de Mozartkade, Johannes Verhulstlaan en Van Breelaan 

wordt omgeleid via de Diepenbrocklaan. 

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

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

de Von Brucken Focklaan. 

Nijverheidsweg
Tot en met 8 mei 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering van de 

Nijverheidsweg. Op de rijbaan tussen de Van den Eijndekade en de Cruquiusweg kunnen 

wegverkeer en voetgangers hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

Cruquiusweg, van Nijverheidsweg tot Wipperplein
Van 11 mei tot en met begin juni 2009 is de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg, 

tussen Nijverheidsweg en Wipperplein, afgesloten voor alle verkeer. 

De afsluiting is noodzakelijk voor de uitvoering van rioleringswerkzaamheden in het 

gebied. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en borden aangegeven. 

Fietsverkeer wordt omgeleid via de Nijverheidsweg, de Van den Eijndekade en 

Heemsteedse Dreef. 

In verband met de realisatie van een tijdelijke doorgang voor hulpdiensten op de kruising 

Nijverheidsweg - noordelijke parallelweg Cruquiusweg, wordt het verkeer op de hoofd-

rijbaan van de Cruquiusweg naar één rijbaan geleid. Verkeer komende vanuit Hoofddorp 

ondervindt hier vertraging door.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
Tot half mei 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool 

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

Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

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

trottoir hersteld. Het werkgebied is met bebording afgezet. 

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

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

gebied ontvangen een brief over de planning van de werkzaamheden.

Werk aan de weg 
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Regelmatig blijken de Schotse 

Hooglanders in het wandelbos Groenen-

daal groente- en fruit(afval) te krijgen 

van bezoekers. Om verschillende 

redenen is deze vorm van bijvoeren niet 

toegestaan.

Het is gebleken dat de aangeboden 

etenswaren de algemene gezondheid 

van de dieren schaden. De voedselresten 

kunnen bovendien ziektekiemen bevatten 

die de dieren kunnen besmetten. 

Daarnaast is het effect van bijvoeren dat 

de Schotse hooglandrunderen gaan wen-

nen aan de aanwezigheid van mensen 

en zich op den duur aan bezoekers gaan 

opdringen. Het gevaar van verwondin-

gen, die de dieren onopzettelijk kunnen 

veroorzaken met hun hoorns of door hun 

gewicht, is dan aanwezig.

Koeien voeren niet toegestaan 
in wandelbos Groenendaal

Wij verzoeken u daarom dringend de dieren 

niet te voeren en ruim afstand te bewaren. 

Het voerverbod geldt zowel in het bos als 

op het terrein van de kinderboerderij en 

staat aangegeven op borden bij de 

ingangen van het bos. 

Verkeersbesluit

Aanwijzen parkeerplaats Ko-bus Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede

Het college van B&W heeft het volgende besloten:

1.   door het verwijderen van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Lieven de 

Keylaan, ter hoogte van nummer 24, de meest zuidelijk gelegen algemene gehandicapten-

parkeerplaats op te heffen;

2.  door het aanbrengen van het bord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onder-

bord met de aanduiding ‘Ko-bus’, op de Lieven de Keylaan, ter hoogte van nummer 24, 

het betreffende parkeervak aan te wijzen als parkeerplaats voor de Ko-bus van de 

Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage. 

Tegen dit verkeersbesluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatiedatum 

bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij 

een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 

voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten 

griffierechten worden betaald.

Vervolg van pagina 1

Er is een inventarisatie gemaakt van loca-

ties met overhangend groen waarna de 

betreffende particulieren zijn aangeschre-

ven. Aan deze aanpak kleven natuurlijk 

enkele risico’s: 

- vanaf de inventarisatie (december - 

maart)  tot het verkrijgen van de brief 

(april), hebben veel mensen inmiddels al 

snoeiwerkzaamheden verricht; 

- de situaties zijn zeer uiteenlopend; waar

de een ingrijpend moet snoeien, hoeft de 

ander kleine maatregelen te nemen om de 

doorgang op de stoep te bevorderen. In dat 

laatste geval kan de brief te streng over-

komen. Dat spijt ons.

We begrijpen dat de brief bij ontvangers 

vragen op kan roepen. Alle vragen of klach-

ten op dit gebied zullen we uiteraard zorg-

vuldig behandelen en we staan altijd open 

voor suggesties!

Herinrichting Binnenweg? 
Discussieer mee op...

www.heemstede.nl
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Raadsbesluiten 23 april 2009

Aanwezig waren 17 van de 21 raadsleden

- Terugkoppeling werkgroep Toekomstverkenning 

 Conform de voorstellen wordt besloten. De fractie van HBB stemt tegen.

- Audioverslaglegging van raads- en commissievergaderingen

 Conform het voorstel wordt besloten.

- Nota ‘Subsidie- en tarievenbeleid sport’

 Conform het voorstel wordt besloten. De fractie van Nieuw Heemstede stemt tegen.

- Beschikbaar stellen budget 2009 voor uitvoering Verordening tegemoetkoming verhuis- 

en herinrichtingskosten voor ouderen 2007.

 Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd. Mevrouw Hooij en de heer Leenders van de 

VVD-fractie stemmen tegen.

- (Her)benoeming leden commissie Welstand Heemstede

 Er vindt schriftelijke stemming plaats. Op beide personen worden 17 stemmen uitgebracht. 

Voor de heer Quispel 16 stemmen vóór en 1 blanco; voor mevrouw Smit 17 stemmen 

vóór, waarmee beiden voor genoemde periode zijn benoemd.

- Overdracht materiaal brandweer aan VRK en wijziging gemeenschappelijke regeling met VRK 

Conform het voorstel wordt besloten.

- Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

 Conform het voorstel wordt besloten.

- Verordening langdurigheidstoeslag

 Conform het voorstel wordt besloten.

- Toetreden Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Leerplicht/RMC

 Conform het voorstel wordt besloten.

- Invoering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

 Conform het voorstel wordt besloten.

- Uitbreiding locaties ondergrondse inzameling huishoudelijk afval en gft

 Conform het voorstel wordt besloten.

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf de maandag 

na de raadsvergadering. Een beknopt verslag en een lijst met toezeggingen volgt later die week. 

Via de website zijn overigens ook alle raadsvoorstellen, amendementen en moties in te zien.

Agenda's
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 11 mei a.s. in 

het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Voorgenomen verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Burg. van Lennepweg en intrekken 

linksafverbod Oude Posthuisstraat-Herenweg (B-stuk)

- Natuurwaardenkaart (B-stuk)

- Aanpassing welstandsbeleid Centrum Heemstede (B-stuk)

- Drempels op gebiedsontsluitingswegen (B-stuk)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 12 mei a.s. 
in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Nadere uitwerking oplossen knelpunten sportaccommodaties (A-stuk)

- Nota Mantelzorgondersteuning (B-stuk)

- Prestaties 2008 Bibliotheek Heemstede (C-stuk)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 13 mei a.s. 
in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Jaarrekening 2008 (A-stuk)

- Bibob beleidsregels (A-stuk)

- Inspraaknota gemeente Heemstede 2009 (B-stuk)

- Jaarverslag 2008 Commissie voor bezwaarschriften Heemstede en vaststelling notitie ‘De 

bezwaarschriftenprocedure heroverwogen en de toepassing van mediationtechnieken in 

de bezwaarfase’ (C-stuk)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over het spreek-

recht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem 

contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Wijzigingen bij verkiezing Europees Parlement 2009

Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus. Dit keer worden de leden voor het Europees 

Parlement gekozen. Omdat onder andere de Kieswet op een aantal belangrijke punten is 

aangepast, willen wij u nu alvast op de hoogte brengen van voor u belangrijke wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer met stemmachines gestemd mag worden. Dit 

betekent dat er weer met stembiljetten en het klassieke rode potlood gestemd moet worden. 

Wat betekent dat voor u? Mogelijk moet u wat langer wachten dan u gewend was. Want het 

proces van het uitbrengen van de stem duurt langer. Het zal voor velen van u wennen zijn 

en wellicht gaat u voor de eerste keer stemmen met het rode potlood. Want de gemeente 

Heemstede heeft al sinds het begin van de jaren 90 gebruikgemaakt van de stemmachine. 

Mocht u vragen hebben over de nieuwe manier van stemmen, dan kunnen de stembureau-

leden u straks in het stembureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau 
De gemeente Heemstede doet ook bij deze komende verkiezing mee aan het 'Experiment 

Stemmen in een willekeurig stembureau'. Dit betekent dat u ook deze keer in elk stem-

bureau naar keuze in Heemstede kunt stemmen. 

Identificatieplicht
Let op, in de Experimentenwet is nu een identifi catieplicht opgenomen. Deze houdt in dat u 

samen met uw stempas verplicht een geldig legitimatiebewijs moet tonen. Houdt u daar 

rekening mee! Mocht u willen stemmen en uw legitimatiebewijs is verlopen, dan moet u 

minimaal één week vóór de verkiezing bij de publieksbalie van de gemeente een nieuw 

document aanvragen en deze uiteraard ook voor het stemmen ophalen. Zonder geldig 
legitimatiebewijs mag u dus niet stemmen!

U moet zelfstandig kunnen stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt bij het 

stemmen. Mogelijk heeft in het verleden iemand u geholpen met het drukken op de juiste 

knoppen, omdat u er misschien niet zelf bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor u 

was. Nu moet u alleen het stemhokje ingaan om te stemmen. Verschillende stemlokalen 

zijn toegankelijk voor rolstoelen. Daarnaast is het ook mogelijk om het tafelblad van het 

stemhokje te verlagen, zodat u eventueel zittend in een rolstoel uw keuze kunt aangeven.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

afdeling Publiekszaken, tel. (023) 548 56 47 of 548 56 48.

Loket Heemstede

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 maat-

schappelijke 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.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.



I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  6  M E I  2 0 0 9

HeemstedeNieuws

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat 

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

melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de 

hoogte houden.

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

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoon-

beantwoorder.

Meldpunt overlast

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

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

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

Jaarrekening 2008
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 14 april 2009 de 

jaarrekening 2008 vastgesteld. De rekening van baten en lasten sluit met een voordelig 

saldo van € 1.542.000. De jaarrekening 2008 is gecontroleerd door Ernst & Young accoun-

tants. Dit heeft geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de 

accountant een oordeel geeft over de getrouwheid van de fi nanciële verantwoording en de 

rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balans-

mutaties. In de commissie Middelen van woensdag 13 mei a.s. en in de raadsvergadering 

van donderdag 28 mei a.s. zal de jaarrekening 2008 van de gemeente Heemstede worden 

behandeld. Deze jaarrekening ligt ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en 

de bibliotheek aan het Julianaplein.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.292 het uitbreiden van het pand - Raadhuisstraat 75

2009.063 het verbouwen/uitbreiden van een winkel - Binnenweg 165

 en woning

2009.093 het veranderen van een raam naar - Orchideeënlaan 28

 openslaande deuren

2009.095 het uitbreiden van een tandartsenpraktijk - Industrieweg 11

2009.096 het plaatsen van een bouwbord in  - Zandvaartkade/Binnenweg  

 groenstrook

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2008.174 het uitbreiden van een supermarkt - Jan van Goyenstraat 

21-23

Aanvragen sloopvergunning
2009.919 het gedeeltelijk slopen van een - Jan van Goyenstraat 21-23 

 winkel/opslag

2009.920 het verwijderen van asbest - Dr. Schaepmanstraat 35

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

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

(Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 28 april 2009)
2009.048 het plaatsen van twee dakkapellen,  - Lanckhorstlaan 9

 het wijzigen van de zolder verdieping en 

 wijzigen van de keuken en berging

De bovenstaande vergunning ligt op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

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

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

Online afspraak maken met 
Burgerzaken?
www.heemstede.nl


