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PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
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Tel. 023-5242809

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Gepaneerde
kipschnitzels

4 stuks

U koestert het.
Uw vrouw haat het.

Wij slaan het op.

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

Geen extraverplichtingen

Eerstemaand huur

Huur nu uw opslagruimte bij Shurgard!
• Steeds de beste prijs • Huur vanaf één week 
• 7d/week toegang, 24u/dag op verzoek

Shurgard Heemstede - Cruquiusweg 29

 shurgard.nl
 023 548 33 50

Aanstaande 
zondag: 

Jaarmarkt in 
centrum!

heemstede – Iets om naar uit 
te kijken is de grote, gezellige 
en altijd drukke Jaarmarkt in het 
centrum van Heemstede. De edi-
tie van 2011 vindt plaats op zon-
dag 15 mei. Zoals u van ande-
re jaren gewend bent, staan tal 
van kramen op de Raadhuis-
straat en Binnenweg. Niet alleen 
zijn diverse winkels uit Heem-
stede present; marktkooplui uit 
het gehele land bieden mooie en 
leuke artikelen aan. Bovendien 
worden kraampjes bemand / be-
vrouwd door het verenigingsle-
ven uit Heemstede. En... Uiter-
aard kunt u terecht op terras-
jes of bij kraampjes waar allerlei 
smakelijke dingen voor de lek-
kere trek te koop zijn. De voor-
jaars-jaarmarkt is een leuke acti-
viteit voor het hele gezin en mag 
u niet missen!
De markt is tussen 11 en 17 uur 
te bezoeken.

De Heemsteder terug op oude stek!
heemstede – Sinds deze week 
is ‘de Heemsteder’ weer terug in 
Heemstede! Aan de Camplaan 
35, in hetzelfde pand waar het 
kantoor van de best gelezen lo-
kale krant van Heemstede en 
Bennebroek al eerder was ge-
vestigd. Het pand is van bin-
nen opgefrist en doet dienst als 
redactie/acquisitiekantoor en 
beschikt vanzelfsprekend over 
alle moderne communicatie-
middelen. De bekende mail-
adressen voor redactie (redac-
tie@heemsteder.nl) en adver-
tenties (aanlever@heemsteder.
nl) zijn niet veranderd. Het tele-
foonnummer wèl! Dat is: 023-
8200170. Fax: 023-8200169.

Enkele jaren geleden besloot de 
uitgever (Heemsteder Uitgevers 
bv) de productie van diverse 
krantentitels onder één dak te 
brengen in Aalsmeer. Dat was 
al het geval in het gebied boven 
het Noordzeekanaal. In IJmui-
den huist het tweede grote re-
giokantoor van de uitgeverij-
en waar maar liefst zeven huis-
aan-huisbladen worden ge-
maakt. In Aalsmeer, het hoofd-
kantoor, worden sinds 1886 (!) 
de drie Nieuwe Meerbode bla-
den gemaakt (Aalsmeer, Uit-
hoorn en Ronde Venen). Om-
dat steeds vaker alle commu-
nicatiestromen via mail gaan, 
was het overbrengen van de 

Heemsteder naar Aalsmeer op 
zich een effectieve maatregel. 
De band met Heemstede bleef 
sterk. Immers: de correspon-
denten wonen in Heemstede en 
ook de advertentieverkoop is 
regelmatig op bezoek bij (nieu-
we) winkels.
Wel bleef de wens bestaan voor 
een eigen plek in Heemste-
de. Een lokale krant tussen de 
Heemsteedse inwoners en win-
keliers, dichtbij en makkelijk 
bereikbaar, dat was de wens en 
die is nu gerealiseerd. Alleen de 
Heemsteder is ook ècht geves-
tigd in Heemstede!
u weet ons te vinden!
camplaan 35, heemstede. 



pagina 2 11 mei 2011

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 22 t/m 27 april 2011)

Huwelijken:
Geen huwelijken deze peri-
ode.

Geboorte:
Martijn A. van Wolferen, 
zoon van S.A. van Wolferen 
en M. Veenhuijsen.

Verbindingsweg N205-N206 
wordt nieuwe sluiproute

De Gemeente Hillegom is een groot voorstander van de meest 
noordelijke variant van de verbindingsweg N205-N206. Deze vier-
baans verbindingsweg ligt pal tegen de dorpen Bennebroek en Vo-
gelenzang en voert dwars door het openbare wandelbos van psy-
chiatrisch ziekenhuis De Geestgronden.  Tot op heden zijn de be-
woners van Bennebroek en Vogelenzang niet geïnformeerd over dit 
tracé. De schetsmatige ontwerpen die de bewoners via de media 
hebben kunnen inzien beloven niet veel goeds. Zo is er sprake van 
enorme op- en afritten aan de Rijksstraatweg. De verbindingsweg, 
waar 100 kilometer op mag worden gereden, gaat zorgen voor een 
enorme verkeerstoename in ondermeer Bennebroek, Heemstede 
en Haarlem. Veel automobilisten zullen gebruik maken van de ver-
bindingsweg om sneller in Haarlem of  Zandvoort te komen. Naast 
deze verkeerschaos maak ik mij ook ernstige zorgen over de toe-
name van fijnstof, het verpesten van het cultuurhistorische land-
schap, lawaaioverlast en de kosten die met deze overbodige weg 
gepaard gaan.
Veel bewoners met mij, vragen zich dan ook af wat het nut is van 
deze oost-west verbinding. De verlenging van de N207 is bijvoor-
beeld veel goedkoper en praktischer en voldoet ook aan de uit-
gangspunten van de oorspronkelijke plannen. Wanneer B&W van 
Bloemendaal en Heemstede in actie tegen de plannen rond deze 
verbindingsweg? Want het ziet er naar dat deze gemeenten de las-
ten zullen dragen maar niet de lusten. 
 
Frank van der Schaar
Bennebroek
fvanderschaar@ziggo.nl

INGEZONDEN

Linda Janssen 
van Teestie 

genomineerd
Heemstede - Via de websi-
te www.horecahelden.nl kan er 
vanaf vandaag tot en met woens-
dag 18 mei gestemd worden op 
de genomineerden voor de titel 
LunchroomHeld. Een van de ge-
nomineerden voor Lunchroom-
Held is Linda Jansen van Teestie 
in Heemstede. De winnaar wordt 
20 mei bekend gemaakt en dingt 
mee naar de landelijke titel Ho-
recaHeld 2012.
Linda van Teestie in Heemste-
de heeft in korte tijd een echt 
en hecht team weten te creëren 
dat er voor haar, de zaak en de 
gasten staat. Zij is altijd oprecht 
vriendelijk en geïnteresseerd in 
haar gasten. Ook haar perso-
neel krijgt stuk voor stuk de be-
trokkenheid die bij hen past. Of 
het nu de medewerkerster is van 
middelbare leeftijd die graag 

Sierbestrating & Hovenierscentrum Oosteinde

Aankomend weekend opening 
nieuwe tuinhoutloods!

Hillegom – Achter het grote 
tuincentrum De Oosteinde aan 
de Zandlaan in Hillegom/Ben-
nebroek is nog veel meer bedrij-
vigheid. Het is misschien wel het 
best bewaarde geheim voor ho-
veniers en particulieren, op zoek 
naar sierbestrating en hout! Wie 
langs het tuincentrum naar ach-
teren rijdt, ziet meteen een gro-
te, spiksplinternieuwe loods. Dit 
is de nieuwe aanwinst van Sier-
bestrating & Hovenierscentum 
Oosteinde en deze loods wordt 
aanstaand geopend! U kunt op 
het omvangrijke terrein naar 
hartelust kijken wat er allemaal 
mogelijk is aan sierbestrating 
van uw tuin èn tevens alle mo-
gelijke tuinverfraaiingen (harde 
materialen) bewonderen. Tuinve-
randa’s, allerlei soorten schuttin-
gen, priëlen, complete tuinhui-
zen... Groot, groter, grootst. Wat 
een ruimte op dit terrein! Ook de 
nieuwe tuinhoutloods is ruim en 
heeft naast opslag van hout ook 
een ontvangstruimte. Hier ziet u 
voorbeelden van siertegels, maar 
kunt u ook diverse beitsen uit-

zoeken en wordt tuinverlichting 
van In-lite belicht. Een topmerk 
van hoge kwaliteit, wat ook type-
rend is voor het gehele assorti-
ment.
Het Sierbestrating & Hoveniers-
centrum wordt gerund door 
Marcel de Veen en Henk van 
de Ploeg. Jarenlange ervaring 
in de branche levert voor hove-
niers maar ook voor particulie-
ren de expertise op waar je al-
leen maar trots op kunt zijn. 
Marcel en Henk hebben aan een 
half woord genoeg. “Als mensen 
over hun tuinwensen praten, ho-
ren wij precies wat ze willen”, al-
dus Marcel. De reacties op de 
nieuwe fraaie loods en de enor-
me keuze in siertegels en hout 
zijn lovend. Eéntje liet zich iet-
wat teleurgesteld uit, laat Marcel 
weten. “De keuze is zó groot...!” 
Dat is natuurlijk een mooi com-
pliment!
Aankomend weekend is het de 
moeite waard om te komen kij-
ken aan de Zandlaan 22b. Er zijn 
aantrekkelijke kortingen en voor 
kinderen is er een springkussen. 
Natuurlijk kunt u hier altijd uit-
stekend advies krijgen en zon-
dag zelfs een proefontwerp la-
ten maken voor uw tuin, tussen 
10 en 17 uur zijn er twee tuinont-
werpers aanwezig. 
Kijk ook op:
www.sierbestratingoosteinde.nl 
Tel. 023-5841067.

een SVH-diploma wil, de stu-
dente die wil weten of haar af-
studeren te combineren valt met 
haar werk bij Teestie of de MBO-
scholier die graag praktijkerva-
ring wil opdoen.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
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Klezmaran speelt voor u
Heemstede – Op zondag 29 
mei  geeft het Ensemble Klez-
maran een concert in de Petra-
kerk  te Heemstede aan de Lim-
burglaan 3.

Aanvang is 15.00 uur. Zaal open 
om 14.30 uur. Toegang vrij. Na 
afloop is er een collecte ter be-
strijding van de kosten.

Ensemble Klezmaran bestaat 
al meer dan tien jaar en speelt 
klezmer in een kleine bezetting. 
Klezmer is de muziek van rond-
trekkende muzikanten van Jood-
se origine. 

Dat is Jiddische muziek voor 
feesten en partijen, voornamelijk 
uit het begin van de 20ste eeuw. 
De muzikanten trokken van stad 
naar stad en speelden alles wat 
lekker klonk. Hierdoor kent Klez-
mer geen universele stijl. Soms 
zijn er duidelijke Poolse, Russi-
sche of Roemeense invloeden te 
herkennen. De liedteksten zijn 
vaak melancholiek of filosofisch. 
Er is echter ook ruimte voor gro-
te uitbundigheid. 
Het programma heeft als titel 
Dos Lejben weint, dos Lejben 
lacht. (Het leven huilt, het leven 
lacht).

Klassiek 
Concert in 

Kapel Bosbeek

NBvP, Vrouwen van Nu
Heemstede - Op woensdag-
middag 18 mei om 14.00 uur is 
de laatste afdelingsmiddag van 
het Vrouwen van Nu-seizoen. In 
de ‘Molenwerf’, Molenwerfslaan 
11 te Heemstede (achterom).
Zoals gebruikelijk is dit een ver-
rassingsmiddag, georganiseerd 
door leden van de afdeling.
Een mooie gelegenheid voor ge-

interesseerden om een kijkje te 
komen nemen.
Deze middag worden er ook 
twee 25-jarige jubilarissen ge-
huldigd.
Vanaf maandag 16 mei staat elke 
maandagmiddag fietsen op het 
programma. Entree voor niet-le-
den: 2,50 euro. Inlichtingen: 023-
5736750 of 5280340.

Bettine Vriesekoop vertelt 
over China bij Blokker
Heemstede - De naam Bettine 
Vriesekoop (1961, Hazerswoude) 
is onlosmakelijk verbonden met 
tafeltennis en China. In haar rij-
ke sportcarrière stuit ze steeds 
weer op de suprematie van de 
Chinese tafeltennissers. Ze be-
gint in 1996 aan de studie sino-
logie in Leiden en schrijft twee 
succesvolle boeken over haar 
ervaringen in China: Heimwee 
naar Peking (1994) over haar 
trainingsstages in China en Bij 
de Chinees (2006) over de para-
doxen en geheimen van de Chi-
nese cultuur. Als selfmade Chi-
na-expert krijgt Bettine Vriese-
koop in 2006 de kans correspon-
dent te worden voor NRC Han-
delsblad en NRC Next. Drie jaar 

lang doet ze gepassioneerd ver-
slag vanuit de hoofdstad Peking 
en reist ze kris kras door het on-
metelijke land voor haar journa-
listieke verhalen.
Begin dit jaar verscheen Duizend 
dagen in China. Bettine vertelt 
openhartig hoe zij met vallen 
en opstaan haar weg moet vin-
den als journalist in een bureau-
cratisch land. In de aanloop naar 
de Olympische Spelen doet ze 
verslag van de opstanden in Ti-
bet, de aardbeving in Sichuan en 
de confrontatie tussen Oost en 
West. Ook schrijft Bettine over 
haar eigen dagelijkse leven in 
de wereldstad: over Wang, haar 
hulp in de huishouding, haar as-
sistent Colin en over het zware 
werk als correspondent in een 
cruciale fase van de ontwikke-
ling van China. Over de angst 
die ze voelt als ze op reporta-
ge gaat en haar zoon in Peking 
moet achterlaten, maar ook over 
de voldoening van haar leerpro-
ces en verrijkende ervaringen.

De toegang voor deze woens-
dagavond 18 mei is 7,50 euro. 
Reserveren via 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl. 
De lezing begint om 20.00 uur.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.
Tel. 023-5282472
info@boekhandelblokker.nl
www.boekhandelblokker.nl 

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 kun-
nen niet worden geplaatst.

Toscaanse tuin

al lerend de lessen
onder statige cipressen

over rust zonder
complexiteit

terwijl de zon de dag berijdt
openen gene gedachten

alle deuren
vermengd met intense

kruidengeuren
schrijf ik een pittig gedicht

Bart Jonker,
uit de bundel

“schrijfzaam”

Dichtstorten Boudewijn de Groot opent 
de Haarlemse Dichtlijn
Regio - Boudewijn de Groot 
opent de Haarlemse Dichtlijn. De 
Dichtlijn is ontstaan uit de cul-
turele traditie van Taverne de 
Waag, waar Boudewijn de Groot 
in de jaren zestig talloze keren in 
betrekkelijke anonimiteit op het 
open podium optrad.
Bijna honderd dichters dragen 
op Hemelvaartsdag 2 juni voor 
uit eigen werk tijdens poëziema-
nifestaties van bekende Haar-
lemse culturele instellingen en 
talenten op historische locaties 
rond de Grote Markt. Het evene-
ment wordt geheel door vrijwilli-
gers georganiseerd.

De Stichting Haarlemse Dichtlijn 
biedt een podium voor dichters 
van diverse pluimage, voor be-
ginnende en ervaren vrijetijds-
dichters, professionals en laat 
een groot publiek genieten van 
de dichtkunst. Na het succes 
van de eerste vijf edities Haar-
lemse Dichtlijn pakt het organi-
satieteam het evenement dit jaar 
groots aan. Op verschillende his-
torische locaties rond de Grote 
Markt worden poëziemanifesta-
ties gehouden onder de artistie-
ke leiding van:
• Stadsdichter Sylvia Hubers 
(stadswandeling met Haarlem-
gedichten)
•Nieuwe Teisterbant (Café-Res-
taurant Brinkmann)
• Huisartsencabaret Menig ge-
ween is helaas iatrogeen (Arche-
ologisch Museum)
• Fredie Kuiper (Taverne de 
Waag)
• Willemien Spook (Atelier Sep-
tember)

• Ampzing Genootschap (Café 
Koops)

De plenaire opening en afslui-
ting vinden plaats in de Vishal 
aan de Grote Markt. Het wordt 
een groot poëtisch feest: de 
voordrachten worden omlijst met 
muziek of theater.

Bijna honderd dichters van bin-
nen en buiten Haarlem hebben 
zich aangemeld om hun gedicht 
voor te dragen. De inschrijving is 
inmiddels gesloten.
Onderdeel van het programma 
is een korte wandeling rond de 
Grote Markt door stadsdichter 
Sylvia Hubers. Tijdens deze wan-
deling dragen dichters een ge-
dicht over Haarlem voor. Er is 
nog beperkt ruimte  voor  aan-
tal voordrachten tijdens deze 
wandeling. Dichters kunnen zich 
aanmelden via info@haarlemse-
dichtlijn.nl

Van alle dichters wordt één ge-
dicht gepubliceerd in de gele-
genheidsbundel die op 2 juni ten 
doop wordt gehouden. De bun-
del wordt fraai vormgegeven 
door Jacques Overtoom.

De Haarlemse Dichtlijn wordt 
door alle betrokkenen georga-
niseerd op vrijwillige basis. Het 
evenement is voor het publiek 
gratis te bezoeken. Het defini-
tieve programma wordt eind mei 
bekendgemaakt.

Haarlemse Dichtlijn: Hemel-
vaartsdag, donderdag 2 juni van 
12.00 uur tot 18.00 uur.

Heemstede - Zondagmid-
dag 15 mei  komen bariton, 
Julien Traniello en de pia-
niste, Shuann Chai een con-
cert geven in de kapel van 
Bosbeek. Zij zullen de liede-
rencyclus ‘Die schöne Mül-
lerin’ van Franz Schubert uit-
voeren.

Aanvang: 15.00 uur. Toegang 
gratis.

Zorgcentrum en Verpleeg-
huis Bosbeek krijgt dit con-
cert aangeboden door Stich-
ting Musicians Worldwide. 
Dankzij sponsoring is de-
ze stichting in staat om jon-
ge getalenteerde musici in 
zorgcentra te laten spelen. 
Tegelijkertijd doen de musici 
concertervaring op. 

Voor dit jaar zijn er nog twee 
andere concerten op de 
zondagmiddag, namelijk op 
14 augustus en 6 novem-
ber. Buurtbewoners van Bos-
beek worden uitgenodigd om 
samen met de bewoners te 
genieten van deze concerten.

Bezoekers kunnen boven-
dien gebruik maken van de 
faciliteiten van het restau-
rant. Voor een maaltijd is het 
raadzaam om te reserveren 
via de receptie van Bosbeek: 
023 – 8929900.

Vrijdag de 13e als reden 
voor een feestje

Heemstede - Na Koninginne-
dag heeft de Oranje kater nog 
nauwelijks zijn hielen gelicht 
of de Zwarte kater komt er al 
weer aan.
Een onheilspellend leuke 
avond staat hem of haar te 
wachten die vrijdag 13 mei 
Café de 1ste Aanleg bezoekt 
aan de Raadhuisstraat, hoek 
Kerklaan.

Voor Kees en Christine He-
ger en hun team een mooie 

reden om er een extra span-
nende avond van te maken.

Welk ‘onheil’ je te wach-
ten staat mag vooraf natuur-
lijk niet helemaal bekend 
worden maar reken gerust op 
een middag en avond die met 
extra aandacht worden inge-
vuld met mooie dranken, lek-
kere hapjes en een dansbaar 
muziekprogramma.

De dress-code is zwart.
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Bevrijdingsvuur 5 mei opgehaald
Heemstede - Middernacht 
van 4 op 5 mei werd het bevrij-
dingsvuur ontstoken op het 5 
mei plein in Wageningen. Bij ho-
tel de Wereld ontving het team 
medewerkers van de gemeen-
te Heemstede en Nick Schoen-
makers van AJEWE  de fakkel. 
Daarmee begon de estafette-
loop naar het raadhuis in Heem- 
stede. De 110 kilometer werd 
gelopen door negen lopers die 
precies volgens het boekje om 
half tien de Camplaan inliepen. 
Op het Raadhuisplein ontving 
burgemeester Marianne Heere-
mans de lopers Cees de Schip-
per, en zijn zoon Remco, Rinke 
van den Bor, Ruud Lubberts, Arie 
Bot, Jeroen Heinen, Jan Snoeks, 
de veteranen Gerard Visser, 

Louis Passos en George Pas-
sos. De fietsers Jan Molenkamp, 
Ronald de Wit, Niels Otter-
hof en Arie van Diest begeleid-
den de lopers en coach Suzan-
ne Post zag dat het goed ging. 
Met de spullen van AJEWE loop 
je lekker en met de broodjespak-
keten van Broodje Bram blijf je 
wakker. Daarnaast doe je zoveel 
indrukken op bij de plechtigheid 
op het 5 mei Plein in Wagenin-
gen met al die andere lopers. Het 
bevrijdingsvuur staat sinds 1948 
symbool voor leven in vrijheid en 
vrede. Dit bevrijdingsvuur wordt 
door 2000 lopers en begeleiders 
opgehaald en als een “lopend” 
vuurtje verspreid door zestig 
gemeenten in heel Nederland. 
Iedere loper liep ongeveer 20 

kilometer en zij brachten de 
fakkel op ongeveer de geplan-
de aankomsttijd half tien naar 
het raadhuis. Voorzitter van de 
adviescommissie veteranen 
Gerard Visser bracht de fakkel in 
de Jeep, een Dodge WC 51 uit 
1942 van Schenkel Timmertech-
niek, naar burgemeester Mari-
anne Heeremans. Evenementen 
manager  Bert de Vos ontstak 
het vredesvuur voor het raad-
huis. De binnenkomst van de 
bevrijdingsvuur  estafette kreeg 
een extra accent door het op-
treden van de Band of Liberati-
on uit Leiden in geallieerde uni-
formen uit de Tweede Wereld-
oorlog. Zij speelden muziek uit 
diezelfde periode.
Ton van den Brink

Concerto in Memoriam in 
gedenkpark Westerveld

Regio - Op zondag 5 juni om 
14.00 uur is het gedenkpark 
van Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld het decor 
van het traditionele ‘Concer-
to in Memoriam’. De prachtige 
natuur, het gesproken woord 
en de indrukwekkende muziek 
van Holland Symfonia vormen 
tijdens het concerto de ingre-
diënten van dit unieke open-
luchtconcert. Het programma 
start om 14.00 uur.
Het gerenommeerde ballet- en 
symfonieorkest Holland Symfo-
nia verzorgt dit jaar de muzika-
le omlijsting. Het orkest - onder 
leiding van dirigent Otto Tau-
sk - is de vaste partner van Het 
Nationale Ballet en begeleidt 
al sinds jaar en dag wereldbe-
roemde  producties. Het pro-

gramma bestaat onder meer uit 
een vioolconcert van Mendels-
sohn, met als soliste de inter-
nationaal bekende violiste Isa-
belle van Keulen. Daarnaast zal 
Jan Terlouw dit jaar het woord 
van troost spreken. Terlouw 
is bekend als oud-D’66 politi-
cus en oud-minister van eco-
nomische zaken, maar ook als 
schrijver van (kinder)boeken 
als Oorlogswinter, Briefgeheim 
en Koning van Katoren.
Met dit jaarlijkse herdenkings-
concert in de open lucht wil 
Westerveld zoveel mogelijk 
mensen een mogelijkheid bie-
den hun dierbaren te geden-
ken. Het concert is daarom 
ook vrij toegankelijk, iedereen 
is van harte welkom. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

Haarlemse Cricket Club Rood 
en Wit viert 130-jarig jubileum
Regio - Met een oprichtings-
jaar 1881, geldt ze als een van de 
oudste cricketverenigingen van 
Nederland. Ondanks haar verge-
vorderde leeftijd van 130 zomers, 
is Rood en Wit nog altijd spring-
levend op het sportcomplex aan 
de Spanjaardslaan. Op vrijdag 13 
mei om 15 uur gaat het seizoen 
voor de jeugd van start met een 
gezellige openingsdag. Daarbij 
zijn natuurlijk ook alle vriendjes, 
vriendinnetjes, klas- en buurt-
genoten van 6-8 jaar van har-
te welkom om mee te doen met 
de cricketspelletjes. Dus ook als 
je nog nooit hebt gecricket: kom 
gezellig meedoen!
Het belooft een drukke dag te 
worden op Rood en Wit, want 
voor de oudere kinderen uit de 
U11 t/m U15 die al op cricket zit-
ten, is er vanaf 17 uur de strijd 
om de Posthuma Beker. Tijdens 
deze prestigieuze behendig-
heidswedstrijd die maar eens in 
de 5 jaar wordt gehouden, zijn 
punten te verdienen in alle on-
derdelen van de cricketsport. De 
beste all rounder wordt geëerd 
met medaille, historische wissel-
beker en eeuwige roem! 
Met deze openingsdag en strijd 

om de Posthuma Beker wordt 
het startsein gegeven voor een 
zomer vol jubileumactiviteiten 
op de vrijdagmiddag en –avond, 
met wedstrijden, reünies, caba-
ret en eten voor de hele familie.
De Haarlemse Cricket Club Rood 
en Wit speelt in de hoogste divi-
sie van het nationale cricket, de 
Topklasse. Rood en Wit koestert 
de 2e grootste jeugdafdeling van 
Nederland, met nationale jeugd-
spelers vanaf U12 tot en met 
U19. Al jaren is er een intensie-
ve uitwisseling met cricketland 
Nieuw Zeeland, waarbij Nieuw 
Zeelandse coaches naar Rood 
en Wit komen om alle leden, jong 
en oud, ambitieus en enthousi-
ast, het echte cricketvak te leren. 
Cricket is in de oude Engelse ko-
loniën nog altijd razend populair, 
in India ligt tijdens internationa-
le wedstrijden het openbare le-
ven zelfs volledig stil. Nieuwsgie-
rig naar die in Nederland onbe-
kende sport waarbij de cricke-
ters allang niet meer altijd in wit-
te tenues spelen? Kom dan eens 
op de vrijdagavond naar Rood en 
Wit voor de spannende Twenty 
20 wedstrijden vol spektakel en 
snelle acties. 



le kwetsbaarheid en er politiek en 
maatschappelijk erkenning kwam 
voor de psychische gevolgen van 
de oorlog. Deze ontwikkeling 
bracht een verandering in onze 
herdenkingscultuur teweeg. Die 
cultuur was aanvankelijk voorna-
melijk gericht op het herdenken 
van gesneuvelde militairen en ge-
fusilleerde verzetsmensen. Gelei-
delijk kwam er ruimte voor vele 
andere groeperingen die op spe-
cifieke wijze door de oorlog ge-
troffen waren, zoals de koopvaar-
dij en diverse categorieën slacht-
offers van concentratie- en ver-
nietigingskampen, van de Japan-
se bezetting in Nederlands-Indië 
en van dwangarbeid in diverse 
landen dichtbij en ver weg. Door 
de verhalen van hun nabestaan-
den wordt het verleden dat wij 
herdenken steeds nauwkeuriger 
ingevuld.
Naast de democratisering van het 
herdenken in Nederland, krijgen 
de thema’s waar ons herdenken 
zich op richt een steeds grote-
re reikwijdte. Het gaat niet meer 
alleen om een bezinning op het 
waarom en hoe van onderdruk-
king, rassenwaan, ideologische 
overheersing en onverdraag-
zaamheid van toen en daaraan 
gekoppeld om de verantwoorde-
lijkheid van een ieder zich te ver-
zetten tegen opnieuw opkomen-

de tekenen van deze verschijnse-
len in onze eigen maatschappij, 
maar ook om een bezinning op 
het ‘nooit meer’ op wereldniveau. 
Vrijheid wereldwijd
Het vijfjaren thema voor de 4 en 
5 mei activiteiten in Nederland is 
‘vrijheid wereldwijd’ en het speci-
fieke thema voor dit jaar ‘vrijheid 
op straat’. De recente politieke 
ontwikkelingen in de Arabische 
wereld hebben indringend duide-
lijk gemaakt dat die vrijheid daar 
op straat niet bestaat en dat voor-
al jongeren bereid zijn hun leven 
voor die vrijheid te geven. 
Ik richt mij in wat volgt vooral op 
de vrijheid van herdenken ‘op 
straat’ (in de openbare ruimte). 
Als wij de vrijheid die wij in de-
ze in Nederland hebben vergelij-
ken met die in vele andere door 
oorlog getroffen landen dan is on-
ze vrijheid relatief groot. Wereld-
wijd begint het besef te ontstaan 
dat herdenkingsrituelen van groot 
belang kunnen zijn voor publieke 
erkenning van geleden leed, voor 
individuele en collectieve rouw-
verwerking én voor een voor ie-
dereen menswaardige toekomst 
zonder oorlog en geweld. In de-
zelfde periode dat in het voorma-
lig Joegoslavië tot verbijstering 
van velen die geloofden in het 
‘nooit weer’ in Europa een oorlog 
woedde, vond veel verder van ons 
weg, in Rwanda, een grootscha-
lige genocide plaats. Deze duur-
de precies 100 dagen. Vaak wordt 
een vergelijking gemaakt tussen 
de genocide van de Joden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de 
genocide van de Tutsi bevolking in 
Rwanda. Aan beide lag een ideo-
logie ten grondslag die de beoog-
de slachtoffers hun menselijk-
heid ontnam. Een verschil was dat 
het Rwandezen waren die ande-
re Rwandezen ombrachten, vaak 
mensen met wie zij jarenlang als 
vrienden en buren omgegaan wa-
ren. Niet de gaskamers maar de 
machetes werden het symbool 
van de totale vernietiging. Een an-
der boom vernielt, men ook de 
vruchten van die boom doodt’. 
Met andere woorden, ‘als men 
geen aandacht heeft voor de ge-
schiedenis, vernielt men de toe-
komst van de volgende generatie’. 
Het is daarom, zo houdt het lied 
ons voor, dat wij de geschiedenis 
moeten her-denken. Her-denken, 
zo is mijn toevoeging, in eenheid 
én verscheidenheid.
Ton van den Brink
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Avondherdenking 4 mei
Heemstede – Met twee minu-
ten stilte afgelopen woensdag 4 
mei, aangekondigd met de Last 
Post door Harmonie St Micha-
el, werden de organiserende ve-
teranen Van der Plasse en Vis-
ser, de jeugd die het monument 
geadopteerd hadden en de ve-
len die meegekomen waren om 
te herdenken.  Leerlingen van 
de Bosch en Hovenschool droe-
gen gedichten voor van leerlin-
gen van de Jacobaschool. Kran-
sen werden gelegd door de bur-
gemeester, de gemeentesecre-
taris, de teamchef van de politie 
Duinrand en door veteranen.  De 
arts en antropoloog Annemiek 
Richters uit Heemstede, zij is be-
trokken bij  de zorg voor oorlogs-
slachtoffers in Rwanda, Oegan-
da en Congo, hield een herden-
kingsrede die hier onder iets in-
gekort is weergeven. 

De geschiedenis van onze
herdenkingscultuur
Annemiek Richters werd gebo-
ren in de Hongerwinter van 1945 
in het huis van een oom die we-
gens verzetsactiviteiten een aan-
tal maanden voor haar geboorte 
in het concentratiekamp Vught 
geïnterneerd werd. 
“In die periode werd met angst 
en spanning op bericht over of 
van oom gewacht. Dat bericht 
kwam niet, maar zijn familie 
bleef hopen dat hij nog in leven 
was. De 5 mei bevrijding werd 
met ingetogenheid en ambiva-
lente gevoelens gevierd. Een dag 
of tien later ontving mijn groot-
vader het bericht dat zijn zoon, 
mijn oom, in Vught was gefusil-
leerd, samen met 11 anderen. Hij 
is neergevallen onder het zingen 
van ‘Nu gaan wij op tot Gods al-
taren, tot God mijn God de bron 
van vreugd’. Achteraf bleek dat 
mijn oom al lang niet meer leef-
de toen ik geboren werd. Mijn 
grootvader heeft het grote ver-
driet om het verlies van zijn zoon 
altijd in stilte gedragen. Pas kort 
geleden las ik erover in zijn le-
vensverhaal dat lang voor mij 

verborgen in een lade had gele-
gen. Ik las tevens hoe mijn groot-
vader er stilzwijgend voor ge-
zorgd heeft dat er in Vught een 
natuurstenen monument kwam 
over de gehele breedte van de 
fusilladeplaats voor de daar cir-
ca 300 doodgeschoten gevan-
genen.

Eenheid en verscheidenheid 
in herinneren en herdenken
De stilte die wij vanavond geza-
menlijk in acht genomen heb-
ben, verschafte een moment van 
bezinning die ieder van ons voor 
zich ingevuld heeft. De ouderen 
onder ons die de Tweede Wereld-
oorlog bewust meegemaakt heb-
ben, hebben ieder hun persoonlij-
ke oorlogservaringen en herinne-
ringen daaraan. Wij die de oorlog 
niet bewust meegemaakt hebben, 
zoals de jongeren onder ons, zul-
len kennis over die oorlog op ver-
schillende manieren verworven 
hebben en verschillende beteke-

nissen aan die kennis hechten. De 
stilte, die dit soort van verschillen 
oversteeg, is het kernsymbool van 
onze Nederlandse nationale her-
denkingscultuur. Die cultuur heeft 
als uitgangspunt dat de herinne-
ring aan de oorlog levend wordt 
gehouden teneinde stil te staan 
en zich te bezinnen op de diepere 
waarden waarop de Nederlandse 
samenleving stoelt of zou moe-
ten stoelen, en die de Nederlan-
ders binden of dit zouden moeten 
doen. Bij her-denken gaat het om 
het opnieuw denken over wat er
toen gebeurde, hoe het gebeuren 
kon, en hoe te voorkomen dat het 
ooit weer gebeuren kan in Ne-
derland, in Europa en wereldwijd. 
Mijn grootvader was een van de 
velen die niet sprak over de pijn, 
het leed en het verdriet dat de 
oorlog op persoonlijk vlak veroor-
zaakt had. Het was pas in de jaren 
zeventig dat de direct en indirect 
door de oorlog getroffenen uiting 
gingen geven aan hun emotione-
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Met Gambiaanse band
14 Mei: Wereldwinkeldag!
Heemstede - Op 14 mei is het 
Wereldwinkeldag. Een dag waar-
op de Wereldwinkels in Neder-
land hun deuren extra wijd open 
zetten om u te ontvangen en hun 
producten te tonen.
Zo ook in Wereldwinkel Heem-
stede aan de Raadhuisstraat. 
Een mooie dag om, als u niet 
bekend bent met de producten 
uit de Wereldwinkel, eens ken-
nis te maken.
Ook een dag waarop de mede-
werkers van de Wereldwinkel 
hun trouwe klanten graag weer 
zien. Een dag waarop u kunt 
proeven van de (h)eerlijke hap-
jes en drankjes uit het Fair Trade 
food assortiment. 
Een dag waarop u verbaasd zult 
staan over de diversiteit van  
kunstnijverheidsproducten uit 
vele landen.
Tussen 11 en 15.00 uur geeft de 
band Djobuga uit Gambia een 
aantal optredens. Laat u mee-
voeren  op de klanken van Afri-
kaanse  muziek en dans.
En, last but not least: op Wereld-

winkeldag ontvangt u 10% kor-
ting op alle non food producten. 
Dus, genoeg redenen om za-
terdag even langs te komen op 
Raadhuisstraat 29.
En, als het zaterdag niet lukt 
om te komen: de Wereldwin-
kel neemt ook deel aan de voor-
jaarsmarkt. Ook op zondag 15 
mei krijgt u 10% korting op de 
non food artikelen.
Tot ziens in Wereldwinkel Heem-
stede!

Heemstede – Nog de gehele 
maand mei wordt bij Verfhandel 
Ree aandacht geschonken aan 
de actie Alpe d’HuZes van KWF 
Kankerbestrijding. Ree is bena-

derd door één van haar klanten 
om een team aan wielrenners 
te sponsoren dat op 9 juni a.s. 
gaat proberen de Alpe d’Huez in 
Frankrijk minimaal 6 keer te be-

klimmen onder het motto ‘Opge-
ven is geen optie’. Zonder twijfel 
wilde eigenaar Jasper iets on-
dernemen voor dit goede doel 
en heeft gelijk zijn etalage ver-
anderd  naar Franse stijl. Daar-
naast geldt de volgende actie: 
van elk verkochte 10 liter emmer 
SIKKENS Alphatex verf gaat di-
rect 10% van de verkoopwaarde 
in de KWF collectebus die naast 
de kassa staat. Vrijwillige bijdra-
gen in de collectebus zijn ook al-
tijd welkom.

Verfhandel Ree hoopt er samen 
met u tijdens de voorjaarsmarkt 
op zondag 15 mei a.s. nog een 
behoorlijke schep bovenop te 
kunnen doen! Voor zijn deur zal 
Jasper een wielerspel plaatsen 
waar de bezoekers van de markt 
tegen een vriendelijk bedrag de 
sportieve uitdaging aan kunnen 
gaan om de snelste rondetijd 
neer te zetten! Uiteraard wordt 
het uiteindelijke bedrag gedo-
neerd aan KWF. Elke deelnemer 
maakt bovendien kans op leu-
ke prijzen, aangeboden door de 
plaatselijke detaillisten! Elk uur 
zal er een prijsuitreiking plaats-
vinden.

Grote dank gaat uit naar het en-
thousiasme van zowel SIKKENS 
alsmede van collega onderne-
mers uit de winkelstraat voor 
hun medewerking aan deze ac-
tie!

Wiekerspel tijdens Voorjaarsmarkt!

Alpe d’HuZes beklimmen bij Ree

Prijswinnaars actie Mazda RC
‘Het dak gaat eraf’ bekend
Heemstede - Mazda MX-5. Wat 
kan je nog zeggen over de best-
verkochte Roadster ter  wereld?  
De Mazda MX-5 staat bekend 
om de unieke gevoelens die de 
auto oproept dankzij de opzwe-
pende harmonie tussen de be-
stuurder, de auto en de weg.
Mazda dealer Mazda RC en Au-
to RC in Velserbroek heeft gedu-
rende 3 weken een Aktie gehou-
den onder al haar cliënten die 
de auto gedurende deze perio-
de voor onderhoud en/of repara-
tie hebben aangeboden.
Naast het goede onderhoud en 
de prima service werd er ook een 
prijs aan vast gekoppeld verteld 
Hans Touw, de trotse Brand-
manager Mazda RC.  Er wor-
den 3 winnaars getrokken die 
een weekeinde lang in de Maz-
da MX-5 Roadster mogen rijden. 
Vanaf vrijdagmiddag tot maan-
dag morgen kunnen de prijswin-
naars genieten van het open rij-
den.
De Mazda MX-5 geeft u zeker-
heid van jarenlang cabrioplezier 
tegen lage kosten en hoge ex-
clusiviteit aldus Hans Touw. 
Afgelopen weekeinde hebben de 
eerste prijswinnaars kunnen rij-

den in de Mazda MX-5. De fami-
lie Niesing uit Heemstede heeft 
werkelijk volop genoten. “Een 
zeer speciaal Moederdag-ge-
schenk”, aldus de heer Wijnand 
Niesing. “Het fraaie zomerweer 
en het open rijden heeft ons in 
alle opzichten verrast. De term 

‘dak eraf’ staat voor iets min-
der denken en ervaren wat het 
is wanneer het hoofd(dak) wat 
minder aanwezig is. Liefheb-
bers van cabriolet rijden zijn al-
tijd welkom voor het maken van 
een proefrit, u bent van harte uit-
genodigd”, zegt Hans Touw.

Op de foto overhandigt Brandmanager Mazda RC Hans Touw de 
sleutel van de Mazda MX-5 aan de heer en mevrouw Niesing. Prettiger 
kon hun weekend niet beginnen.

Fotograaf: Menno van Winden

Nicky 30 jaar bij HPC
Heemstede - Afgelopen week 
was Nicky Slinger maar liefst 
30 jaar lid van Zwemvereniging 
HPC Heemstede. In 1981 zwom 
Nicky met haar toenmalige ver-
eniging De Dolfijn uit Amster-
dam een wedstrijd in Groote-
broek tegen het team van HPC. 
Zij won de 1 kilometer vlinder-
slag (!) en toen zij een paar we-
ken later opnieuw won van ver-
schillende HPC zwemmers heb-
ben zij haar gevraagd om een 
paar keer met HPC mee te trai-
nen. In die tijd was HPC heel 
groot en dat was een uitdaging 
voor Nicky. In mei 1981 werd zij 
officieel overgeschreven en dat 
was het begin van een lange 
HPC loopbaan.
Zij blonk vooral uit in het Open 
Water zwemmen en de mara-
thon. In 1986 deed zij mee aan 
de 25 kilometer op het WK in En-
geland en in 1989 op het EK in 
het toenmalige Joegoslavië.
Ook nu is de naam Nicky Slin-
ger nog een begrip in het Open 
Water circuit en weet Nicky ie-

der jaar nog wel een paar prij-
zen in de wacht te slepen bij de 
Masters. 
In 1995 werd zij samen met San-
dra Fidom trainster bij HPC. Ja-
renlang verzorgden deze twee 
dames alle trainingen en wed-
strijden binnen de vereniging. 
Helaas is de twee-eenheid in no-
vember 2006 uit elkaar gevallen 
vanwege de verhuizing van San-
dra naar het zuiden van het land. 
Nicky geeft nu nog steeds trai-
ning op maandagavond aan de 
jongste jeugd van HPC en op 
woensdagochtend aan de trim-
zwemmers. In september 2010 
heeft Nicky het Waterplezier ge-
introduceerd binnen HPC. De-
ze lessen zijn speciaal bedoeld 
voor jonge zwemmers die net 
hun zwemdiploma hebben be-
haald. Door Nicky is dit concept 
een groot succes geworden. Af-
gelopen vrijdag werd Nicky tij-
dens de Waterplezierles blij ver-
rast met een grote bos bloemen, 
een vrolijke ballon en een leu-
ke bon. 
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Creatieve zomerworkshops
Heemstede - Het Creatief Cen-
trum Bennebroek (CCB) organi-
seert dit jaar voor het eerst zo-
merworkshops in de maanden 
mei, juni en juli.
Er worden activiteiten gepresen-
teerd als tekenen en schilderen 
op een terrasboot en tekenen/
schilderen op locatie. Daarnaast 

een boeiende workshop portret, 
linoleumsnede maken en af-
drukken, speksteen bewerken, 
monoprint, en boekbinden.

Voor meer informatie:
www.creatiefcentrum.nl of u 
kunt bellen met Margriet van 
Tilborg: 023-5360545.

Cursus
mobiel bellen

Heemstede - Wegens succes 
biedt Welzijn Ouderen Heem-
stede opnieuw een cursus mo-
biel bellen aan. Leerlingen van 
het Nova-College leren ouderen 
de vele mogelijkheden van hun 
eigen mobiel. Hoe werkt de mo-
biel? Een ontvangen sms bericht 
openen en een sms bericht stu-
ren. Bij voldoende belangstel-
ling start in mei 2011 een cursus 
bestaande uit 3 bijeenkomsten, 
dinsdagmiddag 10, 17 en 24 mei 
van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten cursus 20,00 euro incl. 
koffie of thee.
Voor verdere inlichtingen en 
reserveren: Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24 op maandag t/m donderdag 
van 9.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 9.00-13.00 uur. Tel. 023-528 
85 10.

Workshop 
‘financiën op 

orde’
Heemstede – Veel vrouwen ko-
men aan het eind van de maand 
geld te kort. Komt dit omdat ze 
geen inzicht hebben in hun in-
komsten en uitgaven of sluiten 
ze de ogen hiervoor met alle ge-
volgen van dien? Willen ze ‘er-
bij’ horen en kopen ze daarom te 
dure en overbodige spullen? 
Op maandag 9 mei organiseert 
Organizing Monday de work-
shop ‘je financiën op orde’. 
Deze workshop wordt gegeven 
door ervaren Professional Or-
ganizers van de NBPO in on-
der meer Heemstede. Aanvang: 
19.30 uur. Informatie en/of aan-
melden: www.organizingmon-
day.nl of 06 – 14 239 739.

Rob Hinse exposeert in 
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Tot maandag 4 
juli exposeert Rob Hinse (Am-
sterdam, 1946) zijn werk in Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. Zijn eerste 
impressionistische werken (in 
acryl) zijn te bezichtigen, schil-
derijtjes die hij maakte nabij Pa-
rijs, stillevens (in olieverf) en zijn 
impressies van reizen door bin-
nen- en buitenland. Foto’s tonen 
zijn bijdrage aan het Luchtoorlog 
en Verzetsmuseum CRASH ’40-
‘45 en in vitrines liggen afbeel-
dingen uit het molenlogboek. De 
tentoonstelling is gratis toegan-
kelijk tijdens openingsuren van 
de bibliotheek. 
Rob Hinse begon in 1997 met 
schilderen. Hij volgde een cur-
sus bij het Creatief Centrum te 
Bennebroek. Hij schilderde in 
de stijl van de Edward Hopper 
en werd ook een liefhebber van 

de Franse impressionisten. Rob 
waardeert klassieke auto’s en 
schilderde die dan ook met veel 
vaart en actie. 
Bij Klaas Bood, een fijnschilder 
uit Westzaan leerde hij stillevens 
schilderen. 
In zijn vrije tijd beheerde hij ook 
de Molen van Groenendaal. In 
zijn daar bijgehouden logboek 
heeft hij op kunstzinnige wijze 
vastgelegd wat er in het mole-
naarsleven plaatsvindt. 
In 2009 werd Rob gevraagd een 
wandschildering te restaureren 
voor het Luchtoorlog en Verzets-
museum CRASH ’40-’45 in het 
Fort van Aalsmeer te Aalsmeer-
derbrug. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede.
De toegang is gratis.

Khongkrom in de Heemkerk
Heemstede - Dinsdag 17 mei 
spreekt Reuben Khongkrom uit 
India in de Heemkerk in Heem-
stede. Op deze avond is er weer 
een genezingsdienst. Reuben 
komt uit Shillong in het berg-
achtige Meghalaya in het oosten 
van India. Daar is hij de voorgan-
ger van de New Testament Res-
toration Church. Zijn krachtige 
prediking wordt nu reeds jaren 
steeds opnieuw door God be-
vestigd met wonderen van red-

ding, genezing en bevrijding. Op 
maandag 16 mei geeft hij onder-
wijs over genezing in het licht 
van de Bijbel. Dinsdag 17 mei wil 
hij graag ook voor u bidden voor 
genezing.
Kom dus naar de Heemkerk aan 
de Herenweg 141 in Heemste-
de. U bent op beide avonden van 
harte welkom. Aanvang: 20 uur. 
Toegang is vrij. Meer informatie 
kunt u vinden op:
www.heemkerk.nl.

Geïnspireerd door het menselijk figuur
Bennebroek – Een nieuwe ex-
positie is van 23 mei tot en met 
5 juli te bewonderen in Benne-
broek, in het voormalig gemeen-
tehuis aldaar. Exposanten zijn 
Thea Verstraten en René van 
Geest. Locatie: Bennebroeker-
laan 5.
Thea Verstraten hakt sinds 1999 
in steen en maakt beelden ge-
inspireerd door het menselijk 
figuur. Haar voorkeur gaat uit 
naar hardsteen, marmer, kilken-
ny (Iers) en arduin (Belgisch).
De beelden zijn met de hand ver-
vaardigd, met beitel en vuist.
Soms maakt zij eerst een schets 
of kleimodel en zoekt daar de 
steen bij.Zij vereenvoudigt de 

vorm om tot een krachtig en 
sterk beeld te komen.
Sinds 2005 is zij ook bezig met 
samengestelde beelden, geïn-
spireerd door de inukshuk.
(Gestapelde stenen dienend als 
wegwijzers in onherbergzame 
streken.)
René van Geest is een kunste-
naar die steeds bezig is om nieu-
we mogelijkheden en technie-
ken uit te proberen. Dat resul-
teert in veel verschillende wer-
ken: tekeningen, schilderijen op 
doek, hout en glas, beeldhouw-
werken en 3D ‘schilderijen’. Zijn 
voorkeur gaat uit naar realisti-
sche werk, maar abstract werk 
maakt René ook regelmatig, al-
lemaal te zien op de tentoonstel-
ling. 
De tentoonstelling wordt ge-
opend op donderdag 12 mei, om 
20.00 uur.
De openingstijden van de expo-
sitie zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Voorjaarconcert Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest

Heemstede - Aanstaande zon-
dagmiddag om 15.00 uur is 
er een voorjaarsconcert in de 
Heemsteedse Bavokerk aan de 
Kerklaan. De concerten van het 
Heemsteeds Philharmonisch  
Orkest op de zondagmiddag 
genieten steeds meer belang-
stelling door de keuze van toe-
gankelijke muziek en niet in de 
laatste plaats door het enthou-
siasme van dirigent en spelers. Je 
zit er bovenop. Begonnen wordt 
met de Ouverture Don Giovanni 
van Mozart met de tragisch gela-
den inleiding die overgaat in een 
levendig allegro. Daarna zien en 

horen we Steven Bourne op cello 
die reeds verschillende interna-
tionale prijzen won. Hij speelt de 
Rococovariaties van Tsjaikovski 
op een bijzondere Vuillaume 
cello.   Na de pauze De derde 
Symfonie van Mendelssohn die 
ook wel de Schotse symfonie 
genoemd wordt.

Zondag 15 mei 15.00 uur, Voor-
jaarsconcert Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest, Bavokerk 
Heemstede, kaarten verkrijgbaar 
aan de zaal à 15 euro, CJP en 
65+ 12,50 euro, kinderen tot 15 
jaar gratis.

Oranjetuin...
Heemstede - “De foto’s in de Heemsteder van evenementen vind 
ik altijd zo leuk! Nu een foto van mij. Dit leek mij een leuk plaat-
je. Mijn oranjeboompje had Koninginnedag jl veel bekijks”, schrijft 
de aan de Laan van Insulinde wonende mevrouw Magda Bouma 
aan de redactie.
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Elke dinsdag van 19.30 – 21.00 uur
Teen BuZZ in de jongerenbus in Bennebroek
Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree

Elke vrijdag van 20.00 – 22.00 uur
Teen BuZZ in de jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree
Standplaats: Akonietenplein bij ’t Trefpunt

In de meivakantie worden er voor jongeren 
verschillende activiteiten georganiseerd.
Zie: www.jongerenbloemendaal.hyves.nl

Warme maaltijden
Dineren in het Nova Restaurant, Zijlweg 203, 
hoek Randweg, Haarlem
U kunt zich aanmelden voor een driegangen-
diner op  donderdag 26 mei rond 18.00 uur ge-
serveerd
Open eettafels:
• In Bennebroek: elke maandag, woensdag en 
vrijdag, om 12.30 uur, ‘t Trefpunt
• In Vogelenzang: elke eerste donderdag van de 
maand, om 12.30 uur, Ontmoetingsruimte Kerk-
weg

Ontmoeting met interessante Bloemendaler
Locatie noord, donderdag 12 mei, 14.30 uur: 
dhr. Wieringa over oorlogstijd en bevrijding van 
Bloemendaal.
  
Themabijeenkomst 
Locatie Noord, donderdag 19 mei, 14.30 uur: 
demonstratie en praktisch oefenen met diverse 
soorten elektrische fi etsen

Locatie Zuid, donderdag 26 mei, 14.30 uur: in 
beeld en geluid de geschiedenis van de fado 
muziek. Met een live optreden! 

Gezellige ontmoetingsmogelijkheden
• Elke maandag en vrijdag, 14.00 - 16.00 uur, 
bridgen, De Voghelsanck
• Elke dinsdag, vanaf 10.30 uur, koffi edrinken, 
De Voghelsanck
• Elke vrijdag, 14.00 - 16.00 uur, diverse spel-
letjes, De Voghelsanck
• Vrijdag 27 mei, 13.30 - 15.30 uur, creatieve 
middagen, De Voghelsanck
• Maandag 29 mei, 9.30 - 11.30 uur, creatieve 
ochtenden, De Voghelsanck

Vervoer van deur tot deur
Bel voor informatie naar onze kantoren
• Als u gebruik wilt maken van de Buurtbus of 
van Vervoer op maat. 

Bewegen, goed voor u! 
• Recreatief fi etsen
Locatie Zuid: donderdag 19 mei, om 10.00 uur: 
lange fi etstocht naar de Wijde AA 

• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 25 mei, om 10.00 uur

• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag en eerste dinsdag van de 
maand, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland 

• Conditietraining iedere maandag om 9.00 en 
11.00 uur in het medisch centrum van GGZ in 
Geest

• Gymnastiek iedere maandag om 10.00 uur in 
het medisch centrum van GGZ in Geest

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Casca-Kindervakantieweek 
Buitenboel ‘Toekomst’
Heemstede - De zomervakan-
tieweek DE BUITENBOEL van 
Casca komt er weer aan! Een 
fantastische actieweek voor kin-
deren van 6 t/m 12 jaar in de 
laatste week van de zomerva-
kantie. 
Vanaf dinsdag 30 augustus t/m 
vrijdagochtend 2 september 
worden de jongens en meis-
jes meegenomen op ontdek-
kingsreis. Vorig jaar zijn we het 
Stenentijdperk ingedoken. Nu 
gaan we vooruit kijken in de Toe-
komst! De kinderen gaan samen 
met een teambegeleider klim-
men en klauteren, spoorzoeken 
en een waterspektakel houden.
Door alle sportieve en creatie-
ve activiteiten is deze week één 
groot avontuur en hebben de 
kinderen een vakantieweek om 
nooit te vergeten. 
Ze gaan knutselen, sporten en 
zwemmen en kunnen aan aller-
lei spannende spelen meedoen. 

Dit alles uiteraard onder deskun-
dig 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 1 september is er 
een geweldige show voor de ou-
ders en mogen de jongens en 
meisjes - als ze dat willen - sla-
pen in hun eigen tent en mee-
doen aan een spannend spel. 
Kinderen die dat niet willen, sla-
pen natuurlijk gewoon thuis in 
hun eigen bed…
De kijkavond is van 19.00 tot 
20.00 uur.
Vrijdagochtend 2 september om 
9.00 uur is het feest afgelopen. 
Meedoen kost 64,00 euro (dit is 
inclusief eten en drinken). 
Een broertje of zusje betaalt 
59,00 euro.

Aanmelden kan vanaf maandag 
9 mei door langs te komen bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Eén volwassene kan 
maximaal 4 kinderen opgeven. 
De inschrijving kan bij de recep-
tie op werkdagen van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Aanmelden via telefoon, fax,
e-mail of anderszins is niet mo-
gelijk.

Postcode Loterij deelt 2393 ijsbekers
uit in Heemstede

Heemstede – In één keer wint een hele wijk ijs. 
De IJsprijs van de Nationale Postcode Loterij is 
deze keer gevallen in Heemstede. Alle  inwoners 
van Heemstede die in de trekking van maart mee-
speelden met hun viercijferige postcode 2101 val-
len in de prijzen. 
In totaal gaat het om 2393 winnende loten. Dit 

aantal Ben & Jerry’s ijsbekers is er voor de win-
nende inwoners van Heemstede gereserveerd.
Zij kunnen hun prijs ophalen vanaf heden tot en 
met zondag 22 mei 2011 bij Dekamarkt, Binnen-
weg 16-18, Heemstede.
De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd 
waarmee zij hun prijs kunnen ophalen.

Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

Heemstede – Dienst op zondag 
15 mei:
Waterleidingduinen: 10.30 u. ds. 
Pieter Terpstra, met Kinderkring 
Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Arie 
Molendijk, Morgengebed 
Kennemerduin: 10.30 u. mw. 
Hennie Kooistra
Oude kerk: geen dienst

Getuigen 
brandjes gezocht
Bennebroek – Tijdens surveil-
lance op zaterdag 7 mei zagen 
agenten omstreeks 04.20 uur 
op een terrein aan de Anemo-
nenlaan een chemisch toilet in 
brand staan. Ook een schommel 
op een daarnaast gelegen speel-
weide brandde. De politie heeft 
het brandje op de schommel ge-
blust. De brandweer heeft het in 
brand staande chemische toilet 
geblust. Vlak daarna kregen de 
agenten een melding van een in 
brand staande heg van een na-
bijgelegen woning. Ook deze 
brand is geblust. De politie zou 
graag in contact komen met ge-
tuigen die iets verdachts hebben 
gezien. Zij kunnen contact opne-
men met de politie van het team 
Kennemer Kust via 0900-8844.

Verdacht van 
berovingen

Heemstede – Uit onderzoek is 
gebleken dat de eerder aange-
houden jongens van 16 en 17 
jaar uit Heemstede, ook verdacht 
worden van een drietal bero-
vingen, waaronder een poging.
Deze berovingen zijn in de 
maand april gepleegd in Heem-
stede. Hierbij werden onder 
meer mobiele telefoons, een 
BlackBerry en I-Pods buitge-
maakt. Een deel van de goede-
ren is al teruggevonden en zal 
worden teruggegeven aan de 
rechtmatige eigenaar. De politie 
zet het onderzoek voort. Meer-
dere aanhoudingen worden niet 
uitgesloten.
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Sonia Mode, wonderlijke 
modewinkel in Raadhuisstraat
Heemstede – Sonia op de 
Raadhuisstraat is erin geslaagd 
om merken als Mart Visser, Er-
ny van Reijmerdal, Enelle, Apa-
nage, Marc Aurel en Still bij-
een te brengen in een smaak-
volle ambiance. Modemer-
ken die het ruime aanbod van 
de mode in Heemstede verster-
ken. Sinds een week is de van 
oorsprong Peruaanse Sonia ge-
vestigd op de Raadhuisstraat 
58 naast de chocolaterie en ijs-
salon Van Dam en voelt zich al 
lekker thuis. Kan haast niet an-
ders want voorheen werkte ze 
al in de Raadhuisstraat in de 
modezaak Queens. Ze kent 
de modewereld goed. Met ei-
gen collecties zelf een mode-
zaak openen, dat was haar gro-
te wens. Met het vrijkomen van 
deze winkel heeft ze haar lief-
ste wens in vervulling zien gaan. 
In de twintig jaar dat ze nu in 

Nederland woont, getrouwd met 
een Nederlander en de kinde-
ren al op middelbare scholen, 
kon Sonia die stap maken. In de 
eerste jaren in Nederland heeft 
ze als vrijwilliger gewerkt in een 
hospice in de Haarlemmermeer 
en is er door verrijkt. Prach-
tig werk als je dat aankan. Met 
dezelfde passie benadert zij de 
mode en vertelt enthousiast over 
de nieuwe mogelijkheden van 
Erny van Reijmersdal die kwali-
tatief zeker zo goed is als voor-
heen, prachtige klassieke mode 
maakt, maar nu abstracte des-
sins  aandurft die appelleren aan 
de modejaren `60 en `70. Enel-
le is een Nederlands merk met 
vlotte, stoere kleding, heel ver-
nieuwend. Uit merken als Mart 
Visser en Marc Aurel kan ie-
dere vrouw  een keuze maken. 
Wonderlijk is de benadering van 
Sonia als het  accessoires be-

treft. Nederlandse Charmin`s 
bijouterieën, ze lijken op Budaa 
Budaa,  maar voor zeer lage prij-
zen, goedkope shawls  in  popu-
laire prints en dan ineens laat ze 
shawls van Emilio Pucci zien die 
wondermooi zijn, maar ook een 
flinke prijs hebben. Haar pas-
sie! Tassen uit Barcelona, Pun-
to Tres, zo van de Ramblas, het 
hoort bij haar collectie. Net als 
de altijd verse koffie aan de 
ruime gezellige tafel  midden in 
de zaak. Uit eerdere collecties 
heeft ze vóór in de zaak een out-
letrek met mode tussen 25 en 
50 euro waarin je leuk kan neu-
zen. Sonia denkt dat haar mode 
geschikt is vanaf 35 jaar, maar 
wie let het de jeugd om ook bij 
Sonia binnen te lopen. Kan dins-
dag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.30 uur en zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. 
Ton van den Brink

Speciale aandacht voor gezondheid van kat & hond
Heems, dé Royal Canin winkel van Heemstede
Heemstede - De maand mei is 
door Royal Canin uitgeroepen 
tot de Maand van de Gezond-
heid. Deze maand zal geheel in 
het teken staan van een gezond 
leven voor hond en kat. Hier-
bij komen onderwerpen als ver-
zorging, voorkomen van ziekten, 
voeding, levensstijl en opvoe-
ding aan bod.

Gezondheidscheck
De jaarlijks terugkeren-
de Maand van de gezondheid 
wordt georganiseerd om de 
kennis bij eigenaren te vergro-
ten en hen te stimuleren bewust 
na te denken over de gezond-

heid van hun hond en kat.
Veel eigenaren denken bijvoor-
beeld wel aan middelen tegen 
vlooien en wormen, maar niet 
aan een regelmatige gezond-
heidscheck. Maar ook ogen-
schijnlijk gezonde dieren kun-
nen baat hebben bij een derge-
lijke algemene of medische ge-
zondheidscheck bij dierenspeci-
aalzaak of dierenarts. Hierdoor 
kunnen bijvoorbeeld sommi-
ge uiterlijke kenmerken van een 
aandoening of probleem vroeg-
tijdig aan het licht komen, waar-
na er passende maatregelen of 
vervolgstappen genomen kun-
nen worden.

Daarom richt de Maand van de 
Gezondheid zich op dit thema. 
Met de vraag: “Hoe gezond is 
mijn hond of kat?” wordt de ei-
genaar geattendeerd op het be-
lang en de voordelen van een 
gezondheidscheck.

Gratis Designtas
Tijdens de Maand van de Ge-
zondheid ontvangt de klant bij 
aankoop van Royal Canin ge-
zondheidsvoedingen een unieke 
Designtas met gezondheidstips. 
Via de speciale website www.
maandvandegezondheid.nl is 
deze tas bovendien te persona-
liseren oftewel pimpen. Een leu-

ke extra mogelijkheid. Op de-
ze website zijn bovendien aller-
lei nuttige tips en aantrekkelijke 
aanbiedingen te vinden, even-
als extra informatie over de ge-
zondheidschecks.

Unieke kalender
Ook een kalenderwedstrijd 
maakt onderdeel uit van de ac-
ties. Door het insturen van foto’s 
kan de consument een plaats 
verwerven in de Royal Canin ka-
lender 2012. Bovendien maakt 
elke deelnemer aan deze actie 
kans op mooie prijzen!

Over Royal Canin
Royal Canin is een producent 
van hoogwaardige gezond-
heidsvoeding voor katten en 
honden. Al ruim veertig jaar 

wordt het bedrijf gedreven door 
dezelfde passie: kennis van en 
respect voor dieren.
Royal Canin is nauw betrok-
ken bij de verbetering van de 
gezondheid en het welzijn van 
honden en katten. Het uitge-
breide assortiment Royal Can-
in gezondheidsvoedingen zorgt 
ervoor dat iedere hond en kat 
een voeding op maat kan krij-
gen.

U bent van harte welkom bij 
Heems, Kanaalweg 7 te Heem-
stede. Dé Royal Canin winkel 
van Heemstede. Uiteraard ook 
de dierenzaak die van veel meer 
markten thuis is op huisdieren-
gebied!
Tel. 023-5284079 of
www.heems.nl

KWF Kankerbestrijding 
aanwezig op jaarmarkt
Heemstede - Zoveel mogelijk 
vrijwilligers werven als collectant 
voor KWF Kankerbestrijding. 
Dat is het doel van de plaatse-
lijke afdeling van dit fonds. De 
Heemsteedse vrijwilligers grij-
pen de jaarmarkt van komende 
zondag aan om  mensen te inte-
resseren om een ‘straatje te lo-
pen’. Ook landelijk loopt er een 
actie met wervingspotjes op de 
televisie.
Hoewel KWF Kankerbestrijding 
een zeer bekende stichting is en 
vrijwel iedereen het fonds steunt, 
kan Heemstede nog wel een 
paar vrijwilligers gebruiken”, zegt 
Niels Ottenhof van de Heemste-
de afdeling.  “Er bestaan veel 
misverstanden. Mensen denken 
dat zij een hele wijk moeten lo-
pen en dat het een volle week 
tijd in beslag neemt. Niets van 
waar. Al kan iemand maar een 
paar huizen lopen, dan is dat 
prachtig. Nu moeten we nood-
gedwongen enkele delen van 
Heemstede links laten liggen, 
omdat we te weinig vrijwilligers 
hebben. Dat scheelt geld.”
Pascale Zwaan loopt sinds twee 
jaar de collecte. “Het is leuk om 
te doen. Iedereen is aardig en 
wil ons doel steunen. Het afge-
lopen jaar heb ik hem samen 
gelopen met Anne, mijn doch-
ter. Ik vond het vooral ontroe-
rend omdat ze zelf die collec-
te wil lopen. Ze weet waarom ze 

het doet. En dat voor een meis-
je van zes jaar. Ik vond het een 
mooie moeder-dochter-ervaring. 
Bovendien vind ik het belangrijk 
om mijn steentje bij te dragen 
om deze ziekte door middel van 
veel en goed onderzoek zo snel 
mogelijk de wereld uit te helpen. 
Ik kan iedereen aanraden om dit 
te doen.”
Wie aanstaande zondag de stand 
van KWF Kankerbestrijding mist, 
maar toch graag wil collecteren 
kan zich opgeven per telefoon 
023-5283025 of per e-mail via:  
n.ottenhof@hccnet.nl

Anne Zwaan met vier collecte-
bussen.

Bennebroek –  Activiteiten Wel-
zijn Bloemendaal, afdeling Ben-
nebroek: Op donderdag 19 mei 
staat een lange fietstocht naar  
de Wijde AA op het programma. 
Afstand is ca. 50 km. Start vindt 
plaats vanaf het voormalig ge-
meentehuis te Bennebroek. In-
fo: 023 – 584 5300. Koffie + och-

tend, locatie Zuid op donderdag 
26 mei om 14.30 uur met als the-
ma de geschiedenis van de Fa-
do muziek in beeld en geluid met 
een live optreden. Opgave: 023- 
584 5300. Kosten 3,00 euro.
Donderdag 26 mei gaat Welzijn 
Bloemendaal dineren in het No-
va restaurant,  Zijlweg 203 Haar-
lem (Hoek Randweg). 
U kunt mee-eten met het drie-
gangen diner. Kosten: 21 euro. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom.  
Aanmelden graag voor 19 mei 
via: 023-584 5300/525 0366.

Welzijn 
Bloemendaal 
en fadomuziek
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Boven: Sten Weingärtner, David Valstar en Inge Hoogland.
Onder: Samantha van de Drift en Ilona Rolloos.

Dubbels houden
TV Merlenhove in de race
Heemstede - In de tennis-
competitie heeft het eer-
ste gemengde team van Mer-
lenhove met 4 – 4  gelijk ge-
speeld tegen mede titelkan-
didaat Heerhugowaard 4. 
Na de singels stond Merlen- 
hove met 1 – 3 achter. In een, tot 
het laatst toe,  spannende strijd 
wisten de Heemstedenaren drie 
van de vier dubbels naar zich 
toe te trekken. Hiermee doet 
het team van captain Ilona Rol-
loos met een achterstand van 
één wedstrijdpunt op Heerhugo-
waard nog mee om de titel in de 
landelijke tweede klasse.

Honkbal

RCH/Pinguins na superweekend 
aan kop van ranglijst
Heemstede - Alles zat dit week-
end mee. Het was echt honkbal-
weer, de beide wedstrijden wer-
den gewonnen, de eerste home-
runs werden geslagen en Mar-
cel Timmer behaalde zijn eer-
ste no run no hit overwinning. 
En of dat allemaal nog niet ge-
noeg was moesten de concur-
renten voor het kampioenschap 
van de Overgangsklasse, PSV en 
Euro Stars, de punten delen met 
hun tegenstanders en gaat RCH-
Pinguïns nu alleen aan kop. 

Zaterdag in Oosterhout ston-
den 2 Australische pitchers te-
genover elkaar : Benn Grice voor 
de Twins en Chris Mowday voor 
de Racing. De Heemsteedse Au-
straliër was duidelijk de beste. 
Hij kreeg 6 honkslagen tegen, te-
genover 12 voor zijn landgenoot 
en wat erger was, voor de Twins 
dan, was dat 2 van die 12 hits 
(solo) over de omheining gingen. 
In de 2e inning was het Giovanni 
Valmont en in de 8e Zamir Lijde, 
die het rondje op het gemak over 
de kussens mocht maken. Met 
zijn homerun bracht Giovan-
ni de stand op 2-0, nadat Ferd 
van Stekelenburg in de vooraf-

gaande inning Zamir Lijde met 
een 2- honkslag over de thuis-
plaat had gebracht. Na een Oos-
terhoutse run in de 4e inning, 
op naam van hun beste slag-
man Mathijs Vuister, duurde het 
tot de 6e Heemsteedse slagbeurt 
voordat opnieuw een marge van 
2 punten zichtbaar werd. Honk-
slagen van Zamir Lijde, Giovanni 
Valmont en Kevin Gerard waren 
goed voor Zamirs 2e run en de 
3-1. De homerun van Zamir in de 
8e inning en een punt op naam 
van Victor Draijer, na een infield 
hit thuis gebracht op honkslagen 
van Mark Smit en alweer Zamir 
Lijde, brachten de eindstand op 
5-1 in Heemsteeds voordeel. Za-
mir Lijde, met 3 uit 5, 3 runs en 2 
RBI’s en Giovanni Valmont, met 3 
uit 4, 1 run en 2 RBI’s waren de 
gevierde mannen aan slag.

Niets wees er in den aanvang op 
dat de return, zondag in Heem-
stede, op zo’n drama voor de 
Twins zou uitlopen. Weliswaar 
kregen de tweelingen geen vat 
op de worpen van Marcel Tim-
mer, maar ook de Oosterhoutse 
starter Remco Gorisse gaf aan-
vankelijk weinig weg. 4 Wijd voor 

Giovanni Valmont leidde in de 2e 
inning tot de 1-0, maar die stond 
bij het begin van de 5e inning 
nog steeds op het scorebord. 
Nog maar 2 honkslagen had hij 
tegen gekregen op het moment 
dat Gorisse voor de 5e maal de 
heuvel betrad, maar toen was 
zijn pijp kennelijk volkomen leeg. 
Na 6 honkslagen op rij + 1 x 4 
wijd kon Gorisse, zonder dat er 
een nul was gevallen, inrukken, 
maar een hele rij opvolgers op 
de heuvel verging het geen haar 
beter. Er kwamen die inning in 
totaal 20 RCH ‘ers aan slag, goed 
voor 9 honkslagen, 8 vrije lopen, 
een paar wilde worpen en uit-
eindelijk 16 runs en 17-0 op het 
scorebord. Dat er in de 6e inning 
nog eens 7 runs bijkwamen, die 
de eindstand op 24-0 brachten, 
was van minder belang dan de 
prestatie van Marcel Timmer, die 
met 5-1-0-0 de eerste no run no 
hit sinds mensenheugenis voor 
RCH op zijn naam bracht.

A.s zaterdag ontvangt RCH/Pin-
guïns concurrent PSV op het 
Heemsteedse Sportpark, aan-
vang  14.00 uur. 

Softbal
Onvolledig RCH Pinguins 

verliest tweemaal
Heemstede - Uitgerekend in 
de week van de meivakantie 
had de Bond 2 wedstrijden voor 
RCH-Pinguïns geprogrammeerd. 
Vooral de afwezigheid van Da-
niëlle Kuipers, zowel verdedi-
gend als aanvallend een van de 
Heemsteedse steunpilaren, deed 
zich zwaar gelden. Daar kwam 
in de 1e wedstrijd nog eens een 
zware enkelblessure van Ma-
rieke Wijfjes bovenop, zodat de 
2e wedstrijd ingegaan werd met 
slechts 4 basisspeelsters, aange-
vuld met vooral jeugdspeelsters.

Het eerste duel, tegen Pio-
niers-2, leek nog lange tijd de 
goede kant op te gaan. In de 
1e 3 innings kwam geen enke-
le Hoofddorpse op de honken en 
was het in de 2e slagbeurt dat 
Nina Dijkstra na een honkslag 
en 2 gestolen honken binnenge-
slagen werd door Jans Cassee.
Zelfs toen Pioniers in de 4e in-
ning een 2-1 voorsprong nam 
toonde RCH veerkracht. Op  
honkslagen van Kim Westerveld 
en Janneke Ekker en 2 vrije lo-
pen stond het 3-2 voor RCH en 
leek een goed resultaat binnen 
handbereik. Maar in de 5e slag-
beurt kwam de ommekeer. Nina 
Dijkstra nam de heuvel over van 
Sandra Assendelft, maar kwam, 
mede door een paar veldfouten 

in de problemen. 9 Pioniers kwa-
men die inning aan slag, goed 
voor 6 honkslagen en even zo 
vele runs. In de 3-8 stand kwam 
in de resterende innings geen 
verandering meer.
In de uitwedstrijd tegen 
Herons-2 was het Nina Dijkstra 
die als eerste de Heemsteedse 
defensie leidde. Nu viel, bij een 
1-0 achterstand, de klap in de 4e 
inning. Sandra Assendelft loste 
Nina op de heuvel af, kwam snel 
op 2 nullen, maar zag de 3e nul 
door een vangfout in het outfield 
tenietgedaan worden. Het bleek 
de inleiding tot een totale ont-
reddering te worden. 12 Heerhu-
gowaardsen verschenen die in-
ning in het slagperk en scoorden 
op 7 honkslagen en 2 veldfou-
ten maar liefst 7 x. Het vroegtijdi-
ge einde aan de wedstrijd kwam 
in de 5e inning na 3 honkslagen, 
goed voor 2 runs en de 10-0 af-
straffing. Aanvallend wisten al-
leen Nina Dijkstra (met een tri-
ple) en Bianca de Graaff op ei-
gen kracht de honken te berei-
ken.

Op vrijdag 20 mei gaat RCH-
Pinguïns naar Diemen voor de 
wedstrijd tegen TIW Survivors. 
Maandag 23 mei volgt een thuis-
wedstrijd tegen O.G. -2, aanvang 
20.00 uur.

De strijd om het kampioenschap van de Topintegraalcompetitie 
was ongemeend spannend. Er waren nog vier kandidaten voor de 
titel. De beste papieren hadden de clubkampioenen Irma v. Roos-
malen en Tine Posthuma. Jan Zwaneveld en Pim Houtzager, de 
winnaars van seizoen 2009-2010 waren ook nog in de race, ter-
wijl Marijke v. Lamoen met Ronald v.d. Holst en Kees Doorn met 
Geld v.d. Beld nog volop kansen hadden. Na het tellen van de pun-
ten en een enkele correcties in de eindstand gingen Jan Zwane-
veld en Pim Houtzager met 290.95% met de titel aan de haal. Kees 
Doorn en Gert v.d. Beld werden met 290,12%  tweede en Marijke 
en Ronald pakten met 289,96% de derde plaats. De clubkampioe-
nen werden met 289,51% vierde. Jan Pieters en Piet v.d. Raad be-
haalden met 62.78% de eerste plaats van de laatste wedstrijd en 
Jan en Joop Warmerdam werden tweede met 62,50%.
Ook was nog interessant wie er volgende week donderdag ge-
huldigd gaat worden met de slemtrofee. Bij de door de compu-
ter geschudde spellen waren er diverse bij waar een slem geboden 
moest worden.  Op spel 1 deden Tine Posthuma en Irma v. Roos-
malen een poging om 6 SANS te halen. Dat werd door Pim Hout-
zager en Jan Zwaneveld 1 down gespeeld. Joke v. Dam en Anita 
v.d. Meulen haalden het klein slem wel tegen Wieck v.Baars en Ria 
Lengers. Ook op spel 2 ging het voor de kampioenen mis. Maar 
op diverse andere spellen boden zij netjes de slems en kwamen 
daardoor uit op een totaal van 26 slempunten en pakten daarme-
de de titel. Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst kwamen uit op 
een totaal van 24 punten. De derde plaats was voor Helmie v.d. 
Berg en Joke v.d. Lans met 23 punten. Opmerkelijk was het resul-
taat op spel 20. Menig paar bood en haalde klein slem SANS, maar 
Toos v.d.Tweel met Henk Griffioen boden en haalden GROOT slem 
SANS. Volgende week donderdag, tijdens de slotdrive, zullen de 
kampioenen in het zonnetje gezet worden.
Clubkampioen: Irma v.Roosmalen en Tine Posthuma. 
Tine voor de tiende keer en Irma voor de vierde keer. Samen voor 
de vierde keer.
Topintegraal kampioen: Jan Zwaneveld en Pim Houtzager (2x maal 
in successie) 
Slemkampioen: Irma v.Roosmalen en Tine Posthuma
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Inge Hoogland was in haar sin-
gel niet opgewassen tegen voor-
malig nationaal kampioene Re-
nee Reinhard. Deze was op het 
laatst ingezet om het team te 
versterken in deze sleutelwed-
strijd. Samantha van der Drift 
startte goed in haar singel door 
de eerste set te winnen maar 
moest toch in drie sets buigen 
voor haar tegenstandster. Sten 
Weingärtner vocht in de eerste 
set meer tegen zichzelf en ver-
loor de deze met 6-2. In de twee-
de set herpakte hij zich en wist 
de derde set overtuigend met 6- 
0 te winnen. David Valstar ver-
loor de tweede herensingle in 
twee sets.

De altijd sterke dubbels van 
Merlenhove startte slecht. Ilona 
Rolloos en Inge Hoogland verlo-
ren de eerste set tegen de zusjes 
Reinhard met 6-4. Helaas kreeg 
Inge Hoogland in de tweede set 
last van haar onderrug waardoor 
zij niet meer in staat was met het 
hoge tempo mee te komen. De 
herendubbel werd een overtui-
gende zegen voor Merlenhove. 
Ook de goed ingespeelde com-
binatie Ilona Rolloos en David 
Valstar  wonnen zonder al te veel 
problemen hun gemengd dub-
bel. 
Alle ogen waren toen gericht op 
de laatste gemengd dubbel van 
Sten Weingärtner en Samantha 
van der Drift. In de eerste set 
ging de strijd aanvankelijk ge-
lijk op maar de Heemstedenaren 
wisten net iets meer druk te ont-
wikkelen en trokken zo de eer-
ste set met 7-5 naar zich toe. In 
de tweede set bleven de koppels 
aan elkaar gewaagd totdat Sten 
Weingärtner kramp kreeg. On-
danks de fysieke problemen van 
Weingärtner bleven zij zich goed 
concentreren. Samantha van 
der Drift probeerde  het beperk-
te loopvermogen van haar part-
ner te compenseren maar kon 
niet voorkomen dat de twee-
de set met 6-2 naar de Noord-
Hollanders ging. In een uiterst 
enerverende supertiebreak trok-
ken de Heemstedenaren met 10 
– 8 de winst naar zich toe. Dit 
tot opluchting van het enthousi-
ast meelevende Merlenhove pu-
bliek.

Ongemeend 
spannend
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14 mei VEW-jeugdtoernooien
Heemstede - De toernooicom-
missie onder leiding van Bas 
van’t Sant is erin geslaagd om 
voor de mini’s, E-, D- en B-juni-
oren een toernooi te organise-
ren. Het programma ziet er als 
volgt uit:
08.30 uur:  VEW-mini1, VEW-

mini2, UNO-mini1, 
UNO-mini2 en DSK.

VEW-e, BSM-e, SIZO-e, HBC-e 
en KHFC-e.
10.30 uur:  VEW-d, Zandvoort-d1, 

Zandvoort-d3, Onze 
Gazellen-d en Hoofd-
dorp-d.

13.30 uur:  VEW-b1, Zand-
voort-b, HBC-b 
en United Davo-b. 
VEW-b2, Zandvoort-
b, UNO-b en BSM-b.

Tussen de wedstrijden door wor-
den er penalty’s genomen.
Voor het volledige programma 
en regels: www.vewheemstede.
nl, klik op agenda.
Ook is er nog één competitie-
wedstrijd:
Concordia - VEW        14.45 uur.

Zaterdag 7 mei waren voor 
diverse elftallen de laatste wed-
strijden gepland. VEW-1 speel-
de tegen Legmeervogels uit 
Uithoorn en won met 4-3 na 
een bizar scoreverloop: 1-0, 2-0, 
2-1,2-2, 3-2, 3-3 en ten slotte 

Koninklijke HFC kijkt met vertrouwen vooruit
Regio - Voor de negende keer 
op rij bleef de Kon. HFC zonder 
verlies. Alleen tegen EDO speel-
de het gelijk waarbij, afgemeten 
aan het spel en de kansen, HFC 
de overwinning toekwam.
Vrij eenvoudig werd afgelopen 
zondag  1 mei De Kennemers  
met 0-5 aan de kant gezet.
De overwinning brengt HFC naar 
de eerste plaats in de eerste 
klasse. Met een luxe van twee 
punten voorsprong op EDO en 
DEM gaat het de wedstrijd van 
zondag, tegen het momenteel 
sterk spelende Pancratius,  zeker 
met veel vertrouwen in. HFC was 
te sterk voor De Kennemers, dat 
zich leek te sparen voor de na-
competitie. Al na 17 minuten wist 
Wouter Haarmans met een kop-
bal doelman Davidson te passe-
ren. De voorzet op maat kwam 
van linkspoot Tim Kuyt.  Kuyt zou 
de gehele wedstrijd van zich la-
ten horen. De steeds beter spe-
lende middenvelder met het 
gouden linkerbeen grossierde 

deze middag in afgemeten pas-
ses.
Tegen de verhouding in bleef de 
0-1 tot de rust op het bord staan. 
Na de rust volgde de doelpunten 
zich snel op. In krap 25 minuten 
tijd wisten Munsterman, Opoku, 
en Haarmans 2 x de eindstand 
op te voeren tot 0-5.
Het blijft ongemeen spannend in 
deze afdeling. Liefst vier ploegen 
maken nog kans op het kampi-
oenschap. Net zoveel teams ko-
men nog in aanmerking voor een 
periodetitel.
Er is kortom van alles mogelijk. 
Bij een overwinning heeft HFC 
de titel te pakken en speelt het 
volgend seizoen in de Hoofd-
klasse. Zij hebben dan tevens de 
3e periode titel in handen.
Ook Pancratius heeft nog kan-
sen, zij het klein, op promotie. 
Aalleen als zij zelf winnen van 
HFC en EDO en DEM punten 
morsen is dat het geval. De 3e 
periode is ook voor Pancratius 
nog niet uit het zicht, maar dan 

moeten zij zondag wel de drie 
punten meenemen naar Bad-
hoevedorp. Er zijn nog meer op-
ties, want als HFC en het kampi-
oenschap en de periode titel pakt 
schuift er een ander team door 
na de nacompetitie. Wie dat dan 
zijn zal zondag rond vier uur be-
kend zijn.  De HFC selectie oogt 
rustig en gaat zichtbaar niet ge-
bukt onder enige druk. De doel-
stelling handhaven in de eerste 
klasse is ruimschoots gehaald. 
Nog een jaar in de eerste klas-
se is zeker geen straf, maar als je 
al zover bent gekomen wil je na-
tuurlijk het kampioenschap bin-
nen slepen.  Er valt dus nog veel 
te beleven deze laatste competi-
tie ronde. Aanstaande zondag 15 
mei zal het terrein van HFC weer 
volstromen met supporters van 
beide clubs en belangstellenden 
die het einde van deze spannen-
de competitie niet willen missen. 
Het wordt druk, zeker als het 
weer een beetje mee zit. 
Eric van Westerlo o

Beste tafeltennisspeler 
hockeyclub MHC Alliance

Heemstede - In het kader van 
het WK Tafeltennis 2011, dat 
dit jaar plaatsvindt in AHOY/ 
Rotterdam van 8 – 15 mei, werd 
op zondag 8 mei jl. de eerste 
tafeltenniscompetitie voor hoc-
keyers georganiseerd.
Bettine Vriesekoop, ambas-
sadeur van het WK, open-
de het toernooi en lichtte toe 
waarom beide sporten zo-
veel gemeen hebben. Het spel 
is in de afgelopen decennia 
razendsnel geworden, vereist 
uiterste concentratie en snelheid 
en een uitstekende oog-hand 
coördinatie.

Paul Tiessen, Isabelle Jon-
geneelen en Tim van Lingen 

Paul Tiessen wordt gehuldigd door Bettine Vriesekoop.

4-3. Drie doelpunten kwamen 
op naam van Niels Dekker, de 
vierde, een penalty in de 85ste 
minuut werd benut door Bas van 
’t Sant. VEW-2 verloor met 2-4 
van Legmeervogels-2. De B-1 
won in en van Zandvoort met 3-7 
en de B-2 won thuis van Concor-
dia met 4-0. Vijf spelers van de 
succesvolle D-junioren(Anton, 
Darius, Bas, Floris en Ronald- 
zie foto) deden mee aan de 
district kampioenschappen ge-
organiseerd door de KNVB. Zon-
der voorrondes te spelen werd 
VEW uitgenodigd. Zonder enige 
ervaring werd er twee keer ver- 
loren en één keer gelijk ge-
speeld.

De agenda t/m juni:
14 mei: VEW toernooien
15 mei: Stand op de Jaarmarkt in 
Heemstede. Organisatie in han-
den van Jeffrey Blokker en Mi-
chiel van Rooijen. Aanmelden 
van nieuwe leden is natuurlijk 
mogelijk, ook voor het beroem-
de kamp-weekend.
21 mei: Toernooi E-jun. bij Vlug 
en Vaardig in Amsterdam.
21 mei: Zeven tegen Zeven toer-
nooi. Opgeven  kan via de VEW-
site.
28 mei: Toernooi D-junioren bij 
Vlug en Vaardig.
28 mei: Toernooi B-junioren in 
België.
3 t/m 5 juni: Het beroem-
de Kamp-weekend. Kijk op de 
VEW-site.
24 juni: Sportdag de Evenaar.

Laatste klaverjasronde bij
VEW
Vrijdag 6 mei j.l. werd de laatste 
van de negen rondes geklaver-
jast. Er werd dit keer niet hoog 
gescoord. De uitslag:
1. Mary Verheijden   4969 punten
2. Peter Klaver     4914 punten, 
3. Sandra Klaver      4771 punten 
en de Poedelprijs was voor Adrie 
Koene, 3401 punten.
Het eindklassement na negen 
wedstrijd dagen:
1. Jopie Beunder  37874 punten
2. Mary Verheijden 37432 punten
3. Arjan Klaver  36978 punten
De Aanmoedigingsprijs was voor 
Kees van der Steeg met 32218 
punten.
De eerstvolgende avond is op 9 
september.

waren geselecteerd door  MHC 
Alliance uit Heemstede. Paul 
(Jongens B2) wist niet alleen op 
het centercourt alle jeugdspe-

lers te overtreffen in het “rondje 
om de tafel”, maar behaalde ook 
de eerste plaats in de categorie 
Jongens A+B.



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

Divers

Donderdag 12 mei
• Museum de Zwarte Tulp 
organiseert een inleiding 
met de titel ‘Kleurrijke 
kostbaarheden’. Sluit aan bij 
tentoonstelling over jonge en 
oude meesters en bloemstille-
vens. Grachtweg 2 A te Lisse. 
Aanvang 20.00 uur. Open van-
af 19.30 uur.
Entree: 5 euro per persoon, in-
clusief een kopje thee of kof-
fie en een bezoek aan het mu-
seum. Aanmelden noodzake-
lijk: 0252-417900 of info@mu-
seumdezwartetulp.nl 

Donderdag 12 en
vrijdag 13 mei
• Tesselschade-Arbeid 
Adelt, 140 jaar Hart voor 
Vrouwen organiseert van 
20.00 tot 22.00 en vrijdag 
13 mei van 10.00 tot 13.00 
een speciale jubileumver-
koop in het landgoed Duin-
lust (Duinlustweg 16,2051 AA 
Overveen). Div. ‘handmade’ 
producten’ te koop.

Zaterdag 14 mei
• Haarlemse Boekenmarkt 
Op de Dreef, Haarlemse 
Dreef, in teken van Schrijvers-
collectief De Meer en Meer, 
met nog niet doorgebroken 
schrijvers. Tussen9.00 - 16.30 
uur.

Zondag 15 mei
• Zandvoortse Rommel-
markt in Gebouw de Krocht 
naast de Katholieke Kerk aan 
de Grote Krocht 41.
De markt is geopend van 
10.00 – 16.00 uur met tweede-
hands spulletjes, antiek, curio-
sa, verzamelingen, boeken etc. 
De toegang is gratis.

pagina 22 11 mei 2011

Dinsdag 17 mei 
• Lezing Israël aan diver-
se kanten belicht. Met spre-
kers. Beide avonden beginnen 
om 20 uur. Donderdagavond 
28 april in het Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 in Benne-
broek, dinsdagavond 17 mei in 
de Pinksterkerk, Camplaan 18 
in Heemstede. De toegang be-
draagt vijf euro.

Woensdag 18 mei
• Lezing Bettine Vriese-
koop. Als selfmade China-
expert krijgt Bettine Vriese-
koop in 2006 de kans corres-
pondent te worden voor NRC 
Handelsblad en NRC Next. 
Drie jaar lang doet ze gepas-
sioneerd verslag vanuit de 
hoofdstad Peking en reist ze 
kris kras door het onmetelij-
ke land voor haar journalis-
tieke verhalen. Toegang: 7,50. 
Reserveren via 023-5282472 
of info@boekhandelblokker.
nl. Aanvang: 20.00 uur.

Regio
Exposities

T/m dinsdag 17 mei 
• Expositie Light Fa-
brics in Hotel Haarlem 
Zuid, Toekanweg 2. Te zien 
zijn bedrukte regenjas-
sen en raamdiorama’s van 
Michaëla J. Bijlsma

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

T/m donderdag 26 mei
• Roza Schous (19) expo-
seert foto’s in Bibliotheek 
Haarlem Noord.
Planetenlaan 170. De tentoon-
stelling is gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren van de 
bibliotheek. Roza droomt er-
van om met een busje vol kle-

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Vrijdag 13 mei t/m 
dinsdag 5 juli 
• Expositie Thea Verstra-
ten en René van Geest in 
het voormalig Gemeentehuis 
in Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5.
Thea Verstraten maakt beel-
den van hardsteen, marmer, 
kilkenny (Iers) en arduin (Bel-
gisch).
René van Geest creëert teke-
ningen, schilderijen op doek, 
hout en glas, beeldhouwwer-
ken en 3D ‘schilderijen’. Maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 16.30 uur. 

T/m maandag 4 juli
• Rob Hinse exposeert in 
Bibliotheek Heemstede, Ju-
lianaplein 1 te Heemstede. 
Zijn eerste impressionistische 
werken (in acryl) zijn te be-
zichtigen, schilderijtjes die hij 
maakte nabij Parijs, stillevens 
(in olieverf) en zijn impressies 
van reizen door binnen- en 
buitenland. www.bibliotheek-
haarlem.nl. Julianaplein 1 te 
Heemstede. Toegang gratis.

Theater
Zaterdag 14 mei 
• Nieuwe voorstelling in 
Lilaluna Verteltheater. “Het 
grote geheim van Ridder 
Rudolf”.
Ir. Lelylaan 10 (oude Nova-col-
lege) in Heemstede. Aanvang: 
14.30 uur en is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar, maar 
ook voor hun ouders en groot-
ouders. Kaarten 6,50 euro per 
kind en 7,50 euro per volwas-
sene (dit is inclusief drinken 
en iets lekkers).
Reserveren op info@lilaluna.nl 
of bel naar 023-5475892.

Zaterdag 14 en
zondag 15 mei
• Toneel in de Luifel. Per-
spektief speelt ‘de Eet- 
kamer’.
Aanvang 14/5: 20.15u. 15/5: 
14.30u.
Kaarten: 10 euro via telefoon 
023-5321992 of www.per-
spektief.biz.
De voorstellingen vinden 
plaats in Theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. 

Muziek
Zondag 29 mei
• Ensemble Klezmaran (Jid-
dische muziek) speelt in de 
Petrakerk Heemstede aan de 

Agenda
Cultuur

Limburglaan 3. Zaal open om 
14.30 uur. Toegang vrij. Na af-
loop is er een collecte ter be-
strijding van de kosten.

Zondag 15 mei
• Voorjaarconcert Heem-
steeds Philharmonisch Or-
kest in Bavokerk Kerklaan 
Heemstede. Aanvang 15.00 
uur. Met Steven Bourne op 
cello. Entree: 15 euro, CJP en 
65+ 12,50 euro, kinderen tot 15 
jaar gratis.

Divers

Donderdag 12 mei 
• Lezing door Boudien de 
Vries over haar boek Een 
stad vol lezers, ‘s avonds 
om 20.00 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Toegang is vrij, 
reserveren gewenst: tel. 023 – 
5282472. Het boek gaat  over 
Leescultuur in Haarlem 1850-
1920.

Vrijdag 13 mei
• Vrijdag de 13e als reden 
voor een feestje in Café de 
1ste Aanleg, Raadhuisstraat, 
hoek Kerklaan. Mooie dran-
ken, lekkere hapjes en een 
dansbaar muziekprogramma. 
De dress-code is zwart.

Zaterdag 14 mei 
• Kofferbakmarkt in Ben-
nebroek op het evenemen-
tenterrein Middendorp aan de 
Bennebroekerlaan. De kos-
ten voor een staanplaats va-
riëren van 15 tot 17,50 euro.  
De markt duurt van 10 tot 16 
uur en zowel de toegang als 
het parkeren is gratis. Info: or-
ganisatieburo MIKKI, 0229-
24 47 39. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.  

• Wereldwinkeldag. Ken-
nismaken met producten 
en filosofie Wereldwinkel. 
Met muziek van band Diobu-
ga uit Gambia. Raadhuisstraat 
29 Heemstede.

ding, accessoires en leuke 
mensen de wereld rond te rei-
zen om foto’s te maken voor 
tijdschriften.

T/m vrijdag 27 mei
• Expositie ‘Gekleurde her-
inneringen’ van Riet Aarts 
en Cathelijne van der Burg 
in verpleeghuis Zuiderhout 
in Haarlem. Het adres van de 
vrij te bezoeken expositie is: 
Beelslaan 9 te Haarlem.

Zondag 29 mei
• In galerie Kunstlease Haar-
lem d’Yserinckweg 1, Vijfhui-
zen expositie van 10 kun-
stenaars uit Noord-Hol-
land. Thema: Mei. O.a. glazen 
objecten en sculpturen van 
keramiek. Info: www.kunst-
leasehaarlem.nl

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

Muziek
Zaterdag 14 mei
• Open dag Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland in de 
Egelantier van 12 tot 17 uur. 
Muziekinstrumenten uitpro-
beren en div. optredens van 
bands en ensembles van het 
MZK. Gasthuisvest 47 Haar-
lem. Info: 023- 531 93 48.

Zaterdag 21 mei
• Jaarconcert Haarlems 

Koen Hauser.



• Inwijding en presenta-
tie van het gerestaureerde 
‘Josephorgel’ om 19.30 uur 
in Sint-Josephkerk in Haar-
lem (Jansstraat 43). Gemma 
Coebergh geeft een bijzonder 
presentatieconcert. Iedereen 
is welkom, vooral degenen die 
de restauratie mede mogelijk 
hebben gemaakt.

Dinsdag 17 mei 
• Cinema Globaal: Bijzon-
dere informatie/filmavond 
over bouwen met Aarde. 
Zaal open 18 uur. Inloop infor-
matiemarkt: 19.15  uur.
Start van de film: 19.45 
uur Toegang:  2,50 euro, Met 
maaltijd 12,50 euro.
Info: 023-5423540. 

Donderdag 19 mei 
• Cinema Globaal presen-
teert, in samenwerking met 
het Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland, de 
documentaire ‘The voice 
of 650 million times one’. 
De documentaire vertelt het 
verhaal van een viertal men-
sen met een handicap in ont-
wikkelingslanden en de voor-
oordelen die zij tegenkomen. 
Aanvang 20.00 uur.
Toegang: 2,50 euro.
Info: 023-5423540.

T/m zaterdag 21 mei
• Literaire portretten van
fotograaf Eddy Posthu-
ma de Boer in bibliotheek 
Haarlem Centrum, Gasthuis-
straat 32. Gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren.
Info:
www.bibliotheekhaarlem.nl. 

Woensdag 25 mei 
• Tibetaanse lama Geshe 
Ngawang Zopa geeft lezing 
geven over ‘Visualisatie van 
de Boeddha’ in Ruimte De 
Garage, Kennemerstraat 11A 
zw. aanvang 19.30 uur. In het 

boeddhisme wordt veel ge-
werkt met het visualiseren van 
de Boeddha.
Bijdrage: 12,50 euro.
Aanmelden per e-mail:
contact@boeddhasgompa.nl 
of tel. ma-vr 13.00-14.00 uur: 
06-22819591.
Voor meer info zie:
www.boeddhasgompa.nl

Donderdag 26 mei
• Jongerenwerk Bloemen-
daal nodigt John van Scha-
gen, auteur van het boek 
‘Jonge Ondernemers’, uit 
voor een lezing over het 
starten van een eigen 
(web)bedrijf.
Van 19.30 - 21.30 uur in de 
activiteitenruimte van Welzijn 
Bloemendaal, Bloemendaal-
seweg 125 in Bloemendaal. 
Entreeprijs 3,50 euro.
Aanmelden via:
nicole@welzijnbloemendaal.nl

• Toneelvoorstelling ‘De 
Darmdialogen’ in Spaarne 
Ziekenhuis. Aanvang: 20.00 
uur. Spaarne Ziekenhuis, 
locatie Hoofddorp. Gratis toe-
gankelijk. Aanmelden via:
www.spaarneziekenhuis.nl 
Na de voorstelling zijn er di-
verse stands met voorlichting 
over darmziekten aanwezig. 
Ook is er dan de mogelijkheid 
om informatie en voorlichting 
te krijgen van (onder andere) 
de MDL-arts van het Spaarne 
Ziekenhuis, stomaverpleeg-
kundigen en patiëntenvereni-
gingen.

Donderdag 2 juni
• Boudewijn de Groot opent 
Haarlemse Dichtlijn.
Poëziemanifestaties van be-
kende Haarlemse culturele in-
stellingen en talenten op his-
torische locaties rond de Gro-
te Markt. Tussen 12.00 uur en 
18.00 uur.

Zondag 5 juni  
• “Rumah Ngobrol” in tem-
po Doeloe-sfeer  in Zorg-
centrum Schalkweide van 
14.00-16.15 uur. Deze In-
disch getinte zondagmiddag is 
bedoeld voor iedereen die van 
gezelligheid houdt. Met zang-
trio, spel en hapjes. 
Toegang gratis. Floris van 
Adrichemlaan 15 te Haarlem.

Lama Geshe Ngawang Zopa.

Achtste GGZ inGeestloop zondag 15 mei
Bennebroek - De achtste GGZ 
inGeestloop wordt op zondag 15 
mei gehouden in Bennebroek. 
Deelnemers aan deze loop steu-
nen tegelijkertijd het goede doel: 
sportaccommodatie Fit-Inn. Met 
het bewegings- en ontspan-
ningscentrum streeft GGZ in-
Geest naar een betere behande-
ling en kwaliteit van leven voor 
haar cliënten.  De loop staat be-
kend om zijn prettige en klein-
schalige uitstraling en het au-
tovrije parcours. Het traject van  
3500 meter is uitgezet op het 

terrein van GGZ inGeest aan de 
Rijksstraatweg in Bennebroek. 
Het grootste deel van de afstand 
gaat door het bos en deelnemers 
lopen het parcours drie keer. 
Een loper van een estafetteteam 
loopt één ronde  van 3,5 km. In-
dividuele lopers en business-
teams lopen 10,5 km. Tevens is 
er een kinderloop van 1,2 km. De 
loop is onderdeel van het  Run-
nersworld Kennemer Loopcircuit 
en kent een groeiende populari-
teit gezien het stijgende aantal 
deelnemers ieder jaar. Met hun 

inschrijving dragen de deelne-
mers bij aan de totstandkoming 
van de Fit Inn. Dit centrum richt 
zich in eerste instantie op al-
le mensen die moeilijk in bewe-
ging komen tengevolge van psy-
chische problematiek. Met de 
Fit Inn maakt GGZ inGeest aan-
dacht voor de leefstijl onderdeel 
van de behandeling. 

Kijk voor meer informatie over 
het goede doel, de loop en de 
inschrijfprocedure op:
www.ggzingeest.nl/loop

100 Jaar brandweerzorg in Heemstede
Jeugdbrandweer wedstrijd op 14 mei

Dit jaar is een jubileumjaar voor 
brandweerpost Heemstede: 100 
jaar brandweerzorg, een flin-
ke mijlpaal. En de reden om één 
van de negen landelijke Jeugd-
brandweer wedstrijden voor dit 

jaar te mogen organiseren.
Andere jubileumactiviteiten vol-
gen in het najaar zoals, een ex-
positie van historische foto’s ge-
combineerd met een reunië voor 
oud-brandweerlieden en een ju-

Heemstede – Op zaterdag 14 mei wordt in Heemstede een 
landelijke Jeugdbrandweer wedstrijd gehouden. Een hele 
happening waaraan 24 jeugdteams deelnemen, en een boei-
end spektakel om te bekijken. De burgemeester van Heemste-
de, mevrouw Heeremans maakt de winnaars bekend en reikt 
de prijzen uit. De prijsuitreiking is rond 17.30 uur in de kazerne 
van de post Heemstede aan de Nijverheidsweg

bileumboek over 100 jaar brand-
weerzorg in Heemstede. 
Wilt u meer weten over de 
Jeugdbrandweer wedstrijd op 14 
mei? Kijk op www.brandweer-
kennemerland.nl 

Brandweerpost Heemstede is 
onderdeel van het korps Brand-
weer Kennemerland. Brandweer 
Kennemerland is een regionaal 
korps en heeft brandweerposten 
in de tien gemeenten in de vei-
ligheidsregio Kennemerland.

Emotie in kleur bij jubilerende Wim Vellekoop!
Regio - De komende weken 
exposeert Haarlems beeldend 
kunstenaar Wim Vellekoop in 
De Waag aan het Spaarne 
in Haarlem. Wim Vellekoop  
(wonende en werkende op de 
grens van Haarlem en Heem-
stede) vindt zelf dat hij beslist 
wat te vieren heeft: al bijna 60 
jaar (te weten vanaf zijn 17e) 
lid van kunstenaarsvereni-
ging KZOD en zijn 75e ver-
jaardag afgelopen zondag! En 
wel op dezelfde plek waar hij 
– als toenmalig bestuurslid - 
45 jaar geleden z’n huwelijks-
receptie hield! 

Wim Vellekoop opgeleid aan de 
Kunstnijverheidsschool in Am-
sterdam (de voorloper van de 
Rietveld Academie) door onder 
meer Prof.Charles Roelofs was 
meer dan 30 jaar werkzaam als 
leraar tekenen aan de Bouman 
Academie te Amsterdam. Wim  
vestigde zijn naam in de zeven-
tiger jaren met indrukwekkende 
materieschilderijen maar expo-
seert in de Waag voor deze jubi-
leumexpositie met geheel nieuw 
werk namelijk kleurrijke acryl-
schilderingen. De  vele recen-
sies over zijn werk gedurende 
de afgelopen tientallen jaren be-
vatten een aantal kernwoorden, 
omschrijvingen die steeds weer 
terugkomen: dynamisch, bewe-
ging, ritme, swing, expressionis-
tisch, krachtig, spanningsveld en 
abstract.  

Abstract is zijn werk zeker te 
noemen, zelfs titels geeft Wim 
niet aan z’n werk. Want licht hij 
toe: de kijker kan er zelf zijn fan-

tasie op los laten..... Een ech-
te abstract-expressionist noemt 
Vellekoop zichzelf, daarbij ba-
seert hij zich bewust op de 
ideeen van de kunsthistoricus 
Greenberg: abstracte expressie-
ve beeldtaal en emotioneel ge-
laden verfbehandeling. Emotie 
in kleur zoals Wim z’n werk zelf 
omschrijft.  

Wim Vellekoop heeft naast ve-
le groepstentoonstellingen ook 

menig solo-expositie in de regio 
gehad zoals onder meer in de 
Hallen en Gebouw Noord-Hol-
land te Haarlem, het Raadhuis 
te Bloemendaal, ’t Oude Slot te 
Heemstede, Galerie Tholen in 
Bergen en de toenmalige Gale-
rie Bon Art te Haarlem. Wim Vel-
lekoop heeft zijn 75e verjaardag 
te gevierd temidden van familie, 
vrienden, leden en oud leden van 
KZOD.

De tentoonstelling is geopend op 
zondag 8 mei door oud-collega 
en vriend Ruud Walst. De schil-
derijen van Wim Vellekoop zijn 
te bezichtigen tot en met zon-
dag 22 mei 2011 in Galerie De 
Waag – Spaarne 30 te Haarlem. 
(openingstijden: donderdag tot 
en met zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur) Zie ook www.kzod.nl 
Jan Reijnders
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DO 12 MEI T/M DO 23 JUNI
DO 12 MEI PARNASSIA 10.30 UUR  Wandeling 55+

VR 13 MEI COOK-EAT-MEET-GREET 18.00 UUR  Turks koken 11-14 jr.

VR 13 MEI BEGIN RELAXED JE WEEKEND 20.15 UUR ‘t = Weer Vrijdag 11-14 jr.

ZA 14 MEI TROPISCHE DISCO 19.30 UUR Mix-it (gemixt publiek)

ZA 14 MEI TROPISCHE DISCO 19.00 UUR Kinderdisco 6-10 jr.

MA 16 MEI ITALIAANS OP REIS 19.30 UUR 6 taallessen

DI 17 MEI KEUKENHOF 10.05 UUR Excursie 55+

DI 17 MEI DIGITALE FOTOBEWERKING 13.30 UUR 5 computerlessen 55+

DI 17 MEI SPAANS OP REIS 19.30 UUR 6 taallessen

WO 18 MEI INDONESISCHE KEUKEN 19.30 UUR 4 culinaire lessen

WO 18 MEI ROMANTISCH DRAMA 20.00 UUR Casca Nova-fi lm

DO 19 MEI BOEKVERFILMING – DRAMA 10.30 UUR Film & lunch 55+

DO 19 MEI FRANS OP REIS 19.30 UUR 6 taallessen

DO 19 MEI SPAANS CONVERSATIECURSUS 19.30 UUR 6 taallessen

DO  19 MEI CHAKRA DANCE 20.00 UUR Casca Nova-workshop

VR 20 MEI WORD VOOR SENIOREN 13.30 UUR 6 computerlessen

VR 20 MEI KNOTSHOCKEY OF VOETBAL 20.00 UUR Plexsport 11-14 jr

MA 23 MEI COMPUTERGEBRUIK STARTERS 09.30 UUR 6 computerlessen

MA 23 MEI WINDOWS BASISCURSUS 13.00 UUR 5 computerlessen 55+

WO 25 MEI ZEILBOOT MAKEN 13.30 UUR Woensdagclub 5-10 jr.

WO 25 MEI WERKEN MET MERGELSTEEN 19.30 UUR Zomeratelier 4 lessen

WO 25 MEI GULU VROUWEN EN AFRICAN DRUMS 20.00 UUR Casca Nova: Afrika-avond

DO 26 MEI ELSWOUT & DUINVLIET 10.30 UUR Wandeling 55+

DO 26 MEI LAATSTE TIENERCAFÉ DIT SEIZOEN 14.30 UUR Blue Moon 10-14 jr.

DO 26 MEI WINDOWS MASTERCLASS 19.00 UUR 6 computerlessen

DO 26 MEI KOMISCH DRAMA 20.15 UUR Diner & Film

VR 27 MEI TOF FEEST 20.30 UUR Plexparty 13-15 jr.

MA 30 MEI EERSTE STRAATSPEELAVOND 18.30 UUR Ooievaarslaan

WO 01 JUNI KUXE KEUKEN VOOR SENIOREN 17.00 UUR 6 culinaire lessen

WO 01 JUNI DIGITALE FOTOBEWERKING 19.00 UUR 4 beginnerslessen

WO 01 JUNI NEDERLANDSE THRILLER 20.00 UUR Casca Nova fi lm

ZA 04 JUNI FRANK SANDERS’ AKADEMIE 20.15 UUR Muziektheater

WO 08 JUNI INTERNET EN E-MAIL 55+ 13.00 UUR 6 computerlessen

WO 08 JUNI FRANSE KOMEDIE 20.00 UUR Casca Nova-fi lm

DO 09 JUNI BLEEK EN BERG 10.00 UUR Wandeling 55+

DO 09 JUNI BIJZONDER DRAMA 20.00 UUR Casca Nova-fi lm

DI 14 JUNI AFRIKAANSE KEUKEN 19.30 UUR 4 culinaire lessen

WO 15 JUNI TAPAS 19.30 UUR 2 culinaire lessen

WO 15 JUNI VERFILMING BESTSELLER 20.00 UUR Casca Nova-fi lm

DO 16 JUNI NEDERLANDS DRAMA 10.30 UUR Film & Lunch 55+

DI 21 JUNI DE ZAANSE SCHANS 09.15 UUR Excursie 55+

WO 22 JUNI ZELFVERTROUWEN VAN KINDEREN 20.00 UUR  Info samen met CJG

DO 23 JUNI MIDDEN HERENDUIN 10.00 UUR Wandeling 55+

DO 23 JUNI OPTREDEN CASCA KOOR 20.00 UUR Diner & Optreden

Activiteitenkalender 

Voor meer activiteiten en informatie: www.casca.nl   
Casca... Altijd iets te doen!DE LUIFEL • HERENWEG 96 • 2101 MP  HEEMSTEDE • TEL. 023 - 548 38 28 • INFO@CASCA.NL

STRAATSPEELAVONDEN
Tussen 30 mei en 27 juni zijn er weer straatspeel-
avonden. Een gezellige avond bij jou in de buurt. 
De straat wordt afgezet en we nemen bergen 
sport- en spelmateriaal mee. De hele buurt kan 
- gratis - meedoen. Ben je benieuwd of we ook 
in jouw straat komen? Zie www.casca.nl.

Eén keer per jaar zet Casca samen met Elan Wonen
een Heemsteedse wijk extra in de schijnwerpers. 
Dit jaar is dat de Glip, Merlenhove en Prinseneiland.  
In samenwerking met Stichting St. Jacob en de 
Hartenkampgroep zijn er unieke activiteiten. 
Meer informatie bij: Nieuws op www.casca.nl.

Ma 6 juni:  Open middagles koersbal – straatspeel- 
avond en open repetitie Factory of Voices

Di 7 juni: Historische avondwandeling door de wijk
Wo 8 juni:  Sporten/spelen op de Glip en plantjes 

planten en stoepkrijten in Merlenhove
Za 11 juni: Wandeling landgoed De Overplaats
Zo 12 juni: Pinksterviering Huize Bosbeek 
Ma 13 juni: Country Fair en Straatvoetbaltoernooi
Di 14 juni: Virtuele wandeling/filmavond Bosbeek
Wo 15 juni:  Sporten/spelen Merlenhove en plantjes 

planten/stoepkrijten op de Glip
Do 16 juni: Rondleiding Huize Bosbeek
Vr 17 juni: Straatspeelavond Roosje Voslaan
Za 18 juni: Hollandse MIX-IT in de Hartekamp

VAKANTIEWEEK BUITENBOEL
Van 30 aug - 2 sept voor kids van 6-12 jr.
De inschrijvingen zijn begonnen. Bel snel!



Heemstede

NIEUWS

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

koopgedrag in beeld

Landelijke wedstrijd 

jeugdbrandweer

Vrijheidsloop op 5 mei 

•  Subsidie Buurtactiviteiten 2011

• Werk aan de weg

•  Agenda

•  Straatspeelavonden

In dez e HeemstedeNieuws:

Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht 

bij huis of gaat u hiervoor naar winkels 

buiten uw eigen woonplaats? Waar gaat u 

heen als u een dag gezellig wilt winkelen? 

En hoe tevreden bent u over het winkel-

aanbod bij u in de buurt? Het winkel- en 

koopgedrag van de consument verandert 

voortdurend, onder meer door de opkomst 

van het online shoppen. Om als gemeente 

goed op deze veranderingen in te kunnen 

spelen, is onderzoek naar het koopgedrag 

De prijsuitreiking is rond 17.30 uur in de 

kazerne van de post Heemstede aan de 

Nijverheidsweg. Om voorkennis te voor-

komen zijn de locaties van de wedstrijden 

nog geheim. Voor informatie over de locatie 

kunt u op 14 mei vanaf  08.30 uur bellen met 

de post Heemstede (023) 548 27 77 en 

vragen naar Ronald Zwetsloot (coördinator).

Brandweer 100 jaar

Dit jaar is een jubileumjaar voor brand-

Zo’n 700 inwoners van Heemstede ontvangen binnenkort een uitnodiging om mee te 

doen aan een onderz oek naar winkel- en koopgedrag. Bij dit onderz oek, een initiatief 

van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de Kamer van 

Koophandel, worden ruim 55.000 inwoners uit 158 gemeenten geïnterviewd. 

Op za terdag 14 mei wordt in Heemstede een landelijke jeugdbrandweerwedstrijd 

gehouden. Een hele happening waaraan 24 jeugdteams deelnemen. Een boeiend 

spektakel om te bekijken. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aan-

wezi g te z ijn. Burgemeester Marianne Heeremans maakt de winnaars bekend en reikt 

de prijz en uit. 

van de consument nodig. De uitkomsten 

van het onderzoek kunnen onder meer 

worden gebruikt voor het evalueren en 

actualiseren van detailhandelsbeleid.

De resultaten van het 

‘Koopstromenonderzoek Randstad 2011’ 

zijn na de zomer van 2011 bekend. Meer 

informatie over het onderzoek is te lezen 

op www.kso2011.nl.

weerpost Heemstede; 100 jaar brandweer-

zorg, een hele mijlpaal. En de reden om 

één van de negen landelijke jeugdbrand-

weer wedstrijden voor dit jaar te organi-

seren. Andere jubileumactiviteiten volgen 

in het najaar, zoals een expositie van 

historische foto’s gecombineerd met een 

reunië voor oud-brandweerlieden en een 

jubileumboek over 100 jaar brandweerzorg 

in Heemstede. 

Brandweerpost Heemstede is onderdeel 

van het korps Brandweer Kennemerland. 

Brandweer Kennemerland is een regionaal 

korps en heeft brandweerposten in de tien 

gemeenten in de veiligheidsregio 

Kennemerland.  

Een groep van zo’n 15 medewerkers van de gemeente en veteranen bracht op 5 mei in 

een estafetteloop het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Heemstede. Bij het raad-

huis werden ze feestelijk ontvangen met muziek van de Band of Liberation. 

Burgemeester Marianne Heeremans nam  het bevrijdingsvuur in ontvangst, waarna het 

Vredesvuur werd ontstoken.



HeemstedeNieuws

Peuters: “lief, maar lastig” 
Iedere ouder maakt het wel eens mee, je 

peuter krijgt een driftbui in de super-

markt, het eten vliegt door de kamer of 

wil nog dat extra verhaaltje voor het 

slapen gaan. In de themabijeenkomst 

peuterontwikkeling krijgt u handvatten 

om met dit soort dagelijkse situaties om 

te gaan. Ook hoort u ervaringen van 

andere ouders. 

Verder besteden we aandacht aan wat u 

kunt verwachten van uw kind in deze leef-

tijdsfase. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

onderwerpen als samen spelen en omgaan 

met grenzen die u als ouder stelt.

U bent van harte welkom op woensdag 25 mei 

van 19.30 tot 21.30 uur, Lieven de Keylaan 7 in 

Heemstede. Aan deze bijeenkomst zijn voor u 

geen kosten verbonden. Graag aanmelden 

via e-mail: jgz@jgzkennemerland.nl of bellen 

naar (088) 995 95 95.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wilt u meer weten over deze themabijeen-

komst of heeft u een andere vraag? Voor 

alle vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 

en Gezin Heemstede. Ook als aanstaande 

ouder bent u van harte welkom. U kunt 

zonder afspraak langskomen, bellen of een 

e-mail sturen. Er zijn geen kosten voor u 

verbonden aan onze dienstverlening. 

Lieven de Keylaan 7

2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 

14-17 uur
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Subsidie Buurtactiviteiten 2011

De gemeente Heemstede vindt het belangrijk dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt en 

in hun gemeente. Ze wil initiatieven van inwoners ondersteunen en stelt daarom een budget 

beschikbaar van maximaal € 12.000. Dit bedrag is beschikbaar voor buurtprojecten gericht 

op het bevorderen van de sociale cohesie en de participatie van buurtbewoners in een 

bepaalde buurt. Maar ook voor het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt.

Waar moet uw subsidieverzoek aan voldoen

Het moet voldoen aan de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Heemstede 

en de Verordening incidentele subsidies straat- en buurtactiviteiten 2009. De aanvraag 

voor een buurtproject dient een omschrijving te bevatten van de wijze waarop vorm 

wordt gegeven aan het betrekken van bewoners uit de buurt en over de activiteiten 

waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (inclusief begroting). Daarnaast dient vol-

doende draagvlak aangetoond te worden.

De activiteit of project moet in een van de volgende buurten in Heemstede plaatsvinden: 

De Glip, Dichters- Vogelbuurt, Rivierenbuurt, Kennemerduin en omgeving, Van 

Merlenbuurt, Provinciënbuurt, Centrum, Geleerdenbuurt, Schouwbroekerpolder, 

Zandvoortselaan, Heemsteedse Dreef, Indische buurt en dient in 2011 van start te gaan. 

U moet uw subsidieverzoek indienen vóór 1 juli 2011. Met deze indieningtermijn wordt 

overigens afgeweken van de in de Verordening incidentele subsidies straat- en buurt-

activiteiten genoemde termijn van 1 mei 2011.

Per buurtproject is een bedrag van maximaal € 2.500 beschikbaar. Als het beschikbare bud-

get van maximaal € 12.000 onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, zal het 

college van B&W keuzes maken. Bij deze afweging wordt een evenwichtige verdeling van 

het budget gemaakt, waarbij onder andere gekeken wordt of er voldoende draagvlak voor 

de activiteit in de buurt is.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Koen 

Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 56 79 of via e-mail: 

ksiegrest@heemstede.nl. 

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 

een subsidie. Te veel mensen hebben te weinig contact met andere mensen in hun 

buurt. Dit is jammer, want hoe meer mensen u kent in uw buurt, hoe meer u zich thuis 

voelt. Buurtactiviteiten zijn de ideale gelegenheidsplaatsen om kennis te maken met 

elkaar. Als u zo'n activiteit op touw wil zetten zijn er een aantal formaliteiten die ver-

vuld moeten worden, vooral als dit op de openbare weg georganiseerd wordt.

Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase 

tussen Koediefslaan en Hugo de Grootlaan wordt tot medio juni 2011 aangepakt. Verkeer kan 

alleen van zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voort-

gang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg het beleid > Reconstructie Herenweg.

Stormvogelweg/Zandvoortselaan

Van 9 t/m 13 mei wordt de bestrating hersteld op de kruising Stormvogelweg-

Zandvoortselaan. Verkeer vanuit en naar de wijk Vogelpark wordt omgeleid via de 

Schollevaarlaan. 

Schollevaarlaan/Zandvoortselaan

Van 16 t/m 20 mei wordt de bestrating hersteld op de kruising Schollevaarlaan-

Zandvoortselaan. Verkeer vanuit en naar de wijk Vogelpark wordt omgeleid via de 

Stormvogelweg.

Rhododendronplein-Azalealaan-Orchideeënlaan

Tot eind mei 2011 wordt de bestrating van het Rhododendronplein, Azalealaan en 

Orchideeënlaan op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte 

verkeershinder. 

Roemer Visscherplein

Tot eind mei 2011 vindt klein herstel plaats van enkele parkeervakken op het Roemer 

Visscherplein. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Leidsevaart Bennebroek

Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. 

De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes 

ingesteld. Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

  Werk aan de weg

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openingstij-

den een digitaal informatiepaneel te raad-

plegen met daarop een overzicht (dat u 

kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Agenda Aanvulling raadsbesluit 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Eemlaan 10 het bouwen van een loungeruimte en 2011.137 

 vervangen verandadak aan de voorzijde 

 van de woning 

 ontvangen 1 mei 2011

Slotlaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding  2011.139 

 ontvangen 5 mei 2011

Glipperweg 12 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.142 

 voorgeveldakvlak 

 ontvangen 6 mei 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Van der Waalslaan 22 het verwijderen van asbesthoudende 2011.140 

 materialen 

 ontvangen 5 mei 2011

Korhoenlaan 40 het verwijderen van asbesthoudende 2011.141

 materialen 

 ontvangen 4 mei 2011

Crayenestersingel 55 het verwijderen van asbesthoudende 2011.136

 materialen 

 ontvangen 2 mei 2011

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

Omgevingsvergunning voor het bouwen en het verstoren van een monument 

(verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten)

Overboslaan 6 het wijzigen van de entree 2011.138

 ontvangen 5 mei 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  12 mei 2011 van maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen om-

gevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 3 mei 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

Crayenestersingel 57 het kappen van een beuk 2011.133

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 6 mei 2011)

Omgevingsvergunning voor slopen 

Ir. Lelylaan 9 het verwijderen van asbesthoudende 2011.117

 materialen

Omgevingsvergunning voor bouwen

Soendastraat 18 het plaatsen van een dakkapel op 2011.100

 het voorgeveldakvlak

Leidsevaartweg 43 het bouwen van een nieuwe garage en 2011.044

 slopen van de bestaande garage

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Frans Lisztlaan 24 het uitbreiden van een woonhuis 2011.075

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  12 mei 2011 van maandag tot en met donder-

dag 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.

Huisnummering (verzonden 2 mei 2011)                             

Het college van Burgemeester en wethouders heeft  d.d. 19 april 2011 besloten tot intrekking 

en vaststelling van de volgende huisnummeringen mede door de verbouwing van het bedrijfs-

pand op de Glipperweg 37 en 39 tot 4 appartementen voor de duur van maximaal 5 jaar.

Intrekking :   Vaststelling :

Bedrijfspand  :  Glipperweg 37 Verblijfsobject : Glipperweg 33

Bedijfspand  :  Glipperweg 39 Woning begane grond : Glipperweg 35

   Woning 1e verdieping : Glipperweg 37

   Woning begane grond : Glipperweg 39

   Woning 1e verdieping : Glipperweg 39A

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 19 mei 2011 

om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen afwijzing voortzetting hulp bij het huishouden 

 - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een subsidie voor het jaar 2011 

 - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een subsidie voor het jaar 2011 

 - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Bij de publicatie van het raadsbesluit “Tarief voor brengen huisvuil naar milieustraat” van 28 

april 2011 is abusievelijk het laatste punt van het besluit weggevallen. Hieronder staat het 

correcte volledige raadsbesluit.

De raad besluit:

-  een tarief in te voeren voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door 

particulieren; 

-  de tarieventabel Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 te 

wijzigen door toevoeging van een tarief van € 2,00 per huisvuilzak voor het storten 

van huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren; 

- dit tarief in te laten gaan vanaf 1 mei 2011.

Gevaar of schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl
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Op 5 mei 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een drank- en 

horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan Stichting 

Tennispark Groenendaal, Groenendaal 1. Indien u meer informatie wenst kunt u contact 

opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Op 4 mei 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan Stichting Casca voor het houden 

van diverse straatspeelavonden.

Straatspeelavonden zullen plaatsvinden van 18.30 uur tot 20.30 uur op:

maandag 30 mei 2011 in de Ooievaarlaan

dinsdag 31 mei 2011 op het Jozef Israelsplein

maandag 6 juni 2011 op de Floradreef  

dinsdag 7 juni 2011 bij de speellokatie op het ResNovaplein 

donderdag 9 juni 2011 in de Slotlaan

vrijdag 10 juni 2011 op het Spoorplein

dinsdag 14 juni 2011 op het speelplein in de Linge

donderdag 16 juni 2011 in de Zeelandlaan

vrijdag 17 juni 2011 in de Roosje Voslaan bij de voetbalkooi   

maandag 27 juni 2011 op het plein achter BS De Evenaar

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toe-

stemming gegeven de onderstaande weggedeeltes op genoemde data van 17.30 tot 21.30 

uur voor alle verkeer af te sluiten:

30 mei 2011 de Ooievaarlaan tussen de Jan van Gentlaan en de Pelikaanlaan

31 mei 2011 het Jozef Israelsplein tussen de Alb. Neuhuijsstraat en de H.W. Mesdaglaan

6 juni 2011 de Floradreef (stukje langs speelterrein)

7 juni 2011 de parkeerplaatsen die direct gelegen zijn aan de speellokatie op het 

ResNovaplein

9 juni 2011 de Slotlaan tussen de Ir. Lelylaan en de Leeghwaterlaan/Bankastraat

10 juni 2011 het Spoorplein

16 juni 2011 de Zeelandlaan tussen de Overijssellaan en de Brabantlaan

17 juni 2011 de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de voetbalkooi in de Roosje Voslaan

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Verkeersbesluit

Uitschrijving GBADrank- en horecavergunning

Straatspeelavonden

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woningen Wasserij-Annalaan 161, Dr. 

J.Th. de Visserstraat 6 en Haya van Somerenpad 4 als gereserveerde gehandicapten-

parkeerplaats ten behoeve van de bewoner. (verzonden 3 mei 2011).

 

Het besluit ligt vanaf 12 mei 2011 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft in-

gediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 

20-04-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

K. Perdiki, geboren 28-02-1991, Burgemeester van Lennepweg 6

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend 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 stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 
Reconstructie Herenweg?

www.heemstede.nl




