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Waardige dodenherdenking
Heemstede - De traditione-
le dodenherdenking op 4 mei, 
bij het monument voor de oor-
logsslachtoffers aan de Vrij-
heidsdreef, werd door zo’n dui-
zend inwoners bijgewoond. Bur-
gemeester Heeremans onder-
schreef het thema van de 4 en 
5 mei viering ‘Vrijheid spreek je 
af’. Mensen moeten zich daar 
dan wel aan houden en de ge-
schiedenis heeft ons geleerd dat 
afspraken doorlopend zijn ge-
schonden, hield zij de toeschou-
wers voor. Zij zag een parallel 
met de wetten en verdragen die 
burgers en overheden afspre-
ken en daarmee ons de verplich-
ting opleggen rekening te hou-
den met anderen zoals het res-
pecteren van fysieke of morele 
grenzen. 
Ceremoniemeester Marc Wes-
tendorp introduceerde Char-
lotte Does en Christa Anita de 
Breuk, leerlingen van de Valken-
burgerschool, die beiden een ei-
gen gedicht voordroegen. Char-
lotte wees op de vrijheid die we 
nu kennen en die tijdens de oor-
log ontbrak en stond stil bij het 
verdriet door het gemis van dier-
baren. Christa Anita stelt zich in 
haar gedicht de oorlogstijd voor 
als kil en koud met bommen die 
rondom vallen en de twijfel aan 

de toekomst. Na de oorlogstra-
nen volgen de tranen van vreug-
de bij de bevrijding. 
Yeb-Jan Joustra vertelde in zijn 
gastrede dat er ook nu nog mili-
tairen tijdens vredesmissies hun 
leven wagen voor de vrijheid. 
Als bestuurslid van de Stichting 
tegen Zinloos Geweld beant-
woordde hij de vraag of er zin-
vol geweld bestaat met ‘ja’. In 
zijn ogen is geweld zinvol als het 
gaat om het behouden van vrede 
en veiligheid. Er werden kransen 
gelegd bij het monument door 
het gemeentebestuur, de scho-

len, de veteranen en de Vereni-
ging Oud Militairen Indië-Korea 
en Nieuw Guinea. 
De scouts van de Wabogroep 
droegen hun steentje bij door te 
assisteren bij de kransleggingen. 
Harmonie St. Michaël verzorg-
de de stemmige muziek. Dat de-
ze avond werd bezocht door een 
opvallend grote groep jongeren 
stemde de organisatie tot vreug-
de. Dit geeft vertrouwen, zodat 
allen die ons tijdens oorlogsge-
weld zijn ontvallen blijvend en 
waardig worden herdacht.
Eric van Westerloo

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

(van 20 juli t/m 25 juli 2012)

Huwelijken in Heemstede:
Patrick R. Putters & Annelies M. 
Kloet
Michel P. Buchner & Julia Drie-
huis
Maikel Boot & Stefanie D. 
Koomen
Florian W.A. Saryusz Makowski & 
Kathelijne E. Groffen

Geboorten in Heemstede:
Celeste F. Terpoorten, dochter 
van M.R. Terpoorten en E.A.M. 
Heeremans

Burgerlijke 
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Wie, Wat, 
Waar, 

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

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Mijn naam is Daniël Andriessen en organiseer al ruim 10 jaar o.a. 
het ondernemerscafé in Café de 1e Aanleg op de laatste dinsdag 
van de maand.
Hoewel we bijna 500 leden hebben met Netwerk BTB van Alkmaar 
tot Leiden zijn het met name lokale ondernemers die we daar fre-

quent ontmoeten. De Heemsteder helpt ons bij het bekend ma-
ken/blijven van dit maandelijkse laagdremplige MKB-evenement.

Wat voor werk doe je?
Het is zelfs mijn werk om verbindingen te leggen tussen onderne-
mers. We helpen ondernemers wereldberoemd te worden in het 
postcode gebied. Met als slogan ‘zakelijk de gezelligste’ organi-
seren we ruim dertig evenementen per jaar. Van ondernemersca-
fé, golfdag, walking dinner, netwerklunches enz, zie onze website 
www.netwerkbtb.nl voor de agenda.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Ik loop graag bij landgoed Groenendaal met de kinderen die zich 
daar heerlijk kunnen uitleven. Bij slechter weer knutselen we veel 
in de garage aan de Marklin treinbaan. Geen idee wanneer die 
ooit af komt.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Heemstede heeft een vriendelijke uitstraling en ligt in een mooie 
omgeving.  Heb zelf heel vroeger op de Crayenesterschool geze-
ten. Het blijft een apart gevoel als je daar nu weer eens langs rijdt.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Ik ben het meest in mijn sas privé als ik mijn kinderen lief zie spe-
len en lachen. 
Zakelijk ben ik tevreden als twee ondernemers elkaar weten te vin-
den en zaken gaan doen (mede) dankzij onze inspanningen. Te-
vreden relaties die dank-mail sturen voor een plezierige lunch, ge-
zellig café, daar doe je het voor. Netwerk BTB leden zijn ook rela-
tief  bijna allemaal al heel lang lid. Waar vindt je dat nog?! Een lid-
maatschap is slechts 150,00 euro per jaar. Dus voor de kosten (en 
wie let daar anno nu niet op!) hoef je het niet te laten.

Volgende Ondernemerscafé op dinsdag 28 mei in Café de 1e Aan-
leg. (foto: Fotostudio René Vervloet)
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Vijf W’s 
voor...

Daniël Andriessen

Onbekend Heemstede
Groenendaal (6)

Het heksenhuisje
Groenendaal bevat tal van klei-
ne bijzondere details. Op deze 
ansichtkaart uit begin jaren der-
tig van de vorige eeuw zien we 
het heksenhuisje op het Naal-
denveld. Deze schuilhut voor 
de wandelaars – handig bij re-

Heemstede - Dit jaar is het 
honderd jaar geleden, dat de ge-
meente Heemstede Groenen-
daal aankocht van de familie Van 
Merlen en openstelde als wan-
delbos. 
De offi ciële opening was op 17 
juli 1913. 

genbuien!- staat op de Dennen-
berg. Dit was een heuvelach-
tig terrein achter de moestuin 
van het Verversingshuis, nu Res-
taurant Landgoed Groenendaal. 
In het verleden was het gehele 
bos voorzien van dergelijke hut-
ten. Het exemplaar op de ansicht was de laatst overgeblevene. Dit 

jaar heeft de gemeente het ou-
de heksenhuisje – dat helemaal 
vergaan was - vervangen door 
een nieuw exemplaar. Zo wordt 
er steeds gewerkt aan het wan-
delbos: waar mogelijk wordt er 
geconserveerd, maar soms moet 
er ook vervangen worden. Oude 
bomen voor nieuwe, oude huis-
jes voor nieuwe. Zodat Groenen-
daal vitaal blijft en als honderd-
jarig wandelbos een feest voor 
iedereen die er komt.
Meer over al die kleine bijzon-
dere plekjes en gebouwen op 
Groenendaal vindt u in ‘Groe-
nendaal: van buitenplaats tot 
wandelbos’, dat op 23 mei a.s. 
wordt gepubliceerd door de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek. 240 pagina’s, tal 
van illustraties en foto’s van toen 
en nu. Meer informatie op www.
hv-hb.nl. 

Kijk ook eens op de specia-
le website: wandelbos.heemste-
de.nl (zonder www) om te zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID
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Camplaan 35
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Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

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: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930





 
04   de Heemsteder  •  8 mei 2013

Historische vereniging aanwezig 
bij inhuldiging Willem Alexander
Heemstede/Amsterdam - Na-
mens de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek was 
voorzitter Jaap Verschoor op 30 
april aanwezig bij de inhuldiging 
van koning Willem-Alexander in 
de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
We vroegen naar zijn ervaringen.

‘We waren blij verrast om van de 
commissaris van de koningin in 
Noord-Holland een uitnodiging 
te ontvangen voor de inhuldi-
ging. We zien dat als blijk van 
waardering voor het werk dat de 
historische vereniging doet,’ zo 
wil Verschoor graag eerst bena-
drukken. ‘En ook leuk dat de ge-
meente Heemstede op deze ma-
nier vertegenwoordigd was.’

Wat vond je van de plechtig-
heid in de Nieuwe Kerk? 
Erg indrukwekkend. Je beseft 
daar nog eens extra dat de Oran-
jes al ruim vier eeuwen een con-
stante factor zijn in de Neder-
landse geschiedenis, en met na-
me natuurlijk sinds de oprich-
ting van het koninkrijk in 1813, 
nu 200 jaar geleden. Mij als his-
toricus spreekt vooral aan wat 
Willem Alexander in zijn toe-
spraak zei over de verhouding 
tussen koning en Staten Gene-
raal. Daarbij ging hij terug tot 
1581, toen de Staten Generaal 
in het Plakkaat van Verlatinghe 
de Spaanse koning Filips II af-
zetten en vastlegden dat de vorst 
zijn ambt ten dienste van de ge-
meenschap bekleedt.’

Heemstede en Oranje: waar 
denk je dan aan?
‘Daar valt veel over te vertellen. 

Wat bijvoorbeeld weinig men-
sen weten is dat Heemstede één 
van de oudste Oranjeverenigin-
gen van ons land heeft. Die werd 

opgericht toen de feestelijkhe-
den rond de inhuldiging van ko-
ningin Wilhelmina in 1898 voor-
bereid moesten worden. Wilhel-
mina werd op 6 september inge-
huldigd, maar al op 31 augustus 
1898, haar verjaardag, vond de 
eerste Koninginnedag plaats. In 
Heemstede was dat op en rond 
het plein bij de Oude Kerk, dat 
in dat jaar werd omgedoopt tot 
Wilhelminaplein. Toen werd ook 
de Wilhelminaboom geplant, een 
koningslinde, die in 1998 is ver-
vangen door een jong exem-
plaar.’

Zijn de Oranjes ooit in Heem-
stede geweest?
‘Jazeker, vele malen zelfs. Voor-
al de Flora-tentoonstellingen 
mochten zich in een grote be-
langstelling verheugen. Op de 
Flora van 1925 waren bijvoor-
beeld koningin-moeder Emma, 
koningin Wilhelmina, prins Hen-
drik en prinses Juliana aanwezig. 
Ook de Flora’s van 1935 en 1953 
zijn door Wilhelmina en Juliana 
bezocht. En in 1949 hebben de 
prinsessen Beatrix en Irene mee-
gedaan aan de Jeugdruiterdag 
in Groenendaal.’

Zie je uit naar Koningsdag 
2014?
‘Uiteraard, en dan weer gewoon 
in Heemstede, op het Wilhelmin-
aplein.’ 

De prinsessen Irene en Beatrix op de Jeugdruiterdag in Groenendaal, 
1949. (Foto: Noord-Hollands Archief)

Jaap Verschoor samen met Lenie ‘Hooft vlak voor het betreden van de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. Jaap Verschoor was namens de Histori-
sche Vereniging Heemstede-Bennebroek bij de inhuldiging van koning 
Willem-Alexander aanwezig, Lenie ’t Hooft namens Teylers Museum. ’t 
Hooft, woonachtig in Heemstede, geeft ook rondleidingen in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein.

Fleur wint ontwerp-
wedstrijd ‘kroning’
Heemstede - Bakkerij Bertram 
in Heemstede had weer iets 
leuks: een ontwerp-wedstrijd 
voor creatieve kinderen met als 
onderwerp ‘de Kroning’. Uit de 
inzendingen heeft eigenaar Bert 
de leukste uitgezocht en die was 

van Fleur Steenbergen. Zij wint 
met haar creatie 3 kaarten voor 
de Efteling. Op de foto wordt 
Fleur ter zijde gestaan door Ber-
tram-medewerkster Kyra. 
Van harte gefeliciteerd met je 
prijs, Fleur!

Heemstede - Zaterdag 11 mei 
is er een leuke activiteit voor kin-
deren bij boekhandel Blokker 
om 14.00 uur. De 9-jarige An-
na-Lin wordt dan kort geïnter-
viewd over hoe ze in contact is 
gekomen met Tosca Menten, de 
schrijfster van het kinderboe-
kenweekgeschenk 2012. En dat 
was in boekhandel Blokker!
Hiermee wil ze graag stem-
men werven voor de kinderju-
ry voor het boek ‘De wraak van 
KNOR’ of andere leuke boeken 
die op de lijst staat, en ze neemt 
zelf stemformulieren mee. Als 
het zonnig weer is, gaat Anna-
Lin buiten op een speciale wijze 
passerende bezoekers enthousi-
ast maken.
Stemmen voor de kinderjury kan 
nog t/m 17 mei via www.kinder-
jury.nl. Onder de inzenders van 
die middag verloot Blokker 5 
exemplaren van Tosca Menten: 
Dummie de mummie en de gou-
den scarabee.
Over De wraak van Knor van Tos-
ca Menten: Worstjes groeien niet 
aan een boom of ergens onder 
de grond. Worstjes worden ge-
maakt van varkens. Dat is nu 
eenmaal zo. Dit verschrikkelij-

ke boek gaat over kampioens-
worstjes. Het gaat ook over een 
vergeten opa, een gemene sla-
ger, het lieve varkentje Knor en 
de Worstwedstrijd van de Eeuw. 
Als je niet van worst houdt, kun 
je het beter niet lezen. En als je 
wel van worst houdt, eigenlijk 
ook niet. Of juist wel...? 
Je bent zaterdagmiddag van 
harte welkom! Binnenweg 138, 
Heemstede.

Activiteit bij Boekhandel Blokker

Anna-Lin (9) werft 
stemmen voor kinderjury

Een enthousiaste lezende Anna-
Lin.
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Bevrijdingsvuur komt 
goed aan in Heemstede
Heemstede - Zondagochtend 
ontving burgemeester Marianne 
Heeremans het bevrijdingsvuur 
van veteraan Louis Passos. Daar-
mee ontstak zij het bevrijdings-
vuur op het raadhuisplein. Dat 
was tevens het startsein voor de 
viering van Bevrijdingsdag. 
Marianne Heeremans nam de 
fakkel namens het college van 
burgemeester en wethouders 
in ontvangst. Zij memoreerde 
dat het bevrijdingsvuur symbool 
staat voor leven in vrede en vrij-
heid. Het vuur wordt ieder jaar 
om middernacht van 4 op 5 mei 
ontstoken op het 5 mei Plein in 
Wageningen, al 66 jaar. Vervol-
gens wordt dit Bevrijdingsvuur 
door zo’n 1600 lopers en bege-
leiders opgehaald en als een le-
vend lopend vuur verspreid door 
zo’n 60 gemeenten in heel Ne-
derland. Dit bevrijdingsvuur is 
een nationaal Nederlands sym-
bool ter herdenking van het ein-
de van de Tweede Wereldoor-
log op 5 mei 1945. Het staat voor 
‘Leven in Vrede en Vrijheid’. Het 
vuur herinnert ons aan het feit 
hoe kwetsbaar en kostbaar vrij-
heid is. En dat vrijheid nooit af is 
en vraagt om voortdurende inzet 
van mensen. Het Bevrijdingsvuur 
is hét symbool voor leven in vre-
de en vrijheid. Het Bevrijdings-
vuur is van Bayeux van de stran-
den van Normandië naar Eind-
hoven gebracht. Atletiekvereni-
ging Pallas ‘67 heeft het vervol-
gens in estafettevorm naar Wa-
geningen gebracht. In een es-
tafetteloop van 110 kilometer 
bracht het vrijheidslopersteam 
van Heemstede de fakkel naar 
het raadhuisplein. Een presta-
tie. De medewerkers van de ge-
meente Heemstede zijn: Jac-
queline Vrolijk-Gevaert, Nancy 
Dooijes, Charich Hendriks, Cees 

de Schipper. Met de vetera-
nen, Louis Passos, Jorge Passos 
en Jack Mens van de De Meer-
landen, Arco Ottenhof,(zoon 
van Niels, Remco de Schipper, 
zoon van Cees en medespon-
sor,  Maarten Limmen. Fietsers 
waren de medewerkers van de 
gemeente Ronald de Wit, tevens 
ploegleider, Niels Ottenhof en 
Jan Sweijen.

Onderweg
Tussen De Bilt en Utrecht liepen 
een paar lopers vast wegens een 
wegopbreking. Hierdoor moes-
ten zij een bijzondere route ne-
men door hekken en over zand 
om uiteindelijk weer op het fiets-
pad uit te komen. Cees en Cha-
rich werden in Zeist aangemoe-
digd door vrolijke ietwat be-
schonken feestgangers. Hier-
door liepen zij wel weer een 
stukje harder. Onderweg veel 
bekijks. Sommigen applaudis-
seerden, zoals op de Grebbe-
berg, sommigen keken verbaasd 
op als er 2 of 3 fietsers rond-
om een koppel van lopers voor-

bij kwamen. Stelden vragen als 
‘hebben jullie straf? ‘ Ook stop-
te een man in auto, politie in 
burger, en vroeg wat ze aan het 
doen waren. Na uitleg vond hij 
het initiatief geweldig. Kende het 
helemaal niet. Sommigen had-
den het even moeilijk bij de lan-
ge stukken waar niets anders te 
zien was dan een lang donker 
pad met bomen, of weilanden 
met in de verte helemaal niets, 
een donker gat. Dat lange stuk 
bij Mijdrecht is berucht. Toen 
eenmaal de zon opkwam was 
het heerlijk om te lopen. 
Langs De Loosdrechtse Plas-
sen bij Vinkenveen,  waar eend-
jes met hun kroost het water in 
gingen. Waar je de vogels hoor-
de fluiten en vroege vogels hun 
hond uitlieten. In het raadhuis 
stond een overheerlijk ontbijt 
klaar. Burgemeester Heeremans 
serveerde de broodjes, er kwa-
men al voorzichtig de sterke ver-
halen en na de eerste geeuwen 
werd het tijd uit te rusten. Vol-
gend jaar weer! 
Ton van den Brink

Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een film 
in de theaterzaal op het gro-
te doek. Op woensdag 15 mei 
is dat een komische film. Deze 
film was de openingsfilm van 
het filmfestival van Cannes 
in 2012, waarin twee tieners 
weglopen en hun normaal ge-
sproken zo rustige woonplaats 
in rep en roer achterlaten.
De film begint om 20.00 uur. 

Filmduur: 94 minuten. De en-
tree is 5,00. Bel Casca op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur 
voor meer info over deze film 
óf om te reserveren: tel. 023-
548 38 28 kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
films die gepland staan. Kijk 
ook op www.casca.nl of op de 
facebookpagina Casca wel-
zijnsorganisatie.

Komische film bij Casca

Tuinmarkt voor moes- 
en siertuinliefhebber
Heemstede - Volkstuinvereni-
ging Groenendaal organiseert 
jaarlijks een tuinmarkt op haar 
complex aan de Manpadslaan 6a 
te Heemstede. Sinds vorig jaar is 
het aanbod vergroot en de markt 
is voor iedere tuinliefhebber be-
doeld. Op zaterdag 11 mei, tus-
sen 11 en 16 uur, zijn de moes- 
en siertuinliefhebbers weer van 
harte welkom. 
 Het aanbod op de markt is gro-
ter en breder dan voorheen. Er 
zijn gewassen te koop voor de 
moes-, de sier-, de balkon en 
de daktuin. De deelnemers bie-
den een verscheidenheid aan 
vaste planten, één- en tweeja-
rigen, kruiden, eetbare gewas-
sen, gewassen voor snijbloemen, 
drachtplanten voor hommels, 
bijen en vlinders en zomerbollen 

aan. Er komt een aardbeien- en 
een agapanthusspecialist, een 
imker vertelt over bijen en biedt 
honing aan, een mandenvlechter 
geeft demonstraties en verkoopt 
zijn producten en de Egelopvang 
laat weten wat zij doen en hoe 
u de egel kunt helpen. Verder is 
er informatie te verkrijgen over 
het dierenleven in de tuin en ook 
voor de inwendige mens is ook 
gezorgd. De lekkernijen kunnen 
op een klein maar gezellig terras 
gebruikt worden. 
 
De toegang tot de markt is gratis. 
Er is parkeergelegenheid langs 
de Manpadslaan maar aanbe-
volen wordt de fiets als vervoer-
middel te gebruiken. Voor meer 
informatie kijkt u op: www.vtv-
groenendaal.nl.

Waagexpositie met 
fantasievol werk
Heemstede/Haarlem - In de 
maand mei exposeert Vera Brug-
geman uit Heemstede in de 
Waag aan het Spaarne te Haar-
lem. Thema van haar  tentoon-
stelling luidt ‘Als schilderijen op 
woorden dansen’. Een titel die 
geheel in de lijn past van haar 
reeds jarenlang bestaande fas-
cinatie voor schilderen en voor 
dichten.
Vera Bruggeman, werkend in 
de Cobratraditie, ziet haar schil-
derijen als visuele gedichten. 
Beeldgedichten noemt zij haar 
kleurrijke creaties dan ook. Zo-
als zij een aantal jaren geleden al 
poetisch onder woorden bracht: 
voor mij zijn kleuren als wolken 
in de lucht, zij drijven voorbij en 
veranderen steeds weer en krij-
gen afhankelijk van je stem-
ming een herkenbare vorm. Ly-
risch abstract is een goede type-
ring voor de schilderijen van de-
ze beeldend kunstenares. Voor 
deze expositie heeft Vera samen-
werking gezocht met de Larense 
dichter Gerard Beentjes. Een sa-

menwerking die tot stand kwam 
tijdens een gezamelijk project 
met verstandelijk gehandicapte 
kunstenaars in Eemnes. Bij elk 
geexposeerd schilderij  van Vera 
heeft Gerard een bijpassend ge-
dicht gemaakt en - ook letterlijk 
- naast dit  werk geplaatst.  

Naast haar schilderijen in uit-
bundige kleuren verrast Vera de 
bezoeker van deze tentoonstel-
ling ook met een tweetal beel-
den. Deze zijn op de Haarlem-
se St-Bavo geinspireerde fanta-
siekerken van keramiek die zij 
als een soort ‘gesamtkunstwerk’ 
met de keramiste Anouk Barreau 
heeft gemaakt. 

Deze tentoonstelling is van-
af donderdag 9 mei tot en met 
zondag 26 mei 2013 te bezichti-
gen in Galerie De Waag  Spaarne 
30 te Haarlem. (Openingstijden: 
13.00 – 17.00 uur) Op zaterdag 11 
mei om 16.00 uur vindt de fees-
telijke opening plaats. Zie ook: 
www.kzod.nl en www.verart.nl.

Bij Volkstuinvereniging Groenendaal 
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Regio - In Theater De Krocht 
aan de Grote Krocht 41 te 
Zandvoort treedt zondag 12 
mei Cris Monen op. Het be-
treft het laatste jazzconcert in 
de reeks ‘Jazz in Zandvoort’ van 
het seizoen ‘12/’13. De aan-
vang is 14.30 uur. 

Cris Monen (1967) is een gita-
rist- zanger met een zeer pret-
tige zangstem. Hij beheerst een 
breed repertoire en zal deze 
middag een mix brengen van 
jazz, blues en pop. Cris heeft 
in heel Europa en in Noord- 
en Zuid- Amerika opgetreden. 
Met zijn eigen Cris Monen Jazz 
en Blues Band heeft hij drie 
maal opgetreden op het North 
Sea Jazz Festival.
Behalve Cris spelen mee slag-

werker Frits Landesbergen 
en contrabassist Eric Timmer-
mans. Theater de Krocht biedt 
plaats aan maximaal 200 per-
sonen en beschikt over prach-
tige theaterzaal met een vleu-
gel en een geweldige akous-
tiek. Tijdens de pauze en na af-
loop van het concert is het ge-
zellig vertoeven aan de bar. Pal 
naast het theater is een nieu-
we en zeer betaalbare parkeer-
garage gebouwd waarmee de 
parkeerproblemen volledig zijn 
opgelost.

De toegang bedraagt 15 eu-
ro (studenten betalen 8 euro). 
Reserveren kan telefonisch op 
023-5310631 of via de knop 
‘voorverkoop’ op de site www.
jazzinzandvoort.nl.

Laatste concert dit seizoen
Jazz in Zandvoort met 
gitarist Cris Monen

Maandag 13 mei bij 
Blokker: Vertalersgeluk
Heemstede - Vertalers zijn mis-
schien wel de aandachtigste le-
zers van een roman – elk woord 
is door hun handen gegaan. 

Tijdens de Vertalersgeluktournee 
kunt u kennismaken met de lite-
rair vertalers van voor de Euro-
pese Literatuurprijs 2013 geno-
mineerde romans. Zij vertellen 
over hun bijzondere werk: Wel-
ke keuzes maken ze? Wat maakt 
het vertalersvak zo mooi? Daar-
bij gaan ze specifiek in op de 
vertaling van de genomineerde 
boeken.
De Vertalersgeluktournee trekt 
deze maand door het land en 
doet ook boekhandel Blokker 

aan. Dat gebeurt op maandag 13 
mei. Drie vertalers vertellen de-
ze dag bij Boekhandel Blokker 
over de voldoening die een goe-
de vertaling kan geven. Met me-
dewerking van Jeanne Holierhok 
& Henriette Gorthuis (vertalers 
Frans) over In tijden van oorlog 
van Alexis Jenni en Karol Les-
man (vertaler Pools), over Steen 
op steen van Wieslaw Myslinski. 
Manon Smits (vertaler Italiaans) 
over Mr Gwyn van Alessandro 
Baricco.

Aanvang 20.00 uur. Toegang 5 
euro. Boekhandel Blokker vindt 
u aan de Binnenweg 138, tel. 
023-5282472.

Creatief talent van de 
Pauwehof exposeert
Heemstede - De Pauwehof is 
een Ontmoetings- en Activitei-
tencentrum voor 55+ ers. 
Samen creatief en actief bezig 
zijn in een gezellige sfeer levert 
veel creatieve kunstwerken op. 
Vanaf heden tot en met 7 juni 
kunt u verschillende werken zien 
in de bibliotheek in Heemstede.
U ziet Aquarellen gemaakt door 
cursisten van 2 cursussen aqua-
relleren onder leiding van Jeichi-
na Hovingh. Zowel op maandag-
middag als op dinsdagochtend 
wordt er gewerkt naar stillevens, 
foto’s en fantasiebeelden. Voor 
de expositie zijn portretten ge-
maakt met als thema ‘de cultu-
rele samenleving’.
Daarnaast ziet u schilderijen  ge-
maakt onder leiding van Jacque-
line Emmens. De cursisten schil-
deren op de dinsdagochtend aan 
de hand van verschillende the-
ma’s. Diverse stijlen en werkvor-
men komen aan bod. De schilde-

rijen van de tentoonstelling heb-
ben als thema: bekende Neder-
landse Schrijvers.
In de vitrines ziet u Nana’s, dit 
zijn dikke vrouwenbeeldjes ge-
maakt door cursisten onder lei-
ding van Lilette de Bruin. Dit sei-
zoen zijn 2 groepen van 8 cur-
sisten 3 ochtenden bezig ge-
weest om van elektriciteitsdraad 
en papier-maché deze prachtige 
beeldjes te maken. 
Ook in de vitrines werk van de 
cursus Patchwork/Quilten. U ziet 
enkele (kleine) werken die de 
groep onder leiding van Rita Bos 
gemaakt heeft. Zowel gevorder-
den als beginners nemen deel 
aan de lessen. 

De Pauwehof, Achter-
weg 19 in Heemstede, 023-
5286022/5288510, pauwehof@
gmail.com, www.Welzijnoude-
renheemstede.nl of www.kerk-
pleinheemstede.nl/ouder.htm.

De dinsdag-schildergroep

Heemstede - Is het niet heer-
lijk om na zo’n lange winter weer 
lekker buiten van alles te kunnen 
ondernemen? Vooral picknicken 
(kleedje zitten) is leuk voor jong 
en oud: lekker eten, drinken, 
spelletjes doen en genieten van 
het ‘buiten zijn’.
Voor de dag na Hemelvaartsdag 
heeft Casca een geweldige su-
per picknick georganiseerd in 
Speelbos Meermond. Iedereen 
mag meedoen: hoe meer, hoe 
gezelliger!
Neem zelf een goed gevul-
de picknickmand, famile en/
of vrienden, een kleedje en na-
tuurlijk een zonnig humeur mee! 
Plexat van Casca zorgt voor spel-
letjes waar iedereen aan mee 
kan doen, speelmateriaal, leuke 
prijzen voor de spelletjes en ge-
noeg water en limonade voor ie-
dereen. 

De picknick is op vrijdag 10 
mei vanaf 12.00 uur op Speel-
bos Meermond, achter de ge-
meentewerf, Cruquiusweg 49, in 
Heemstede. Vanaf hier volg je de 
borden naar het leukste speel-
bos van Heemstede. Je kunt er 
gratis parkeren, maar je kunt na-
tuurlijk ook met de fiets komen. 
De spelletjes beginnen om 13.00 
uur, de prijsuitreiking is rond 
14.45 uur. Het programma duurt 
tot 16.00 uur. Natuurlijk mag je 
daarna nog blijven om met de 
kabelbaan naar beneden te roet-
sjen of heerlijk een balletje te 
trappen met vrienden en familie! 
Kijk ook eens op www.speelbos-
meermond.nl en www.casca.nl. 

Zorgen om Sint Luciaklooster Bennebroek
Bennebroek - De Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek en de Stichting Ons Bloe-
mendaal maken zich ernstig zor-
gen over de staat van het Sint 
Luciaklooster en de klooster-
tuin in Bennebroek. Zij schrijven 
daarover een brief aan de Zus-
ers Franciscanessen in de plaats 
Wychen. Het klooster -een ge-

meentelijk monument- bestaat 
uit een prachtig ensemble van 
een gebouw met fraaie klooster-
tuin dat een hoge cultuurhisto-
rische waarde heeft. “Dit monu-
ment raakt steeds meer in verval 
en gaat hard achteruit. Er wor-
den steeds meer vernielingen 
aangericht. Zo is onlangs het 
Mariabeeld beschadigd en heeft 

er brand gewoed in het histori-
sche portiershuisje nabij het toe-
gangshek van het terrein bij de 
Schoollaan”, aldus de brief. De 
historische vereniging vraagt 
of de Zusters Franciscanessen 
maatregelen kunnen nemen om 
verder verval van dit historisch 
en religieus erfgoed te voorko-
men. 

Super picknick 
in Speelbos 
Meermond

Vieringen
Het Trefpunt 
Bennebroek

Bennebroek – Morgen, donder-
dag 9 mei op Hemelsvaartdag 
houdt de protestantse gemeen-
te Bennebroek een (gezamenlij-
ke) dienst in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan in Heemstede. 
De dienst wordt voorgegaan 
door ds. J.E.Th.Nak-Visser. 

Zondag 12 mei is er een viering 
met ds. E.M. Ezinga (Noordwijk). 
Dienst van Schrift en Tafel/Kom 
in de kring.

Moederdagconcert met 
het Wings Ensemble
Regio - Ter ere van Moederdag 
brengt het Wings Ensemble op 
zondag 12 mei alle moeders om 
11.30 uur en 15.00 uur een mu-
zikale hulde in de prachtige am-
biance van de Janskerk te Haar-
lem. 
Op de lessenaars staan ‘Ma Mè-
re l’Oye’  van Ravel , ‘Crisantemi’ 
van Puccini en het ´Grand nonet 
in F-groot´ van Spohr. 
Bovendien heeft Wings de be-
kende Haarlemse schrijver L.H. 
Wiener uitgenodigd om een lite-
rair eerbetoon te brengen aan de 
moeders. 
Als kers op de taart geeft bioloog 
en radio- en tv-persoonlijkheid 
Midas Dekkers een humoristi-
sche en tegendraadse draai aan 
Moederdag.Op het program-

ma: ‘Ma Mère l’Oye’  van Mauri-
ce Ravel; ‘Crisantemi’ van Giaco-
mo Puccini en Grand Nonet in F-
groot van Louis Spohr. De musici 
van het Wings Ensemble zijn Ko-
taro Ishikawa en Yumi Goto: vi-
ool; Arwen van der Burg: altvi-
ool; Magrita Rondeel: cello; An-
nelies Hemmes: contrabas; Karin 
Leutscher: fluit; Frank van Koten: 
hobo; Ina Hesse: klarinet; Leen-
dert Booyens: fagot en Christi-
aan Beumer: hoorn.

U bent welkom in de Janskerk, 
Jansstraat 40, Haarlem. Toegang 
bedraagt 19,50 euro, voorver-
koop 17,50 euro.   

Reserveren: www.wingsensem-
ble.nl of 06-811 95217.
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Knutselen met Renate: 
armbanden maken
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. Knutseljuf Renate bedenkt 
prachtige, leuke en mooie din-
gen om te maken. Er wordt ge-
werkt met hout, stof, papier, verf, 
kralen etc. 
Op woensdag 15 mei maken de 
kinderen lieve, leuke of stoere 
armbandjes van leren bandjes 
met kralen en bedeltjes. 
Renate helpt, stuurt en brengt 
meisjes en jongens op goede 
ideeën. Elke keer gaan de kin-
deren tevreden met hun eigen 
werkstuk naar huis. Belangrijk is 
een goed humeur, geduld, aan-
dacht voor elkaar en voor het 
werkstuk. 

”Het is hier altijd heel gezellig en 
de kinderen werken hard”, aldus 
juf Renate.
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 

Kosten per keer zijn: 4,00 euro, 
een kaart voor 10x kost 35,00 eu-
ro. Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Kinderen die zich van te voren 
hebben aangemeld gaan voor. 

Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl.

Moeders in Zimbabwe 
breien voor hun toekomst
Heemstede - Wereldwinkel 
Heemstede verkoopt fairtrade 
cadeaus van verschillende vrou-
wenprojecten in ontwikkelings-
landen.
Een goed voorbeeld daarvan is 
het Gogo Olive project in Zim-
babwe. Gogo Olive werd opge-
richt in 2008 en zet zich in om 
werkloosheid onder vrouwen in 
Zimbabwe te bestrijden. 
Om dit te realiseren wordt ge-
bruik gemaakt van het feit dat 
bijna iedere vrouw in Zimbabwe 
kan breien. Er zijn allerlei grappi-
ge dieren, shamwari’s genoemd, 
ontwikkeld die door de vrouwen 
worden gebreid.
Om te kunnen breien heb je 
geen ingewikkelde machines 
en dergelijke nodig; je kunt het 
overal doen en in je eigen tijd.
Gogo Olive is met 6 vrouwen be-
gonnen en dit is inmiddels uitge-
breid naar 25. Het breien is een 
prachtige vorm van inkomsten-
werving in een land waar 94% 
baanloos is. 
Gogo betekent oma en staat 
voor respect en affectie. Sham-

wari betekent vriend in het Sho-
na, de moedertaal van de vrou-
wen.
Wereldwinkel Heemstede ver-
koopt leuke handgebreide 
Shamwari’s voor aan sleutel-
bos of tas, een leuk moederdag-
cadeautje… van moeders voor 
moeders! Kom kijken bij de We-
reldwinkel, Raadhuisstraat 29 
Heemstede.

Rijk geschakeerd aanbod 
voor cultuurliefhebbers

Heemstede - De programmeurs 
van Theater de Luifel, Podium 
Oude Slot en Podium Oude Kerk 
zijn erin geslaagd voor het sei-
zoen 2013-2014 een rijk gescha-
keerd programma samen te stel-
len met grote namen én aanstor-
mend talent. 
Voor het eerst worden de pro-
gramma’s dit jaar gepresenteerd 
in één gezamenlijk programma-
boekje. Ook op internet hebben 
de podia nu samen één plek ge-
vonden: www.podiaheemstede.
nl.

Theater de Luifel -met ruim 80%  
nog altijd de hoogste bezettings-
graad in Nederland!- biedt ook 
dit seizoen weer een ruime keus 
op het gebied van cabaret, to-
neel en muziek en er is ook een 
aantal jeugdvoorstellingen. 

Erik van Muiswinkel is weer van 
de partij, maar ook Diederik van 
Vleuten, Sara Kroos, Alderliefste, 

Jeroen van Merwijk, Toneelgroep 
Het Volk, Veldhuis & Kemper, 
André Manuel, Helmert Wou-
denberg, Kasper van Kooten en 
Hans Dorrestijn. Een groot aan-
tal gevestigde en nieuwe namen 
komen naar de Herenweg.

Tot de grote namen op het ge-
bied van kamermuziek die Po-
dium Oude Slot en Podium Ou-
de Kerk te bieden hebben beho-
ren onder anderen Lavinia Me-
ijer, Quirine Viersen, Liza Fer-
schtman, Tomoko Mukaiyama, 
het Ruysdael Kwartet, Calefax en 
Vasentina Lisitsa. 

De jongere garde wordt verte-
genwoordigd door onder meer 
het Van Baerle Trio, de Fancy Fid-

dlers, Maja Bogdanovic en Pavel 
Kolesnikov. Ook zullen -traditie-
getrouw- de laureaten van het 
Prinses Christina Concours en-
kele optredens verzorgen.

Het lezingenprogramma in Oude 
Slot en Oude Kerk bestrijkt 
een breed spectrum aan onder-
werpen. 
Zo zal Petra Stienen te beluiste-
ren zijn in een lezing over de ont-
wikkelingen in Egypte en Syrië, 
maar komen ook Willem Nijholt 
en Kader Abdolah naar het Oude 
Slot, deelt wetenschapsjournalist 
Govert Schilling zijn kennis van 
de kosmos met de bezoekers en 
geeft filmmaker Erik van Zuylen 
een toelichting op zijn oeuvre.

De volledige programma’s 
zijn te vinden in het program-
maboekje dat deze week van 
de pers is gerold én op de 
nieuwe website www.podia-
heemstede.nl.

Station Haarlem had de Neder-
landse driekleur en oranje wim-
pel in top tijdens Koninginne-
dag maar station Heemstede- 
Aerdenhout niet. 

Wie o wie hangt nu de vlag met 
wimpel eens uit bij het station?

Gertjan Stamer

INGEZONDEN

Waarom geen driekleur op 
station Heemstede-Aerdenhout?

Heemsteedse podia presenteren programma 2013-2014
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Heemstede Cup 2013 (11+)
Heemstede - Plexat organiseert 
in samenwerking met Sport sup-
port de Heemstede Cup 2013.
Kleine teams van 3 of 4 spelers 
strijden op 5 locaties verdeeld 
over de maanden april, mei en 
juni om de titel. Er is een prach-
tig prijzenpakket samengesteld 
door Sport 2000, met natuurlijk 
een dikke beker voor de win-
naars. Per avond speel je met je 
team korte wedstrijdjes. 
Per locatie verschillen de afme-
tingen van het speelveld en dus 
ook een deel van de regels.
De Heemstede Cup startte op 
dinsdag 30 april van 12.00 tot 
15.00 uur op de Sportparklaan.

De volgende data zijn:
• maandag 20 mei (2e Pinkster-
dag) van 12.00 tot 14.00 uur bij 
de voetbalkooi op de Fazanten-
laan (tijdens de daar door de be-
wonerscommissie georganiseer-
de Country Fair);

• vrijdag 31 mei van 20.00 tot 
22.00 uur aan de Roosje Voslaan 
bij de voetbalkooi (tijdens de 
door de bewonerscommissie ge-
organiseerde buurtavond);
• zaterdag 22 juni van 16.00 tot 
18.00 uur op het pleintje bij de 
Linge;
• zaterdag 29 juni op het Raad-
huisplein is de afsluiting van 
19.30 tot 22.00 uur (tijdens het 
jeugdevenement H13, vorig jaar 
een groot succes!)
Geef je snel op via mail: plexat@
casca.nl bij Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, of tele-
fonisch: tel. 023-548 38 28.

Heemstede - In mei zijn wo-
ningbezitters in de Geleerden-
buurt (zonder nee-nee sticker 
op de brievenbus) de gelukkige 
ontvangers van een felicitatie-
kaart van Verfhandel Ree, omdat 
zij in de buurt-van-de-maand 
wonen. 
Tegen inlevering van deze kaart 
ontvangen zij een maand lang 
15 procent korting op het gehe-
le assortiment verf, behang en 
raamdecoratie op de Binnen-
weg 89. Al 65 jaar staat Ree ga-

rant voor persoonlijke service en 
een uitgebreide keus in kwali-
teitsproducten zoals professio-
nele verven, kalk- en krijtverven, 
Engelse verfmerken, behang-
voor jong en oud, shutters, gor-
dijnstoffen en andere raamdeco-
ratie. Kom langs en laat je inspi-
reren! 
Valt uw buurt deze maand niet 
in de prijzen? Niet getreurd, el-
ke buurt komt een keer aan de 
beurt! Verfhandel Ree vindt u 
aan de Binnenweg 89.

Actie van Verfhandel Ree
Geleerdenbuurt is 
‘buurt-van-de-maand’

Zwemdiploma’s bij 
SportPlaza Groenendaal
Heemstede - Vorig weekeinde, 
op zaterdag 4 mei, hebben bij 
SportPlaza Groenendaal de vol-
gende kinderen hun zwemdiplo-
ma A, B, of C gehaald:

Zwemdiploma A
Milou Berntsen, Jasmijn Broer, 
Sam van Eek, Dick van der En-
de, Fenne de Groot, Anna Hei-
merikx, Stefan Honcoop, Jochem 
van ’t Hof, Juliet de Jongh, Renée 
Jonker, Jalisa de Keijzer, Puck 
Leijdekkers, Frederique van Lin-
gen, Roos Maassen, Eva Magh-
nouji, Luciano Meijnckens, Fien 
Mesland,Mike van Ommeren, 
Roemer Oudakker, Youri Raap-
horst, Julia Samshuijzen, Lotte 
Vellinga, Tristan Walkotte, Joey 
van der Wolf en Luke Yarnold,

Zwemdiploma B
Raven Bernáth, David Best, Sen-
na Bouma, Quinten Dol, Thijmen 
Groen, Sammy Hertz,Faye Hu-

brecht, Josephine Jansen, Ba-
ran Ozan Karabacak, Boris Klos, 
Jasmijn Kosterman, Jens Kraa-
nen, Valentijn Kramer-van Ben-
tem, Jort Mesland, Valentijn van 
der Mije, Lotta de Muij, Ravi Na-
mink, Dalia Neeskens, Floris Rip-
pen, Mathijs Sepp, Liam Schreu-
ders, Ivy Schomaker, Benthe Si-
mons, Stijn Terpstra, Nils Velt-
man, Isabella Vermin, Tommy 
Vermin, Hugo Voogd, Frederikke 
van Wijk, Camiel van IJzendoorn 
en Tuur van Zuijlen,

Zwemdiploma C
Lotte Broekhuizen, Mare Bur-
ger, Gijs Fontein, Loyse Giovan-
na Ferreira, Bartolomé Govaert- 
Mejia, Lars Koenen, Daan Kos-
terman, Thijs Lemmers, Hade-
wich Paro, Brandon Wagner, Nils 
Veltman en Beer van Zuijlen.

Alle kinderen van harte gefelici-
teerd!

Koninginnedag in Heemstede

Heemstede - De laatste Konin-
ginnedag begon al vroeg op de 
Sportparklaan waar alle speel-
goed in de aanbieding was. Wat 
later begon op het Raadhuis-
plein een aubade , waar Harmo-
nie St. Michael zo mooi speel-
de, de kinderen van vijf basis-
scholen zo mooi zongen met juf 
Scholten en burgemeester Mari-
anne Heeremans zo mooi sprak 
over de drieëndertig jaren van 
Koningin Beatrix, haar hoogte-
en dieptepunten. Ze vroeg zich 
af wie er van de aanwezigen een 
volgende abdicatie zou meema-
ken. Chris van der Passe, voor-
zitter van de Stichting Nationa-
le Feestdagen Heemstede, gaf 
aan welke activiteiten er de-
ze dag georganiseerd waren. 
Met zijn onvermoeibare Oranje-
vrijwilligers als Marcel van Dui-
venbode en Meike Hoeksema. 
Op deze Koningsdag bijna het-
zelfde als op Koninginnedagen, 
wel even wennen aan die naam. 
Sporten, wandelen van vrijmarkt 
naar Oude Kerk, Jan van Goyen-
straat en terug. Eerst alle gede-
coreerden van Heemstede ont-
vangen in de Burgerzaal waar 
voor het laatst getoost kon wor-
den op de Koningin en Bert de 
Vos gezorgd had voor een goed-
kope oplossing voor een groot 
scherm. Gebruik van de grote le-

ge wand, met een beamer kwa-
men de nieuwe koning en ko-
ningin met prinsesjes prachtig in 
beeld. Daar blijf je niet voor thuis. 
Bij een troonswisseling hoort 
een koningsboom. Een volwas-
sen koningslinde, opgegroeid in 
de eigen kwekerij, stond al fier 
op de rotonde bij de Kerklaan. 
B&W onthulde er het nieuwe 
hekwerk en burgemeester Mari-
anne Heeremans kon er niet on-
deruit. Zij moest de keukentrap 
op om de straatnaambord `Wil-
lem Alexander Plein` te onthul-
len. In verband met de feestelijk-
heden in Amsterdam, begon Le-
ny van Schaik met haar “In naam 
van Oranje” sing-in met de aan-
kondiging dat koninginnen kun-
nen  stoppen, zij niet! Dus voor 

de 23ste keer de Zilveren Vloot 
en de Blauw geruite kiel, langs 
Berg en Dal en via de Blanke Top 
was `t is Mooi Geweest... Om je 
met oranjebitter in de hand te 
storten in het feestgewoel van 
het Wilhelminaplein, waar orga-
nisator Kees Heger van de Eer-
ste Aanleg het feest aanvoerde. 
In de Jan van Goyenstraat viel je 
op zonder oranje met de leukste 
vrijmarkt, op kleedjes. De jong-
ste ZZP-ers, die mama van een 
overvolle zolder afhelpen en zo 
hun eigen vakantiegeld verdie-
nen. Later in de middag hield 
B&W een druk bezochte Kroning 
receptie in de Burgerzaal. Vol-
gend jaar een paar dagen eer-
der! 
Ton van den Brink  
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Uitbreiding van activiteiten 
Profile Tyrecenter Merks opent 
nieuwe vestiging in Velserbroek

Heemstede/Velserbroek - Op 
2 mei is in Velserbroek de nieuw-
ste vestiging van Profile Tyrecen-
ter geopend. Profile Tyrecen-
ter Merks start, naast de huidi-
ge vestiging in Heemstede, met 
haar tweede vestiging in mer-
konafhankelijke banden-, vel-
gen- en autoservice. Profile Tyre-
center Merks Velserbroek is ge-
vestigd aan de Klompenmaker-
straat 19. Zaterdag 11 mei wordt 
van 10.00 tot 15.00 uur een open 
huis georganiseerd. De rest van 
de maand staat in het teken van 
openingsacties. Daarnaast is 
een ieder van harte welkom voor 
een kennismaking en een lekke-
re kop koffie. 

Profile Tyrecenter Merks is al vele 
jaren een vertrouwde partij in de 
regio Heemstede. Daar komt nu 
dus een tweede vestiging bij. De 
gedreven directeur Isabel Merks 
is erg blij met de uitbreiding van 

de activiteiten: “Deze stap biedt 
ons vele voordelen op de parti-
culiere- en zakelijke mark, vooral 
ook voor onze bestaande klan-
ten. Vanuit Velserbroek kunnen 
we nu ook de regio IJmuiden en 
Haarlem-Noord beter bedienen. 
We hadden al veel klanten uit 
die regio, maar de afstanden zijn 
best groot naar onze vestiging in 
Heemstede. Dat is vanaf nu ver-
leden tijd. Inwoners van IJmui-
den en omgeving kunnen nu om 
de hoek terecht met hun lease- 
en particuliere auto, ongeacht 
het merk, voor alle banden- en 
velgen(service). Dat geldt ook 
voor het auto-onderhoud en 
APK. Onderhoud voor alle mer-
ken auto’s gebeurt bij ons stan-
daard tegen een scherp tarief, 
waarbij wij veel waarde hechten 
aan een hoge kwaliteit en duur-
zaamheid. Onderhoud bij Profile 
Tyrecenter is tot wel 25% goed-
koper van bij de merkdealer, dat 

is vooral voor de prijsbewuste 
consument goed nieuws. Want 
de kwaliteit blijft gewaarborgd.” 

Specialisten 
Profile Tyrecenter Merks gaat 
al jaren mee met de ontwikke-
lingen in de autobranche. Isa-
bel Merks vertelt wat hen onder-
scheid: “We hebben een hoog-
opgeleid team met veel ervaring, 
waardoor we constant kwaliteit 
kunnen leveren. Verder vinden 
wij het belangrijk onze klanten 
gastvrij te ontvangen met een 
lekkere kop koffie en gratis WiFi.” 
Zomerbandenwissel De opening 
van Profile Tyrecenter in Velser-
broek sluit uitstekend aan bij het 
bandenwisselseizoen van Pro-
file Tyrecenter. Het voorjaar gaat 
weer van start, de temperaturen 
gaan omhoog en het wordt dan 
ook de hoogste tijd om een af-
spraak te maken om de zomer-
banden weer te monteren. Pro-
file Tyrecenter heeft haar team 
klaar staan om de beste banden-
service te bieden en de winter-
banden te wisselen naar de zo-
merbanden. 

Open huis, kom kijken
Zaterdag 11 mei is er open huis 
bij Profile Tyrecenter in Velser-
broek. Iedereen kan dan een 
kijkje achter de schermen krij-
gen bij de nieuwe vestiging. De 
monteurs staan klaar om aan 
jong en oud uitleg te geven 
over alles dat komt kijken bij het 
monteren van banden. Hou fa-
cebook (/profilemerks) en twit-
ter (@profilemerks) in de gaten 
voor acties en het laatste nieuws

Opstapdag elektrische fietsen 
bij Rijwielspecialist Hart

Heemstede - Op vrijdag 10 
mei organiseert Rijwielspe-
cialist Hart in samenwerking 
met Sparta Nederland weer 
de jaarlijkse E-bike opstap-
dag. Een ideaal moment om 
de nieuwste vindingen op het 
gebied van elektrisch fietsen 
te bekijken en uit te proberen. 
Neem bijvoorbeeld de nieuwe 
Bosch Motor of de nieuwste 
X2 van Sparta met de accu in 
de kettingkast! Ook het aller-
nieuwste handgemaakte mo-
del van RIH, de Omega 2, is te 
bewonderen en te proberen.
Dit alles is natuurlijk geheel 
vrijblijvend maar mocht u toch 
enthousiast over gaan tot aan-
koop dan krijgt u deze dag 
een reischeque ter waarde 
van 150 euro cadeau. Deze is 
te besteden bij Renske Steen-
bergen – Boston Travel.

Rijwielspecialist Hart  Hart 
Zandvoortselaan 34, 2106 CP 
Heemstede, telefoon: (023) 
528 31 72. Mail: info@rij-
wielspecialisthart.nl Website: 
www.rijwielspecialisthart.nl.

Jouw Laminaat: A-merken 
tegen outletprijzen

Regio - Sinds vorige week is IJmuiden een nieuwe winkel rij-
ker: Jouw Laminaat, aan Scheldestraat 81. In deze winkel, an-
nex webwinkel, wordt laminaat van de grotere merken verkocht 
voor outletprijzen. 
In de winkel honderden soorten laminaat in alle denkbare en on-
denkbare kleuren en dessins vanaf 2,95 tot 16 euro per m2. Door 
slim inkopen en het opkopen van uitlopende partijen laminaat 
kunnen deze prijzen worden gehanteerd. Voor de prijs van 2,95 
per m2 heeft u een prima laminaat, waarbij u wel voldoende moet 
bestellen, want deze partijen zijn achteraf niet na te leveren. Dat 
geldt echter niet voor de overige voorraad. Veel is op voorraad en 
dus direct te leveren, maar ook nog na te bestellen.
Jouw Laminaat levert ook de ondervloeren en plinten in alle des-
sins. Thuis laten brengen of zelf ophalen, leggen of vakkundig la-
ten leggen, het is allemaal bespreekbaar.
Het grote voordeel van de winkel aan de Scheldestraat is dat 
men de kleuren bij daglicht kan zien. Die komen in het echt vaak 
toch weer anders over dan op een foto van internet. En voor veel 
mensen is het bestellen van een vloer toch echt iets wat je lie-
ver ‘live’ doet. 
De hele regio zal blij zijn met deze nieuwe (web)winkel, waargoe-
de prijzen worden gehanteerd, maar waar je toch de service en 
vakkennis van de vakspecialist krijgt. 
Jouw Laminaat is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op in-
ternet kunt u 24 uur per dag alvast een voorproefje krijgen van 
de aangeboden vloeren. Zie daarvoor: www.jouwlaminaatl.nl of 
bel 0255-200003.

Dagje zeilen in houten 
boten bij NJV de Haven
Heemstede - Het zeilseizoen is 
weer begonnen voor de Heem-
steedse zeeverkennersgroep 
NJV de Haven. Om iedereen een 
mogelijkheid te bieden de ver-
eniging en het zeilen in de tra-
ditionele houten boten zelf mee 
te maken, organiseert de vereni-
ging op 11 mei een  open dag 

waarop zeilles kan worden ge-
kregen of gewoon mee kan wor-
den gezeild met de jeugdleden. 
Kinderen van 8 tot 11 jaar kun-
nen ’s ochtends van 11 tot 1 uur 
meevaren. Kinderen vanaf 12 
jaar kunnen ‘s middags van 2 tot 
half 6 mee. Zie www.haventje.nl 
voor details.

Schepen van NJV de Haven op de Molenplas





 
20   de Heemsteder  •  8 mei 2013

“Ja, door de tuindeuren, over 
het pad door de tuin en langs 
de bloemen, waar ze zo van 
hield. Dan over het achter-
pad weer naar de straat. Daar 
staat de rouwauto klaar.” Zo 
werd Yvonne door haar kin-
deren uit huis gedragen. 
Door haar tuin waar ze graag 
in werkte, wat goed te zien 
was.
De rouwauto die klaar stond 
was niet het gebruikelijke 
zwart, maar wit. De nabe-
staanden hadden kunnen 
kiezen uit zilvergrijs, wit en 
zwart en vonden wit veel be-
ter bij Yvonne passen. 
Ze twijfelden nog wel of ze 
voor de uitvaartbus zouden 
kiezen, waarbij het ze aan-
sprak dat ze met zijn vijftie-
nen samen met Yvonne naar 
de begraafplaats konden 
gaan. De keuze viel toch op 
de witte rouwauto.
Zo reed de stoet naar de aula 
van de begraafplaats.
Bij de toegangshekken van 
de begraafplaats werd ge-
wacht tot de kinderen en 
enkele vrienden die Yvonne 
zouden dragen naast de auto 
stonden. Zij liepen mee en 
begeleidden de rouwauto tot 
aan de aula. Daar namen ze 
de kist in de hand en brach-
ten Yvonne de aula binnen, 
waar iedereen uit eerbied 
opstond. De afscheidsbijeen-
komst kon beginnen.

Deze beschrijving laat zien 
dat er meer te kiezen is op de 
weg van huis of afscheidshuis 
naar de laatste rustplaats 
dan misschien gedacht. Hoe 
verlaat je het huis? Wat voor 
rouwauto of andere mogelijk-
heid voor vervoer kies je? Wie 
begeleiden de overledene? 
Laat je de auto nog een spe-
ciale route rijden? En wat doe 
je bij aankomst bij de kerk, 
het crematorium of de be-
graafplaats?

Was de overledene een old-
timer-liefhebber? Wij heb-
ben een mooie oude Renault 
Goelette uit 1952. Het bijzon-
dere van deze oldtimer is dat 
er 4 familieleden mee kunnen 
rijden. En hij maakt een mooi 
geluid en ruikt echt naar 
vroeger.
Een auto is geen must. Voor 
een paardenliefhebber bij-
voorbeeld kan een koets met 
paarden een mooie keuze 
zijn. Er zijn verschillende 
stoeterijen die prachtig ge-
restaureerde lijkkoetsen heb-
ben met echte, zwarte Friezen 
ervoor. Volgkoetsen en een 
bloemenkoets zijn hierbij mo-
gelijk. Voor wie dit teveel van 
het goede is, is een gewone 
platte wagen met een paard 
ook een mogelijkheid.
Mijn eigen vader wilde als 
milieuman per se geen rouw-
auto. Als fervent fietser leek 
een ‘fietsaanhanger’ hem een 
beter idee. Ook dat kan, want 
er bestaat een aanhanger 
die speciaal hiervoor ontwik-
keld is. Iemand van de familie 
kan de aanhanger achter de 
eigen fiets doen en de be-
langstellenden kunnen mee-
fietsen. 
Iemand die motorrijder was 
kan op de zijspan van een 
motorfiets naar zijn laatste 
rustplaats gebracht worden, 
wel of niet gevolgd door club-
genoten.
Het prettige van de verschil-
lende mogelijkheden van ver-
voer is dat iedereen een per-
soonlijke invulling kan krijgen 
van de laatste rit.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Van huis naar de laatste 
rustplaats

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Meiden HBC MB1 kampioen!
Heemstede - Vorige week speelden de fanatieke voetbalmeiden van HBC MB1 de belangrijke wed-
strijd tegen de meiden van ADO 20. De trainer had vertrouwen in de uitkomst van de wedstrijd en had 
de kleedkamer al versierd en de zelfgemaakte shirts met de opdruk ‘kampioen 2012-2013’ opgehangen. 
Nadat zij aanvankelijk met 0-2 achterstonden, wisten zij de wedstrijd toch te winnen met 3-2. Een ge-
weldige prestatie, waarmee ze bewezen echte kampioenen te zijn!
Twee keer per week trainen zij met veel plezier met hun trainer en coach Ed Mes, met dit mooie resultaat. 
Na afloop van de wedstrijd vond de huldiging plaats in de kantine en terwijl luid het nummer ‘We are the 
champions’ klonk, smaakten de patat en AA-tjes prima. Er was een grote beker, er werd gespeecht en 
alle meiden en de trainer gingen met een mooie bos bloemen naar huis.
Een prachtige afsluiting van een seizoen waarin de meiden steeds sterker en beter gingen voetballen.

Heemstede - Het is langer 
licht en dus mogen kinderen ’s 
avonds wat langer buiten spelen. 
Casca speelt daar op in door in 
maar liefst 10 wijken, verspreid 
over Heemstede, avonden vol 
sport en spel te organiseren. Of 
je nu 4 of 81 jaar bent, er is voor 
iedereen wel wat te doen. 
De jeugdwerkers en vrijwilli-
gers nemen bergen vol sport- 

en spelmateriaal mee: alle soor-
ten ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badminton-
rackets, jongleermateriaal, mi-
nidoeltjes, volleybalnet, jeu de 
boules, tafeltennisbatjes, skate-
boards, frisbees, springstokken 
en skelters. Maar de kinderen 
kunnen ook stelten lopen, hoe-
pelen, elastieken, skippyballen, 
springtouwen, stoepkrijten en 

nog veel meer. De hele buurt kan 
meedoen. En dat allemaal hele-
maal gratis! Zorgt u wel zelf voor 
begeleiding voor uw kleine kin-
deren?
• op dinsdag 14 mei is de straat-
speelavond in de Geleerdenwijk 
op het pleintje achter de Eve-
naar; 
• op woensdag 15 mei in de 
Bloemenwijk op het Rhododen-

From Russia with Art
Heemstede - Voor Nederland 
en Rusland is 2013 een bijzon-
der jaar. Gevierd wordt namelijk 
400 jaar wederzijdse betrekkin-
gen. Gedurende dit jaar wordt 
in Haarlem een cultureel pro-
gramma georganiseerd. Het fes-
tival From Russia with Art van 
Stichting Rosinka en Galerie 
Kunst4iedereen laat alle gren-
zen die er op maatschappelijk en 
cultureel vlak bestaan, vervagen.
In de ‘Refter’ de Kloostergan-
gen van Stadhuis Haarlem aan 
de Markt 2 zijn kunstwerken van 
een aantal kunstenaars te zien. 
De schilderijen zijn voor een 
groot deel afkomstig uit Rusland 
en zijn voor de eerste keer in Ne-

derland te zien. De humor en de 
schoonheid die deze schilderij-
en tonen hebben geen vertaling 
nodig. Dit is een   unieke kans 
om de belevingswereld van de-
ze bijzondere kunstenaars te le-
ren kennen. 
Nieuwsgierig geworden naar 
Russische kunst? Bezoek dan 
de expositie ‘From Russia with 
Art’  in de Refter en bij de Gale-
rie Kunst4iedereen.
De feestelijke opening in de Ref-
ter is op vrijdag 17 mei om 15.30 
uur en de tentoonstelling is 
daarna gratis te zien tot en met 
vrijdag 14 juni. Kijkt u ook op: 
www.fromrussiawithart.nl Ook is 
in de Galerie Kunst4iedereen van 

zaterdag 18 mei tot en met za-
terdag 15 juni een expositie van 
Russische kunstenaars te bekij-
ken. Deze wordt op 18 mei ge-
opend en die is tussen 12.00 en 
17.00 uur te bezoeken. Galerie 
Kunst4iedereen vindt u aan de 
Kleine Houtstraat 104, Haarlem. 
Toegang: elke zaterdag en zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur, gra-
tis. Tot slot vermeldenswaardig 
het Russisch-Nederlands Kunst-
festival ‘From Russia with Art’. Dit 
festival omvat veel kunst en mu-
ziek in Haarlem. Was je altijd be-
nieuwd hoe de Russische dien-
bladen of matroesjka’s beschil-
derd worden of hoe de Russi-
sche snoepgoed smaakt? Kom 
dan gezellig langs want op de-
ze dag. Er zullen tevens diverse 
demonstraties worden gegeven.

dronplein; 
• op donderdag 16 mei in de In-
dische Wijk aan de Meerweg; 
• op dinsdag 21 mei op het Prin-
seneiland aan de Floradreef;
• op donderdag 23 mei in de 
Schilderswijk aan het Jan Mien-
se Molenaerplein;
• op dinsdag 28 mei in het Cen-
trum aan het Res Novaplein;
• op donderdag 30 mei in de Pro-
vinciënwijk aan de Zeelandlaan;
• op vrijdag 31 mei in Merlenho-
ve bij de voetbalkooi Roosje Vo-
slaan (met buurtborrel en straat-
voetbaltoernooi Heemstede Cup 
2013 van 20.00-22.00 uur);
• op donderdag 11 juni in de Vo-

gelwijk aan de Ooievaarslaan; 
• en tenslotte op dinsdag 18 juni 
in de Rivierenwijk op het plein-
tje a/d Linge (onderdeel van Kijk 
in de Wijk).
Op deze avonden worden de be-
treffende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwo-
nenden krijgen hierover bericht. 
De straatavonden zijn van 18.30-
20.30 uur. 
Dit jaar zijn de Straatspeelavon-
den van Casca genomineerd 
voor een Kroonappel van het 
Oranje Fonds.  Uit bijna 4.000 
aanmeldingen zijn de straat-
speelavonden gekozen als één 
van de 60 finalisten.

Sport en spel in Heemsteedse wijken

Straatspeelavonden Casca
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Heemstede - Nu RCH-Pingu-
ins, na overwinningen op de bei-
de hekkensluiters, ook sterke te-
genstanders als Euro Stars en 
Orioles aan zijn zegekar blijkt te 
kunnen binden, groeit het ver-
trouwen dat een plaats bij de 
eerste 4 realiteit gaat worden. 
Hoewel de uitslagen anders 
doen vermoeden kwamen de 
overwinningen op Orioles niet 
zonder slag of stoot tot stand. 
Het bleef in beide wedstrijden 
lang spannend en pas nadat de 
startende pitchers vervangen 
moesten worden kon de Racing 
afstand nemen. De naaste con-
currenten, Twins en DSS, staan 
nu 4 punten achter de Heem-
steedse koploper, maar komend 
weekend wacht de ‘Kennemer 
Clash’.
Het leek een pitchersduel te 
worden, zaterdag in Heemste-
de. Weliswaar leidde RCH na 4 
innings met 2-0 door runs van 
Mark Smit en Zamir Lijde, maar 
Brendan Schoemaker stond voor 
de Orioles overtuigend te gooi-
en, al had hij de pech dat zijn 
veld hem een aantal malen op-
zichtig in de steek liet. Zijn colle-
ga aan Heemsteedse zijde, Robin 
van Eis, kon daarentegen op een 
foutloze ondersteuning rekenen, 
maar zag desondanks de Orioles 
in hun 4e slagbeurt tot 2-1 te-

rugkomen. Maar in de 5e inning 
was bij Brendan de pijp leeg. Na 
5 honkslagen, 1 x geraakt wer-
per, opnieuw een veldfout en een 
desastreus uitpakkende opzette-
lijke 4 wijd, was RCH uitgelopen 
naar een 9-1 voorsprong. Ook de 
relievers waren niet in staat het 
Heemsteedse slaggeweld te be-
teugelen, waardoor RCH uitein-
delijk uitliep naar een 15-5 over-
winning in 8 1/3 inning. Dat het 
nog zo lang duurde kwam door 
een kortstondige opleving in de 
7e slagbeurt van de bezoekers, 
toen Robin van Eis en zijn opvol-
ger René Versteeg gezamenlijk 
6 honkslagen, goed voor 4 runs 
moesten incasseren. Mark Smit 
met 2 singles, een double en 4 
thuiskomsten was de aanvallen-
de uitblinker.
Met Conrad Orman op de heuvel 
voor de Orioles en Chris Mowday 
voor RCH leken de punten aan-
vankelijk weer erg duur te wor-
den. In de openingsinning scoor-
den beide teams één maal (voor 
RCH via Donny Hamelink) en 
was het pas in de 4e slagbeurt 
dat de Racing naar 4-1 kon uitlo-
pen op honkslagen van Giovanni 
Valmont en Victor Draijer, 4 wijd 
voor Kevin Gerard en maar liefst 
3 Bergschenhoekse veldfouten. 
Toen vervolgens ook Chris Mow-
day de slagkracht van de Orioles 

moest ervaren en de thuisploeg 
zowel in de 5e als 6e inning 1 x 
wist te scoren en het 3-4 werd, 
begon ook het thuispubliek zich 
danig te roeren. Maar net als een 
dag eerder werd ook deze wed-
strijd beslist op het moment dat 
de RCH- aanval de moegestre-
den pitcher van de Orioles onder 
vuur ging nemen. Na honksla-
gen van Mark Smit, Zamir Lijde 
en Kevin Gerard, met tussendoor 
een veldfout, 4 wijd en een opof-
feringsstootslag, liep de Racing 
in de 7e inning uit naar 3-7. Even 
gloorde er aan de kant van de 
thuisploeg nog enige hoop toen 
de marge in de 2e helft van die 
slagbeurt verkleind werd tot 4-7, 
maar in de 8e omloop waren het 
onder meer Mick van Vliet (met 
een triple), Victor Draijer, Donny 
Hamelink en Lex Leijenaar met 
singles die reliever Michael Win-
kel op de pijnbank legden, met 3 
runs en een 4-10 eindstand als 
resultaat. De reliever aan Heem-
steedse zijde, Marcel Timmer, 
deed wel wat van hem verwacht 
werd: 3 snelle nullen in de slot-
inning.

Komend weekend volgt de dub-
bel tegen DSS, zaterdag uit en 
zondag thuis op het Heemsteed-
se Sportpark. Beide wedstrijden 
vangen aan om 14.00 uur.   

Honkbal

RCH-Pinguins stroomt 
door, maar nu wacht DSS

Racertjestoernooi en 
meer bij RCH Heemstede
Heemstede - Komende zater-
dag 11 mei is er een ware hap-
pening voor de racertjes (4/5 
jaar) bij RCH, het Simon Haze-
voet-racertjestoernooi. Heer-
lijk ‘kluitjesvoetbal’ in al zijn fa-
cetten, maar fanatiek dat de-
ze jongste RCH-telgen zijn! Kom 
kijken en ervaar het, zeker als u 
een 4-jarige heeft, die graag wil 
gaan voetballen, dan heet RCH 
uw zoon of dochter van harte 
welkom. Het toernooi duurt van 
9 tot 12 uur ’s morgens.
Zaterdag 18 en zondag 19 mei 
wordt het inmiddels vermaarde 
jeugdweekend gehouden. Maar 
liefst 48 uur sport en plezier voor 
meer dan 100 kinderen, inclusief 
overnachting (voor zover men 
daar aan toekomt). Heel veel 
leuke spelmomenten met o.a. 
Belgisch voetbal, zaalvoetbal, 
touwtrekken, maar ook een bon-
te avond, waarin de over 6 ploe-
gen verdeelde kinderen onder 
leiding van fanatieke coaches de 
strijd met elkaar aan gaan.
Op vrijdag 24 mei staat een 

sponsoravond op het program-
ma. Heeft u interesse in een re-
clamebord of wilt u op een an-
dere manier sponsor zijn van de 
club RCH neem dan contact op 
met de sponsorcommissie. Con-
tactgegevens vindt u op de site 
(www-rch-voetbal.nl).

Zaterdag 25 mei wordt het he-
lemaal een voetbalfeest van for-
maat. Voor het goede doel ‘De 
Kanjerketting’ wordt het Thymo 
Roverstoernooi gehouden. Van ’s 
morgens 9 uur tot ’s avonds 10 
uur duurt het toernooi, te begin-
nen met F-teams, ’s middags ge-
volgd door de E-teams en als af-
sluiting de D-junioren. U begrijpt 
het. Het gaat om een goed doel 
en dat betekent dat u daarvoor 
kunt doneren. Niet alleen zijn er 
artikelen te koop, maar is er ook 
een loterij met heel veel aantrek-
kelijke prijzen en nog veel meer 
om het goede doel te steunen. 
Kom kijken en proef de sfeer bij 
RCH. Kijk voor alle evenementen 
op de site van RCH.

Koninklijke HFC boekt tweede overwinning van 2013
Haarlem-Zuid - Dat er met 
een goede eerste competitie-
helft en een tweede met slechts 
een aantal gelijke spelen toch 
nog aardig op de ranglijst kunt 
staan bewees de Kon. HFC. De 
verschillen in de hoofdklasse 
A zijn klein dit jaar. Zowel aan 
de kop als aan de staart van de 
ranglijst was het steeds stui-
vertje wisselen. Leonidas pres-
teerde het meest constant en is 
de terechte kampioen. HFC trof 
zondag Argon dat op de een na 
onderste plaats stond. Argon 
maakt zondag niet de indruk 
te strijden voor lijfsbehoud en 
leek zich neer te leggen bij de 
feiten. Het gaf HFC alle kans 
om de opgaande lijn van de 
laatste weken voort te zetten. 
Met aanvallen die deden den-
ken aan de periode van voor de 
jaarwisseling schiep de ploeg 
van Pieter Mulders zich vele 
kansen. Dat het na één minuut 
speeltijd al 1-0 voor HFC werd 
was een opsteker. Een vrije trap 
door Donny Verdam werd door 
Carlos Opoku met het hoofd 
teruggelegd voor de voeten 
van Martijn Tjon- A- Njoek. 

Deze wist wel raad met deze 
buitenkans. Binnen 20 minu-
ten liet hij zien opnieuw scherp 
te zijn want na een diepe bal 
van Jeffrey Sam Sin aarzelde hij 
niet en haalde uit voor de 2-0.
HFC goalie Van der Werff had 
een rustige middag. Slechts 
één kans wisten de mannen 
uit Mijdrecht zich te verschaf-
fen. Nadat Jocelino de Sa de 
bal scherp voortrok miste twee 
aanvallers de bal volledig. Tot 

meer wapenfeiten bleek Argon 
niet in staat. Waarschijnlijk het 
mooiste doelpunt van het jaar 
viel na een half uur spelen. Jef-
fery Sam Sin zag doelman Ro-
mero Antonioli op de rand van 
zijn strafschopgebied staan en 
vanaf de middenlijn liet Sam 
Sin een bal van zijn linkervoet 
vertrekken en met een sierlijke 
boog verdween de bal net on-
der de lat in het doel 3-0. Ar-
gon deed toch iets terug. Van-

uit een vrije trap van Nicolai 
Verbiest verdween de bal langs 
een woud van benen onaan-
geraakt in een keer laag in het 
doel. 
Met een 3-1 voorsprong kon 
HFC genieten van de thee. In 
de tweedehelft van het zelf-
de laken een pak. Hoewel HFC 
een tandje terug schakelde 
creëerden zij nog voldoende 
kansen. Sam Sin trof de doel-
man in de baan van zijn schot 
en ook een kopbal van Ajnaoua 
viel recht in de handen van de 
doelman. De ingevallen Wouter 
Haarmans leverde zijn bijdra-
ge door een paar voorzetten 
af te leveren waaruit Martijn 
Tjon- A- Njoek zijn derde doel-
punt van de middag kon sco-
ren en zo de eindstand op 4-1 
bepaalde. Volgende week voor 
HFC de laatste competitiewed-
strijd van het seizoen en wel te-
gen DHC in Delft. Als winnaar 
van de eerste periode volgt 
nog een toetje in de vorm van 
de nacompetitie. Bij een goed 
resultaat is promotie naar de 
hoogste amateurklasse moge-
lijk. (Eric van Westerloo)

Politie 
onderzoekt 

inbraak
Heemstede - Dinsdagavond 
30 april kreeg de politie even 
na 22.30 uur de melding dat 
er inbraakgeluiden waren ge-
hoord aan de achterzijde van 
winkels ter hoogte van de 
Binnenweg.
Op de locatie zagen agenten 
dat een ruit van een kleding-
winkel was vernield. Twee 
verdachten bleken zich ver-
stopt te hebben in het gras en 
toen de agenten hen aan wil-
den houden, ging het twee-
tal er te voet vandoor. De 
achtervolging werd ingezet, 
maar het tweetal wist te ont-
komen. De politie onderzoekt 
de inbraak en hoopt de ver-
dachten alsnog aan te kun-
nen houden.
Mensen die de verdachten 
mogelijk gezien hebben of 
die getuige zijn geweest van 
de inbraak worden verzocht 
contact op te nemen met po-
litie in Heemstede via het te-
lefoonnummer 0900-8844.
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Heemstede/
Bennebroek

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

Tot 7 juni 
• Werk van cursisten van 
De Pauwehof in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede. De tentoonstel-
ling is gratis te bezichtigen 
tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek. De expositie toont 
aquarellen, schilderijen, Na-
na’s en patchwork/quilts. 
De aquarellen verbeelden por-
tretten met als thema ‘de cul-
turele samenleving’, gemaakt 
door cursisten onder leiding 
van Jeichina Hovingh. 
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en op www.
Welzijnouderenheemstede.nl.

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

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

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 

Agenda
Cultuur

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

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

Zaterdag 11 mei
• Tuinmarkt op Volkstuin-
vereniging Groenendaal, 
Manpadslaan 6a Heemstede. 
Tussen 11.00-16.00 uur. Voor 
iedere moes- en siertuinlief-
hebber. Tevens imker en ter-
ras. Toegang gratis. Info: www.
vtvgroenendaal.nl.

• Dagje zeilen bij NJV de Ha-
ven. Jeug vanaf 8 jaar welkom. 
Zie: www.haventje.nl.
• Anna-Lin uit Heemstede 
(9) werft stemmen voor het 
boek ‘De wraak van KNOR’ van 
Tosca Menten. Vanaf 14 uur bij
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in  Heemstede, 023 - 
5282472.

Maandag 13 mei
• Vertalersgeluk bij Boekhan-
del Blokker, drie vertalers ver-
tellen over de voldoening die 
een goede vertaling kan ge-
ven. Met Jeanne Holierhok & 
Henriette Gorthuis (vertalers 
Frans) over In tijden van oor-
log van Alexis Jenni en Karol 
Lesman (vertaler Pools), over 
Steen op steen van Wieslaw 
Myslinski. Manon Smits (verta-
ler Italiaans) over Mr Gwyn van 
Alessandro Baricco.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5 
euro.  Binnenweg 138, Heem-
stede. Tel. 023-5282472.

Dinsdag 14 mei
• Themabijeenkomst bij 
Welzijn Ouderen over opa’s 
en oma’s van nu. Loca-
tie: Pauwehof, Achterweg 19 
Heemstede, vanaf 13.30u. Met 
o.a lezing van schrijfster Mar-
griet Schiet. Voor informatie 
of reserveren kan men bellen 
met  Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede,  telefoon 023 
– 528 85 10. Kaarten: 3,50 eu-
ro.

Zaterdag 18 mei
• Oecumenische woon-
groep Wellicht houdt open 

dag van 14.00-17.00 uur. 
Duin en vaart 1 t/m 17 tegen-
over Kennemerduin, Heren-
weg Heemstede. Voor een af-
spraak belt u fam. Blok, 023-
5281724 of mail: familie.blok@
planet.nl.

Zondag 26 mei 
• Heb ‘n Hart festival op lo-
catie De Hartekamp, Heren-
weg 5 Heemstede. Van 13-16u. 
voor bewoners en gasten van 
De Hartekamp. Gratis toegang.
• Kynologenclub Kenne-
merland uit Heemstede wil 
proberen 250 van de 339 
verschillende  hondenras-
sen op één foto te krijgen 
tijdens de Dag van de Hond.
Op de website www.kckenne-
merland.nl kunt u zien of zij 
het ras van uw hond nog zoe-
ken. Achter de rassen die al 
aangemeld zijn staat : reeds 
aanwezig.Indien dit niet wordt 
vermeld bij het ras van uw 
hond, doe dan mee! De hele 
dag zijn er leuke activiteiten 
voor u en uw hond. De fotose-
ssie begint om 12.00 uur.  Voor 
elke deelnemer is er een leu-
ke attentie. Sportparklaan 14, 
Heemstede.

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

Regio
Exposities

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

Tot en met 26 mei
• Heemsteedse Vera Brug-
geman (werkend in de Co-
bratraditie) exposeert in Gale-
rie De Waag, Spaarne 30 Haar-
lem. Openingstijden: 13.00 – 
17.00 uur. Zie ook: www.kzod.
nl en www.verart.nl.

Tot en met 31 mei
• Tentoonstelling ‘Neder-
land-Rusland’ in Bibliotheek 
Haarlem Centrum. 

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

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

17 mei tot en met 14 juni
• Expositie ‘From Russia 
with Art’, kunst uit Rusland. 
Toegang: gratis, in de Ref-
ter, Kloostergangen Stadhuis 
Haarlem, Markt 2.

18 mei tot en met 15 juni
• Expositie van Russi-
sche kunstenaars bij Ga-
lerie Kunst4iedereen, Kleine 
Houtstraat 104, Haarlem. Info: 
www.kunst4iedereen.nl. Ope-
ning op 18 mei van 12.00 t/m 
17.00. Toegang: elke zaterdag 
en zondag van 12.00 t/m 17.00 
uur, gratis.

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

Tot en met 7 juli
• De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ in het Dolhuys, Schoter-
singel 2, Haarlem. Info: 023-
5410688. www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

Excursies

Donderdag 9 mei
• Met de boswachter op 
zoek naar de houtsnip op 
buitenplaats Woestduin, 
bijzondere avondexcursie 
in de buurt van Vogelen-

zang. Start 19.00 uur. Aan-
melden kan via www.gaatu-
mee.nl. Verzamelen op par-
keerterrein van Leyduin aan 
de Manpads-laan 1, 2114 BJ 
Vogelenzang.

Zondag 12 mei
• Vogelexcursie in de bui-
tenplaatsen bij Vogelen-
zang. Excursie onder begelei-
ding van boswachter Ron Dam 
van 10.00-11.30 uur. Verzamel-
punt: parkeerterrein van Ley-
duin aan de Manpadslaan 1, 
2114 BJ Vogelenzang.  Aan-
melden via www.gaatumee.
nl. Kosten:6,50, beschermers: 
3,50 en kinderen tot 12 jaar 
gratis.

Muziek

Zondag 12 mei
• Jazz in Zandvoort met gi-
tarist-zanger Cris Monen. 
Medewerking verlenen slag-
werker Frits Landesbergen 
en contrabassist Eric Timmer-
mans. In Theater De Krocht 
aan de Grote Krocht 41 te 
Zandvoort. Aanvang is 14.30 
uur. Toegang: 15 euro (stu-
denten: 8 euro). Reserve-
ren: 023-5310631 of via de si-
te: www.jazzinzandvoort.nl.

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

Diversen

Donderdag 9 mei
• Paardencross bij Stal de 
Naaldenhof in Bentveld. 
Mooi parcours door aangren-
zende bos en paddocks. Met 
natuurlijke hindernissen en de 
waterbak. Publiek is van harte 
welkom en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie zie www.
staldenaaldenhof.nl.

Zondag 2 juni
• Wedstrijd cupcakes deco-
reren voor kinderen bij Jouw-
Taart, Leidsevaart 396 Haarlem. 
Inschrijving kost 7,50 per deel-
nemer, alle materialen zijn hier-
bij inbegrepen. Inschijven kan 
via www.jouwtaart.nl of kom 
langs in de showroom aan de 
Leidsevaart 396.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.jouwtaart.nl.

Zaterdag 8 juni
• Russisch-Nederland-
se Kunstfestival ‘From Rus-
sia with Art’, van 11.00 tot een 
met 20.30 uur. Kleine Hout-
straat (tussen Gedempte Oude 
Gracht en Gasthuis Vest) en in 
het Egelantier park. 
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Heemstede herdenkt en viert

Werk aan de Herenweg 

Vraag voor 23 mei een ligplaatsvergunning aan 

Afgelopen zaterdag 4 mei vond de jaarlijkse 
dodenherdenking plaats. In een indrukwekkende stille 
tocht liepen bestuurders, veteranen en vele inwoners 
naar het Vrijheidsbeeld. Zoals elk jaar leverden de scouts 
van Wabo scoutinggroep een grote bijdrage aan de 
herdenking.

Bevrijdingsloop
Na de herdenking vertrokken medewerkers van de 
gemeente Heemstede en veteranen naar Wageningen 
om daar het bevrijdingsvuur op te halen.  
Na middernacht hebben lopers en fietsers dit vuur in 
een estafetteloop naar Heemstede gebracht. Rond 
9.00 uur is het vuur overhandigd aan burgemeester 
Marianne Heeremans. Het bevrijdingsvuur staat 
symbool voor leven in vrede en vrijheid.  
Zo’n 1600 deelnemers van 60 gemeenten deden  
mee aan dit evenement.

Deze week is het werk aan de Herenweg tussen het 
Willem-Alexanderplein (rotonde Kerklaan) en de 
kruising Van Merlenlaan afgerond. Van 3 mei 2013 
tot half juli wordt het deel tussen Van Merlenlaan 
en Rijnlaan aangepakt. Kijk voor actuele informatie 
over wegwerkzaamheden op www.heemstede.nl/
werkaandeweg.

Voor een boot aan de openbare grond kunnen 
inwoners van Heemstede sinds de vaststelling in de 
gemeenteraad van 28 maart een ligplaatsvergunning 
aanvragen (€ 59,50 euro). Heeft u op dit moment een 
boot aan de openbare grond? Vraagt u de vergunning 
dan aan vóór 23 mei 2013 zodat de gemeente uw 
aanvraag mee kan nemen in de toewijzing van een 
ligplaats.  

Meer informatie? Kijk op www.heemstede.nl

Burgerjaarverslag over 2012
In het burgerjaarverslag, dat jaarlijks verschijnt, staat 
hoe de gemeente in het afgelopen jaar is omgegaan 
met burgerparticipatie, dienstverlening en bezwaren 
en klachten. Het burgerjaarverslag over 2012 staat nu 

op www.heemstede.nl. Heeft u geen internet en wilt 
u het burgerjaarverslag graag lezen? Dan kunt u een 
uitgeprinte versie afhalen bij het raadhuis.

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

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

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

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

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

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



Woensdag 22 mei: 
Energie-
duurzaamheidscafé

Commissievergaderingen mei 

Op woensdag  
22 mei bent u 
van harte welkom 
vanaf 19.30 
uur in de Luifel 
aan de Herenweg 
voor het eerste energie-duurzaamheidscafé. 
Wethouder Duurzaamheid, Jur Botter, opent de avond 
en geeft een demonstratie van de zonatlas. Verder 
volgen er presentaties over mogelijkheden rondom 
zonnepanelen en over het duurzaam bouwloket 
dat vanaf 22 mei beschikbaar komt. U kunt zich 
aanmelden via inf@casca.nl. De entree is gratis.

Op 14, 15 en 16 mei komen de raadscommissies 
Samenleving, Middelen en Ruimte bijeen in het 
raadhuis. Raadscommissies zijn bedoeld voor 
het vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat 
wilt ook uw mening geven over onderwerpen. 
Hieronder een greep uit de onderwerpen die in 
mei worden behandeld: o.a. brandweer, kinder- 
en generatietuin in Groenendaal en parkeer- en 
verkeersonderzoek Vomar. 

De commissie Samenleving komt op dinsdag 14 
mei om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder meer 
de jaarrekening en het jaarverslag van Paswerk.
De vergadering van de commissie Middelen 
vindt plaats op woensdag 15 mei om 20.00 uur. 
De commissie bespreekt onder meer het concept 
Repressief Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 
2013. Dit plan beschrijft de mate waarin de brandweer 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Jan van Goyenstraat 2 het verbouwen van een winkel 

naar een horecabedrijf en het plaatsen van reclame 
wabonummer 4588, ontvangen 24 april 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Rijnlaan 80 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak wabonummer 4000, verzonden 
3 mei 2013. 

-  Landzichtlaan 45 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonummer 3330, verzonden 6 mei 2013. 

-  Johannes Vermeerstraat 13 het kappen van 1 berk en 
1 larix wabonummer 4219, verzonden 6 mei 2013. 

-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding 
wabonummer 3587, verzonden 6 mei 2013. 

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 144 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 3792, verzonden 6 mei 
2013. 

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijken  
bestemmingsplan (Reguliere procedure)
-  Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 

wabonummer 4303, ontvangen 5 april 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

in de regio kan voldoen aan de opkomsttijden.
Verder gaat het onder meer over de benoeming van 
een accountant voor de jaren 2013, 2014 en 2015.
De commissie Ruimte vergadert op donderdag  
16 mei vanaf 20.00 uur. De commissie bespreekt 
onder meer het plan om in Wandelbos Groenendaal 
een kinder- en generatietuin aan te leggen. Ook het 
ontwerpbestemmingpslan Woonwijken Zuid en West 
komt aan de orde; na behandeling in de commissie 
Ruimte wordt dit ter inzage gelegd. Verder wordt 
gesproken over het concept Groenbeleidsplan 
Heemstede 2014. De commissie wordt gevraagd zich 
onder meer uit te spreken over het plan om de regels 
voor het kappen van bomen te vereenvoudigen. 
Het parkeer- en verkeersonderzoek naar een 
locatie van de Vomar staat ook op de agenda; de 
PvdA heeft hier enkele vragen over. De resultaten 
van het onderzoek worden verwerkt in het 
haalbaarheidsonderzoek, dat in juni wordt besproken 
in de commissie Ruimte.

Straatspeelavonden
Op 2 mei 2013 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:
-  Dinsdag 14 mei 2013 op het plein achter BS de 

Evenaar in de Geleerdenwijk
-  Woensdag 15 mei 2013 op het Rhododendronplein 

(aan de noordzijde)
-  Donderdag 16 mei 2013 op het speelterrein aan de 

Meerweg 
-  Dinsdag 21 mei 2013 bij het speelterrein aan de 

Floradreef
-  Donderdag 23 mei 2013 bij het speelterrein aan het 

Jan Miense Molenaerplein
-  Dinsdag 28 mei 2013 op de speellocatie aan het 

ResNovaplein
- Donderdag 30 mei 2013 in de Zeelandlaan 
-  Vrijdag 31 mei 2013 bij de voetbalkooi aan de Roosje 

Voslaan
- Dinsdag 11 juni 2013 in de Ooievaarslaan
-  Dinsdag 18 juni 2013 op het pleintje aan de Linge in 

de Rivierenwijk

Overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, is toestemming 
gegeven de onderstaande weggedeeltes van 17.30 tot 
21.30 uur voor alle verkeer af te sluiten:
-  Woensdag 15 mei 2013 de parkeerplaatsen aan de 

noordzijde van het Rhododendronplein
-  Dinsdag 21 mei 2013 de Floradreef (stukje langs 

speelterrein) tussen de Joh. Rosenkrantzlaan en de 
Jan Dixlaan

-  Dinsdag 28 mei 2013 de parkeerplaatsen die direct 
gelegen zijn aan de speellokatie op het ResNovaplein

-  Donderdag 30 mei 2013 de Zeelandlaan tussen de 
Overijssellaan en de Brabantlaan

-  Vrijdag 31 mei 2013 de parkeerplaatsen aan 
de noordzijde van de voetbalkooi in de Roosje 
Voslaan. De openbare weg blijft toegankelijk om de 
achtergelegen straten te bereiken

-  Dinsdag 11 juni 2013 de Ooievaarlaan tussen de Jan 
van Gentlaan en de Pelikaanlaan

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

Uitschrijving GBA

Nieuwe Verordening 
incidentele subsidies 
buurtactiviteiten 
2013

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  G. van Wijnen, geb.08-04-1979, Goeman 
Borgesiusstraat 2 (briefadres), per 3 april 2013.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad de 
Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 
2013 vastgesteld. De Verordening is met ingang van 
1 mei 2013 in werking getreden. Per die datum is de 
Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 
2012 ingetrokken. 
De Verordening ligt tot en met 31 juli 2013 ter inzage 
op het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.



Agenda’s
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 14 mei 2013 om  
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

14 mei 2013
- Spreekrecht burgers
-  Jaarverslag en jaarrekening 2012 

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

-  Verlichting tennispark Groenendaal (C-stuk o.v.v. VVD, 
CDA en GroenLinks)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
-  Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 15 mei 2013 om  
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

15 mei 2013
- Spreekrecht burgers
-  Concept repressief dekkingspan brandweer 

Kennemerland 2013 (B-stuk)
- Jaarrekening VRK (A-stuk)
-  Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

(A-stuk)

-  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Kennemerland (A-stuk)

-  Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede (A-stuk)
-  Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 

2014 en 2015 (A-stuk)
-  Wijziging verordening heffing en invordering van 

leges 2013 (A-stuk)
-  De schuldpositie van de gemeente Heemstede 

(B-stuk)
-  Profielschets secretaris rekenkamercommissie
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 16 mei 2013 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

16 mei 2013
- Spreekrecht burgers
-  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning kinder- en generatietuin in 
wandelbos Groenendaal (A-stuk)

-  Ontwerpomgevingsvergunning, ingebruik-
gevingsovereenkomst en overeenkomst planschade 
kinder-/generatietuin in wandelbos Groenendaal 
(B-stuk)

-  Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Zuid en 
West (B-stuk)

-  Concept Groenbeleidsplan Heemstede 2014 (B-stuk)
-  Openbare Verlichting, mogelijkheden voor 

energiebesparing (motie ‘verlicht de verlichting’)
- Onderhoud wegen 2013 o.v.v. GroenLinks (C-stuk)

-  Parkeer- en verkeersonderzoek naar nieuwe locatie 
Vomar o.v.v. PvdA (C-stuk)

- Overzicht Bouwprojecten mei 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 16 mei 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de intrekking en 
terugvordering van een uitkering op grond van de 
Wwb - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
aanvraag om een ov-taxipas - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
supermarkt aan de Glipper Dreef 105 - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht 
en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de 
ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffie, tel. (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

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

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

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

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

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

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

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