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Warm onthaal estafettelopers Vrijheidsloop
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Heemstede – Alle belangstellenden wachtten op maandag 5
mei vol verwachting bij het raadhuis op de legerjeep met daarachter de estafettelopers die het
bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Heemstede brachten. Onder het motto ‘Vrijheid
geef je door en is niet vanzelfsprekend’ werd deze Vrijheidsloop gehouden. Rond 09.30 uur
arriveerden deze estafettehelden op de klanken van muziek
uit de jaren veertig op het Raadhuisplein. De groep estafettelopers die bestond uit medewerkers van de gemeente Heemstede, de Meerlanden en de politie, werd met een warm onthaal
ontvangen door de belangstellenden en burgemeester mevrouw Marianne Heeremans. De
lopers vertrokken zondag na afloop van de 4 mei herdenking
aan de Vrijheidsdreef in Heem-

stede naar Wageningen. Rond
middernacht namen zij daar het
bevrijdingsvuur in ontvangst
om dit vervolgens in een estafetteloop naar Heemstede te
brengen. Mevrouw Heeremans
roemde deze grote prestatie.
“Voor de achtste keer wordt hier
geschiedenis gemaakt: ik ben
trots op jullie. Vrijheid is belangrijk, de vrede behouden is nog
belangrijker”, zo sprak zij. Na
de toespraak ontstak zij met de
bevrijdingsfakkel het vrijheidsvuur. Een warm applaus volgde. De estafettelopers kregen
daarna een heerlijk ontbijt aangeboden. Een van de belangstellenden, de 80-jarige geboren en getogen Heemstedenaar
Joop Swinkels, weet zich de bevrijding nog als de dag van gisteren te herinneren. “Ik was als
jongetje hout aan het sprokkelen aan de Herenweg toen ik de

Canadese bevrijders zag aankomen. Ze begaven zich in de richting van Haarlem. Het is belangrijk dat hierbij stilgestaan wordt:
ik kan me alle narigheid van de
oorlog nog voor de geest halen.
En daarom ben ik hier om het
kostbare goed vrijheid te eren”,
aldus Joop Swinkels.
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Marenka's Voorjaar

Heemstede – Aan de Vrijheidsdreef bloeien de Witte paardekastanjebomen (Aesculus) op dit moment prachtig.
De Paardekastanjeboom is een statige reus en laat trots ‘kaarsjes’ zien. In de herfst draagt de boom de bekende bruine vrucht,
de kastanje.
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Voor de tuinliefhebbers…

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Het verpotten van Kuipplanten
Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige basis de nieuwe rubriek van de
Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles
op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuinvraag, mail dan naar info@
zuidkennemerland.groei.nl.

Lang niet iedereen kent de verzorging van meerjarige terras/en balkonplanten. Deze overleven de Nederlandse, winterse
kou buiten niet en moeten daarom ’s winters binnen worden gezet op ca. 5° Celcius. Dat kan een
ingewikkelde taak zijn, want de
vroeger onverwarmde zolder of
overloop boven is tegenwoor-

dig meestal ook verwarmd. Dus
waar laat je die plant? Niet voor
niets kiezen mensen daarom liever voor eenjarige planten in hun
buitenbakken, of voor soorten
die wel tegen de winterse kou
kunnen.
Bij de oude, getrouwe kuipplanten die echt naar binnen moeten denken we bijvoorbeeld aan
Oleander, Bougainville of Fuchsia, maar ook aan Verveine, Stevia of Agapanthus – de afrikaanse lelie. Deze winter hebben veel
kuipplanten makkelijk de temperatuur overleefd. Zelfs die buiten
zijn blijven staan. Daarmee is nog
niet alles gezegd: een paar zullen rond deze tijd verpot moeten
worden om een rijke bloei te bevorderen: Begin met de plant in
een emmer water te zetten tot er
geen luchtbellen meer naar boven komen. De plant komt dan
ook makkelijker uit de pot. Neem
een pot die een maat groter is
dan waar de plant in staat. Als u
een aardewerken pot gebruikt

maak die dan goed schoon met
een borstel met eventueel wat
water en groene zeep. Controleer of er een gat onder in de pot
zit en leg een laagje potscherven of hydrakorrels op de bodem
en daarna ongeveer 5 cm potaarde. Maak vervolgens ook de
plant goed schoon: snoei de dode takken weg en ook eventuele
lange slappe scheuten. Plus blad
dat lelijk is geworden. Dan voorzichtig de opgefriste plant uit de
pot halen, de wortels een beetje
los halen en lelijke wortels weg
knippen. Plaats de kluit in de pot.
Ze moet ongeveer 3 à 4 cm onder de rand van de pot blijven,
dit daarna aanvullen met potaarde tot 2 cm onder de rand van de
pot en dan flink water geven. Met
dit mooie weer kunnen de planten al best buiten staan en wennen. Zodra er nachtvorst wordt
voorspeld moeten de planten
naar binnen. En dat kan duren tot
half mei: de IJsheiligen. Veel plezier met uw kuipplanten.

Borneostraat toen, jaren 60.

Bornestraat nu, 19 april 2014.

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

Dienst
Trefpunt
Bennebroek
Regio - In het Trefpunt aan
het Akonietenplein 1 te Bennebroek is zondag 11 mei een
dienst met ds. J.E.Th. NakVisser. Het is een dienst van
Schrift en Tafel, de aanvang
is 10.00 uur. Er is ook Kindercafé.
Zie ook: www.pkntrefpunt.nl.

Moederdagdienst

Zondag 11 mei, 10.00 uur
‘Donker ben ik, maar bekoorlijk...’,
kom luisteren naar de ‘Litanieën
van de Zwarte Madonna’, een
schitterend mystiek stuk van de
componist Francis Poulenc.

Met dank aan o.a. de facebookpagina “Je bent een Heemstedenaar als...” en tegenwoordig ook “Heemstrede Nostalgie” ontvangen we nog steeds
informatie over de winkeltjes die
er vroeger in de Indische Buurt
waren. Het wordt wel steeds
moeilijker beeldmateriaal te vinden. Dit keer Borneostraat 58.
Zoals al eerder aan u getoond
waren er verschillende kapperszaken in de Indische Buurt. In
de Borneostraat hadden we op
nummer 58 kapper Peeperkoorn.
Op de foto uit de jaren 60 zien
we links het uithangbord en een
rustige Borneostraat. De huidige bewoner woont al 15 jaar op
dit adres, maar had geen ander beeldmateriaal. Wel wees
hij op de drempel van de voordeur, die behoorlijk versleten
was, wat kwam door alle klandizie door de jaren heen. Op de
nu foto van Harry Opheikens de
Borneostraat anno april 2014.
Veel huizen hebben nu een ex-

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

in het spoor van de Madonna

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (17)

COLOFON

Uitgevoerd door het koor
‘Fabelachtige vrouwen’ o.l.v.
Xandra Misée, muzikale
begeleiding Jaap Stork.

ADventskerk

Leeuwenrikkenlaan 7, Aerdenhout

tra etage en de straat staat boordevol auto’s. Heeft u nog meer
foto’s of informatie dan kunt u
ook mailen naar de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of
foto’s inleveren bij het kantoor
van De Heemsteder, Camplaan
35. Wij zorgen er dan voor dat
de foto gescand wordt, u krijgt
het origineel terug. Vertel uw
verhaal erbij en misschien hebben andere lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze website www.hv-hb.nl”. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

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 reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Lente op het Landgoed
V.l.n.r. Björn van Looy, Paul en Irma Brantjes.

Wijnbeleving Paul Brantjes

Wijnproeverij in Mediterrane
omgeving bij de Zuilen
Heemstede – De wijnproeverijen van Paul
Brantjes worden altijd op
historische of landschappelijke locaties gehouden
als de Gouden Kamer in
de Hartekamp, de stallen
bij Ipenrode en zondagmiddag bij de prachtige
Mediterrane uitspanning
de Zuilen op de grens van
Bennebroek en Hillegom.
De Forelvisvijver de Zuilen
gelegen aan de Zandlaan
18, te Hillegom aan de
grens van Bennebroek, is
van oorsprong een prachtig natuurgebied. Bij de
Zuilen kunt u naast vissen
ook genieten van heerlijke
culinaire verassingen tijdens lunchuren. De proeverij bracht de gasten van
Paul in Mediterrane sferen, de gasten waren verbijsterd van zo`n mooie locatie dichtbij Bennebroek
en Heemstede.
Prijs-kwaliteit
Paul is altijd op zoek naar
wijnen met een goede
prijs-kwaliteit.
Daarom
stonden er wijnen van de
Bodega Trenza, een nieuw
wijnhuis klaar voor zijn
gasten.
Bodegas Trenza is het
wijnbedrijf van de jonge en ambitieuze broers
David en Juan. Gezamenlijk hebben de broers het
wijnmaken geleerd over
de hele wereld. Zo heeft
David gewerkt in verschillende wijnbedrijven
in Spanje, Frankrijk, Chili
en Californië. Jonas werkte eerder al in verschillende gebieden in Duitsland
en in Stellenbosch, Zuid-

Afrika. Hun bedrijfsfilosofie bestaat uit het vlechten van hun gezamenlijke
wijnkennis en het samen
brengen van verschillende
druivenrassen. Ze zien dit
als een altijd veranderende vlecht, wat tevens de
letterlijke vertaling is van
de naam van hun Bodegas: Trenza!
De witte is gemaakt van
de Verdejo-druif en de
Sauvignon een prachtige
dorstlesser. De wijn heeft
zowel tropische geuren,
als frisse zuivere aroma’s.
Denk dan aan grapefruit
en rijpe perzik, maar ook
kruisbessen en grassige
geuren met een minerale
afdronk.
Culinair breed inzetbaar
van frisse salade tot gebakken witvis met een
salsa verde. Maar ook uitstekend geschikt als aperitief of ongecompliceerde
borrelwijn.
De Rode wijn is fruitig
en sappig met tonen van
bosbessen, aardbeien en
zwarte kersen. Daarnaast
zijn zijdezachte geuren
van chocolade en tabak te
herkennen in de wijn.
Uitstekend aperitief en
een perfecte begeleider
van Jamón Iberico, maar
ook aan tafel inzetbaar
bij vleesgerechten of gevogelte.
Verder was een groot
succes de nieuwe wijn
van een goede Spaanse vriend van Paul Angel
Bernal Garcia die wijnen
maakt welke je in hogere sferen kunnen brengen
omdat deze Ovidio Crianza 2007 een ongeken-

de kracht heeft, maar zeker op het moment dat je
hem ruikt je voor je gevoel
in Spanje de cultuur maar
ook de zwoelte en gezelligheid beleefd van Spanje.
De wijnstokken in Pedro Munez ongeveer 160
km onder Madrid bij Angel Bodega Bernal staan
ver uit elkaar en laag bij
de grond zodat de sapstroom kort is, verder laat
Angel de schillen van de
druiven rond de 90 dagen
meegisten, niet te vergelijken met de wijnen uit de
Bordeaux rond de 30 dagen en zeker niet met die
uit de Bourgogne rond de
2 weken.
Het resultaat mag er zijn,
de wijnen worden vervolgens op nieuwe Franse
eikenhouten fusten gelagerd. Dat geeft de wijn
nog meer souplesse en
rondeur.
Angel bewijst hiermee dat
er topwijnen worden gemaakt in het grote wijngebied La Mancha die zeer
goed lang kunnen rijpen.
Voor inlichtingen en bestellen van de wijnen van
Paul Brantjes kunt u terecht op de website www.
brantjeswijn.nl.
Ton van den Brink

Jonge Held (m/v) van
Heemstede gezocht
Heemstede - Rotaryclub
Heemstede zoekt in samenwerking met de gemeente Heemstede een
Jonge Held in de leeftijd
van 12 tot 21 jaar. Iedereen die een Jonge Held
in zijn omgeving kent, kan
deze vanaf vandaag nomineren. De Jonge Held
van Heemstede is maatschappelijk betrokken en
heeft iets bijzonders gedaan voor de (Heemsteedse) samenleving. Denk
aan vrijwilligerswerk, inzet voor minder bedeelden
of een heldhaftige daad.
De Jonge Held maakt het
verschil door bijvoorbeeld
een bijzonder talent in te
zetten of belangeloos een
opmerkelijke bijdrage te
leveren aan de samenleving. Zoals de Jonge Helden van de afgelopen jaren: Sarah Collin (2012) en
Pim Scheefhals (2013). Sa-

rah heeft zich onderscheiden door zich internationaal in te zetten met vrijwilligerswerk en Pim heeft
het verschil gemaakt door
zich zeer frequent lokaal
in te zetten voor ouderen, goede doelen en als
strandwacht.
Anders dan bij andere
prijzen voor jongeren via
school of sportvereniging,
is het doel van de “Jonge
Helden prijs” om de jongere te onderscheiden voor
een uitzonderlijke prestatie ten behoeve van de samenleving. De Jonge Held
maakt het verschil en beschikt over een bijzonder
talent. Met het resultaat
dat dit talent de samenleving ten goede komt. Jonge Helden kunnen worden aangemeld via een
formulier op de websites
van de gemeente Heem-

stede, www.heemstede.nl
en Rotaryclub Heemstede,
www.rotary.nl/heemstede,
of door een mail of brief
naar de gemeente Heemstede te sturen t.a.v. Nellie
Zwetsloot (nzwetsloot@
heemstede.nl). De scholen
Haemstede-Barger, Atheneum College Hageveld
en het Coornhert Lyceum
zullen hun netwerk inzetten om de jongeren te bereiken en melding maken
op hun websites.
De mogelijkheid kandidaten te nomineren sluit op
17 juni 2014. Een deskundige jury zal de nominaties
beoordelen. De winnaar
van de Jonge Helden prijs
krijgt naast ‘eeuwige roem’
een mooie prijs.
De prijsuitreiking vindt
plaats op dinsdag 1 juli
op de Koninklijke Roei- en
Zeilvereniging Het Spaarne in Heemstede.
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Veel belangstelling voor
herdenking 4 mei
Heemstede - Het lijkt wel of
het ieder jaar drukker wordt op
de avond van vier mei. De avond
dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de latere
vredesmissies worden herdacht.
Vooral de aanwezigheid van veel
jeugdigen toont aan dat ook de
jongeren zich de vrijheid en de
daarvoor gebrachte offers blijven realiseren. Na de twee minuten stilte gevolgd door het spelen van het Wilhelmus door de
Harmonie St. Michaël was het
woord aan de burgemeester mevrouw Heeremans. Zij refereerde
aan een brief die zij van een, nu
85-jarige, dame had ontvangen.
De dame in kwestie beleefde
haar tienerjaren in Heemstede.
Zowel de bezetting als later de
bevrijding had op haar een onuitwisbare indruk gemaakt. Om
te illustreren dat ook de jeugd
nog altijd betrokken is bij datgene dat ons is overkomen, noemde de burgemeester de adoptie
van het oorlogsmonument door
de basisscholen in Heemstede.
Tijdens de lessen wordt inge-

gaan op het ontstaan van oorlogen in het heden en verleden
als ook het belang van het herdenken.
Voormalig staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport mevrouw Veldhuijzen van
Zanten hield een toespraak. Zij
vertelde over een groot aantal Heemsteedse inwoners die
tijdens de oorlogsjaren het leven lieten. Zelfs het zo rustige gewaande Heemstede ontkwam niet aan de harde hand
van de bezetter. Andre Deelder
(20) Cornelis Blaak (41), Willem
Denijs (35) Christiaan Frohn (18),
Broeder Joseph Klingen (31) en
vele anderen. Sarah Mogendorff
(13) en haar broertje Bernard
(11), gevlucht uit Arnhem naar
het rustig geachte Heemstede,
vonden samen met hun ouders
alsnog de dood in Auschwitz. Na
de oorlog bleek dat 140 personen die waren ondergedoken in
Heemstede de oorlog hadden
overleefd. Een enkeling keerde
terug uit een Duits kamp.
Erin Koelman en Merle Disse,

beiden van de Voorwegschool,
droegen zelfgeschreven gedichten voor. Merle greep in haar gedicht terug op wat haar opa haar
had verteld en Erin had voor
het onderwerp vrijheid gekozen. Wat is dat eigenlijk vrijheid?
Een vrij weekend? Uit de gevangenis komen? Velen hadden tijdens de bezetting de vrijheid niet
om te zeggen: “Ik wil niet naar
een kamp of ik wil niet vechten.” Kimberley Bronkorst kwam
op het heden in haar gedicht:
“Vandaag de dag zien wij het
nog steeds. Mensen die moeten vluchten voor hun bestaan.
Een land vol angstige mensen,
wat hebben zij misdaan.” Haar
klasgenoot Romee Mank van de
Haemstede Barger school vatte het mooi samen: “Wat denk
je van vrede, je kunt toch beter
praten.”
Het bewijs dat de oorlogsslachtoffers nog altijd gepast worden
geëerd bewezen de ruim 500
aanwezigen.
Eric van Westerloo

Moederdagjazz met ‘Jazz Match’ in
Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Iedere 2e zondag in de maand
brengt Café de 1ste Aanleg een spectaculair
akoestisch optreden. Deze moederdagzondag, 11
mei, speelt de 7 mans (m/v) formatie ‘Jazz match’.
Deze zeer professionele jazzformatie biedt een
kans om u en uw moeder of ander gezelschap een
prachtige middag te bezorgen. Afkomstig uit de
contreien van Haarlem brengt de in 2009 opgerichte formatie ‘Jazz match’ strakke cool jazz, bossa, swing, blues en Latin. Invloeden uit diverse muziekhoeken: van bop tot swing, van combo tot big
band, van latin tot blues. Gedreven zang, altsax,
fluit en tenorsax, afgewisseld met de meesterlij-

ke gitaar van Johan de Koningh onder aandrijving
van immer stuwend ritme. Een lust voor het oog
én het oor. Kortom een uitgelezen gelegenheid om
een geweldig muzikale zondag namiddag te genieten op een prachtige monumentale locatie bij
een goed glas wijn of bier.
Jazz match speelt vanaf 17.30 uur en de toegang
is gratis. Café de 1ste Aanleg bevind zich op de
hoek van de Kerklaan met de Raadhuisstraat. Jazz
match bestaat uit: Karin de Haan: zang; Henk van
Hilten: tenorsax, fluit; Jacqueline de Rijk, altsax;
Hans Brouwer, contrabas; Dick Hendriks: drums,
Johan de Koningh: gitaar en Paul Mooren: piano.
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Creatieve hobbybeurs in Haarlem!
Regio - Op zaterdag 17 en
zondag 18 mei wordt in het
Kennemer Sportcenter Haarlem voor de 1e keer het Hobbyfestival gehouden.
De standhouders vullen circa 75
marktkramen met nieuwe producten en benodigdheden voor
diverse hobby’s.
Op het Hobbyfestival in Haarlem
zullen de materialen aanwezig
zijn voor o.a. (3D)Kaarten, miniaturen, scrapbooken, poppen,
stempelen, ponsen, decopatch,
sieraden maken, etc.. Er zijn
ook twee stands aanwezig met

modelbouw scenery en treinen.
Veel hobby’s worden al jaren
beoefend, maar steeds wordt er
wel iets bedacht of uitgevonden
om deze hobby te vernieuwen of
te verbeteren. Uiteraard komen
er ook elke keer nieuwe hobby’s
bij die nog nooit aan het publiek
getoond zijn.
Het Hobbyfestival in Haarlem
is de uitgelezen plek voor de
standhouders om de noviteiten
op hobbygebied te tonen. Een
bezoek aan het Hobbyfestival is
de beste manier om u te laten
informeren over de nieuwe producten. Demonstraties, work-

shops of een gesprek met een
‘kenner’... daar kan geen internet
tegenop!
Gratis Magazine
De bezoekers krijgen het magazine Hobbyfestival nr. 4: 36 pagina’s gevuld met informatie over
diverse hobby’s gratis (zolang de
voorraad strekt) bij de entree.
Een bezoekje meer dan
waard!
De bezoekers krijgen het gratis Hobbyfestival Magazine en
op de site www.hobbyfestival.nl
kunt u ook nog een kortingbon
van euro 1,- downloaden.
Openingstijden: zaterdag 12.0017.00 uur, zondag 10.30-16.30
uur.
Entree volwassenen: euro 5,(kortingbon op site) / kinderen
tot 12 jaar gratis (onder geleide).
Bij het Kennemer Sportcenter
kunt u gratis parkeren en de bus
stopt bijna voor de deur!

Bij Van Meeuwen Bedden
wordt opruimen weggeven!
Regio - De echte koopjesjagers weten het al lang. De voorjaarsopruiming bij Van Meeuwen
Bedden in Haarlem staat bekend
als spectaculair en spraakmakend. Waar vele winkels schijnbaar het hele jaar door aan het
‘opruimen’ zijn, vindt u bij Van
Meeuwen Bedden nog een echte, traditionele opruiming. De
collectie van het afgelopen jaar
moet plaatsmaken voor een geheel nieuwe zomercollectie en
dus gaat de oude collectie voor
een spotprijs de deur uit.
Daarnaast maakt Van Meeuwen altijd goede afspraken met
fabrikanten waar al decennialang mee wordt samengewerkt.
Hierdoor bieden ook zij hun
2013-collectie aan voor weggeefprijzen, via Van Meeuwen
Bedden. En het resultaat mag er
zijn!
Dit voorjaar is wel heel speciaal,
want opruimen is namelijk weggeven geworden. Zo treft u vele
artikelen aan waarbij het 2e product helemaal gratis wordt weggeven. En de keuze is enorm.
Niet alleen dekbedovertrekken
of lakensets, maar ook diverse
matrassen en bedbodems vallen
onder deze 1+1 gratis deal. De
uitgelezen kans dus om te profiteren. Echter, let wel: er is voor
deze weggeefactie maar beperkte voorraad, dus op is ook echt
op!
Naast de weggeefactie vindt u
natuurlijk nog veel meer voordeel bij Van Meeuwen. Wat
dacht u van showroommodellen
die tot maar liefst 70% zijn afge-

KOM IN MIJN TUIN!

prijsd of unieke, eenmalige kortingen op dekbedden, badgoed,
plaids en spreien.

dienst met een persoonlijk advies. U zult verbaasd staan over
de mogelijkheden en resultaten.

Gedurende de opruiming kunt
u, zoals gebruikelijk, natuurlijk
ook gewoon terecht voor een
op maat gemaakt advies voor
het bed van uw dromen. Het advies in anatomisch verantwoorde ligging heeft Van Meeuwen Bedden de afgelopen 76
jaar tot een ware specialist gemaakt. Daardoor zijn de slaapspecialisten van Van Meeuwen
Bedden als geen ander in staat
u te assisteren bij het uitzoeken
van een perfect ondersteunend
bed waarbij uw lichaam en de
lichaam-specifieke klachten en
problemen altijd als uitgangspunt gelden. Pijnlijke, stramme
armen en/of schouders, tintelende vingers, pijn in de rug bij het
opstaan of nekklachten? Bij Van
Meeuwen zijn ze u graag van

Uiteraard blijft daarnaast de vakkennis en het uitgebreide aanbod plus keuze ongeëvenaard.
Persoonlijk, exclusief en een onbetwiste service, zeg nou eerlijk,
daar kan geen internetwinkel
tegenop!
En mocht u slecht ter been zijn
of niet over vervoer beschikken
dan komt een van de medewerkers u thuis ophalen en brengt
u na het adviesgesprek en een
heerlijke kop koffie of thee weer
netjes terug.
U vindt Van Meeuwen
Bedden aan de
Rijksstraatweg 67-71,
Haarlem. Gratis parkeren
voor de deur. Zondag en
maandag gesloten. www.
vanmeeuwenbedden.nl.

Generatietuinen
Als je een tuintje hebt mag je jezelf, wat dat betreft, best een geluksvogel noemen. En al helemaal als dat tuintje een generatietuintje is. Dat is een tuintje dat je deelt met bijvoorbeeld je opa.
Maar het mag ook best je tante zijn of je moeder. Samen aan het
werk in je eigen tuin waar je samen de baas bent. Waar je samen les krijgt.
Tijdens de tweede les heeft Mik geleerd hoe je moet schoffelen. Dat doe je niet door de schoffel zomaar door de aarde te
bewegen. Nee, schoffelen is een speciale techniek. Je moet op
de juiste diepte de juiste beweging maken. En natuurlijk moet je
opletten dat je alleen de ongewenste plantjes, wij noemen dat
onkruid, om schoffelt en niet de plantjes waar het allemaal om
draait, de groenten. Schoffelen is dus een heel precies werkje.
Zoals tijdens de eerste les (18 of 19 april) afgesproken hebben
de kinderen thuis een naambordje gemaakt dat bij het eigen
tuintje gezet wordt. Zo kan iedereen zijn of haar eigen tuintje terugvinden. Een leuk voorbeeld van een geslaagd naambordje is
dat van Lieuwe die met zijn moeder een tuintje deelt.
In de tweede les (25 of 26 april) werd gezaaid: worteltjes, radijs
en tuinkers. Om het tuinkerszaad, dat heel erg fijn is, gemakkelijker te kunnen zaaien, had Mik het zaad vermengd met een
soort zand. Het mocht in een zelf bedachte vorm worden uitgestrooid. Ook werden peterselie- en selderijplantjes gepoot.
Tijdens de derde les (1 of 2 mei) werd sla, andijvie en prei geplant. En afrikaantjes werden gepoot; één-jarige plantjes die de
hele zomer door bloeien, in allerlei kleuren van geel en oranje
tot bijna bruin.
Leuk, maar nog leuker is het om te zien dat je werk van twee weken geleden nu al resultaat laat zien. En zelfs je werk van één
week geleden.
Het loof van de aardappelen komt al boven de grond. De uien zijn uitgelopen. De tuinbonen staan al behoorlijk ver boven
de grond.
Het duurt nog best lang voor je de bonen kunt oogsten. De tuinbonen die je nu in de winkel kunt kopen, komen uit het warme Spanje.
Ongelooflijk leuk om te zien zijn de groene harten en letters die
uit de aarde opkomen. Het is tuinkers, pas één week geleden
gezaaid!
Ook ongelooflijk; vorige week waren na het schoffelen de tuintjes onkruidvrij. En nu; tijd om wéér te schoffelen……. In een
tuin ben je nooit klaar met je werk.
Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de
tuinen beschikbaar.
Theo Duijs

Eigenaar kater gevonden
Heemstede – Het is gelukkig duidelijk geworden van wie
de grijs/witte kater is die rondloopt in de omgeving van de
Javalaan.
Onlangs besteedde ‘de Heemsteder’ hier aandacht aan. Het
beestje heet Indy en blijkt in de straat te logeren. De Dierenbescherming is blij dat de eigenaar zo snel gevonden is.
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Met verkiezing ‘Hollands next Dog Model’

INGEZONDEN

Dag van de Hond aan de Sportparklaan
Heemstede – Op zondag 18 mei
vindt de Dag van de Hond plaats.
Een dag met allemaal leuke activiteiten voor en met honden. Deze dag vindt plaats op de locatie
Sportparklaan 14 te Heemstede,
(achter zwembad Groenendaal).
Raad van Beheer, initiatiefnemer van de landelijke ‘Dag van
de Hond’, organiseert ook dit
jaar weer een eigen dag voor de
hond.
Tijdens deze dag kunnen alle (potentiële) hondeneigenaren
op diverse plaatsen in het land
terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten op het
gebied van (ras)honden en alle
vormen van hondensport.

Hondenvereniging KC Kennemerland te Heemstede doet zondag 18 mei weer mee met de
landelijke ‘Dag van de Hond’ die
in het teken staat van ‘Kind en
Hond’.
Gedurende deze open dag zijn er
allerlei activiteiten en workshops
voor iedereen, jong en oud.
Er zijn kraampjes en demonstraties van de dierenambulance en
een kinderdemoteam met hun
hond.
Ook voor de kinderen is er een
spelletjesbaan en een Rally-O
kinderbaan, waar door middel
van bordjes met opdrachten een
parcours kan worden gelopen.
Hoogtepunt van de dag zal de

wedstrijd ’Holand’s next Dog
Model’ zijn, waarbij de kinderen
samen met hun hond verkleed
over de rode loper de show gaan
stelen, en een jury zal beslissen
wie er het mooist en leukst verkleed is.
Een professionele (dieren)fotografe zal tevens aanwezig zijn
om al de mooie momenten vast
te leggen.
Voor het totale programma of
meer informatie:
www.kckennemerland.nl of bel
Nanine Goossens: 06-34466781.
De ‘Dag van de Hond’ duurt van
12.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Workshop in
de Bibliotheek
Heemstede

Een
aantrekkelijk
cv anno 2014
Bill Baker’s Big Band.

Bill Baker brengt Jitterbug en
Lindy Hop in de Oude Kerk
Heemstede - De jaren dertig en
veertig herleven zaterdag 17 mei
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede, wanneer daar Bill Baker’s Big Band
een nostalgische muziekshow
presenteert.
Bill Baker’s Big Band heeft zich
gespecialiseerd in de herkenbare bigbandmuziek uit de dertiger
en veertiger jaren van de vorige
eeuw. Muziek van grote namen
als Glenn Miller, Duke Ellington, Harry James, Tommy Dorsey,
Benny Goodman en Count Basie
staat regelmatig op de lessenaar.
Velvet voices
Bill Baker’s Big Band is een jazzorkest in de traditionele bezetting van 17 musici: 5 saxen,
4 trombones, 4 trompetten en
een ritmesectie. De band wordt
daarnaast ondersteund door
twee lieftallige zangeressen met
de voor het genre kenmerkende
‘velvet voices’.
Onder de muzikale leiding van
Egbert Kemner wordt er ieder jaar een nieuwe theatershow ingestudeerd. Dit alles gebeurt met een tomeloze inzet en
veel plezier. De shows die uit het
brein van Bill Baker komen zijn
doordacht en muzikaal verantwoord. Kemner kan putten uit
zo’n 1700 arrangementen.

Uitpuilende ballrooms
Beroemde danszalen als Savoy
Ballroom, Glenn Island Casino,
Cafe Rouge in Hotel Pennsylvania puilden in de weekeinden
van de jaren veertig uit. Swing
was ‘booming’. Dansen als de
Jitterbug en de Lindy Hop waren in de mode. De heren trokken een zoot suit aan, de dames
een dansjurk en in de ballroom
ontmoetten ze elkaar. De vonken
spatten eraf.
De filmindustrie speelde daar
handig op in en produceerde
de ene na de andere dansfilm,
waarbij voor menig bigbandleider een belangrijke rol was weggelegd. Jukeboxen zaten vol met
platen van big bands en swingorkesten.
Die muziek is er nog steeds: tegenwoordig kun je al die danssoorten hier in Nederland gewoon weer leren.
Maar gewoon luisteren kan natuurlijk ook. Dit seizoen voor het
eerst in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein.
Het orkest geeft één garantie:
het dak gaat eraf (sorry voor de
kerk!).
Het optreden vangt aan om 20.15
uur; entree: 17,50 euro. Kaartverkoop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Heemstede - Wil het solliciteren
niet lukken? Of is het alweer een
tijd geleden dat je voor het laatst
een motivatiebrief en cv opstuurde voor een nieuwe baan? Kom
dan naar de workshop die wordt
gegeven door loopbaancoach
Sanne Hoogervorst in de Bibliotheek van Heemstede. Sanne
Hoogervorst begeleidt veel mensen (jong, oud, starters en herintreders) bij het sollicitatieproces.
Het huidige solliciteren is meer
dan alleen het opsommen van
je opleidingen en werkervaring.
Anno 2014 moet je jezelf verkopen in je cv, het is immers jouw
visitekaartje op de arbeidsmarkt.
Sanne geeft je tips en trucs voor
een up-to-date cv en behandelt
de huidige trends. Tot slot voorziet ze alle deelnemers van persoonlijk advies over het sollicitatieproces. Naast een goede brief
en aantrekkelijk cv behoort ook
netwerken tot de capaciteiten
die je tegenwoordig nodig hebt
op de arbeidsmarkt. Sanne Hoogervorst geeft ook de workshop
‘Netwerken, dat werkt’ op 19 mei
in de Bibliotheek Haarlem Centrum. Donderdag 15 mei, van
9:30 tot 11:30 uur, in de Bibliotheek Heemstede, Julianaplein
1 te Heemstede. De toegangsprijs voor leden bedraagt 5 euro, niet-leden betalen 7,50 euro.
Voor info en tickets: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Bij Huis te Manpad, waar het Haarlems Klokkenspel nu rijk bloeit.

Het Haarlems Klokkenspel
Het Haarlems Klokkenspel. Een plant met een dergelijke naam
moet wel iets bijzonders zijn. En dat is het ook!
De geschiedenis van dit zeldzame plantje gaat ver terug, zeker
tot begin 1700.
Tot in de vorige eeuw hadden vermaarde Haarlemse bloembollenzaken als E.H. Krelage en Van Tubergen dit kleinood in hun assortiment waarna het langzaam in de vergetelheid raakte en enkel wist
voort te bestaan op een beperkt aantal oude buitenplaatsen rond
Haarlem en in Friesland.
Het Haarlems Klokkenspel wordt gerekend tot de stinzenflora. Stinzenplanten zijn meest vroegbloeiende bol-,knol- en wortelstokgewassen die hier van origine niet vandaan komen maar
veelal door edelen op hun landgoederen werden geplant om daar
te verwilderen. Stinzenplant komt van het friese woord ‘stins’, dat
stenen huis betekent.
Andere bekende stinzenplanten zijn o.a.: Sneeuwklokjes, Vogelmelk, Holwortel, Vogeltje-op-de-Kruk en de Winterakoniet.
Het Haarlems Klokkenspel (saxifraga granulata ‘Plena’) is de dubbele vorm van de Knolsteenbreek dat van oorsprong in Westen Zuid-Europa voorkomt. Door de dubbele bloemen vormt het
Haarlems Klokkenspel geen zaad en kan zich slechts in stand
houden cq vermeerderen door de kleine knolletjes aan de voet van
de plant. Het plantje wordt 15 tot 30 cm hoog en bloeit in mei-juni.
Huis te Manpad aan de Herenweg in Heemstede is beroemd om
z’n rijke stinzenflora, waaronder ook het Haarlems Klokkenspel dat
nu net in bloei komt.
Deze tuin is te bezichtigen op dinsdag en zaterdag op vaste
tijden.
Edwin Visser, Blekersvaartweg 7, Heemstede

Knutselclub
Heemstede - Woensdagmiddag
is knutselmiddag, voor meisjes
én jongens van 5 tot en met 10
jaar.
Heel veel kinderen zijn gek op
knutselen. Samen met knutseljuf Renate maken jongens én
meisjes iedere week weer leuke
en originele dingen. Er wordt gewerkt met hout, stof, papier, verf,
kralen etc.
De kinderen maken op woensdag 14 mei een hele mooie
bloem van stroken papier. De
stroken worden zo gevouwen en
geplakt tot bloembladeren tot ze
samen een bloem vormen.
De Knutselclub (5-10 jaar) is elke woensdag van 13.30 tot 15.15
uur in activiteitencentrum de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede.
Kosten per keer zijn: 4,00 euro,
een kaart voor 10 keer kost 37,50

euro. Kinderen graag per keer van
te tevoren telefonisch aanmelden: 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.casca.nl.
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Home Instead Thuisservice
Uitnodiging cursus ‘Omgaan met Alzheimer’
Dementie
Dementie is een hersenaandoening waarbij men langzaam maar zeker geheel afhankelijk wordt van de zorg
van anderen. De meest bekende vorm is de ziekte van
Alzheimer. In Nederland lijden
ruim 250.000 mensen aan dementie. Gelukkig kunnen de
meeste dementerenden thuis
wonen maar voor partners en kinderen is het
vaak een zware last. Niet alleen omdat het gedrag van de dementerende verandert en lastig
kan zijn, ook omdat je als mantelzorger je partner, vader of moeder langzaamaan verliest en
schuldgevoelens op de loer liggen.
Alzheimer kan niet worden genezen en dat is
een nare boodschap. Toch zijn er oplossingen!
Niet in de zin van genezing, wel betreffende alledaagse en praktische oplossingen thuis. Meestal is het mogelijk om op waardige en respectvolle wijze met moeilijk gedrag om te gaan, om
hen actief te houden en te betrekken bij alledaagse activiteiten en om thuis een veilige omgeving te creëren.
Anders omgaan met dementie door
informatie en training
Ook in Nederland heerst nog veel onbegrip en

onvermogen waardoor dementerenden niet altijd de
zorg en toewijding krijgen die
mogelijk is. Onze medewerkers zien dagelijks hoe hoog
de nood kan zijn.
Om deze reden heeft Home
Instead de cursus ‘Omgaan
met Alzheimer’ ontwikkeld. In
2 bijeenkomsten van 2,5 uur
komt aan bod:

• Wat is dementie
• Omgaan met gedragsveranderingen
• Betrekken bij alledaagse activiteiten
• Het werken met een levensboek
• Waardigheid, respect en veiligheid.

Wij bieden deze cursus kosteloos aan familieleden aan. Tijdens deze cursus leert u veranderd gedrag begrijpen en leert u uw gedrag af
te stemmen op uw familielid.
De cursus vindt plaats op donderdag 15 mei en
donderdag 22 mei van 18.30 – 21.00 uur.
Locatie: Cruquiusweg 1 te Heemstede. U bent
van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via info@homeinstead.nl
of telefonisch via 023 82 00 392.
www.homeinstead/zuid-kennemerland.nl

Informatieavond op 12 mei nieuwe
deelnemers Broodfonds Heemstede
Heemstede - De meeste zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen inkomensachteruitgang bij
arbeidsongeschiktheid. Van alle
Nederlandse zelfstandigen, blijkt
twee-derde geen AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) te
hebben. Ze vinden het vaak te
ingewikkeld of te duur om dit risico te verzekeren.
Een broodfonds is een netwerk waarin minimaal twintig en
maximaal vijftig zelfstandig ondernemers elkaar ondersteunen
in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is een slim alternatief
voor de AOV. Het eerste collectieve broodfonds bestaat al zeven jaar. Sinds de BroodfondsMakers, nu drie jaar geleden,

naar buiten traden en groepen
zijn gaan begeleiden bij het starten van een broodfonds, is het
ontdekt als een serieus alternatief: er zijn inmiddels meer dan
tachtig broodfondsen opgericht
door heel Nederland.
In Heemstede bestaat sinds 1 januari het Broodfonds Heemstede en omgeving. Dit bestaat
momenteel uit 26 deelnemers en
heeft nog plaats voor een aantal
nieuwe deelnemers dat kan instappen per 1 juli 2014. Broodfondsen zijn momenteel erg populair en de aanmeldingsmogelijkheden zijn beperkt. De informatieavond van 12 mei, waarbij huidige deelnemers van het
Broodfonds aanwezig zijn, is een

unieke gelegenheid om kennis
te maken. Belangstellenden worden geïnformeerd over de werkwijze van het Broodfonds Heemstede en de inschrijvingsprocedure. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden via: broodfondsheemstede@gmail.com. Na aanmelding ontvangt men de details
over de locatie van deze bijeenkomst in Heemstede. De avond
start om 19:30 uur.
Meer informatie over Broodfonds Heemstede op Facebook
www.broodfondsheemstede.nl.
Informatie over alle actieve broodfondsen in Nederland
staat op www.broodfonds.nl en
@broodfonds op Linkedin, Twitter en Facebook.

Vertalersgeluktournee bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op donderdagavond 8 mei vindt de Vertalersgeluktournee 2014 plaats bij
Boekhandel Blokker.
Deze avond is in het kader van
de Europese Literatuurprijs, het
mooiste boek van 2013 van een
Europese auteur in de mooiste
vertaling.
Het biedt lezers en literatuurliefhebbers de gelegenheid om
in gesprek te gaan met vertalers over hun bijzondere vak. Een
literair vertaler is de schakel
tussen de lezer en de auteur, hij/
zij beschikt over kennis, creativiteit en enthousiasme en brengt

op deze wijze lezer en auteur
dichter bij elkaar. De volgen-

de vertalers zijn aanwezig: Elly Schippers over ‘Fuck America van Edgar Hilsenrath (vertaald uit het Duits) Jan van der
Haar over ‘Hoger dan de zee’ van
Francesca Melandri (vertaald uit
het Italiaans) en Inge Kok over
‘Leven na leven’ van Kate Atkinson (vertaald uit het Engels).
Aanvang: 20.00 uur. Toegang:
5 euro. Reserveren gewenst bij
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, via tel.nr. 023 – 528 24 72
of per e-mail: info@boekhandelblokker.nl.
Meer info op www.boekhandelblokker.nl.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst
(slot)
De afsluiting van de
bijeenkomst
“Nee, de kist willen we niet
laten dalen, want dat is té
emotioneel.”
“Toch zou ik het juist wel
graag willen, want dat maakt
het echt af voor mijn gevoel.”
De afsluiting van een begrafenis kan op verschillende
manieren vorm krijgen. Een
essentiële vraag daarbij is of
de familie de kist wel of niet
wil laten dalen.
Wij zien dat mensen bij een
begrafenis er vaker voor kiezen om de kist te laten dalen.
Dat hoort er voor velen onlosmakelijk bij. Maar als er
kinderen bij betrokken zijn,
bestaat de neiging om hen
niet te confronteren met het
verdwijnen van de kist in de
aarde. Onze ervaring leert
echter dat kinderen willen
weten waar ze aan toe zijn,
wat er met de kist gebeurt.
Voor hun gevoel is het eerder
vreemd om de kist zo boven
het graf achter te laten. Kinderen zijn nieuwsgierig en
gaan daarom zo dicht mogelijk bij het graf staan. Zij buigen zich voorover om erin te
kijken: “Oh, wat is dat diep”
of “Mag ik ook zand gooien?”.
Voor kinderen hoort het er
echt bij.
Het dalen van de kist
Vaak kan voor het dalen van
de kist gekozen worden tussen het laten dalen met een
mechanische lift of met touwen; dit laatste kunnen professionele dragers doen of
eigen familieleden/vrienden.
Het dragen van de kist naar
het graf door nabestaanden
en het zelf laten zakken kan
een mooi ritueel zijn. Als laatste groet kan, bij iemand die
van bloemen en van kleur
hield, iedereen een handje
bloemblaadjes op de kist
strooien. Een andere mogelijkheid is zand. De laatste
groet kan heel persoonlijk
worden gemaakt door in
plaats van zand aarde uit de
eigen tuin van de overledene
op de kist te strooien.

Crematie
Bij een crematie kiest men
er vaker voor de kist te laten
staan in de aula. Dit biedt de
genodigden de mogelijkheid
om langs de kist te lopen en
de overledene een laatste
groet te brengen. Als daarna
de familie als laatste nog in
de aula is, kunnen zij afscheid
nemen op hun eigen manier.
Bijvoorbeeld door met elkaar
in een kring om de kist te
gaan staan. Daarbij kunnen
zij elkaar een hand geven,
speciale muziek laten spelen
of de kist laten dalen.
Dit laatste kan in onze omgeving wel in Crematorium
Westerveld, maar niet in Crematorium Haarlem. Bij beiden
is er de mogelijkheid om de
overledene te begeleiden
naar de ruimte waar de oven
is en als men wil, erbij te zijn
als de kist in de oven wordt
geschoven.
Als eerste of als laatste
“Kunnen we als laatste weggaan bij het graf?”. Ja, dat
kan. De familie neemt in kleine kring als laatste afscheid,
een laatste blik op de kist met
bloemblaadjes of zand. Ook
in het crematorium kan de familie als laatste afscheid nemen. Daarna komt de familie
ook als laatste binnen in de
ruimte voor de condoleance.
Ook dat kan. Er ontstaat dan
meestal een wat informelere
sfeer. De genodigden hebben
al een kopje koffie of een glas
in de hand en praten met elkaar. En iedereen kan op een
eigen gekozen moment de
familie condoleren.
Steeds is het weer belangrijk
te bedenken dat het uw afscheid is.

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

Burgerlijke Stand
Heemstede
(23 april t/m 1 mei 2014)

Huwelijken:
Cornelis T. Stam & Suzanne van Bakkum
Geboorteaangiften:
Geen
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Lang leve Moederdag,
lang leve De Oosteinde
Regio - Wie voor Moederdag voor een mooi cadeautje wil
slagen is van harte welkom bij Tuincentrum De Oosteinde. De laatste trends op gebied van huis- en terrasinrichting vind je er: landelijke decoratieve artikelen waar je moeder’s hart mee steelt. Uiteraard heeft het grote centrum aan
de Zandlaan op de grens van Bennebroek en Hillegom ook
tuinplanten te kust en te keur. Prachtige zomerbloeiers, voor
in terrasmanden en –potten en sfeervolle hanging baskets.
Kijk ook eens aan de zijkant van het tuincentrum buiten. Wat
een diversiteit, voor de moeder met groene vingers! En…
misschien hét cadeau voor Moeder: haar meenemen naar
Tuincentrum De Oosteinde, want dat is namelijk aanstaande zondag lekker open!
Kan mam zelf wat uitzoeken en ideetjes opdoen voor haar
tuin, haar huis en terras.
Zondag is het centrum geopend van 12.00 tot 17.00 uur! U
vindt De Oosteinde aan de Zandlaan 22, tel. 023-5846338.

Foto's:
Joke van der Zee
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Elke dag sportief aan de slag

Nieuw:
Summer Camp 2014
Summer Camp 2014 is een nieuw initiatief in de regio. Survivallen en outdoorsporten als papa en mama werken en ‘s avonds
weer lekker in je eigen bed! Blakend, huiswerkbegeleiding en
bijles bedrijf, geleid door Rachel Gelgi, is de organisator.
De zomervakantie staat voor de deur. Voor kinderen heerlijk,
maar voor veel ouders vaak een probleem. Hoe gaan ze de opvang van de kinderen regelen. Immers zes weken vakantie is
voor velen van hen geen reële optie.

De jarige Ben Weijers te midden van zijn team (foto: Bart Jonker Productions © 2014).

Ben Weijers 65 jaar:

“Ik denk nog lang niet aan kappen:
ik kap nog wel even door”
Heemstede – Weer een feestje
bij Ben Weijers Haarmode: afgelopen maandag werd de maestro zelf 65 jaar. “Deze week krijgen mijn klanten een kopje koffie met iets lekkers erbij om dit
vieren”, vertelt de jarige job trots.
“Daarna ga ik lekker een weekje naar mijn zoon in Canada, die
daar woont en werkt.” Het is een
aaneenschakeling van mijlpalen bij Ben Weijers Haarmode:
vorig jaar bestond de kapsalon
35 jaar en hijzelf zit al 50 jaar in
het kappersvak. “En ik denk nog
lang niet aan kappen, ik kap nog
wel even door”, lacht hij. “Ik heb
een enthousiast en professioneel
team met jonge mensen om me
heen en dat houdt mij jong. Mijn
motto is nog steeds: ‘we moeten het samen doen’. Ik houd van
mijn vak en doe dit nog iedere
dag met groot plezier. Ook mijn
zaak gaat mee met zijn tijd. Een
maand geleden heb ik nog een
nieuw plafond met LED-verlichting laten installeren. Met zo’n

nieuw lichtplan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten: buiten
het versterken van je professionele uitstraling van je zaak, zijn
de verlichtingskosten met 2/3
gedaald. Je bent eigenlijk gelijk aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedereen
kan bij Ben Weijers Haarmode
terecht en zonder afspraak binnenlopen. Alleen voor speciale behandelingen als kleuren of
permanenten en op donderdagavond wordt er op afspraak gewerkt. Een kopje koffie staat altijd voor onze klanten klaar. We
hanteren een scholierenkaart
voor scholieren van 12 tot en met
16 jaar, waarmee ze 15% korting
op een kappersbehandeling krijgen. We zijn een totaalsalon: ons
team staat klaar voor alle mogelijke haarwensen en houdt de
laatste trends op het gebied van
haarmode bij. Dit geldt ook voor
onze kappersproducten. Voor
thuisbehandelingen werken wij
al ruim 25 jaar naar volle tevre-

Lezing Koos Neuvel over alzheimer
Heemstede - Alzheimer wordt
wel de nieuwe volksziekte genoemd: een kwart miljoen Nederlanders lijdt eraan. Het is
een ziekte die veel angst en bezorgdheid oproept. Dit fascinerende boek is niet alleen een
standaardwerk voor professionele verzorgenden en mantelzorgers van alzheimerpatiënten,
maar is ook te lezen als een ontdekkingsreis naar het wezen van
deze ten onrechte zo gevreesde ziekte. Koos Neuvel (1958) is
wetenschapsjournalist en schrijver, reserveren gewenst via 0235282472.. Op donderdag 15 mei
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede. Aanvang:
20.00 uur en toegang 5,-.

Koos Neuvel.

denheid met producten van het
Amerikaanse merk KMS. Dit zijn
haarverzorgingsmiddelen op natuurlijke basis die niet getest zijn
op dieren. Om een indruk te krijgen van de actuele kapsels kun
je kijken op de actuele modellenpagina van onze website
www.benweijershaarmode.nl. En
we zitten ook nog op Facebook”,
aldus Ben Weijers.
Ben Weijers Haarmode, Kerklaan
39 in Heemstede, tel.nr. 0235283113, e-mail: ben@benweijershaarmode.nl. Maandag gesloten en donderdagavond op
afspraak.
Bart Jonker

Rachel Gelgi, moeder van drie kinderen, kampt zelf al jaren met
dit probleem. Vanuit haar bedrijf Blakend vond ze de oplossing.
Summer Camp 2014. Hier kunnen kinderen (tussen 9 en 13 jaar)
elke dag sportief aan de slag en dat is nog gezond ook.
Er zijn veel buitenactiviteiten zoals zeilen, survivallen, tegen elkaar strijden in een zeskamp, polder sporten en golfsurfen, maar
ook trampolinespringen en freerunnen.
Het kamp wordt georganiseerd in de eerste en laatste twee weken van de zomervakantie. Rachel: ‘Juist voor die randen van de
vakantie wordt voor kinderen opvang gevraagd. En als ze dan de
hele dag lekker buiten bezig zijn, is dat een fijn idee. Ze slapen
lekker thuis, dus ook voor kinderen met heimwee, of ouders die
hun kroost niet een hele week willen missen, is dit kamp uitermate geschikt. Er zijn trouwens ook aanmeldingen binnengekomen van ouders die hun kind inschrijven, omdat het programma zo leuk is.’
Voordeel
Rachel: ‘Het voordeel van dit kamp bijvoorbeeld boven een zeilkamp in Friesland is dat veel ouders er weinig voor voelen hun
kind een week te missen. Bovendien zijn die kampen meestal
supervermoeiend, omdat er van slapen weinig komt.
Betaalbaar
Rachel: ‘Een week kamp kost ongeveer 400 euro (voor juiste
tarieven zie onze website www.blakend.nl, maar daar doen we
ook wat voor. De kinderen worden verwacht om 8.00 uur ‘s ochtends in het clubhuis van RCH. Ontbijten doen ze bij ons. Ze maken zelf hun lunchpakket voor tussen de middag. En uiteraard is
s’avonds mee-eten geen punt.
Uw kind is dus van 8.00 uur’s ochtends tot 18.00 uur ‘s avonds
uit huis, inclusief maaltijden en tussendoortjes. En dat 5 dagen
lang.’

Apotheek Groenendaal en
Het HuidBuro samen tegen huidkanker
Heemstede - Apotheek Groenendaal en het HuidBuro slaan
de handen ineen en starten een
unieke samenwerking om het
bewustzijn rondom de gezondheid van de huid te vergroten.
Bij Apotheek Groenendaal kunt
u terecht voor kwalitatief hoogstaande zonbeschermingsproducten. Het HuidBuro is gespecialiseerd in het aanbieden van
huidtherapeutische behandelingen. De samenwerking tussen de twee bedrijven is dan
ook een logische stap.
“Binnenkort is het Nationale
Huidkankerdag”, vertelt Marlies Teeuwen, Huidtherapeut en
eigenaar van het HuidBuro in
Haarlem. In het kader hiervan
zal ik op vrijdag 16 mei de gehele dag aanwezig zijn in Apo-

theek Groenendaal om klanten
van een kosteloos huidadvies
te voorzien. “Er is nog veel onwetendheid over huidbescherming en huidtherapie”, zo zegt
Marlies. “Helaas krijgen steeds
meer mensen te maken met
een vorm van huidkanker, veel
is te voorkomen door o.a. een
goede bescherming en behandeling van de huid.”
Kom op vrijdag 16 mei tussen
9.00 – 17.00 uur langs en laat
je huid checken bij Apotheek
Groenendaal aan de Valkenburgerlaan 50 te Heemstede.
Meer weten over huidtherapie?
www.hethuidburo.nl.
Meer info over Apotheek Groenendaal?
www.apotheekgroenendaal.nl.

Marlies Teeuwen.
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Wervelend nieuw programma Haarlemse
Stadsschouwburg en Philharmonie
Regio – Een ijzersterk programma: zo kun je de nieuwe seizoenbrochure 2014-2015 van de
Stadsschouwburg en de Philharmonie gerust omschrijven. De
toepasselijke ondertitel ‘Kloppend hart van de stad’ doet menig theaterhart sneller kloppen.
Pietie van Veen, opgegroeid in
Haarlem, verzorgde programmering voor de Stadsschouwburg.
“Voor mij is de Stadsschouwburg sowieso heel speciaal”, legt
Pietie uit. “Een van mijn eerste
voorstellingen was in 1968: een
toneelstuk met Ko van Dijk. Ook
Herman van Veen heb ik hier gezien. Haarlemmers zijn opgegroeid met toneel en met dans.”
Communicatiemanager Karlijn
van Oirschot: “We zijn erin geslaagd een sterk en gevarieerd
programma samen te stellen,
waarbij veel focus op toneel en
dans ligt. Verder bevat de online
versie van onze nieuwe brochure linkjes naar de websites van
de theater, muziek- en dansproducties, zodat onze bezoekers
snel informatie over een bepaalde voorstelling kunnen opvragen. Daarnaast hangen we aan
bepaalde voorstellingen een bepaald thema, bijvoorbeeld met
proeverijen,
kinderworkshops
acteren en speciale theaterseries voor mannen en vrouwen.
Tevens nieuw in onze brochure is
dat we bezoekers aan het woord
hebben gelaten over ons theater- en muziekaanbod in Haarlem.” Pietie van Veen: “Stuk voor
stuk brengen we echte toppers

in het nieuwe seizoen. Zo hebben we 2 keer het Scapino Ballet uit Rotterdam: op 30 oktober
de voorstelling ‘Icons’ een herbewerking van Ed Wubbe op
de muziek van John Cale. Deze voorstelling gaat over het turbulente leven van The Velvet
en underground zangeres Nico. En op 28 april volgend jaar
de voorstelling ‘Songs for Drella’ op de muziek van popartkunstenaar Andy Warhol. Naast Rotterdam is Haarlem voor het Scapino Ballet satellietstad geworden. Ze kunnen zomaar onverwachte ‘flashmobs’ in het centrum van Haarlem gaan doen,
dus laat je verrassen. Op dansgebied is ook het Nederlands
Dans Theater 2 noemenswaardig: 30 jaar is topdansgroep niet
in Haarlem geweest. Ze doen
Haarlem aan met hun moderne dansvoorstelling ‘Symphysis’
met o.a. een unieke choreografie op loopbanden op de muziek
van Van Morrison. Op het gebied
van cabaret zijn we trots enkele
premières in Haarlem te presenteren, zoals bijvoorbeeld Veldhuis & Kemper. Remco Veldhuis
heb ik vroeger in de klas gehad
toen ik nog lerares was”, laat Pietie van Veen zich ontvallen. “Verder Bert Visscher (‘Zelden zoiets gezien’) , Harrie Jekkers, Jeroen van Merwijk en Plien en Bianca. En we bieden liefst 3 oudejaarsconferences aan, te weten de altijd trouwe Youp van ’t
Hek, Dolf Jansen en Guido Weijers. Alle drie de conferenciers

hebben hun eigen publiek. Verder hebben we de Vlaamse dagen waarbij de Belgische broers
Raf en Mich Walschaert uit het
duo Kommil Foo nu afzonderlijk van elkaar optreden. Deze 2 dagen op 6 en 7 februari gaan gehuld in een ambiance van Vlaamse happen en dranken: hoe dit exact ingevuld gaat
worden is nog een verrassing.
Een mooie kerstshow van Karin Bloemen met nieuwslezeres
Margreet Spijker en Irene Moors.
Een andere unieke première,
met 2 voorpremières, is de muziekproductie over de hippietijd:
‘Onder de groene hemel’, gemaakt door Bos Theaterproducties, op de liedjes van Lennaert
Nijgh en Boudewijn de Groot. In
totaal is deze voorstelling 4 keer
te zien van 27 tot en met 30 januari. Grote muziekkrakers passeren de revue zoals de kerstspecial van de 3JS, Alain Clark
(oorspronkelijk uit Haarlem), de
Edwin Eversband en BLØF. We
hebben de toneelvoorstelling ‘De
ontdekking van de hemel’ gebaseerd op het meesterwerk van
Harry Mulisch, met onder meer
de sympathieke acteur Waldemar Torenstra. Het derde deel
van ‘De Verleiders’, gespeeld
door de cast uit het eerste deel.
De Verleiders ging in het eerste deel over de vastgoedfraude, het tweede deel ging over
Ahold. Het derde deel gaat over
de DSB bank, erg spannend dus.
En natuurlijk voorstellingen voor
het hele gezin zoals ‘Cirque In-

Pietie van Veen en Karlijn van Oirschot (Foto: Bart Jonker Productions ©2014).
extrémiste, een Franse groep van
3 jongens met spectaculaire circusacts, waarvan er een gehandicapt is en in een rolstoel zit.
Het Rotheater speelt de familievoorstelling ‘De zere neus van
Bergerac’ met Arjan Ederveen.
Kortom: te veel om op te noe-

men, je moet maar komen kijken”, aldus Pietie van Veen.
Kijk voor meer informatie, de
brochure en kaarten op www.
theater-haarlem.nl. Er is ook een
Facebookpagina.
Bart Jonker

Bloemencorso vol
energie door Heemstede

Lentetrends event in Nurks in de Hout

‘Spring in the park’ ladies only
Regio - Op zaterdag 17 mei organiseert Eethuis Nurks in de Hout
samen met haar partners een
leuk ladies only event! Spring in
the park staat voor een gezellige (vriendinnen-) middag/avond
met heerlijke originele hapjes,
zomerse drankjes, interieur-inspiratie, modetrends, beautytips
en make-up trucs, de nieuwste
haar-styling trends en literatuur.
De perfecte mix aan activiteiten
voor de Haarlemse en Heemsteedse vrouw die van kwaliteit, gezelligheid houdt en vooral
graag de mooie dingen van het
leven viert!
Mandy Tienstra-Uitendaal van
Nurks in de Hout heeft samen
met Heemsteedse ondernemers
Santa Catarina mode & lifestyle
en Eva’z pilates & yoga het initiatief genomen en lokale ondernemers enthousiast gemaakt om
deel te nemen.
Het is een Ladies-event voor
vrouwen en door vrouwen die allemaal met een positieve drive
hun bedrijf of merk voeren. De
kracht van ‘going local’.
De bedoeling is een fris gevoel

ta Catarina showen sieraden en
de nieuwste mode accessoires.
Blokker Boekhandel uit Heemstede heeft een leestafel met
de nieuwste uitgaven staan en
neemt een inspirerende lady
writer mee. Nurks zorgt voor een
walking dinner met mooie hapjes. Het terras en het eethuis zal
samen met Sissy Boy Homeland
worden ingericht tot een echte
Lente beleving.

van verbinding en samenwerking te realiseren en naar onze
klanten of toekomstige klanten
een inspirerend en aspirerend
signaal over te brengen. Kortom een cadeautje bieden aan je
klant.
Aanwezig zijn Rob Peetoom
by Hennie Smit en Parfumerie Hildering waarbij je de laatste trends op Haar en Make-up
kunt uitproberen of lekker je nagels kan laten lakken. Sissy Boy
Homeland team is er met creatieve workshops, waarna je je eigen creatie mee naar huis kunt
nemen. Mama loves en San-

Kaarten zijn te koop bij:
Santa Catarina mode & lifestyle
Haemstedelaan 2, Heemstede,
023-5297023 www.santa-catarina.nl.
Nurks in de Hout Hertenkamplaan 1 Haarlem 023-5313166
www.nurksindehout.nl.
Kaarten kosten 30 euro per stuk|
Start 17:00-20:00 uur| Dit is inclusief walking dinner| een cocktail & 2 drankjes |Creatieve Sissy
Boy Homeland workshop| touch
ups van je haar door Rob Peetoom| lente manicure & make
up door Parfumerie Hildering|&
nog veel meer.|& goed gevulde
goodiebag.

Heemstede – Vlot doorrijdend
passeerde zaterdagavond exact
op tijd de moeilijke passage bij
de rotonde op de Kerklaan. Olga Commandeur stapte stevig
door op haar praalwagen en
gaf daarmee heel energiek het
vlotte tempo aan zoals ze elke
ochtend kwart over negen Nederland oproept om te bewegen. Niks wachten in de kou
op de praalwagens die de neiging hebben hun eigen tempo
aan te houden en niet kijken
op een kwartiertje. Bij de rotonde werd door enkele Engelse dames flink bewogen. Meebewegen was er voor mij niet
bij, wel ademloos de kleurenpracht bekijken van die energieke file die voorbijtrok. Maar
de stewardessen van Singapore Airlines stalen de show in
de eerste praalwagen, onvermoeibaar en vol energie zwaaiend naar iedereen die mee-

zwaaide. Een beetje meebewegen werd, naarmate de wagens
in een langzamer tempo voorbijkwamen, nodig om de opkomende kou te weren. Maar dan
kwam opnieuw die bewondering voor die kleuren van de
wagens, de auto`s van de sponsoren en de energieke trommelaars en muzikanten van harmonieën. En hun zwierige dames die het kunstje van Olga
commandeur uit hun hoofd geleerd hadden. Heemstede genoot van dit bloemencorso dat
nauwelijks geleden had van de
late datum. Het blijft een creatief team dat weet waar Abraham de mooiste blauwe hyacinten vandaan haalt en met
gerbera`s, hortensia`s en gladiolen toch haar naam van de
kleurrijkste file van Nederland
waarmaakte. Hoedje af!
Ton van den Brink
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Oude tijden herleven bij
weerzien met ex-internationals
Heemstede - De Haarlemse
journalisten en schrijvers van het
boek Koning Voetbal, Paul Onkenhout, Edwin Struis en Dick
Sintenie, kozen voor de presentatie van hun boek voor het clubhuis van de Kon. HFC. Vele personages die voorkomen in hun
nieuwe boek gaven acte de présence om zo de presentatie van
het boek te omlijsten. De beken-

de en soms vergruisde presentator Sierd de Vos sprak de onderdelen op humoristische wijze aan elkaar. Vele anekdotes
strooide hij uit over de aanwezigen. Naast bekende voetballers stonden tussen het publiek
de voormalige presentatoren
Ben de Graaf en Eddy Poelman.
Het boek een mini encyclopedie is een aaneenschakeling van

GSV Heemstede
is een omnisportvereniging
met vele takken van sport voor jong
tot oud.
De vereniging kent diverse
oefenlocaties om de
verschillende soorten sport te
beoefenen in Heemstede en
Hillegom. U vindt de locaties
gespreid over de hele gemeente.
Raadpleeg voor tijden de website
of vraag informatie bij de
contactpersonen.

waar gebeurde verhalen, amusante gebeurtenissen, uitwassen zoals de rolfluit van Barry
Huges en uitspraken van bekende voetballers er trainers door de
jaren heen. Het bleek voor vele voetballers en de 300 aanwe-

UITNODIGING

LEDENVOORJAARSVERGADERING
F. Schubertlaan 37, Heemstede.
Aanvang 20.00 uur

1.

Opening

2.

Mededelingen van het verenigingsbestuur

3.

Notulen van de ledennajaarsvergadering van 29 november 2013

Volleybal
Leo van der Prijt - 023-5287039
leosr@vanderprijt.com

4.

Vaststellen van de ledencontributie
voor het seizoen 2014-2015

5.

Tafeltennis
Dick ter Heijden - 023-5716511

Vaststellen van de begroting voor het
seizoen 2014-2015

6.

Wijziging sectiebesturen en

Badminton
Verenigingssecretariaat - 023-5291244
leni.belien@telfort.nl
Denksport
Chris van Beek - 0637197608
GSVomnisport@gmail.com
Nordic Walking
René Reeuwijk - 023-8447496
r.reeuwijk@telfort.nl

Er is gelegenheid om na de laatste
training van de senioren in sporthal
Groenendaal aan de Sportparklaan in
Heemstede nog enkele malen door te
gaan met recreatief volleybal en wel op
de volgende data:
13 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni kan er
gevolleybald worden van 19.30 uur.
Neem gerust iemand mee die ook eens
lekker wil volleyballen.
De kosten per persoon zijn € 2,50 per
keer. Informatie bij de sectie.

GYMNASTIEK

sportleiding
7.

Wat verder ter tafel komt

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

zijn vanaf 3 mei 2014 verkrijgbaar bij het
verenigingssecretariaat,
2101 XR Heemstede
Tel: 023 – 529 12 44

De sectie Denksport organiseert in de zomermaanden weer het ”zomerbridge”
en die wordt gehouden op dinsdagmiddag van 17 juni t/m 5 augustus in het
GSV Centrum, Fr. Schubertlaan 37,
Heemstede.

NORDIC WALKING

Nordic Walking organiseert een aantal
clinics.Op 9 mei wordt een informatie
ochtend gehouden in de verzorgingsflat
Kinheim aan de Zanvoorterallee in Haarlem. De ochtend begint om 10.30 en is om
12.00 uur afgelopen.Op 24 mei is Nordic
Walking te gast op de Themadag van de
MS vereniging Nederland, afdeling Haarlem, die wordt gehouden in Nieuw Unicum
in Zandvoort. De aanvang is om 10.30
uur.In de maanden mei en juni wordt er
op een aantal donderdagen en zaterdagen nog gewandeld. De agenda vindt u
op de website: www.gsv-heemstede.nl
onder nordic walking.

BRIDGE

De vergaderstukken, behorend bij de
agendapunten 3, 4 en 5

Vijfherenstraat 32,

Voor de districtsfinale turnen 4e divisie
en junioren in sporthal de Walvis,

Zij zullen proberen het seizoen, in deze
laatste wedstrijd, met een goed resultaat
af te sluiten.

Vrijdag 16 mei a.s.
In het GSV- CENTRUM,

pen met oud top scheidsrechter
Mario van den Ende. Het boek
vond gretig aftrek en de schrijvers werden geprezen voor de
wijze waarop zij het voetbal eens
van een andere kant hadden belicht. De schrijvers, allen sportjournalist, konden putten uit
hun eigen ervaring en beschikken over de uitgebreide krantenarchieven. Het lezenswaardige boek is via de boekhandel te
koop.
Eric van Westerloo

Van Loenenlaan 1 Beverwijk, heeft een
aantal meisjes van GSV Heemstede
gymnastiek zich geplaatst.

en donateurs uit tot het bijwonen van de

AGENDA
Gymnastiek:
Jos Holdorp - 023-5324160
gsvgymnastiek@hotmail.com

VOLLEYBAL

Het verenigingsbestuur van GSV- Heemstede nodigt leden

zige belangstellenden een feest
van herkenning en weerzien. De
verhalen vlogen over en weer.
Danny Blind werd nog even aan
de tand gevoeld over zijn aanstaande bondscoachschap (over
twee jaar) waar Pierre weer van
Hooijdonk het zijne van vond.
Oud voetballers, velen nog actief als trainer, zoals Rinus Israel,
Dick Advocaat, Wytze Couperus,
Piet Keur, Johnny Rep, Wim van
Hanegem, Aron Winter en John
Weijers maakte grollen en grap-

Turnsters naar districtsfinale
op 17 mei.

De aanvang is om 13.00 uur, inloop om
12.30 uur en de kosten bedragen € 3,00
per persoon. Inlichtingen bij de sectie.

TAFELTENNIS

De sectie Tafeltennis van GSV-Heemstede doet mee aan de sportkennismakingslessen voor senioren uit Heemstede
en ook Zandvoort. Speelavond op vrijdag vanaf 20.00 uur tot ca. 23.00 uur in
GSV-centrum Frans Schubertlaan 37 te
Heemstede.Beschikbaar voor kennismakingslessen zijn 2 tafeltennistafels per
vrijdagavond en enthousiaste tafeltennissers die nieuwkomers graag wegwijs maken. Ook kunnen er dan NTTB-competitie
wedstrijden aan de gang zijn zodat ook
de echte en vaak spannende wedstrijden
tegen andere clubs uit de regio bekeken
kunnen worden. Wij proberen in ieder
geval te zorgen dat de nieuwkomers een
compleet beeld krijgen van recreatief en
competitie spelen. Ook later zelf als lid
deelnemen aan de competitie is dan mogelijk.
Informatie bij Dick ter Heijden,
Tel: 023-571651
email: info@gezondheidaanzee.nl
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Themabijeenkomst senioren
over keuzes bij levenseinde
Heemstede – Bij ieder leven
hoort een waardig einde. Bij de
keuze voor vrijwillige levensbeeindiging kunnen er vele vragen
opkomen. Wat gebeurt er als het
werkelijk zover is? Welke keuzes
zijn er? Welke wilsbeschikkingen zijn er? Welke formulieren
zijn nodig en hoe zinnig is het
dit nu alvast met de huisarts te
bespreken? De zin van zorgvuldigheid. Onlangs overleed een
vrouw in Hoorn na een langdurig ziekbed terwijl ze dacht alles over haar euthanasie in orde te hebben, twee artsen hadden getekend, de lijdensweg
leek ten einde maar ze had de
verklaring niet zelf ondertekend.
De zin van zorgvuldigheid. Dinsdag 13 mei om 14.00 uur zal in

Presentatie van een rijk
cultureel seizoen 2014-2015
Heemstede – Vrijdagavond
konden de leden van de Kunstkring Heemstede genieten van
de presentatie van het programma 2014-2015. 47 Heerlijke avondjes cultuur die de programmacommissie had geselecteerd uit het aanbod van de regionale theaters. Nog leuker dan
vakanties uitzoeken. Maar het
bestuur had dan ook als presentator van deze avond de acteur en regisseur Maarten Wansink uitgenodigd, die zelfs nog
aan de presentatie van de vakmensen op de bühne het nodige kon aanvullen. Op het podium de directies en programmeurs van theater Velsen, Jacob
Bron. De Philarmonie, Jaap Lampe. De Meerse Hoofddorp, Katja Brenninkmeijer en van het
Podium Oude Slot en de Oude Kerk, Iris Haeck. Vertrouwde gezichten voor de vaste leden
van de Kunstkring. Bron was er
als de kippen bij om zijn feestje, het 75 jarig jubileum van de
Stadsschouwburg Velsen, onder
de aandacht te brengen en dat
lukt hem op zijn bijzondere wijze
altijd. Met een jubileumproductie: `Het meisje van Velsen`, een
reis door de geschiedenis van
Velsen, een droom vanaf de Romeinen tot en met de tunnel. De
Stadsschouwburg Haarlem eert
haar schrijver Mulisch met een
toneelbewerking van `De ontdekking van de hemel`. Op 9 november gaat de Kunstkring naar
het Muziektheater Amsterdam
voor het Zwanenmeer met het
Nationale Ballet. Voorzitter Monique Klompé kon trots melden
dat met de bus nu ook ingestapt
kan worden op de Glip , halte tegenover supermarkt Koning en
slager van der Werff. Een zeer
welkome en lang gekoesterde opstapmogelijkheid. Shakesperare komt naar het Oude Slot

met Gijs Scholten en Pierre Bokma. Zij kennen de helft van de
zevenendertig
toneelstukken
van Shakespeare uit hun hoofd
en laten op een luchtige en aansprekende manier zien hoe je die
prachtige teksten kunt spelen.
Half april spelen de blazers van
het Residentieorkest de Gran
Partita van Mozart in de Pinksterkerk. Een zeldzaam kroonjuweel waar je nooit op uitgekeken
en uitgeluisterd raakt. Jekkers
en Van Merwijk zijn al lang goed
bevriende cabaretiers, nu met
nieuwe liedjes, verhalen en dialogen in de Meerse. Lavina Meijer speelt niet alleen lieflijke en
hemelse klanken op haar harp,
maar bewijst dat haar snaarinstrument ook weerbarstig en
heftig kan klinken. Werken van
Debussy, Ravel en Einaudi in de
Kleine Zaal van de Philarmonie.
In de Grote zaal komt het beste operakoor van de wereld , het
Cape Town Opera Chorus uit
Zuid- Afrika. Onder de leiding
van onze eigen Leonie Jansen
zingt het koor een mix van opera, gospel, Afrikaanse traditionals en kerstliederen op 19 december. In de Luifel speelt Esther Scheldwacht Sunshine, de
man, echter vermomd als vrouw
in een aangrijpende monoloog
over haar kleurrijke en bewogen
leven, dat tot heden in het teken
staat van de zoektocht naar een
kind. Door publiek en pers laaiend enthousiast ontvangen en
vandaar op reprisetoernee. Het
hele programma van de Kunstkring Heemstede kunt u inzien in
het rijk geïllustreerde programmaboek seizoen 2014-2015, door
lid te worden van de Kunstkring
voor een contributie van 17 euro per jaar. Voor nadere informatie kunt u bellen met het secretariaat van de Kunstkring, telefoon 023 5281348, of per email

info@heemsteedsekunstkring.
nl. Uw voordelen zijn dat u tijdig
het programma-overzicht krijgt
en kunt ruim van tevoren thuis
kaarten kunt bestellen. Voor een
deel betaalt u voor de toegangskaarten gereduceerde prijzen
met veelal de beste plaatsen.
Via diverse opstapplaatsen met
georganiseerd busvervoer kunt
u naar de voorstellingen te reizen. Naast theatervoorstellingen organiseert de Heemsteedse Kunstkring ook excursies naar
musea, tentoonstellingen en andere interessante culturele manifestaties.
Ton van den Brink

Waterbeestjes vangen op
buitenplaats Leyduin (6-12 jaar)
Heemstede - Op woensdag 14
mei kunnen kinderen van 6-12
jaar van 14.00-15.30 uur op de
buitenplaats Leyduin met schepnetjes waterbeestjes vangen en
bekijken. Landschap Noord-Holland staat klaar met schepnetjes. Daarnaast zijn er loeppotjes, waar de vangst in wordt gedaan. Omdat de potjes vergroten
lijken de diertjes extra groot. De
diertjes kunnen hiermee prachtig bekeken worden. Kinderen
leren hier wat voor soort waterdiertje ze gevangen hebben. En
natuurlijk gaan ze ook op zoek
naar kikkervisjes.
Vertrekpunt:
Leidsevaartweg
tussen nummer 49 en 51, 2106
NB Heemstede. Neem de afslag
over het spoor. Vanaf het parkeerterrein is het 5 minuten lo-

pen naar het huis Leyduin. De
route staat aangegeven. Huis
Leyduin is een half uur voor de
excursie open. U wordt daar opgehaald door de excursieleider.
Kosten: 7,- euro. Kinderen van
beschermers 4,- euro. Begeleiders mogen gratis mee. Aanmelden via www.gaatumee.nl.
Meer informatie via tel.nr. 0880064455 (tijdens kantooruren).

Foto: Tineke Cuperus.

Voorpret bij Heemsteedse Kunstkring

het centrum van Welzijn Ouderen Heemstede aan de Lieven de
Keylaan 24, Yvonne Bancken al
deze vragen aan de orde stellen.
Yvonne Bancken is medewerker
van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinde. Er is tevens ruim de gelegenheid om vragen te stellen.
Een interessante middag over
een nog steeds beladen onderwerp, waar u echter niet voor
weg hoeft te lopen. De themabijeenkomst wordt georganiseerd
door Welzijn Ouderen Heemstede, de Pauwehof en Casca. Reserveren is mogelijk bij WOH, tel
023 5288510. Reserveren graag
telefonisch en de kosten zijn 3,50
euro inclusief thee of koffie .
Ton van den Brink

Aspergemenu bij Visrestaurant De Meerplaats
Regio – De hele maand mei kan
men bij Visrestaurant De Meerplaats genieten van een overheerlijk midweekmenu waarbij de asperge in het middelpunt
staat. Alleen van maandag tot
en met vrijdag is dit aspergemenu verkrijgbaar voor de scherpe
prijs van 22,50 euro.

Voorafgaand aan het diner
krijgt men een amuse en warme
broodjes met boter en kruidenboter Het diner bestaat uit twee
gangen: aspergesoep en asperges met zalmfilet en hollandaisesaus. Bij het hoofdgerecht wordt
uiteraard het bekende garnituur
van De Meerplaats geserveerd:

gebakken aardappeltjes, huisgemaakte frieten, verse groenten,
frisse salade en rabarbercompote. Dit midweekmenu is geldig
tot 31 mei en kan ook als lunch
worden besteld tussen 12.00 en
16.00 uur, dan krijgt men er gratis een kopje koffie per persoon
bij.
Elke zondagmiddag tussen 12.00
en 16.00 uur wordt het populaire sliptongmenu geserveerd voor
17,50 per persoon. Vooraf krijgt
men stokbrood en een amuse.
Daarna volgt de in roomboter
gebakken sliptong.
Reserveren kan via 0255-510806.
Visrestaurant De Meerplaats is
gevestigd aan Trawlerkade 80 in
IJmuiden. Vanaf het restaurant
heeft men prachtig uitzicht op
de Vissershaven. Er is ruime parkeergelegenheid voor de deur.
Openingstijden maandag tot en
met vrijdag vanaf 12.00 uur, zaterdag vanaf 16.00 uur, zondag
vanaf 12.00 uur.
Zie ook www.meerplaats.nl.
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Kanoën bij SportPlaza Groenendaal
Heemstede - Op zondag 18 mei en zondag 15
juni stelt kanovereniging “Waterwolf” kano’s beschikbaar voor bezoekers van SportPlaza Groenendaal, om in het wedstrijdbad onder begeleiding van kanoclubleden te kanoën. De kano’s zijn beschikbaar van 13.30 tot 15.00 uur.
Bij deelname is in het bezit zijn van

een
zwemdiploma
een
vereiste.
Na afloop wordt er een kanodemonstratie gegeven in het golfslagbad. Entree: volwassenen:
4,60 euro, jeugd t/m 15 jaar: 4,20 euro. SportPlaza Groenendaal, Sportparklaan 16 in Heemstede.
Meer informatie op tel. 023-5292072 of op www.
sportplazagroenendaal.nl.

Je mag weer op straat spelen!

Straatspeelavonden van Casca:
Inschrijven voor ‘Buitenboel’ sport en spel in Heemsteedse wijken
Heemstede - Dit jaar heeft de
Buitenboel als thema ‘Reis om
de wereld in 4 dagen en 1001
nacht’. We duiken in de wereld van sprookjes en avontuur.
Natuurlijk weer veel sport, spel,
ravotten, rollebollen, knutselen, avontuur, slaapnacht, zwemmen... te veel om op te nomen.
De Buitenboel is voor jongens en
meisjes van 6 t/m 12 jaar.
Wanneer en waar?
Tijdens de laatste week van de
zomervakantie. Dinsdag 12 augustus van 10:00 tot 16:00 uur.
Woensdag 13 augustus van
10:00 tot 16:00 uur. Donderdag
14 augustus van 10:00 tot 16:00
uur en de slapers van 19:00 uur

tot vrijdagochtend 15 augustus
9:00 uur. De kijkavond - met een
geweldige show voor de ouders
- is donderdag 14 augustus van
19:00-20:00 uur. De Buitenboel
is bij Sportcentrum Groenendaal
aan de Sportparklaan.
Meedoen kost 67,00 euro. Een
broertje of zusje betaalt 61,00
euro (inclusief eten en drinken).
Aanmelden kan vanaf maandag 12 mei bij Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Eén volwassene kan maximaal
4 kinderen opgeven. Tegelijkertijd met de inschrijving voor de
Buitenboel kunnen kinderen van
11–14 jaar worden opgegeven
voor het Plexat Zomerkamp van
maandag 7 t/m vrijdag 11 juli.

Winactie
boekhandel Blokker
Heemstede - Boekhandel Blokker en uitgeverij De Geus nodigen
u van harte uit voor de boekpresentatie van Gezichtsverlies van het
thrillerduo Marc Josten en Rob Smits op 17 mei 2014.
Een verkoold lichaam wordt geïdentificeerd als het stoffelijk overschot van de jonge Janice Feenstra. Het officiële onderzoek naar
de toedracht en de moordenaar is bij gebrek aan sporenmateriaal
gesloten. Maar de moeder van het slachtoffer geeft niet op. Ze wil
weten wie verantwoordelijk is voor deze gruwelijke misdaad en ze
schakelt privédetective Denise de Wit in. Denise ontdekt dat de politie belangrijke zaken over het hoofd heeft gezien. Berichten op de
Facebookpagina van Janice brengen een oplossing dichterbij. Denise de Wit dwingt de dader zich beetje bij beetje bloot te geven.
Marc Josten en Rob Smits laten zich bij het schrijven van hun thrillers inspireren door de actualiteit. Hun verhalen zijn snel, toegankelijk, spannend en verrassend. Gezichtsverlies is de derde thriller
met Denise de Wit als hoofdpersonage.
‘Spannend opgebouwd. Gezichtsverlies neemt je mee naar een wereld van haat en nijd, van mensen die te veel geld en tijd hebben. Als
crimineel kun je Denise de Wit beter niet tegenkomen.’ – Wim Krings
(thrillerexpert DWDD).
De boekpresentatie begint om 16.00 uur. De toegang is gratis.
De locatie is: boekhandel Blokker, Binnenweg 138 te Heemstede.
Gezichtsverlies winnen?
Beantwoord dan deze vraag: Welk lichaamsdeel is aan het lijk genaaid in Gezichtsverlies?
a. Oor
b. Been
c.Neus
Mail uw antwoord, onder vermelding van uw naam en adres, naar
info@boekhandelblokker.nl en maak kans op een gratis exemplaar
van Gezichtsverlies.

Heemstede - De jaarlijkse
straatspeelavonden van Casca
zijn altijd populair en druk bezocht door kleine en grote buurtbewoners! Het is langer licht en
dus mogen kinderen ’s avonds
wat langer buiten spelen. Wij
spelen daar op in door in maar
liefst 11 wijken, verspreid over
Heemstede, avonden vol sport
en spel te organiseren. Of je nu
4 of 18 jaar oud bent, er is voor
iedereen wat te doen. De jeugdwerkers en vrijwilligers nemen
bergen vol sport- en spelmateriaal mee: alle soorten ballen die
je maar kunt bedenken, tennisen badminton-rackets, jongleermateriaal, minidoeltjes, volleybalnet, jeu de boules, tafeltennisbatjes, skateboards, frisbees
en springstokken. Maar de kinderen kunnen ook stelten lopen,
hoepelen, elastieken, skippyballen, springtouwen, stoepkrijten
en nog veel meer. De hele buurt

kan meedoen. (Zorgt u wel zelf
voor begeleiding voor uw kleine
kinderen?)

• op woensdag 14 mei is de
straatspeelavond in de Schilderswijk aan het Jan Miense
Molenaerplein;
• op donderdag 15 mei in de Rivierenwijk op het pleintje a/d
Linge;
• op maandag 19 mei in de Bloemenwijk op het Rododendronplein;
• op donderdag 22 mei in de Geleerdenwijk op het pleintje achter de Evenaar;
• op maandag 26 mei in de Indische Wijk aan de Meerweg
• op donderdag 29 mei in Merlenhove bij de voetbalkooi
Roosje Voslaan;
• op woensdag 11 juni in het
Centrum aan het Res Novaplein;
• op donderdag 12 juni op het

Prinseneiland aan de Floradreef;
• op maandag 16 juni in de Componistenwijk aan de Bernard
Zweerslaan (onderdeel van Kijk
in de Wijk;
• op zondag 22 juni in de Noordkop bij de Hartekamp, let op:
afwijkende tijd van 14.30-16.00
uur;
• op woensdag 25 juni in de Vogelwijk aan de Ooievaarslaan.
Op deze avonden worden de betreffende straten vanaf 17.00 uur
afgesloten voor verkeer. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht. De straatavonden zijn
van 18.30-20.30 uur en gratis!.
De Straatspeelavonden van Casca zijn in 2013 genomineerd voor
een Kroonappel van het Oranje
Fonds. Uit bijna 4.000 aanmeldingen zijn de straatspeelavonden gekozen als één van de 60
finalisten.

Honkbal

RCH-Pinguins moet doelstellingen aanpassen
Heemstede - Het lukte de Racing dit seizoen flink wat talent
uit de Rookieleague aan te trekken en ook nog een aantal
spelers met de nodige hoofdklasse-ervaring. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen, maar het niveau van de
Overgangsklasse vergt niet alleen talent, maar ook ervaring.
Onder druk worden fouten gemaakt, die hopelijk zullen verdwijnen als het team beter ingespeeld raakt. De doelstelling
voor dit seizoen is bijgesteld tot een plaats bij de eerste zes en
daarmee een aantrekkelijke tweede seizoenshelft.
De wedstrijd zaterdag in Den
Haag tegen Storks werd gedomineerd door de pitchers, bij
de thuisploeg Martin Kram en
bij RCH Dion Steyl. De eerste
bres werd in de 4e inning geslagen door Ferd van Stekelenburg, die na zijn double werd
binnengeslagen door Donny Hamelink. Een slagbeurt later werd
het zonder één enkele honkslag 2-1 voor Storks na 2 veldfouten, een 3 slag doorgeschoten bal, 2 wilde worpen en een
opofferingsklap. De 3-1 in de 6e
inning volgde op 2 honkslagen
en een OSS. Dat bleek ook de
eindstand te worden, want ondanks het statistische overwicht
voor RCH (6 tegen 4 honkslagen,
4 tegen 1 vrije lopen en 11 tegen 6 achterblijvers) bleef de beslissende Heemsteedse klap uit,

ook al omdat het gevaar Ferd
van Stekelenburg een paar maal
met opzettelijk 4 wijd werd beteugeld.
Domineerden zaterdag de pitchers, zondag in Heemstede waren het de slagmensen die zich
mochten uitleven. RCH had lange tijd het beste van het spel.
Starter Robin van Eis had het
aanvankelijk wat moeilijk, kreeg
zowel in de 2e als 3e inning een
run tegen, maar zag tot zijn genoegen dat na runs van Andy
Raaff, Donny Hamelink en Dalvin
Kortstam de Racing na 6 slagbeurten met 3-2 aan de leiding
ging. In de 7e inning leek het
pleit in Heemsteeds voordeel beslecht te worden. Robin liet geen
enkele opponent tot de honken
toe en RCH scoorde 3 x na honk-

slagen van Koen Werkman, Donny Hamelink, Mick van Vliet en
Dalvin Kortstam: 6-2. Maar in
de 8e Haagse slagbeurt kantelde de wedstrijd. De moegestreden Robin van Eis werd een paar
keren flink geraakt, moest 2 runs
toestaan en werd bij een 6-4
voorsprong, 2 man uit en het 1e
honk bezet vervangen door Marcel Timmer. Maar de Storks hadden de swing intussen goed te
pakken, scoorden nog 2 x en zo
stond het na 8 innings 6-6. In de
9e slagbeurt gebeurde er weinig
op de honken en werd het dus
verlengen. Daarin sloegen de
bezoekers genadeloos toe. Marcel Timmer zag de openingsslagman met een double langskomen en werd vervangen door
Lars Werkman. Maar na 4 nieuwe honkslagen en een opzettelijk 4 wijd hadden 5 Hagenezen
de thuisplaat bereikt en kon RCH
aan de 6-11 achterstand niets
meer veranderen.
Komende zaterdag ontmoet
RCH-Pinguïns op eigen veld
Double Stars, de return zondag
in Heiloo vangt eveneens aan om
14.00 uur.
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Woensdag
mei
t/m zaterdag 31 mei
De volgende kunstenaars
exposeren in galerie Het
Kunstbedrijf: Annalies van
Eerde - vilt en wol; Peer de
Rijk – schilderijen; Marjolein
Loppies – fotografie en Ginie
Ruitenbeek – schilderijen.
Open: woensdag t/m
zaterdag 13.00-17.30 uur, tel.
023 5474499/ 0657195700.
Raadhuisstraat 56a,
Heemstede.

8

mei
Donderdag
Vertalersgeluktournee.
In gesprek met literaire
vertalers over hun bijzondere
vak. Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, aanvang:
20.00 uur. Toegang: 5 euro.
Reserveren gewenst. Tel.nr.
023 – 528 24 72 of per e-mail:
info@boekhandelblokker.
nl. Meer info op www.
boekhandelblokker.nl.

8

mei
Donderdag
t/m zondag 25 mei
Tentoonstelling in Galerie
de Waag: Postlethargisten,
geestelijk en artistiek
ontwakende kunstenaars,
die kunst inzetten als middel
tot sociaal maatschappelijke
verbondenheid. Spaarne
30, Haarlem. 13.0017.00 uur. Zie ook www.
vanonbepaaldewaarde.nl en
www.kzod.nl.

tis, advies om niet met de auto maar per fiets te komen.
Voor meer informatie kijkt u
op: vereniging: www.volkstuinvereniginggroenendaal.nl

10

mei
Zaterdag
en zondag 11 mei
Letterlievende Vereniging
J.J. Cremer speelt De
Kersentuin van Anton
Tsjechov. Op twee data in
de Luifel, Herenweg 96. In
Overveen: Orangerie Elswout,
Elswoutslaan 22, zondag
18 mei 2014 aanvang 20.15
uur. In Santpoort-Noord:
Landgoed Duin & Kruidberg,
Duin- en Kruidbergerweg 60,
zondag 25 mei 2014 aanvang
13.30 uur (matinee). Optie:
High Tea (22,50) in Brasserie
DenK na afloop (10% korting
indien wordt gereserveerd).
Toegangsprijs bedraagt 15,euro per persoon. Reserveren:
06-26192844 (Ad Moone),
info@jjcremer.nl, of via
jjcremer.nl.

11

mei
Zondag
Jazz in Zandvoort met
saxofonist Ferdinand Povel,
John Engels op drums,
Rob Bavel op piano en Eric
Timmermans op contrabas.
Zondag 11 mei, Theater De
Krocht, Grote Krocht 41 in
Zandvoort. Aanvang: 14.30
uur. Entree 15 euro. Voor
12,50 euro extra, inclusief
maaltijd. Reserveren via
info@jazzinzandvoort.nl,
telefonisch op 023 5310631,
via www.jazzinzandvoort.nl
of via www.facebook.com.
jazzinzandvoort.
Kofferbakmarkt op de
Dorpsweide van Wijk aan
Zee van 8.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl.
Band ‘Jazz Match’ in Café
de 1e Aanleg, akoestisch
optreden. Aanvang 17.30 uur
en toegang gratis.

12

mei
Maandag
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke
Lekkerkerker in Casca
De Luifel, Herenweg 96
Heemstede. Mixed media,
in niveau gelaagde texteer,
intuïtieve impressies en
veelkleurige abstracte
formaten.

10

mei
Zaterdag
Tuinmarkt voor de moesen siertuinliefhebber op
het complex aan de Manpadslaan 6a, Heemstede.
Van 11-16 uur. Toegang gra-

13

mei
Dinsdag
Themabijeenkomst voor
senioren over keuzes
rond het levenseinde. Om
14.00 uur in het centrum van
Welzijn Ouderen Heemstede
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17

(WOH), Lieven de Keylaan 24
in Heemstede. Reserveren is
mogelijk bij WOH door het
kopen/reserveren van een
kaartje a 3,50 euro (inclusief/
thee). Telefoon 023-528 85 10.

14

mei
Woensdag
Waterbeestjes vangen op
buitenplaats Leyduin (612 jaar) Van 14.00-15.30 uur.
Kosten: 7,- euro. Kinderen van
beschermers 4,- euro.
Begeleiders mogen gratis
mee. Er is koffie, thee en
limonade te koop. Aanmelden
via www.gaatumee.nl.
Meer informatie via
tel.nr. 088-0064455
(tijdens kantooruren).

15

mei
Donderdag
Lezing door Koos
Neuvel over alzheimer,
bij boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede.
Reserveren gewenst: 0235282472. Op donderdag 15
mei bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede.
Aanvang: 20.00 uur en
toegang 5,-.

17

mei
Zaterdag
Bill Baker brengt Jitterbug
en Lindy Hop in de Oude
Kerk van Heemstede.
Wilhelminaplein. Aanvang
20.15 uur. Entree: 17,50 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38
en www.podiaheemstede.nl.
Open dag bij Paswerk
van 10.00-15.00 uur in
het bedrijfscomplex in
Cruquius-Oost. Neem een
kijkje bij de afdelingen Groen,
Verpakken, Grafisch, Bestek,
Wielwerk en Assemblage.
Er wordt voor verschillende
opdrachtgevers werk
in Cruquius uitgevoerd.
Kosteloos toegankelijk. Met
doorlopende demonstraties
en presentaties op
diverse bedrijfsafdelingen,
kinderactiviteiten
(ansichtkaarten kleuren,
springkussen en schminken)
en een Vintage Modeshow.
Spieringweg 835, Cruquius.
Informatie: www.paswerk.nl.

Zaterdag
en zondag 18 mei
Creatieve hobbybeurs
In Kennemer Sportcenter
Haarlem, IJsbaanlaan 4a.
Zo’n 75 marktkramen, gratis
parkeren! Zaterdag tussen
12.00-17.00 uur en zondag van
10.30-16.30 uur. Volwassenen
5,- euro en kinderen tot 12
jr: gratis. Op de site www.
hobbyfestival.nl kunt u een
kortingsbon downloaden en
informatie vinden.

18

mei
Zondag
Dag van de Hond,
Sportparklaan 14 te
Heemstede (achter het
zwembad). Veel activiteiten
voor en met honden. Thema
‘Kind en Hond’. Van 12.0016.00 uur. Toegang gratis.
Info: www.kckennemerland.nl
of bel Nanine Goossens:
06-34466781.

18

,
Zondag
vrijdag 23 en zondag 25 mei
Vocaal Ensemble La
Grenouille zingt in
Haarlemse Noten.
Thema ‘zes eeuwen
muziekgeschiedenis’ en
rijke muzikale leven van de
Spaarnestad. Programma
samengesteld door dirigent
Chris Frölich. 18 mei: NH
Archief/Janskerk Haarlem.
23 mei: Doopsgez. Kerk
Haarlem en zondag 25 mei:
Doelenzaal Stadsbibliotheek.
Info en kaarten: reserveren@
lagrenouille.nl. Kaarten: v.a
12,50 euro.

23

en
Vrijdag
zaterdag 24 mei
Toneelgroep Perspektief
speelt ‘het geheugen van
water’ in Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Kaarten reserveren:
06-17587319 of www.
toneelgroepperspektief. De
aanvangstijden zijn op beide
avonden om 20.00 uur.

28

mei en
Zondag
zondag 15 juni
Kanoën bij SportPlaza
Groenendaal door
kanovereinging ‘Waterwolf’,
in het wedstrijdbad van
SportPlaza Groenendaal,
Sportparklaan 16, Heemstede.
Tussen 13.30-15.00 uur.
Entree volwassenen: 4,60
euro, jeugd t/m 15 jaar: 4,20
euro. Meer informatie op
tel. 023-5292072 of op www.
sportplazagroenendaal.nl.

AKOESTISCHE

SESSIE

IEDERE
2E ZONDAG
VAN DE MAAND
17:30 UUR

Modeltekenen:

Portret
naar model
Heemstede - Modeltekenen is als schaatsen: eenmaal geleerd, krijg je de
slag te pakken, verbeter je
jouw technieken en blijft het
heerlijk om te doen... In deze
korte cursus voor beginners
en gevorderden is de waarneming van het model van
groot belang. Vanuit de anatomie en de verhoudingen
komt in eerste instantie het
‘opzetten van het figuur’ aan
de orde. Maar ook beedelementen als plaatsing, compositie, diepte, beweging,
licht en schaduw. Na het opzetten en schetsen is er alle ruimte voor het uitwerken
in eigen stijl en techniek. Er
wordt gewerkt met professionele
(naakt)modellen.
De contributie is inclusief
de modelkosten. De cursus
Modeltekenen – portret naar
model start op maandag 26
mei bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede
van 13.30 tot 16.00 uur. Inschrijven kan via www.casca.nl of bij de receptie van
Casca de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, of telefonisch: tel. 023-5483828, keuze 1 (op werkdagen tussen 9
en 12 uur).

Mix-It Disco
in teken van
Maximaal
Koninklijk
Heemstede - De Mix-It Disco staat deze keer in het teken van Maximaal Koninklijk! Mix-it is dé dance-avond
bij Casca in de Princehof,
Glipperweg 57 in Heemstede. Niet alleen de muziek
wordt goed gemixed, ook
het publiek van deze avond
is een mix tussen mensen
mét en mensen zonder verstandelijke beperking. Kom
jij op zaterdag 17 mei ook
lekker dansen of wat drinken en praten met vrienden
en vriendinnen? Iedereen is
van harte welkom van 19.30
tot 22.00 uur. De entree, inclusief twee frisdrankjes is 6
euro. Meer informatie? Bel
Casca: 023-5483828 of email plexat@casca.nl of via
de website: www.casca.nl.

Nieuws
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Bevrijdingsloop
Een groep lopers en fietsers bracht in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wageningen naar
Heemstede. De groep vertrok direct na de dodenherdenking bij het monument op de Vrijheidsdreef met de bus
naar Wageningen. Vandaar liepen ze met het vuur in een estafetteloop terug naar Heemstede. Bij het raadhuis
werden zij verwelkomd door burgemeester Marianne Heeremans.
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Volg ons op
Facebook en Twitter

Verloren en gevonden
voorwerpen

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
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt dit melden bij de gemeente
(en dus niet meer bij de politie zoals vroeger). U kunt de melding digitaal
of persoonlijk doen via heemstede.verlorenofgevonden.nl, bij de
publieksbalie in het raadhuis of via telefoonnummer 14 023.

Controles hondenbelasting vanaf
maandag 19 mei van start
In opdracht van de gemeente wordt vanaf
19 mei 2014 een algehele controle op de
hondenbelasting uitgevoerd door de firma
Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd in
de controle op aangifte van honden.
Houders van één of meer honden zijn verplicht
hondenbelasting te betalen. De houder van de
hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand
van gegevens van de gemeente controleren
hondencontroleurs de aanwezigheid van honden.
Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele
vragen stellen over het al dan niet hebben van een
hond. De hondencontroleurs zullen zich in dat geval
ongevraagd legitimeren door het tonen van een
door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Informatiebrief

Als een bewoner niet thuis is, maakt de
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over
het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere
honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat

hij een informatiebrief met een aangifteformulier
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt
deze dan invullen en terugsturen.
Hondenbezitters, die hun hond (of honden)
nog niet bij de gemeente hebben aangemeld
kunnen dit alsnog doen. U kunt het aangiftebiljet
downloaden op www.gbkz.nl. Voor nadere
inlichtingen en/of vragen omtrent de controle
hondenbelasting belt u Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid (GBKZ) op 023 5126066.

Verkiezing Europees Parlement 22 mei
Serviceloket
Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven is op een efficiënte en praktische
manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. De dienstverlening aan
nabestaanden is verbeterd doordat de
informatie te verkrijgen is via één loket. Als
extra service is een overzichtelijke brochure
uitgebracht over de algemene begraafplaats.
De brochure is gratis te verkrijgen bij het
Serviceloket op de begraafplaats, bij het
Raadhuis (Raadhuisplein 1) en te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 16.00 uur, tel: (023) 5280376
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023)
5479858. E-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van
zonsopkomst tot zonsondergang.

Nieuwe regelgeving
Op 22 april 2014 heeft het college van burgemeester
en wethouders de nieuwe Mandaatregeling 2014
vastgesteld en de oude Mandaatregeling 2013
ingetrokken. Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

De verkiezing van de leden van het Europees
Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.
In Nederland wordt de eerstvolgende verkiezing
voor het Europees Parlement gehouden op
22 mei 2014.
Wist u dat vier inwoners van Heemstede op de

kandidatenlijst staan en dat drie van hen actief
zijn of waren in de lokale politiek?
Denk bij het stemmen aan uw stempas en
identiteitsbewijs! Lees alles hierover op
www.heemstede.nl bij Politiek en Organisatie,
Verkiezingen 2014.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Binnenweg 15 het wijzigen van reclame
wabonummer 11491, ontvangen 18 april 2014.
- Franz Lehárlaan 109 het kappen van 1
kastanjeboom wabonummer 11576, ontvangen
21 april 2014.
- Kwartellaan 1 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 11584,
ontvangen 23 april 2014.
- Mr. A. Baron Mackaystraat 8 het kappen van
1 loofboom wabonummer 11595, ontvangen
24 april 2014.
- Belle van Zuylenlaan 2 het plaatsen van een
erfafscheiding wabonummer 11603, ontvangen
24 april 2014.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling
wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014.
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een
termijn van 6 weken.
- Anton Mauvestraat 4 uitbreiden
terrasoverkapping en balkon wabonummer
11262, ontvangen

7 april 2014. In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben wij
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van 6 weken.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling
wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van
een garage naar een woonfunctie en plaatsen
dakopbouw wabonummer 10572, verzonden
28 april 2014.
- Camplaan 6 het stucen van de voorgevel en
wijzigen voormalig etalagekozijn wabonummer
10869, verzonden 2 mei 2014.
- Glipper Dreef 52 het aanbrengen van 2 ramen in
een zijgevel wabonummer 10855, verzonden
2 mei 2014.
- Valkenburgerlaan 4C het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
10752, verzonden 2 mei 2014.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Brommer Amstellaan
De buitengewone opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben een
zwarte brommer, merk Honda, aangetroffen zonder
achterwiel en zonder kenteken die langer dan
drie achtereenvolgende dagen is geplaatst op de
Amstellaan.
Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg
van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken
niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie
achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren

(artikel 5:4, eerste lid APV). Tevens is het verboden
een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende
staat van onderhoud en tevens in een kennelijk
verwaarloosde toestand verkeert op de weg te
parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).
De eigenaar van deze brommer krijgt tot en met
14 mei 2014 de gelegenheid om de brommer van
de weg te verwijderen dan wel weer in rijtechnische
staat te brengen en te voorzien van een kenteken.
Indien de brommer binnen deze termijn niet van

de weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat
verkeert en voorzien is van een kenteken, wordt de
brommer in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang). De brommer wordt dan voor
een periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die
periode kan de eigenaar zijn brommer ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Vaartuig Drammer in Zandvaart
De buitengewone opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben een
vaartuig met de naam Drammer aangetroffen in de
Zandvaart in ligplaats ZVK 019.
Het is verboden zonder vergunning op deze plaats
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de
Verordening openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt
tot en met 14 mei 2014 de gelegenheid om zijn
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel
een ligplaats in te nemen met waar dit na een
verkregen vergunning wel is toegestaan. Indien de
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor

een periode van maximaal 13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
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 te 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 te 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 beroepsschrift 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’.

Nieuwe ‘HeerlijkHeden’ is uit

Heemstede - Het nieuwe nummer van HeerlijkHeden, het
kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, bevat weer een
grote variëteit aan artikelen.
De familie Van der Weiden had
in Heemstede in een periode van
250 jaar op dertien verschillende locaties blekerijen en wasserijen. Ze trouwden ook met zonen en dochters uit andere was-

serijfamilies: Van der Horst, Visser, Peeperkorn en Beelen. Drie
Van der Weidens en één Beelen hebben de geschiedenis
van de familie tot in detail nagezocht. Het resultaat is een kleurrijk verhaal vol prachtige zijlijntjes over een familielid dat de
dienstplicht in de Franse tijd ontliep, een gefortuneerde Van der
Weiden die als bank van lening
fungeerde en een bon vivant

De vrachtauto waarmee Jac. van der Weiden Stoomwasch en Strijkinrichting de was haalde en bracht.

De (inmiddels gesloopte) Gereformeerde Kerk aan de Koediefslaan,
Heemstede.

die aan de boemel ging als het
geld bij de Amsterdamse klanten
was opgehaald. De elektrische
tram was van groot belang voor
de ontwikkeling van Heemstede
als forensengemeente. Dat is af
te lezen aan de plaatselijke politiek. In 1915 waren maar liefst
drie raadsleden werkzaam bij het
trambedrijf. Dat effende de weg:
in 1917 werd de oude oncomfortabele stoomtram ingeruild voor
‘de electrische’.
De Gereformeerde Kerk in
Heemstede, begonnen in een
bollenschuur aan de Bronsteeweg, kreeg in 1921 z’n grote kerkgebouw aan de Koediefslaan, ontworpen door Tijs de
Bruin en Klaas Jonkheid. De
Bruin was een van de initiatiefnemers tot de stichting van de
Gereformeerde Kerk in Heemstede in 1917 en verwierf mede
door zijn grote inzet voor de kerk
de ontwerpopdracht.
Villa Uyt den Bosch op de hoek
van de Spanjaardslaan en de
Wagenweg en station Vogelenzang liggen net buiten de grenzen van Heemstede en Bennebroek, maar zijn in veel opzichten met beide plaatsen verweven. In twee bijdragen leest u
over de bijzondere geschiedenis
van deze gebouwen, die elk veel
van de grandeur van vroeger behouden hebben. Tevens leest in
dit nummer alles over de voorjaarsbijeenkomst van de HVHB
die in het teken staat van het jaren ’30 huis.
Op www.hv-hb.nl kunt u een
aantal pagina’s van dit nieuwe
nummer van HeerlijkHeden inzien. Losse nummers van HeerlijkHeden kosten 4,95 euro en
zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Heemstede en Bennebroek. Meer weten over de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek, kijk dan op: wwwhv-hb.nl.

(Foto: Noortje Dalhuijsen)

Over de electrische tram, de Gereformeerde
Kerk aan de Koediefslaan en meer

Verwonderde gezichten van kinderen bij de Paswerk Open dag.
Op deze foto bij de lopende band van de verpakkingsafdeling.

Zaterdag 17 mei
Open Dag bij Paswerk
Regio - Paswerk organiseert op zaterdag 17 mei van 10.00 tot
15.00 uur een Open Dag in haar bedrijfscomplex in CruquiusOost. In dit complex en vanuit dit complex werken pakweg 500
medewerkers elke dag bij de eigen Paswerkbedrijven, zoals
Groen, Verpakken, Grafisch, Bestek, Wielwerk en Assemblage.
Paswerk hoort vaak dat mensen uit de regio frequent langs het
pand (tussen Heemstede en Hoofddorp) rijden, maar geen idee
hebben wie daar werken en wat daar gebeurt. Er wordt voor heel
veel en voor heel verschillende opdrachtgevers werk in Cruquius
uitgevoerd. Er zijn in deze regio weinig andere bedrijven waar
zo veel verschillende bedrijfsactiviteiten onder één dak verzameld zijn.
De Open dag biedt iedereen de mogelijkheid om dit te zien. Kosteloos toegankelijk. Er wordt op dit moment nog hard gewerkt
aan het definitieve programma. Om een tipje van de sluier op te
lichten kunnen al worden aangekondigd: doorlopende demonstraties en presentaties op diverse bedrijfsafdelingen, kinderactiviteiten (ansichtkaarten kleuren, springkussen en schminken)
en een Vintage Modeshow. Tussen 10.00 en 15.00 uur kan vrij
worden binnengelopen.
De modeshow zal vier keer plaatsvinden (11.00, 12.00, 13.00 en
14.00 uur). Kijk ook op: www.paswerk.nl.

