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Alliance Heren 1 naar Eerste klas

Bubbels voor winnaars!

Elan Wonen is vandalisme
Nova College spuugzat
Heemstede - Van zondag 19 op maandag 20 april is in het
voormalig Nova College aan de ir. Lelylaan in Heemstede voor
de derde keer brand gesticht. Woningcorporatie Elan Wonen,
die samen met Pathos projectontwikkeling een woningbouwplan op deze locatie ontwikkelt, is het vandalisme spuugzat.
Elan Wonen neemt maatregelen om te voorkomen, dat vandalen het oude schoolgebouw opnieuw vernielen. Bewakingscamera’s gaan 24 uur per dag de omgeving registeren en bovendien gaat de politie vaker rond het gebouw surveilleren.
Duizenden euro’s schade
De brand van twee weken geleden werd gesticht in de kelder van het gebouw. Verschillende organisaties gebruikten
de ruimte als opslag. De schade is aanzienlijk: spullen van een
decorbouwer, werk van twintig kunstenaars, materialen van
de stedenband Haarlem/ Mutare en een auto gingen verloren.
De schade loopt op tot vele tienduizenden euro’s.

Emotionele gevolgen
Naast materiële schade had de
brand vooral veel gevolgen die
niet in geld zijn uit te drukken.
Zo liep de eerste verdieping van
het gebouw zoveel roetschade
op dat de gehandicapte kinderen van Rozemarijn een week
geen gebruik konden maken
van hun dagverblijf. Voor de kinderen betekende dit dat ze zolang niet terecht konden in hun
vertrouwde omgeving. Boven-

dien zijn de unieke spullen van
de decorbouwer, kunstenaars
en stedenband niet te vervangen.
Veilige omgeving
Directeur Lowinsky van Elan
Wonen reageert verontwaardigd
op de brandstichting: “Volgend
jaar gaan wij de school slopen
en woningen op die plek bouwen. Tot die tijd willen we het
gebouw graag nuttig gebruiken en dus verhuren we het aan
verschillende maatschappelijke
organisaties. Vooral voor hen is
het belangrijk dat ze in een veilige omgeving verblijven. Wij zien
het als onze taak om te voorkomen dat dit nog een keer
gebeurt en hebben daarom besloten om deze maatregelen te
treffen.”

5
Heemstede - Uitbundige vreugde en mateloos verdriet stonden
zondagmiddag twee meter van
elkaar op het terras van hockeyclub Alliance. Heren 1 promoveert naar de eerste klas en de
dames degraderen. Moeder omarmt haar niet te troosten dochter, juist op moederdag ben je op
het juiste moment als je kind je
nodig heeft, ernaast juichen elf
spelers van het eerste en sproeien bubbeltjes over hun nieuwe
status. Zondagmiddag wonnen
de Heren 1 van Haarlem met 20 waar ze onlangs nog met 6-2
van verloren, maar nu klopte alles. Ware kampioenen die op
weg zijn naar de doelstelling van
de club, naar de overgangsklasse waar ze ongeveer twintig jaar
geleden speelden en volgens de
ouders, vrienden, bestuur en de
1600 overige clubleden gewoon
thuishoren. Alliance heren 1, een
bijzonder team met vijf koppels
van twee broers in de basis. De
broertjes Zonneveld, Manshande, van der Weijer, Koldenhoven
en Drontmann, samen met Boeters, Francken, Haarsma, Jacobs
, Kroon, Liefveld , Sluiters en De
Wit vormen het hechte team. Ze
wonen of werken allemaal in
Amsterdam maar kunnen tweemaal in de week toch trainen
in Heemstede, dankzij de sponsor die voor het vervoer zorgt
met een eigen busje. ABN-Amro sponsort de jeugdleden, accountantskantoor Horlings dat
het kantoorgebouw, voormalig
ABN-AMRO Bank, aan de Bronsteeweg in gebruik heeft genomen, tekende zondagmiddag
na afloop van de wedstrijd tegen Haarlem, het sponsorcontract voor het eerste elftal Heren. Een bijzondere vriendenclub die nu al promoveert en volgende week ook nog kampioen
wil en kan worden. De nieuwe
sponsors van Horlings accountants, de heren Jan Maarschalk
en Willem Smeets hebben alle
vertrouwen in de spelers met de
trainer Sebastiaan van Nimwegen en caoch Han Kolleman. Nu
ze eenmaal de bubbeltjes geproefd hebben, zijn ze niet meer
te houden om zich zo snel mogelijk naar de overgangsklasse
te spelen.
Ton van den Brink

Duintocht per fiets
Bennebroek – Stichting Welzijn
Ouderen Bennebroek (SWOB)
houdt een fietstocht door de
Kennemerduinen op 19 mei. In
een matig tempo van 12-14 km
per uur zal deze 30 tot 35 kilometerlange tocht worden afgelegd. Verzamelen voor het oude

STOMERIJ EN
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SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

&
BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Kalfsgehakt
schnitzels

R5.

50

4 STUKS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
Gemeentehuis aan de Bennebroekerlaan 5, vertrek om 10.00
uur. Via www.buienradar.nl kunt
u vooraf kijken of het lekker
fietsweer zal zijn. Bij erg slecht
weer gaat de fietstocht niet door.
Voor meer informatie belt u het
kantoor van Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek (9.0011.30 uur), tel. 023-584 5300.
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Verschijnt woensdag

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

Veegwerk bij formele start
`werk aan de Binnenweg`
Heemstede - Liever met een
grote bezem je straatje schoonvegen, dacht wethouder Christa
Kuiper, dan met een grote veegmachine de pui van parfumerie
Beem rammen. Maandagmorgen waren burgemeester Marianne Heeremans, wethouder
Sjaak Struiff, winkeliers, leden
van de klankbordgroep, stuurgroep en ambtenaren Ruimte
op de Binnenweg om een proefvlak met de nieuwe bestrating
te onthullen. Wethouder Kuiper had een goede hulp aan de
extra veegkracht van Mariska
Kaptein, voorzitter van de winkeliers, verenigd in WinkelCentrum Heemstede. Bij elke streek
van hun grote bezems kwamen
de kleuren van de gebakken
klinkers beter in zicht, daarmee
kwamen direct de verschillende smaken boven. Welk patroon

van diverse rode en blauwe klinkers past het best op de Binnenweg of past het best bij mijn eigen smaak? Christa Kuiper was
in ieder geval al blij dat de grijze natuurstenen banden op tijd
uit China waren aangekomen en
niet onderweg gekaapt waren.
Zij maakte als inmiddels geroutineerde stratenmaker, duidelijk
waarom juist die brede banden
wat lager liggen dan de klinkers.
De banden hebben een groter
draagvalk en na het eerste gebruik, zakken de klinkers wat in,
wat inklinken heet, waarna ze
op gelijke hoogte komen met de
banden, zodat ook zij, later over
veertig jaar, met de rollator uit
de voeten kan. De voorbereidingen zijn zover, iedereen bedankt
voor het meedenken, sturen, inspreken, nu is het woord aan de
uitvoerders. Peter Bakker van de

voorbereiding, Jarda Dijk van de
uitvoering en Rein van Kampenhout als opzichter zijn de komende maanden verbonden aan
het daadwerkelijk herinrichten
van de Binnenweg die van gevel
tot gevel opengaat. Ieder object
zal worden verwijderd.
Gelukkig gaat niet de hele straat
in een keer op de schop, maar
wordt er steeds een klein gedeelte onder handen genomen.
Het werkgebied verschuift van
zuid naar noord. Het wordt zo
compact mogelijk gehouden.
In de eerste fase van 18 mei tot
medio oktober wordt vanaf de
Zandvaartkade tot aan de Julianalaan gewerkt, In januari 2010
tot september vanaf de Julianalaan tot aan de Koediefslaan.
Sterkte toegewenst aan alle winkeliers en hun klanten!
Ton van den Brink

Dier van de week:
Regio - Archie is een schat van
een hond. Heel makkelijk in de
omgang en lief voor iedereen.
Hij kan met katten en honden
overweg en hij is lief voor kinderen. Wat wil je nog meer??
Een geweldige springer spaniël
van acht jaar, die zeker nog wat
jaartjes mee kan genieten van
het leven. Hij vindt het heerlijk
om lekker te wandelen en met
soortgenootjes te spelen. Er is
alleen een klein probleempje, hij
kan niet alleen zijn. Hij mocht al-

Archie

tijd met de baas mee op pad en
heeft het daarom nooit geleerd.
Of hij het ooit nog zou kunnen,
is dan weer de vraag. We zoeken
dan ook mensen die lekker veel
thuis zijn, om met Archie leuke dingen te doen. Kom kennis
maken in het asiel in Zandvoort.
Keesomstraat 5 open van ma tot
en met za tussen 11.00 en 16.00
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

van 1930

Dagdromen
Dagdromend op mijn bed.
Een pen tikt tegen mijn boek
Dagdromend over alles
Dagdromend over de wind
Die suist in mijn oren
Dagdromend over nu
en vroeger
Dagdromend over mijn
dromen en de dag
Nog steeds tikt een pen
tegen mijn boek
Zoveel vragen,
vragen die zeggen
Jaag je dagdromen na
Dromend over de dag
Dromend over de dromen.
Melanie Cannavo

Rommelmarkt
Heemstede - Op zaterdag
16 mei organiseert het verpleeg- en verzorgingshuis
Kennemerduin van 10.00
uur tot 16.00 uur een rommelmarkt op het terrein van
Kennemerduin Herenweg
126 in Heemstede.
Op deze rommelmarkt vindt
u o.a. boeken, platen, serviesgoed, tassen, snuisterijen,
speelgoed enz. Verder is er
een loterij met als hoofdprijs
een stereo en een opoefiets.
Ook draait er elke 20 minuten
het rad van fortuin met vele
leuke prijzen. In het restaurant
van het huis kunt u terecht
voor een hapje en een drankje.
Voor de kinderen is er de grabbelrok waaruit je uit de vele
zakken een prijsje kunt halen.
Er zijn verder bloemen en
planten te koop, haring en
verse Hollandse aardbeien.
Het geheel zal muzikaal ondersteund worden door ‘de
Krakelingen’.
De opbrengst van de rommelmarkt wordt besteed aan
de side by side fiets van de
bewoners en voor het kopen van een grote poffertjesplaat.
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Cranio Sacraal

Twee praktijken op één adres

Heemstede - Renée van Alten
en Winnifred Molenaar werken
samen en toch apart op de Koediefslaan 74 te Heemstede. Beiden hebben een eigen praktijk
en een eigen naam. Door deze
samenwerking zijn cliënten er
van verzekerd dat de zorg altijd
gewaarborgd is.
Winnifred en Renée zijn van
oorsprong (kinder)fysiotherapeuten. Ze hebben meer dan 20
jaar werkervaring als (kinder)fy
siotherapeuten. Zij hebben altijd als uitgangspunt gehad in
de fysiotherapie dat lichaam en
geest van invloed zijn op elkaar
en dat er sprake is van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Tijdens een congres
kwamen Winnifred en Renée in
aanraking met Cranio Sacraal

therapie. Cranio Sacraal therapie is een effectieve en holistische manier om klachten te benaderen en behandelen. Gefascineerd door de manier van behandelen en onder de indruk
van de resultaten die met Cranio Sacraal Therapie werden behaald, hebben beiden de opleiding gevolgd en zijn inmiddels
geregistreerd en ervaren Cranio
Sacraal therapeut.
Renée heeft zich inmiddels volledig gericht op Cranio Sacraal
therapie. Naast haar werk als
Cranio Sacraal therapeut werkt
Winnifred ook nog als kinderfysiotherapeut in een revalidatiecentrum.

Wat is Cranio Sacraal
therapie?
De therapie is een totale benadering die het lichaam helpt
zichzelf te herstellen.
Dat klinkt veelbelovend. “En dat
is het ook,” aldus de Cranio Sacraal therapeuten Renée van
Alten en Winnifred Molenaar
“Door het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren, kunnen zeer uiteenlopende klachten aangepakt worden.”
Cranio Sacraal therapie helpt bij
o.a. nek- en rugklachten, R.S.I.,
hoofdpijn, A.D.H.D., duizeligheid,
oorsuizingen, burn-out, overspannenheid, acute en chronische pijn, whiplash, angst, huilbaby’s, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met leermoeilijkheden, migraine, chroni-

sche moeheid, slaapstoornissen
en concentratiestoornissen.
Wat is het Cranio Sacraal
systeem?
Het Cranio Sacraal systeem is na
de bloedsomloop en de ademhaling het derde vitale systeem
in ons lichaam. De naam is ontleend aan de schedel of het
hoofd (cranium) en het heiligbeen of stuit (sacrum) en omvat
de stevige bindweefselvliezen
die de hersenen en het ruggenmerg beschermen én de vloeistof daartussen. De vloeistof circuleert vanaf het hoofd tot aan
de stuit langs de hersenen en
door de wervelkolom. De circu-

latie veroorzaakt een beweging
die in het gehele lichaam voelbaar is en wordt doorgegeven
via het bindweefsel aan alle organen en weefsels. Dit wordt het
cranio sacraal ritme genoemd.
Het cranio sacraal ritme is in de
jaren 70 ontdekt door John Upledger een Amerikaanse arts en
osteopaat.
Cranio Sacraal therapeuten gaan
er van uit dat het lichaam een
eenheid is, waarin alle structuren direct of indirect met elkaar
verbonden zijn via bindweefsel.
Beperkingen in het bindweefsel
kunnen klachten veroorzaken op
de plaats zelf maar ook elders in
het lichaam. Het bindweefsel bevindt zich door het hele lichaam
en omgeeft veel structuren zoals organen, spieren, botten. Het
bindweefsel zorgt voor stevigheid, bescherming en beweeglijkheid. Om te kunnen leven
moeten we kunnen bewegen.
De Cranio Sacraal therapeut
spoort storingen op in het bindweefselstelsel van het lichaam
en activeert het zelfgenezend
vermogen om zo de oorspronkelijk beweeglijkheid te herstellen.
Zij grijpt daarbij aan op het bindweefsel en gebruikt het cranio
sacraal ritme als leidraad.
Craniosacraal therapie maakt
gebruik van zachte manuele technieken, de cranio sacraal
therapeut werkt daarbij alleen
met haar handen. Cranio Sacraal
therapie is een uiterst vriendelijke en ontspannen therapie geschikt voor iedereen van baby
tot senioren.
Vergoedingen
Inmiddels wordt Cranio Sacraal
therapie door veel zorgverzekeringen vergoed, meestal in het
aanvullende pakket. Om een
behandeling te ervaren heeft u
geen verwijzing van de huisarts
nodig.
Het praktijkadres is Koediefslaan
74, Heemstede. Info: Renée van
Alten: 06-12678584.
www.craniosacraalheemstede.nl
Winnifred
Molenaar:
0644044843, www.praktijkvoorcraniosacraal.nl

Vlooienmarkt in Dorpshuis Cruquius
Regio - Zondag 17 mei vindt
voor de derde keer een rommelmarkt plaats in het dorpshuis in
Cruquius. In de grote zaal bevinden zich ruim 15 tafels met o.a.
boeken, kleding, curiosa, kinderspeelgoed en hobbyartikelen en nog veel meer. De markt
is van 10.00 tot 15.00. De bar
is geopend voor koffie, thee of
een drankje. De toegang is gratis, kom gezellig langs! Adres:
Dorpshuis Cruquius, Spaarne-

weg 57, Cruquius. Het dorpshuis vindt u tussen de Benne-

broekerdijk en woonboulevard
Cruquius-plaza.

Poppen en snobbies in
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Tot maandag 1
juni stelt Nannette Schenk haar
poppen en ‘snobbies’ ten toon in
Bibliotheek Heemstede. De expositie is gratis te bezoeken tijdens openingstijden van de bibliotheek.
Nannette maakt zo’n 8 jaar poppen en werkt met diverse soorten klei.In het begin maakte zij

poppen uitsluitend van aan de
lucht drogende klei, vooral bustes ook wel snobbies genoemd.
De laatste jaren werkt zij ook
met polymeerklei, die in de
oven wordt afgebakken. De expositie is gratis te bezoeken tijdens openingstijden van de bibliotheek. Info: www.sbhaarlem.
nl.en www.snobbies.nl.

Kunstmarkt alvast in agenda
Heemstede – U kunt het alvast in de agenda noteren:
zondag 7 juni organiseert Winkeliersvereniging Jan van
Goyen de jaarlijkse Kunstmarkt.
Deze wordt gehouden in de Jan van Goyenstraat van 11.00
uur tot 17.00 uur.

Heemstede
overseas
Australië - Vlak voor mijn vertrek naar Australië ben ik geïnterviewd voor de Heemsteder. Ik
was ‘voorgedragen’ door Ira Liem,
Mijn vroegere vriendin en overbuurvrouw die zo prachtig kunstwerken kan inlijsten. Intussen is
het al bijna vier jaar later en zijn
mijn gezin en ik volledig gesettled
in Queensland, Australië, inclusief
onze twee mee-verhuisde ‘Heemsteedse’ Jack Russel Terriers.
INGEZONDEN
Ik werk nog altijd met veel plezier
met blinde en slechtziende kinderen en was ook de schrijfster van de populaire reeks Kosmos reisgidsen voor (groot)ouders en (klein)kinderen: “Op Stap met de Kids in
Nederland en Vlaanderen”.
Onlangs verscheen mijn eerste Engelstalige boek hier. Het is een kinderboek voor jongens en meisjes vanaf een jaar of zeven en de titel
is ‘Padam and the Mystery of the Missing Jewels’. Monsieur Padam is
een gitarist die op het plein van een oud Frans dorpje elke avond zijn
liedjes ten gehore brengt. Samen met een Australisch meisje en een
Franse jongen en zijn hondje Petit beleeft hij een spannend avontuur.
Dit muzikale detective-verhaal is nu ook in Nederland (in het Engels)
te bestellen via de Amazon website en ik wilde dit nieuws graag delen
met mijn Heemsteedse vrienden en kennissen.
Het leven is hier uiteraard heel anders dan in Heemstede. De seizoenen zijn tegengesteld en zo nadert hier in plaats van de zomer nu de
winter. Overdag blijft het dan toch nog altijd zo rond de 20 graden dus
Hollandse wintertruien zijn overbodig. Wel missen we de geuren en
kleuren van de bloembollenvelden!
Hartelijke groeten vanaf de andere kant van de wereldbol!
Phia Damsma
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Theatergroep LEF

Musical Ja, heerlijk zuster
binnenkort in de Luifel
Heemstede – Iedere donderdagavond is het lachen in de
Princehof waar theatergroep
LEF repeteert. Vijfentwintig
mensen tussen 16 en 60 jaar
met een passie voor zang, dans
en acteren werken er aan de
musical “Ja, heerlijk zuster”. Om
in het weekend van 20 en 21 juni
drie keer alles te kunnen geven
in drie uitvoeringen. Tijdens kijkavonden, bedoeld voor mensen
die mogelijk mee willen gaan
doen in een volgende productie, viel het enthousiasme van de
hele groep al op en het vrolijke dansen en zingen werkte al
aanstekelijk. Kan haast niet anders op de prachtige melodieën
van Harry Bannink en teksten
van Annie M.G. Schmidt. Joost
de Jong van LEF heeft het script
geschreven en de choreografie

bedacht, de arrangementen zijn
van DJ, Jansen, in de wandeling
deejee genoemd.
Zuster Klivia
Jip en Janneke zijn na hun jarenlange zegetocht toe aan rust.
Waar kan dat beter dan in het
rusthuis van Zuster Klivia? Eenmaal aangekomen, treffen ze
Minoes, Bertje Pippeloentje, de
Boze Buurman, Pluk van de Petteflet, maar ook Snorrie, Ibbeltje en Abeltje en vele anderen.
De ontvangst van Zuster Klivia
is meer dan warm te noemen,
maar de rusthuisbewoners zijn
allerminst blij met de nieuwkomers. Want wie houdt de naam
van Annie M.G. Schmidt nog
hoog , als Jip en Janneke óók
niet meer hun publieke functie
vervullen? Jip en Minoes beden-

ken een plan om alle rusthuisbewoners weer beroemd te maken en de goede naam van Annie hoog te houden. De leukste,
gekste liedjes van het beroemde duo vormen in deze knotsgekke voorstelling de basis voor
een hilarisch avondje uit voor
jong en oud. Niet met de deuren slaan….!
Bij de repetities in de Princehof
zit het hele feest er al goed in
en “lopen” de liedjes al lekker
met de verschillende dansen.
“Vluchten kan niet meer” , nee,
ze tellen af tot 20 en 21 juni als
ze kun musical aan Heemstede
kunnen laten zien. Een aanrader
voor alle leeftijden, nu al plaatsen te reserveren voor een van
de drie voorstellingen bij www.
leftroep.nl
Ton van den Brink

Veel ruimte, licht en groen op het speelplein voor Het Kabouterhuis
achter de Wagenweg.

Lekker lang spelen in
het Kabouterhuis

Heemstede - Het kinderdagverblijf Het Kabouterhuis neemt
in de regio Heemstede-Haarlem
al sinds 1995 een unieke positie
in. Bij ons spelen kinderen van 2
tot 4 jaar tijdens openingstijden
die naadloos aansluiten op die
van de basisscholen. Dat is bijzonder handig en welkom voor
de ouders, maar vooral de kinderen vinden het fijn om lekker
lang door te kunnen spelen in
Het Kabouterhuis.
Op de maandag, dinsdag en
donderdag is Het Kabouterhuis
open van 8.30 tot 14.45 uur. Op
de woensdag en vrijdag van 8.30
tot 13.00 uur.
Waar het voor een peuterspeelzaal niet mogelijk is om langer dan 3,5 uur opvang te bieden heeft Het Kabouterhuis deze mogelijkheid wel. De kinderen vinden het ook leuk om na
het spelen aansluitend met z´n
allen te lunchen. Daarna kan er
weer naar hartelust worden gespeeld.
Voor ouders die hun kind niet
de hele dag naar de opvang willen brengen maar toch graag
een flink aantal aaneengesloten uren goede opvang voor hun

Wie wordt Master of the Game 2009?

Straatvoetbaltoernooi in Heemstede

Heemstede - Op zaterdag 30
mei wordt in Heemstede op de
Binnenweg (voor Toddler’s Kinderwinkel) een straatvoetbaltoernooi voor kinderen gehouden voor kids van 6 tot en met
14 jaar (jongens en meisjes). Het
toernooi is een voorronde van
een landelijke competitie waar
de deelnemers strijden om de
titel Master of the Game 2009.
Er zijn twee groepen. De groep
6 tot 9-jarigen voetbalt tussen
13.00 en 15.00 uur en de grotere
kinderen (10-14 jaar) spleen van
15.00 tot 17.00 uur.
De deelnemers aan het toernooi
spelen als team twee tegen twee

ringsoccer. Het team dat in drie
minuten de meeste goals maakt,
gaat door naar de volgende ronde. Alle deelnemers krijgen als
bewijs van hun deelname een
unieke Master of the Game souvenir mee. Het winnende team
in iedere leeftijdcategorie gaat
door naar de landelijke finale die
plaats vindt later dit jaar.
Het is voor deelnemers en toeschouwers een leuk evenement
waar van alles te beleven is. Tussen de spannende twee tegen
twee voetbalpartijen (in een speciale voetbalring) in geeft de bekende straatvoetballer Edward
van Gils een demonstratie. Ver-

der is er een Meet & Greet met
de Masters. De dj zorgt voor passende beats.
Schrijf je nu in! Kinderen kunnen
zich als team inschrijven in twee
leeftijdsgroepen: 6 t/m 9 jaar en
10 t/m 14 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Inschrijven via www.motg.com/
inschrijven
Bij Toddler’s Kinderwinkel liggen flyers met informatie over
het toernooi en de inschrijving
(Binnenweg 85A, Heemstede).
Meer informatie over Masters of
the Game en het toernooi: www.
motg.com.

kind willen is deze vorm van kinderopvang ideaal.
Het Kabouterhuis ligt aan de
Wagenweg 240A op de rand van
Heemstede en Haarlem.
Op een grote, groene en veilige
locatie vlakbij de Haarlemmer
Hout en het Vogelbosje. Omdat
Het Kabouterhuis een geregistreerd kinderdagverblijf is kunnen ouders een gedeelte van de
ouderbijdrage vergoed krijgen.
In Het Kabouterhuis werkt een
vast team van enthousiaste medewerksters. Hoofdleidster is pedagoog Loes Scholten. Zij geven
de kinderen de ruimte om zich in
hun eigen tempo te ontwikkelen
en bieden daarnaast veel activiteiten om de competenties van
de kinderen te stimuleren.
Ouders die geïnteresseerd zijn
kunnen op de website www.hetkabouterhuis.nl meer lezen over
Het Kabouterhuis. Ook een bezoekje aan de peuteropvang is
een goede manier om kennis te
maken met onze kinderopvang
en uw kind eventueel direct in te
schrijven. Voor telefonische informatie belt u 06-36366067 of
023-5320523.
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Zaterdag 16 mei traditionele aspergedag

Rob Lucas: “Versheid staat voorop!”

Van het land naar de klant.
Heemstede – Zaterdag 16
mei is het traditionele aspergedag bij Lucas Primeurs in
de Jan van Goyenstraat! Zalig zijn ze, asperges. Deze
groente wordt ook wel het
witte goud genoemd. Alvorens ze bij u heerlijk geurend
op het bord liggen, heeft dit
witte goud al een heel traject
afgelegd. Van de grond tot de
winkel, hoe gaat dat eigenlijk
in zijn werk?
Rob Lucas vertelt: “Van begin
mei tot en met 24 juni rijd ik een
paar keer per week naar het
plaatsje Maria-Hoop in Limburg
waar onze aspergeteler Franc
Goertz is gevestigd. Daar koop
ik dan de beste asperges in van
de kwaliteit AA S-Quality. Om
kwaliteit te garanderen is Franc
Goertz zich de afgelopen 7 jaar
gaan specialiseren in de aspergeteelt. Nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van aspergeteelt
worden door hem op de voet
gevolgd. Waar mogelijk heeft hij
nieuwe technieken toegepast in
zijn bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- volautomatische sorteermachine, deze sorteert op: dikte,
kleur, roest, kromming, vorm
en lengte
- biologische grondontsmetting
van grond die is aangetast met
aspergemoeheid (fusarium)
- onderzoek naar aspergemoeheid en de gevolgen bij herinplant.
- nieuw zijn de ontwikkelingen
rond het verwarmen van asperges; o.a. heeft hij een eigen
machine voor het leggen van
verwarmingsslangen tijdens
de aanplant.
Door gebruik te maken van
nieuwe methoden en technieken
met betrekking tot de aspergeteelt, kan hij ons een kwalitatief
hoogwaardig product blijven leveren. En dus blijft Goertz….de
beste keuze”, aldus Rob Lucas.
Gezond en goed voor de lijn
De voedingswaarde van asperges gezond; ze zijn lekker en
goed voor de lijn. Reeds in de
oudheid, bij de Grieken, Romeinen en Chinezen werd asper-

Franc Goertz heeft momenteel 25
ha. aspergevelden.
ge omschreven als een geneeskrachtig kruid. Met name door
de stof asparagine die een gunstige uitwerking kan hebben op
een lage bloeddruk, hartkloppingen en leverkwalen. Asperge
werkt verder ook bloedzuiverend
en kan als vochtafdrijvend middel gebruikt worden bij blaasen nierfunctiestoornissen.
Daarnaast wordt beweerd dat
asperge slank maakt. Wil je afslanken, eet dan 3x per week
asperge! Er is vrijwel geen ander voedingsmiddel bekend, dat
zo weinig calorieën bevat maar
tegelijk wel zoveel belangrijke
vitaminen en andere voedingsstoffen.
Voedingswaarde per 100 gram
asperges:
KJ
88
Kcal
21
Eiwit
2 gr.
Koolhydraten
10 mg.
Calcium
20 mg
IJzer
1 mg
Natrium
5 mg
Vitamine C
20 mg
Teler Franc Goertz
Hoewel het aspergeseizoen
pas begin april start, beginnen de voorbereidingen al bijna een jaar eerder. Het einde
van het ene seizoen, eind juni, is voor Goertz alweer het begin van het nieuwe seizoen. Na
het einde van de oogst dient de
grond losgemaakt te worden zodat er zuurstof bij de wortels van
de plant kan en water naar beneden wordt afgevoerd. Daarnaast moet het onkruid bestreden worden. Zo wordt ervoor
gezorgd dat het gewas ongestoord kan doorgroeien. Genoemde maatregelen zijn noodzakelijk om de aspergeplanten gezond te houden en optimaal te kunnen laten groeien. In
de periode tussen de oogstsei-

zoenen moeten de planten voldoende energie kunnen verzamelen. Die energie wordt aan
het eind van het groeiseizoen, in
oktober, opgeslagen in de wortels van de plant. Door een natuurlijke proces sterven stengel
en blad af. Enkele maanden later staat het nieuwe oogstseizoen alweer voor de deur. Indien
de plant zich goed heeft kunnen herstellen en dus veel energie heeft kunnen opslaan in z’n
wortels, zal de plant mooie, stevige stengels kunnen produceren, die vervolgens kunnen worden geoogst. Kwaliteit begint
dus al ver voor het seizoen.
Sinds kort zijn we begonnen met
meten van het suikergehalte in
de wortels. Doel hiervan is om
er achter te komen hoeveel suikers de plant kan opslaan in de
groeiperiode. Deze suikers kan
men in de oogstperiode verbruiken. Door in een oogstperiode
zo nu en dan te meten kan men
nauwlettend in de gaten houden
hoe ver de “accu” van de plant
leeg is. In de praktijk betekend
dit dat je door te meten kan bepalen met welk perceel je wanneer het beste kan stoppen of
welk perceel je nog een week
langer dan verwacht kan steken
zonder gevaar voor de plant en
dus de kwaliteit van de asperge.
www.goertzasperges.nl

-De cyclus van het oogsten:
• 1e jaar wordt niet geoogst. De
jonge plant moet zich kunnen
ontwikkelen;
• 2e jaar wordt één week geoogst;
• 3e jaar wordt tot 1 juni geoogst;
• 4e tot en met het 10e jaar wordt
volledig geoogst (tot St. Jan 24
juni)
• 10e jaar worden de planten gerooid en eventueel vernietigd
U vindt Lucas Primeurs aan de
Jan van Goyenstraat 10.
Tel. 023-5471248.

Moederdagactie Jan van
Goyenstraat groot succes
Heemstede - Heel veel moeders uit Heemstede en omstreken zijn afgelopen zondag wel
heel blij verrast.
Zij kregen een prachtige foto
van hun kinderen gemaakt door
fotografe Karin Jansen.
Deze foto werd speciaal voor
moederdag aangeboden door
de winkeliersvereniging van de
Jan van Goyenstraat. In de winkel van Kristan op het Roodt (No
Doubt) was een heuse fotostudio op gebouwd. Aandoenlijk
waren de vele vaders die met
hun baby’s, peuters en kleuters
hun liefste glimlach opzetten
voor mama.
En de tieners die op eigen initiatief naar de winkel kwamen….
De afgelopen week ontving de
consument bij hun aankoop bij

de deelnemende ondernemers
een kadobon. Tegen inlevering
van deze bon kon de klant gratis
een portretfoto laten maken. Zoals u op de foto kunt zien werd
hier dankbaar gebruik van gemaakt.
En wat te denken van de moeders zelf? Die hadden het pas
echt slim bekeken. Terwijl fotografe Karin druk bezig was met
de kinderen, pasten de moeders
uit de veelzijdige, kleurrijke collectie van No Doubt.
Deze moeders gingen naar huis
met een nieuw kledingstuk en
een mooie foto voor…vaderdag!
Dit was weer één van de leuke
acties van winkeliersvereniging
Jan van Goyenstraat. Voor informatie over toekomstige activiteiten kunt u hun site bezoeken:
www.janvangoyenstraat.nl

Kledinginzameling voor project in Kenia
Heemstede - Zaterdag 16 mei
vindt in Haarlem, Heemstede en
Bennebroek de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
Heeft u goede, nog draagbare

kleding, schoenen en huishoudtextiel dan kunt u die in gesloten plastic zakken afgeven bij
de volgende adressen en op genoemde tijden:
Haarlem-Zuid: Sint Bavo Kathe-

draal, Bisschop Bottemanplein
(10.00-13.00 uur).
Heemstede: Basisschool De Ark,
Eykmanlaan 39 (bij blauw hekje)
(10.00-13.00 uur).
Voor Bennebroek: Kerkcentrum
‘t Jagershuis, Binnenweg 69
(vrijdag 18.30-20.00 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur).
In 2009 steunt Sam’s Kledingactie een project in Kenia waarin ‘droogte cyclus management’
centraal staat. Droogte is al jaren een van de meest serieuze problemen in Kenia en kan
in de toekomst een nog groter probleem worden als gevolg
van klimaatveranderingen. Voor
meer informatie kunt u kijken
op www.samskledingactie.nl of
bellen naar 073 - 687 1060.
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Heemstede - Zelden kwamen er zoveel belangstellenden naar
een commissievergadering (maandag 11 mei, red.) waarmee
meteen duidelijk werd dat het onderwerp leeft. De VVD-fractie opperde een klein jaar terug dat de situatie in de Van Lennepweg en omgeving voor de kinderen van de Icarus school
gevaarlijk was. De raad was het hier mee eens en gaf opdracht
aan het college met plannen te komen.
Voortvarend ging men aan de
slag, met als uitkomst eenrichtingsverkeer instellen op de Van
Lennepweg en het linksaf verbod op de Oude Posthuisstraat
opheffen.
Hier had men buiten de bewoners gerekend, die massaal
in opstand kwamen tegen het
voorgenomen besluit. Een hele stoet insprekers kwam de
zaak bepleiten en directeur Meijs van de Icarus beet het spits
af. Zij had Mick meegenomen,
een jongen die ooit was aangereden door een auto. Na enig
doorvragen bleek dit ongeval
niets te maken te hebben met
de Van Lennepweg maar met de
Kerklaan juist voor de deur bij
de politie.
Meijs vond het eenrichtingsplan
een goed plan en wilde de kinderen niet de dupe laten worden
van de in haar ogen gevaarlijke
situatie.
Er volgde nog een aantal insprekers waarbij duidelijk werd dat
er zowel op de school als bij de
gemeente het een en ander was
misgegaan.
De school werd verweten te weinig te doen aan het opvoeden
van de ouders, de veroorzakers
van de meeste gevaarlijke situaties. Waarom niet twee ingangen
openen aan zowel de Kerklaan
als de Van Lennepweg? Uit het
recent handhaven door de gemeente en de politie maar ook
door optreden van de school zelf
bleek de situatie aanzienlijk verbeterd, dus wat was nu eigenlijk

nog het probleem? De gemeente werd verweten geen enkele onderbouwing te hebben gegeven en er nergens cijfers werden getoond die het plan konden ondersteunen. Nooit eerder was er een ongeval gemeld,
maar volgens het college kon dit
best nog wel eens gebeuren.
Kwalijk was de wijze waarop het
college bleek te zijn omgegaan
met de inspraak. Iedere opmerking of suggestie werd afgedaan met de mededeling dat dit
allemaal al bekend was en niets
nieuws toevoegde. Insprekers
voelden zich volledig genegeerd.
Het draagvlak bij hen was tot
nul gedaald en insprekers gaven hier in niet mis te verstane
bewoordingen blijk van. Vooral het plan het linksaf verbod op
te heffen viel slecht. Ooit vielen
er jaarlijks tientallen slachtoffers
op de Herenweg maar die waren door verschillende maatregelen teruggedrongen. Nu werd
omwille van een mogelijke gevaarlijke situatie op de Van Lennepweg een nog gevaarlijkere situatie op de Herenweg geschapen.
Volgens de insprekers is er amper sprake van een probleem
en als dat er al is ligt dat tussen 8.15 en 8.45 uur, een halfuurtje per dag. Een van de insprekers vatte het als volgt samen. “De Iraus school is te gast
in deze wijk, school, ouders en
kinderen dienen zich te gedragen. Geven de ouders verkeersoverlast dan moet de school dit
oplossen.”

Mevrouw Van Galen zette vraagtekens bij de door de school
verzamelde
handtekeningen
voor het plan. Alle ondertekenaars waren mensen uit de wijde omgeving geen van de direct
betrokken
ouders/bewoners
steunde deze actie.
De gemeente werd nog verweten zelf de flessenhals in de
Van Lennepweg te hebben aangelegd en zo zelf voor een gevaarlijke omgeving had gezorgd.
Ook werd gevraagd naar de reden waarom er bij deze school
geen ‘klaar-overs’ worden ingezet, waar dat bij andere scholen wel wordt gedaan. De heer
v.d.Linden bleek regelmatig foto’s te nemen van ouders die de
(verkeer-) regels aan hun laars
lappen. Hij wilde wel eens weten waarom de voorgestelde maatregelen haaks stonden
op de eerdere Visie Veiligheid
rond scholen. Zelfs de Fietsersbond kon zich slecht vinden in
het plan. Het linksaf verbod opheffen zien zij niet zitten en ook
de gekozen rijrichting niet. De
politiek mocht uiteraard na een
ruim uurtje met insprekers ook
haar zegje doen.
Cees Leenders (VVD) zag het
plan in het zicht van de haven
stranden, maar bleef toch achter het voorstel staan. Hij vond
dat de veiligheid van kinderen
voor alles moest gaan. Hij stelde nog voor een test te doen
van zes maanden en dan te kijken of het werkt. Hoongelach uit
de zaal viel hem ten deel. Sabelis (GL) vond de argumenten te
mager, zij hekelde de arrogante
wijze waarmee met de inspraak
was omgegaan en om nu hier
iets op te lossen om elders problemen te creëren zag zij niet
zitten. Ook Heremans (CDA)

bleek tegen het voorstel. Dat het
college meende dat handhaven
moeilijk zou zijn vond hij geen
valide argument. Twijfel had hij
over de noodzaak en hij vond
het probleem niet zo nijpend als
werd voorgesteld. Neem maatregelen als stopverboden, ga meer
handhaven en laat verder alles
zo als het nu is.
V.d. Hoeven (PvdA) vond dat het
voorstel veel verder ging dan het
gevraagde meedenken van het
college. Zijn partij was huiverig
voor de onrust en zag een taak
weggelegd voor anderen dan
de gemeente en bepleitte logistieke maatregelen, te nemen
door de school. D66 bij monde
van Edo Boonstra vond dat de
maatregel meer kwaad doet dan
goed en had geen begrip voor
het schoolbestuur dat te weinig deed aan het gedrag van de
ouders.
Ates (HBB) riep de gemeente op

Wethouder Pieter van de Stadt
(VVD) kon weinig tegenover het
‘geweld’ van de insprekers en
commissieleden inbrengen en
beloofde nog voor de raadsvergadering van eind mei met een
standpunt te komen. Dit standpunt kan niet anders zijn dan dat
het voorstel wordt teruggetrokken en de situatie blijft zoals die
momenteel is.
Eric van Westerloo

Subsidie om bijzondere
diersoorten te beschermen

Regio - De provincie NoordHolland subsidieert kleinschalige beschermingsmaatregelen
voor dertig bedreigde soorten
planten en dieren van NoordHolland. Deze regeling is een
onderdeel van het Investeringsbudget Landelijk Gebied en is
bedoeld voor particulieren, gemeenten, waterschappen, vrijwilligersgroepen en natuurorganisaties. Particulieren kunnen
zelfs 100% subsidie krijgen. Met
relatief kleinschalige maatregelen kan iedereen zeldzame soorten helpen.

Meestal gaat het om aanleg
van voedsel-, voortplantings, of schuilplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn het ophangen
van nestkasten voor steenuil
en kerkuil, aanbieden van nestgelegenheid voor boerenzwaluw, aanleggen van broeihopen
voor de ringslang, aanleg van
plasdrasoevers voor de noordse
woelmuis en verbeteren van de
waterkwaliteit voor bittervoorn.

Burg. Van Lennepweg.

om te gaan handhaven, dan was
het probleem snel uit de wereld.
Als er ooit een rotonde komt bij
de Kerklaan/Herenweg dan zal er
een permanent aanbod van verkeer zijn en hoe kom je dan vanuit de Oude Posthuisstraat linksaf de Herenweg op vroeg hij zich
af. Prins (NH) mistte de cijfermatige onderbouwing en vond dat
de ambtenaren en daarmee het
college zich te veel in het project
hadden vastgebeten. Ook hij wilde alles bij het oude laten.

Foto: Martin Melchers.

Eenrichtingsverkeer
Van Lennepweg van de baan

Vaak profiteren meerdere soorten van een maatregel zoals het
verbeteren van de waterkwaliteit: dit is niet alleen goed voor
de bittervoorn maar ook voor

gewone dotterbloem, groene
glazenmaker, watersnip en ijsvogel.
Op www.noord-holland.nl (subsidieloket) en op www.landschapnoordholland.nl/subsidiesoortenbeheer.php is een prachtig rapport te downloaden over
de dertig soorten waarvoor subsidie mogelijk is. Op deze websites kunt u terecht voor alle informatie, de regelgeving en voor
het downloaden van het aanvraag formulier.
Waarschijnlijk is dit het laatste
jaar dat subsidie voor soortbeschermingsmaatregelen in deze
vorm wordt verstrekt. Aanvragen
worden beoordeeld op volgorde
van binnenkomst, wees er dus
snel bij en stuur uw aanvraag
naar de provincie Noord-Holland. Voor vragen over de subsidie en de procedure kunt u contact opnemen met de provincie via tel. 0800-9986734 (gratis). Heeft u advies nodig bij het
maken van de aanvraag, of wilt
u andere informatie over de regeling, Landschap Noord-Holland helpt u graag verder. Contactpersoon, Jeanine Hamers tel:
088-0064444.
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Er op uit
Art Nouveau & Art Deco Dagen
Regio - Veertien specialisten op het gebied van art
nouveau en art deco plus
een kunstboekenantiquariaat nemen op 14, 15, 16 en
17 mei deel aan de voorjaarseditie van De Art Nouveau & Art Deco Dagen in
Het Pand, Frankestraat 31 t/

m 39, Haarlem. Openingstijden: donderdag 14 mei van
16.00 tot 20.00 uur, vrijdag
15, zaterdag 16 en zondag
17 mei van 11.00 tot 18.00
uur. Toegangsprijs: 6 euro
(incl. catalogus), kinderen
onder de 12 jaar, mits onder
begeleiding, gratis.

Vaas met gelobde rand (ca. 1900).

El Rayo in Haarlem

Foto: Raimond Wigman

Regio – Op zondag 17 mei,
aanvang 15 uur, treedt in het
Rosenstock-Huessy huis, Hagestraat 10, Haarlem El Rayo
op.
Toegang is 7,50 euro.

Foto’s Raimond
Wigman
Regio – In de Stadsbibliotheek Haarlem Noord exposeert Raimond Wigman
zijn foto’s. De tentoonstelling duurt tot vrijdag 12 juni en is gratis te bezoeken.
Met oog voor detail in
de grote dingen fotografeert Raimond Wigman
landschappen en objecten waarin aansprekende kleurcombinaties terug
te vinden zijn. Gewapend
met de Nikon D50 laat hij
u meekijken vanuit zijn nét
iets andere hoek.
Info: www.sbhaarlem.nl.

Symfonie orkest
Haarlem in
Zandvoort

Regio – In de Protestantse Kerk
te Zandvoort geeft het Symfonie
Orkest Haarlem zondag 17 mei
een concert. De aanvang is 15.00
uur en de toegang gratis.
Dit concert wordt georganiseerd
door de Stichting Classic Concerts Zandvoort . U bent van
harte uitgenodigd dit concert bij
te wonen. Voor meer informatie:
www.classicconcerts.nl

De Haarlems/Amsterdamse formatie El Rayo verzorgt
a.s. zondag een matinee-optreden. Al meer dan tien jaar
verdiepen de muzikanten van
El Rayo zich in diverse muzikale stromingen en duiken ze
daarbij muzikale pareltjes op
die een feest zijn voor het gehoor.
Als voorproefje van hun aanstaande derde cd Venta El
Rayo spelen zij uitermate dansbare wereldmuziek:
Kaseko, Klezmer, Calypso, Colombiaanse Cumbia, New Or-

leans Shuffle en vrolijke ‘Jules
Deelder’ Jazz. Maar er staat af
en toe ook een verstild en ingetogen nummer op het repertoire.
De zesmansformatie beschikt over een uitgebreid instrumentarium met als basis: slagwerk, (contra)bas, gitaar, accordeon/keybord, sopraan-, alt, tenor-, en baritonsaxofoon. Daarbij gebruiken
ze veel (meerstemmige) zang
en percussie waardoor optredens van El Rayo altijd een eigenzinnige muzikale verrassing zijn.
Meer informatie en reserveren:
reserveer@snoepproducties.
nl / tel. 023 - 5409845

Zwemmen in buitenwater
op 119 plaatsen

Regio - Noord-Holland heeft er dit jaar 12 nieuwe officiële zwemplekken in buitenwater bij. De provincie Noord-Holland geeft tijdens het zwemseizoen via www.noord-holland.nl
en de zwemwatertelefoon (0800-9986734) actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid op alle 119 zwemplekken in
Noord-Holland.
Officiële zwemlocaties
In totaal heeft Noord-Holland
119 officiële zwemplekken. Deze bevinden zich op 63 zwemlocaties, variërend van de stranden langs de Noordzee tot aan
zwemgelegenheden in recreatiegebieden zoals het Twiske en
Geestmerambacht. Vanaf dit jaar
kan er op 12 nieuwe plekken officieel gezwommen worden.
Controles
Tijdens het zwemseizoen (1 mei
tot 1 oktober) controleren de
waterschappen en Rijkswaterstaat om de week de waterkwaliteit op de officiële zwemlocaties. De Provincie Noord-Holland houdt toezicht op de hygiëne en veiligheid van de zwemlocaties, en geeft een waarschuwing of zwemverbod af als de
waterkwaliteitsmetingen daar
aanleiding toe geven. Tijdens de
waterkwaliteitscontroles wordt
gekeken naar de aanwezigheid
van parasieten en bacteriën.
Met name blauwalgen komen
in de zomermaanden voor in het

oppervlaktewater. Deze bacteriën kunnen bij mensen huidirritaties en maag-darmstoornissen
veroorzaken.
Actuele zweminformatie
Op www.noord-holland.nl is gemakkelijk en snel actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in
Noord-Holland te vinden. Op de
site staat een overzichtskaart
met alle gecontroleerde zwemlocaties. Ook de zwemwatertelefoon (0800-9986734) biedt actuele informatie over de kwaliteit
van het zwemwater. Via de website en de zwemwatertelefoon is
de folder ‘Veilig Zwemmen 2009’
op te vragen.

Quatre Mains

uitvoering van vierhandig pianospel in de muziekschool
Regio - Op zondag 17 mei Bloemendaal, Korte Zijlweg
om 14.00 uur geeft de Qua- 9a in Overveen. De toegang is
tre Mains Groep Haarlem een gratis.

Dieren luisteren
in het donker
Regio - Het trippelen van een
muis, het ritselen van ree op
zoek naar voedsel of de roep van
de bosuil. Overdag is het moeilijk luisteren, als uw ogen al zoveel waarnemen. U wordt uitgenodigd voor een speciale stilteexcursie. Daarbij gaat u af en toe
even zitten om de geluiden goed
te kunnen horen. Op zaterdag 23
mei verzamelen we om 22.00 uur
op de parkeerplaats van landgoed Leyduin, op de grens van
Vogelenzang en Heemstede. De
excursie duurt tot ca. 23.30 uur.
Aangeraden wordt een stukje plastic mee te nemen om op
te zitten en stevige schoenen
te dragen. Reserveer zo spoedig mogelijk, het aantal plaatsen
is beperkt. Deze excursie is niet
geschikt voor kinderen.
Aanmelden is verplicht en kan bij
de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, tel. 088006 44 55. Startpunt van deze
excursie is het Natuurinformatiecentrum Kakelye bij de parkeerplaats aan de Manpadslaan
2, 2114 BJ Vogelenzang.
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Ogen groter dan maag

HeerlijkHeden

Aandacht op blekerijen

Heemstede – In de nieuwe
‘HeerlijkHeden’ (het blad van
Historische Vereniging Heemstede-Benneroek) extra aandacht voor boekerijen en wasserijen in Heemstede. Ook de jaarstukken van de vereniging zijn
gepubliceerd. Deze zullen worden besproken tijdens de ledenvergadering op donderdag 14
mei in de koepelzaal van Hageveld. Aanvang vanaf 19.30 uur.

Een nieuwe serie gaat over de
blekerijen en wasserijen in Kennemerland. Dit eerste deel begint in de 16e eeuw en beschrijft
de ontwikkeling in Heemstede
sinds de 17e eeuw . Deze nijverheid, die Adriaan Pauw, de Heer
van Heemstede, sterk bevorderd heeft, was voor Heemstede van groot belang. Het doen
en laten van het personeel op de
blekerijen komt uitgebreid aan
de orde, maar ook het productieproces in al zijn facetten. Er
volgen nog meer afleveringen.

Heemstede - Het landgoed Berkenrode wordt omzoomd door kleine slootjes die op hun
beurt weer grenzen aan de Geleerdenwijk in Heemstede. In een van die slootjes is deze reiger een regelmatige gast en snoept dan ook vaak een visje weg. Deze vis (paling)was echter te groot voor zijn doen. Na een uur worstelen heeft deze reiger het maar opgegeven en
is verder gegaan met andere vis te bemachtigen.
Klaas de Vries

Lions Club HeemstedeBennebroek 35 jaar
Heemstede – Deze week vierde de Lions Club van Heemstede-Bennebroek haar 35 jarig bestaan. De club bestaat uit
ongeveer dertig mannen die in
de maatschappij uiteenlopende posities vervullen of al vervuld hebben. Zij ontmoeten elkaar twee maal in de maand op
een vaste avond in een zaal waar
het “Charter” , de oorkonde, met
daarop de doelstellingen, prominent aan de wand hangt als het
wakend oog op hun verrichtingen. Belangrijkste boodschap is
“Lions, we serve”! Wij dienen!
De avonden worden soms door
leden zelf ingevuld vanuit eigen
deskundigheid of belangstelling
of men nodigt sprekers uit.
Regatta
De Lions Heemstede-Benenbroek hebben al zestien maal
een regatta georganiseerd en
daarmee 200.000 euro opgehaald. Met ongeveer twintig grote zeilschepen kunnen zakenrelaties, medewerkers van een be-

drijf, vrienden, familie een schip
bemannen en onder leiding van
een ervaren schipper de “race”
helpen winnen, waarbij eten en
een hapje niet onbelangrijk zijn
om de dag plezierig door te komen. De opbrengst van activiteiten wordt uitgekeerd aan goede
doelen. Zo ontving vorig jaar de
afdeling watersport van de Gehandicapten Sport Nederland
6000 euro.
Daarnaast brengt een jaarlijkse
bridgedrive flink geld op en helpen de Lions bij regionale activiteiten waar zij de handen uit
de mouwen kunnen steken zoals bij de kermis op de Hartekamp. Bij veel activiteiten gebeuren dat zonder dat die bekend zijn of worden en dat hoeft
ook niet. Zij stellen zich dienstbaar op en zijn bijvoorbeeld nu
een wensboom aan het ontwikkelen. Een boom in een verzorgingshuis waar bewoners hun
specifieke wens kenbaar kunnen maken en die door de Lions
ingevuld kunnen worden, zon-

In de serie ’Verhalen van vroeger’ leest u over de rijwielhandel
van Voorham aan de Camplaan,
die terug gaat tot het begin van
het bedrijf in 1921. Het behelsde
toen veel meer dan fietsen, want
de ondernemende oprichter had
ook een taxionderneming en
een touringcarbedrijf. Dat duurde tot 1956, toen de rijwielhandel de enige activiteit werd. In
1996 werd het bedrijf gestaakt
bij gebrek aan opvolging.
Het artikel ‘Een volksche boekhandel (1942-1945) aan de Binnenweg’ geeft een terugblik op
dit bedrijf, dat van 1934 tot 1967

op nummer 91 gevestigd was.
De aandacht van de redactie
werd op dit onderwerp gevestigd door een schenking aan het
verenigingsarchief van een kleine maar opmerkelijke verzameling NSB-memorabilia van een
lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Met name wordt de
situatie in de oorlogsjaren beschreven toen de directie zeer
Deutschfreundlich was. Ook de
jodenvervolging komt ter sprake,
omdat de eigenaresse tot 1941
van joodse afkomst was en tijdens de oorlog is afgevoerd naar
Duitsland waar zij in het kamp
Theresiënstadt omkwam.
Deel 4 van de serie ‘Grafmonumenten met een verhaal’ beschrijft 20 graven van kunstenaars: letterkundigen, beeldend
kunstenaars, acteurs en musici.
‘De Dageraad en omgeving’
geeft een aardige kijk op een
deel van de Bennebroekse Binnenweg. De heer J. Lammerse,
die daar als kind woonde, kon
ons uit eigen waarneming en
beleving aan gedetailleerde gegevens helpen. Verdwenen elementen, zoals het Café Landzicht, dat in 2001 werd afgebroken en vervangen door een rijtje
woonhuizen mochten natuurlijk
niet ontbreken.
De redactie heeft altijd veel aan
verhalen van leden en niet-leden, die uit eigen beleving verhalen over ons werkgebied kunnen vertellen.
Een nieuwe rubriek is ‘Interessant in de regio’ met nieuwe publicaties en exposities.
Info: www.hv-hb.nl

Lekker losgaan op Smash Party

der direct de beurs te pakken,
maar kijken welke eigen energie
erin gestopt kan worden. Het ledental van de Lions HeemstedeBenebroek is ongeveer 30 en de
club streeft er naar om haar ledenbestand uit te breiden met
gelijkgestemden die niet alleen
willen toetreden tot een vriendenclub, maar zich ook maatschappelijk betrokken voelen.
Wilt u meer weten over de Lionsclub Heemstede-Bennebroek,
kunt u informatie opvragen bij
de secretaris, e-mail: heemstede.bennebroek@lions.nl
Ton van den Brink

Heemstede - BSS Events organiseert op zaterdag 16 mei een
groot feest in het Hoofddorpse
Claus Event Center, genaamd
Smash Party.
“Onze doelgroep is vrij groot”, aldus Henk Dirksen, directeur van
BSS Events. “De Smash Party is
namelijk voor 18+. Deze avond
wordt Club & Dance Classics
gedraaid, zeg maar de lekkerste
dansmuziek uit de jaren ’80 en
’90, heerlijk om op los te gaan.”
Expert op het gebied van dance
classics is Rick van Velthuysen,
dj bij Radio Veronica. Hij verzorgt de beste discoknallers op
de Smash Party. Deze dj nog
nooit in levende lijve gezien? Dit
je kans!

Pimp uw kast
bij No Doubt!
Heemstede - Op 14 mei is
styliste/ kleuradviseuse Judith Guinau in de winkel van
No Doubt in de Jan van Goyenstraat aanwezig. Heeft u

Behalve Rick van Velthuysen kan
het publiek ook genieten van DJ
Rob van Rossum. Hij werkt o.a.
voor RTL4, SBS6 en Veronica
als ‘publieksopwarmer’ voorafgaand aan een tv-opname. Er
treedt ook een aantal Hoofddorpse dj’s op, waaronder DJ
Chopbeer en DJ Ray. Daarnaast
heeft de organisatie nog meer
in petto. Maar dat willen zij nog
even geheim houden...
Kaarten voor de Smash Party The Color Edition kosten 17,50
euro en zijn te koop via www.
smashparty.nl of bij Intersport
van Gerven de Jong en bij Jack
& Jones, beide in het centrum
van Hoofddorp.

een kledingstuk waar u niets
bij heeft? Judith helpt u er
een nieuwe combinatie van
te maken. Ook bent u welkom voor kleuradvies. Onder
het genot van een kopje koffie
natuurlijk! Voor meer info:
www.Janvangoyenstraat.nl/no
doubt of www.judithguinau.nl
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Nieuwe verkeersregels
per 1 mei 2009
Per 1 mei is een aantal verkeersregels
veranderd.
Hieronder de belangrijkste
wijzigingen.

Expositie
keramiekcursisten

Heemstede - Van donderdag 14 tot en met zondag 17
mei presenteren 20 leerlingen
van keramiek-cursus van Gerlach Baas circa 80 werken.De
expositie kenmerkt zich door
een grote diversiteit. Zo zijn er
werken te zien die zich kenmerken door een ingetogen
stilte. Maar er zijn ook werken
die u met een grote uitbundigheid tegemoet treden. De
meeste werken zijn gedraaid.
Daarnaast zijn er ook werken
die met de hand zijn opgebouwd. Verschillende toepassingen van decoratietechnieken zijn te zien.
Locatie is het atelier van Gerlach Baas, Binnendoor 5,
Heemstede.
Info: tel. 06-245 888 68.

Gratis concert
op 17 mei

Dag van de
Amateur
blazers
Regio - Op zondag 17 mei organiseert het Wings Ensemble in samenwerking met Holland Symfonia een workshop:
de ‘Dag van de Amateurblazers’
in de Philharmonie te Haarlem.
Vijftig amateurmusici, bestaande uit fluitisten, hoboïsten, klarinettisten, fagottisten en hoornisten, studeren een dag lang
in vijf ensembles dubbelkwintetten in, en geven vervolgens om
17.00 uur ter afsluiting een gratis
toegankelijk concert in de Grote Zaal van de Philharmonie.Onder leiding van hoornist en dirigent Dick Verhoef wordt er ook
een gezamenlijk stuk uitgevoerd.
De ensembles worden gecoacht
door leden van het Wings Ensemble en Holland Symfonia, die
tijdens het concert meespelen.
Het concert start om 17.00 uur.
Reserveren: www.wingsensemble.nl

Maximumsnelheid
aanhangers en kampeerauto’s
• Personenauto’s en bestelauto’s die een lichte aanhangwagen trekken, mogen voortaan op autowegen en autosnelwegen 90 km per uur rijden. Een lichte aanhangwagen
heeft een toegestane maximum massa van 3500 kg. Dat
is het gewicht van de lege aanhangwagen plus het maximale
gewicht van de bagage. Denk
aan caravans, vouwwagens,
paardentrailers en boedelbakken. Heeft de aanhanger een
eigen kenteken, dan staat de
‘toegestane maximum massa’
in het kentekenbewijs.
• Kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van
meer dan 3500 kg, die afgeleid
zijn van een vrachtauto, mogen op autowegen en autosnelwegen niet harder dan 80
km per uur.
Brommobiel en helm
• Bestuurders en passagiers
van een open brommobiel
zonder gordels moeten een
helm dragen, net als motorrijders en bromfietsers.
Uitrijstrook
• Bestuurders die na het verlaten van de doorgaande rijbaan
op een uitrijstrook (uitvoegstrook) rijden, moeten deze
blijven volgen. Inhalen via de
uitrijstrook en vervolgens weer

invoegen op de doorgaande
rijbaan is dus verboden.
Snorfiets en mobiele
telefoon
• Het vasthouden van een mobiele telefoon is voortaan ook
verboden voor snorfietsbestuurders. Voor andere gemotoriseerde voertuigen gold dit al.
Parkeerschijf
• Een parkeerschijf mag alleen nog achter de voorruit
van de auto worden geplaatst.
Van buiten moet de schijf goed
zichtbaar zijn. Bovendien mag
het aankomsttijdstip alleen
handmatig worden ingesteld.
Parkeerschijven met een mechanisme dat het tijdstip van
aankomst automatisch verschuift, mogen dus niet gebruikt worden. Bij het instellen
van de schijf mag het tijdstip
van aankomst naar boven worden afgerond, op het eerstvolgende hele of halve uur.
• Op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord
een maximale parkeerduur is
aangegeven, moet een parkeerschijf worden gebruikt.
Dergelijke
parkeerplaatsen
hoeven geen blauwe streep te
hebben.
Per 1 mei 2009 veranderde
er ook iets in de Regeling
voertuigen:
Deze regels zijn onderdeel van
het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens. Een verkorte versie hiervan is te vinden op www.verkeerenwaterstaat.nl onder ‘Verkeersborden
en verkeersregels’.

Informatiestand 27 mei

GGD wijst op gevaar van teken
Regio - Op woensdag 27 mei
van 12.00 tot 16.00 uur is GGD
Kennemerland met een stand
aanwezig bij de duiningang Oase, Vogelenzangseweg tegenover nr. 21 in Vogelenzang. Op
deze manier wil de GGD het belang van het tijdig en goed verwijderen van teken onder de
aandacht brengen.
Bezoekers kunnen bij de stand
informatie krijgen over teken en
de Ziekte van Lyme, een teek
door een microscoop bekijken
en oefenen met diverse tekenverwijderaars.
Teken komen in heel Nederland
voor. In de regio Kennemerland
komen teken met name voor in
duingebieden. Door op de paden te blijven, contact met struiken en lang gras zo veel mogelijk te vermijden en kleding
te dragen die de huid bedekt,
wordt de kans op een tekenbeet
verkleind.

Ziekte van Lyme
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar een deel van de
teken (in de tweede helft van
2008 was dit ruim 19%) draagt
een Borreliabacterie bij zich.
Deze bacterie veroorzaakt de
Ziekte van Lyme. Om een infectie van de Ziekte van Lyme
te voorkomen, is het van belang dat een teek zo snel mogelijk (binnen 24 uur) wordt verwijderd. Dit kan met een tekenverwijderaar.
Een tekenbeet is meestal niet
voelbaar. Een teek is erg klein,
zo klein als een speldenknop. Ze
lijken op spinnetjes en leven van
het bloed van mensen en dieren.
Een controle op de aanwezigheid van teken op het lichaam
is na een uitstapje in de natuur
daarom belangrijk.
Daarbij moet speciaal gelet worden op de knieholtes, liezen, oksels, nek en achter de oren.

Benefietconcert in de Josephkerk
Regio - Op zaterdagmiddag 30
mei bespeelt Kees Doornhein
het monumentale ‘Josephorgel’
van de Sint-Josephkerk in de
Jansstraat 43 te Haarlem. Het
benefietconcert begint om 15.00
uur, duurt ongeveer een uur en
is gratis toegankelijk. De bezoekers kunnen via een videoscherm de organist live aan het
werk zien.
Kees Doornhein was de laatste
leerling van Albert de Klerk. De

Klerk was tot zijn dood in 1998
de organist van de Sint-Josephkerk en heeft vele composities
geschreven.
Met het concert zamelt de Stichting Restauratie Josephorgel
Haarlem geld in voor de noodzakelijke restauratie van het orgel. Hiervoor wordt bij de uitgang een deurcollecte gehouden. Meer info: www.josephorgelhaarlem.nl.

Ontspannen bridgen bij Bel Air
Regio – 7 Mei stond in het teken van lijfsbehoud. Agnes Hulsebosch met Tiny Uitendaal, Helmie v.d.Berg met Joke v.d.Lans,
Theresia v.d.Horst met Matthieu Lommerse, Maria en Ton,
Kees Doorn met Gert v.d.Beld
staan er beroerd voor. Kees en
Gert hadden de hoop kennelijk
al opgegeven, want met 37,15%
sloten zij hun verblijf af in de A
lijn. Maria en Ton kwamen nog
tot 48,61% maar dat was veel
te weinig. Theresia en Matthieu
deden het met 51,71% iets beter,
maar bleven steken op plaats
12. Agnes en Tiny kwamen ook
al niet tot een goed resultaat
(44,49%) en bleven ruim onder
de vereiste 47½ %, maar hadden
het geluk dat An Heemskerk en
Henk Vledder in B lijn niet konden promoveren omdat dit paar
te weinig met elkaar hadden
gespeeld. Jet en Kees Gilijamse bleven steken op 38,89% en
kwamen uit op een gemiddelde
van 47,39%, dus zouden zij moeten degraderen. Hilda en Henk
Uittenbroek behaalden echter
geen 50% gemiddeld in de B lijn,
zodat ook zij volgend seizoen in
de A lijn kunnen starten. Helmie en Joke leverden een puike
prestatie door deze avond met
57,64% af te sluiten en zodoende te eindigen met een gemiddelde van 48,50%, waardoor hun
verblijf in de A is verzekerd voor
minstens een serie.
Miep v.d.Raad en Margreet hebben deze avond wel heel erg ont-

spannen gespeeld. Met een score van 42,92% eindigden zij als
laatste, maar hun voorsprong op
een promotieplaats kwam niet in
gevaar, wel werden zij door Toos
v.d.Tweel en Albert v.d.Moolen
van de eerste plaats gestoten.
Dit paar kwam met 61,67% voor
de dag. Marijke v.Lamoen en Ronald v.d.Holst besloten de laatste serie als één paar op te gaan
treden, omdat zij beiden zonder
partner zaten. Dat was een gouden greep, want met een gemiddelde van 54,19% kwamen zij uit
op plaats drie, zodat zij gepromoveerd zijn. Fia de Kluijver en
Marrie Mesman stonden er heel
erg slecht voor en moesten minstens 60% halen en het wonder
geschiedde. Met een score van
66,67% kwamen zij ver boven de
fatale grens uit en klommen van
plaats dertien naar zes. Ria Lengers en Wieck v.Baars scoorden
een gemiddelde van 37,54%, wat
normaal voldoende zou zijn om
zich te handhaven, maar zij bleven steken op plaats 12 en dat
is automatisch degraderen. Diny en Piet Clemens bleven hun
0,25% voor. Riek en Nico Timmers deden nog een verwoede
poging om het vege lijf te redden en kwamen uit op 60,42%
en dat had ruim 70% moeten
zijn. Zij nemen echter op een
waardige wijze afscheid van de
B lijn. Voor Lucie Doeswijk en
Siem v.Haaster was het doek allang gevallen.
Piet van den Raad

Dauwtrappen langs het Spaarne
Regio - Op Hemelvaartsdag 21 mei kunt u mee met Gildegids Thon
Fikkerman om te “dauwtrappen” langs het Spaarne en de Burgwal.
Vertrek Historisch Museum, Groot Heiligland 47 te Haarlem om 7.00
uur. Aanmelden is noodzakelijk op telefoonnummer 06-16410803.
Duur van de wandeling 1,5 uur. Kosten 3 euro.
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Haarlem Night Skate
woensdag 20 mei
Regio – Op woensdag 20 mei
start de eerste Haarlem Night
Skate van dit seizoen. Een bijzonder seizoen voor dit druk bezochte en succesvolle skate evenement, want de Haarlem Night
Skate viert haar 10-jarig jubileum. De afgelopen jaren reden er
gemiddeld zo’n 400 enthousiaste skaters door Haarlem en omstreken. Net als in de voorgaande jaren staat voor elke Night
Skate een thema centraal. Gezien het enthousiasme en de
grote creativiteit van de deelnemers in 2008, rekent de organisatie ook dit jaar op bijzondere
op de thema’s toegespitste outfits. Tijdens de eerste editie is
het thema ’10 Years HNS’. Ballonen, slingers, een vleugje nostalgie en een flinke dosis creativiteit van de deelnemers is toegestaan!
De eerste Haarlem Night Skate
van 2009 start woensdag 20 mei
om 20.00 uur bij de Kunstijsbaan
Kennemerland. Rond 22.00 uur
zijn de skaters terug bij de ijsbaan, waar nog nagepraat kan
worden onder het genot van een
drankje in het restaurant van de
ijsbaan.

De tocht van woensdag 20 mei
gaat langs vele bezienswaardigheden in het centrum van Haarlem. De eerste tocht van dit jubileumjaar wordt begeleid door
de unieke DJ-Duck. De nieuwe
samenwerking met Exclusevents
maakt het mogelijk dat de grote groep skaters kunnen genieten van muziek uit de geluidsinstallatie van een volledig operationele omgebouwde Deux-chevaux. De jarenlange samenwerking met Skate-A-Round wordt
ook dit jubileumjaar doorgezet.
Skate-A-Round stelt een reis
naar Parijs beschikbaar voor één
van de deelnemers.
In totaal zijn wederom 7 Haarlem Night Skates gepland. Na
de aftrap op 20 mei, volgen op
3 juni de ‘Dress to impress Skate’, op 24 juni de ‘Have the Guts
to go Nuts Skate’, op 8 juli de
‘Après Skate’, op 29 juli de ‘Reggae Skate’ en op 19 augustus
de ‘Make some light Skate’. De
laatste route wordt gereden op
zaterdag 29 augustus, met als
thema ’10 White years on Skates’. Deze laatste avond, traditioneel op zaterdag in plaats van

de reguliere woensdagavonden,
wordt afgesloten met een knallend jubileumfeest.
De start woensdag 20 mei is
om 20.00 uur bij de Kunstijsbaan Kennemerland en deelname is gratis. De route is ongeveer 20 kilometer lang en halverwege wordt gepauzeerd. Als het
regent of het wegdek nat is, gaat
de tocht niet door. Via www.haarlemnightskate.nl worden de laatste weersontwikkelingen en het
al of niet doorgaan van de tocht
bekend gemaakt. Ondanks het
niet al te hoge tempo is de Haarlem Night Skate bedoeld voor
gevorderde skaters. Deelnemers
moeten goed kunnen sturen en
remmen en kunnen omgaan met
slecht wegdek, bruggen en klinkers. Elke deelnemer wordt dringend geadviseerd verlichting en
voldoende bescherming te dragen tijdens de tocht: knie-, polsen elleboog- beschermers en
een helm. De tochten worden
georganiseerd in samenwerking
met de gemeente Haarlem, Sport
Support Haarlem en politie Kennemerland. Samen met de vrijwillige gecertificeerde verkeersregelaars van de Haarlem Night
Skate wordt gezorgd dat het peloton veilig de route kan skaten.
Kijk voor meer informatie, data,
foto’s en routes op www.haarlemnightskate.nl

Tentoonstelling Bruggink & Somers
Regio - Van 7 juni tot en met
12 juli is bij Galerie 37 Spaarnestad
de
tentoonstelling
Bruggink&Somers te zien met
nieuw werk van beide kunstenaars. Het is lang stil geweest rondom Esther Bruggink. Na Den Haag Sculptuur
2004 is haar werk niet meer gezien in Nederland. Daar werd
haar beeld Rusalka geroofd uit
haar glazen vitrine. Het werk
is zo arbeidsintensief dat het
lang duurde voor zij Rusalka 2
af kreeg voor een tentoonstelling in Saint Tropez. Daarna was
er ruimte voor nieuw werk. Dat
werk wordt nu getoond samen
met nieuw videowerk van Mirjam Somers, met wie zij ooit een
gezamenlijk werk maakte. Nu
tonen zij hun werk afzonderlijk.
Er zijn verschillende raakvlakken
tussen beide kunstenaars maar
dit is moeilijk in woord te vatten.
In beeld en gevoelsmatig is dit te
zien in Bruggink & Somers.
Opening zondag 7 juni, 16.00
uur. De tentoonstelling is te zien
van 7 juni tot en met 12 juli.

Regio - Zonnebloemvrijwilligers gaan de komende maanden ongeveer 1,5
miljoen loten verkopen.
Van de opbrengst organiseert
vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem meer
dan 295.000 dagjes uit en
255 aangepaste vakanties voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen.

De loterij vormt één van de
belangrijkste inkomstenbronnen voor de Zonnebloem.
Het geld wordt gebruikt voor
de extra voorzieningen als
aangepast vervoer en (verpleegkundige)
begeleiding,
die nodig zijn voor hulpbehoevende deelnemers van Zonnebloemactiviteiten en -vakanties.
Slechts 10% van de opbrengst
gaat op aan kosten voor onder meer het uit te keren prijzengeld.
Uitslag
In de prijzenpot zitten 5020
geldprijzen, waaronder de
hoofdprijs van 15.000,-. Zonnebloemloten à 2,- zijn te koop
via vrijwilligers aan de deur of
op www.zonnebloem.nl/loterij tot en met 31 oktober 2009.
De trekking is op 9 november
2009. De uitslag wordt bekend
gemaakt via het telefoonnummer (0900) 0633 ( 0,35 per gesprek). Aan de Nationale Zonnebloemloterij is vergunning
verleend door het Ministerie
van Justitie C601/1061604 d.d
6 februari 2009.
Sociaal netwerk
De Zonnebloem telt ruim
40.000 vrijwilligers die georganiseerd zijn in ongeveer 1.500
afdelingen. Zij bieden een sociaal netwerk aan zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, voor wie eenzaamheid dreigt en geven
kleur aan hun leven.

4-Seizoenenwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen
Regio - Zondag 17 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland de 2e excursie van de serie
4-seizoenenwandelingen 2009
door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deze 2e excursie
is de voorjaarsexcursie van een
4-delige serie natuurwandelingen die het IVN ook loopt op
30 augustus en 1 november. Tij-

maken
Zonnebloem Zeilboot
Heemstede - Op woensdag 20
mei maken de kinderen een zeilbootje van hout. En dan willen
Loterij
ze natuurlijk testen of het bootje

dens deze wandeling staat het
voorjaar centraal! Welke kruiden staan er nu? Welke bloemen openen hun knoppen? Het
groen aan de bomen en struiken
is nog fris. Welke dieren laten
zich zien als het nog stil is in het
duin? We lopen van het dichterbegroeide binnenduin naar het
meer open duingebied. We zien

welke invloed de waterwinning
en het beheer hebben op de natuur. Trek stevige schoenen aan.
Neem drinken en eten mee. Toegangskaart verplicht. Vertrek om
10.00 uur vanaf ingang Panneland, Vogelenzang. Duur: 3 uur.
Deelname is gratis. Informatie: Margot Slot, 023-5276145,
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Buiten het organiseren van
ruim 295.000 Zonnedagen,
leggen de vrijwilligers 1,2 miljoen huisbezoeken af bij meer
dan 64.000 zieken en gehandicapten. Ook gaan elk jaar
zo’n 8.000 (zwaar) hulpbehoevende mensen met de Zonnebloem op vakantie, waarvan
2.850 met het eigen vakantieschip. De Zonnebloem viert dit
jaar haar 60-jarig bestaan.

Elisabeth Bas

Regio – Vrouwenkoor Elisabeth
Bas treedt zaterdag 16 mei op
in de Grote St Bavo te Haarlem
in de serie Lunchconcerten. Belangstellenden kunnen genieten
van 13.15 tot 13.45 uur. De toegang is gratis.

blijft drijven. Lekker met je handen creatief bezig zijn, kijken hoe
de andere kinderen dat doen en
leuk om te zien hoe al die kleine
bootjes varen in een grote bak
met water.
Kinderen die niet zo van knutselen houden kunnen meedoen
met een bord- of kringspel of –
als het weer het toelaat – lekker
buiten spelen.
De woensdagmiddagclub is van
13.30-15.15 uur bij Casca in het
Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per keer: 3,50 euro, een kaart voor 10x kost 30,00
euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.casca.nl.

Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er een
leuke functie voor u bij, neem
dan contact op met Yolanda
van den Brink, Monica Snoeks
of José van Duin – dinsdag t/m
donderdag van 9-12 uur: 023 –
5483824. Op de website www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl
kunt u nog veel meer leuke vacatures vinden!
Vrijwilligers voor de
Buitenboel
De Buitenboel is een jaarlijks terugkerende vakantieweek (10 tot
en met 14 augustus) waarin zo’n
100 kinderen van 6 t/m 12 jaar
elke dag van 10.00 tot 16.00 uur
aan de hand van een thema activiteiten doen. Lijkt het je leuk
om een groep kinderen te begeleiden en samen te werken met
een groep enthousiaste vrijwilligers, neem dan contact met ons
op!
Vrijwilligers voor
Verhalentafel
Voor een verpleeghuis zijn wij
op zoek naar vrijwilligers die samen met de activiteitenbegeleider een groep bewoners begeleiden bij het gebruik van de verhalentafel.
Dit is een middel om via historisch beeld en geluidsmateriaal
met elkaar in gesprek te komen.
Coördinator
Sportsoosactiviteiten
Bij Café de Sport komen cliënten
kegelen, tafeltennissen en sjoelen. Samen met de vaste groep
vrijwilligers ondersteunt u de 30
cliënten bij het beoefenen van
hun sport.
Daarnaast zorgt u als coördinator voor het openen en afsluiten
van het gebouw, bewaakt u de
afspraken en werkzaamheden
tijdens de soosavond.
U bent de schakel tussen de
beroepskracht en de vrijwilligers.
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Open Dag Hair & Beauty
Lounge Heemstede
Heemstede – Belangstellenden zijn zondag 17 mei welkom om een kijkje te nemen tijdens de Open Dag in
de gezellige Hair & Beauty
Lounge Heemstede. Dat kunt

u doent tussen 12-16 uur.
Op deze dag worden spectaculaire kortingen weggegeven. Adres: Blekersvaartweg 14 a, Heemstede, 0235474435.

Asperges eten bij WOH
Heemstede - Samen Eten is
een succesvolle serie die Welzijn Ouderen Heemstede organiseert waarbij een menu wordt
gekozen aan de hand van een
(vakantie-)land.
Voor dinsdag 26 mei is de keus
gevallen op Nederland.
Het menu is samengesteld met
groentesoep, asperges met boter en gekookt ei, warme been-

ham, gekookte krieltjes en als
nagerecht aardbeien met slagroom.
De maaltijd wordt besloten met
een kopje koffie of thee.
Aanvang: 12.30 uur. Maaltijdbonnen á 9,50 euro verkrijgbaar bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24.
Telefoon 023-528 85 10.

Digitale Fotobewerking 55+
Heemstede - Digitale fotografie is helemaal van deze
tijd. De foto’s op de computer
zetten vanaf de camera of op
een CD-rom branden, de foto’s
bewerken, retoucheren, monteren en werken met speciale
effecten leert u op de cursus
Digitale Fotobewerking (55+)
van docent
Michaël van Balen. Er wordt
gewerkt in een stevig tempo.
Basiskennis van Windows is
hierbij essentieel.
Dinsdagmiddag 2 juni start
een cursus van 5 lessen Digitale Fotobewerking (55+)
bij Casca. De lessen zijn van

Ook start er een aparte Zomercursus Chi Kung voor 55+ van

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

13.00-15.00 uur in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede en
kosten 97,50 euro, inclusief
cursusboek. Aanmelden kan
van maandag t/m vrijdag, van
9.00 tot 12.00 uur: telefoon 023
– 548 38 28 kies 1 of via www.
casca.nl.

Chi Kung Zomercursus
Heemstede - Zhan Zhuang
Chi Kung is de kunst van je eigen accu opladen. Door stilte in
houding en beweging leert u de
helende en creatieve kracht van
Chi Kung te herkennen en ontwikkelen. Door de eenvoud van
de oefeningen kunt u op natuurlijke wijze snel genieten van
de in de cursus verworven kennis en energie. Klinkt dit te makkelijk om waar te zijn? Kom dan
meedoen met deze Zomercursus Chi Kung! Docent Anders
Hakansson laat u zien hoe u
uw eigen accu weer oplaadt en
weer energie heeft voor gewone
dagelijkse activiteiten en/of voor
nieuwe uitdagingen. De Zomercursus Chi Kung van 5 lessen
start op dinsdag 2 juni van 20.00
tot 21.30 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten: 43,75 euro.

Gratis kabaal

5 lessen op vrijdag 5 juni van
10.30 uur tot 12.00 uur bij Casca
in de Luifel. Kosten: 43,75 euro.
Opgeven kan op werkdagen van
9-12 uur: 023-548 38 28 keuze 1
of via www.casca.nl.

Telefoon:

1e regel
2e regel
3e regel
4e regel
5e regel
6e regel
7e regel

G
R
A
T
I
S

023-

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen
Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.
bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan % 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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VEW- de Germaan:
meer spannend dan fraai

Heemstede - Zaterdag 9 mei
werd de eerste wedstrijd in de
nacompetitie gespeeld. De Germaan uit Amsterdam kwam op
bezoek bij VEW en was fysiek in
het voordeel. Gemiddeld waren
de Germanen een kop groter en
anderhalf keer zo breed als de
gemiddelde VEW-er.
Er werd in een hoog tempo gespeeld met kansen voor beide doelen. Het was VEW dat
na een kwartier spelen op 1-0
kwam door een fraai doelpunt
van Michiel Dekker. Het neutrale scheidsrechterstrio kreeg
steeds meer te doen en dat leverde twee gele kaarten op, eerlijk verdeeld over beide verenigingen. Martijn Roozen was degene die in het boek kwam.
De tweede helft startte met een
fel aanvallend de Germaan, verdedigend, olv Gert Rothert, zat
het goed in elkaar tot na twintig
minuten. Te laat ingrijpen door
Ed Nederveen leverde de gelijk-

maker op 1-1. Hier bleef het bij al
waren er nog kansen voor beide
teams. Martijn Roozen en Niels
Dekker misten de juiste richting.
Ook gingen er weer twee man in
het boek: Gerben Jukema voor
VEW en een speler van de Germaan. Donderdag 14 mei is de
return in Amsterdam.
Zaterdag 16 mei:
Bloemendaal-4- VEW-4
14.45 uur
Bloemendaal-3- VEW-5
15.00 uur
VEW-vet- RCH-vet
14.30 uur
ZOB-a- VEW-a
?
VEW-e1 en VEW-e2 		
Toernooi bij Vlug en Vaardig in Amsterdam. Aanvang 11.00 uur

Activiteiten
De laatste Klaverjas ronde van
dit seizoen is ook gespeeld:
1. Dolly Klaver 5049 punten
2. Mike van Engelen 4846 punten
De Poedel was voor Adrie Koene
met 3880 punten.

Gelijkspel voor Kon. HFC
in nacompetitie

Regio - In Castricum, tegen het
plaatselijke Vitesse’22, kwam de
Kon. HFC niet verder dan een 11 gelijkspel. Beide ploegen begonnen nerveus aan deze wedstrijd op een zonovergoten en
prima bespeelbaar veld. Na twee
minuten was het al raak voor Vitesse. Hernan Noorman maakte
een fout door met enige twijfel
de bal op zijn doelman terug te
spelen. Zijn pass hield het midden tussen een terugspeelbal en
een trap voor het doel langs richting een verdediger.
De snelle Tanno van de Berghe
was er als kippen bij om de bal
te onderscheppen en af te spelen aan de mee gekomen Lennert Beentjes die het lege doel
niet meer kon missen 1-0. HFC
zette de knop om en begon na
deze tegenslag goed te voetballen. Binnen een kwartier lag de
bal aan de andere kant, vanuit
een corner van Yener, direct in
het doel maar de scheidsrechter dacht gezien te hebben dat
Averdijk had geduwd en keurde
het doelpunt af.
Tarcan Sahin had verschillen-

de mogelijkheden met afstandsschoten te scoren maar al zijn
pogingen gingen hoog over het
doel. Vitesse bleek over levensgevaarlijk en snelle aanvallers
te beschikken. Linksbuiten Tanno v.d. Berghe was veel te snel
voor Jochem Lindenhovius, zodat coach Anneeese al na 20 minuten Lindenhovius moest wisselde voor de veel snellere Elso
Noya. Na weer een snelle rush
van v.d. Berghe wist doelman
van Rossum zijn inzet te keren.
Vitesse was vooral gevaarlijk met
uitvallen en de HFC kon achterin geen moment verslappen. Na
een goede actie van Kamerbeek
was het Yener die HFC op gelijke hoogte bracht met Vitesse. In
eerste instantie werd zijn inzet
gestopt maar in de rebound wist
hij de bal in het doel te prikken.
Geheel verdiend was HFC met
goed voetbal en bij vlagen met
mooie aanvallen tot deze stand
gekomen en de kans op meer
was zeker aanwezig. Tijdens een
duel om de bal bleef spits Averdijk liggen en moest met een
spierscheuring van het veld en

Het eindklassement van het seizoen 2008- 2009 is:
1. Kees van der Steeg,
2. Arjan Klaver en
3. Art Tollenaars.
De aanmoedigingsprijs was voor
Witte Biesot.
Het voetbalseizoen loopt bijna ten einde maar de activiteiten gaan nog even door: 21, 22
en 23 mei: Het beroemde Kampweekend voor de jeugd. Er wordt
in het clubhuis geslapen en gegeten, de activiteiten vinden buiten plaats. De grote extra activiteit is ook bekend: Een uitstapje
naar een groot park.
Nieuwe leden zijn natuurlijk ook
van harte welkom: inlichtingen te
verkrijgen bij Onno Stoltenborg
tel. 5637856 en Henny van Rooyen tel. 5336239. Ook de jeugdvoorzitter kan jullie alles vertellen: g.jukema@tiscali.nl
Zaterdag 30 mei: Het zeven tegen zeven toernooi voor Senioren, A- en B-junioren. Deze dag
wordt afgesloten met een BBQ
voor jong en oud.
Opgeven bij Micha Pannekoek
tel. 06-43562842.
werd vervangen door Bart Nelis.
Hierdoor schoof Noorman door
naar de spitspositie. De uitstekend doelman Marcel Koekoek
van Vitesse moest nog een paar
maal redding brengen. Kort voor
rust kreeg Noorman een pracht
kans op de 1-2 maar in plaats van
de bal over de op de grond liggende doelman te wippen schoot
hij tegen de doelman aan.
Na rust bleek HFC het kruit verschoten te hebben en speelde het spel zich vooral af op het
middenveld, waarbij Vitesse nog
een aantal goede mogelijkheden
kreeg door de snelle aanvallers
en de lange mensen die in stelling werden gebracht bij corners
en vrije trappen.
Doelman van Rossum werd gedwongen zijn talenten aan te
spreken en dat deed hij bekwaam. Aan de overzijde stond
van Laar tot tweemaal toe in een
uitstekende positie om te scoren
maar zijn afronding was onvoldoende. Na een weergaloze actie van Robin Bakker van Vitesse
gaf hij Milo Cremers de kans van
korte afstand hard in te schieten hij koos slechts voor een
slap lobje. Van Rossum kon daar
nog net een hand achter krijgen
waarmee hij de beste kans van
Vistesse omzeep hiep. In de 89
minuut solliciteerde Vitesse naar
een penalty door Hernan Noorman vast te pakken in het strafschopgebied maar de scheidsrechter wuifde dit weg.
Ver in blessuretijd kreeg Tuncay
Yener de beste kans voor HFC
door van 10 meter afstand de
bal langst het al verlaten doel te
schieten. Aanstaande donderdagavond om 19:30 uur vindt de
return plaats op het veld van de
Kon. HFC. Het belooft een spannende match te worden waarbij
de beide teams nog kans maken
verder te komen in de nacompetitie.
Eric van Westerloo

Lange turndag levert
negen medailles op
Heemstede - Op zaterdag 9
mei vonden in Beverwijk de toestelkampioenschappen turnen
plaats. Ook uit Heemstede was
er een afvaardiging. In de hal
waren al vele mensen aanwezig
om de sporthal om te bouwen
tot een turnarena. Op deze dag
werd uitgemaakt wie kampioen
werd op haar favoriete turntoestel. In verband met de grote
deelname (260 kinderen) en te
weinig juryleden, mocht je maar
op twee onderdelen meedoen.
Vanuit Heemstede waren dat
Maya Ouwehand, Rivka Winkler
en Suzanne Veen. Maya en Rivka
kwamen allebei uit in niveau 9,
maar door de mindere wedstrijdervaringen van Rivka kon ze de
concurrentie niet aan. Zeer vervelend dat de score van Maya op
sprong niet juist in de computer
was gezet. In plaats van een 8.4
werd een 6.4 in de computer gezet en liep zij een huldiging en
de eerste prijs mis.
Na een lange prijsuitreiking
stonden de turnsters Vera Moerbeek, Marlijn Kroezen, Merel van
Sliedregt, Pien de Veen, Myrthe
Joosten, Emma Blad en Suze de

Groot te popelen om aan hun
onderdelen te beginnen. Voor
Vera, Pien, Myrthe, Emma en Suze de eerste wedstrijd buiten de
deur en zij deden het niet slecht
voor de eerste keer. Pien, Myrthe
en Suze wisten zelfs op het podium te komen voor het in ontvangst nemen van hun medaille.
Marlijn had een hapering in haar
vloermuziek, maar ondanks dat
heeft ze wel een goede vloeroefening laten zien. Helaas niet genoeg voor een medaille. Hoe hoger het niveau hoe meer concurrenten dus hoe minder kans op
een medaille.
Als laatste de toppers van GSV
Heemstede. De 3 dames die in
de vijfde divisie turnen. Wen
Shao van de Vijver, Renee Bouman, Willemijn van Deventer,
aangevuld met Donna Bezuur
lieten zien dat zij de klappen van
de zweep kenden. Alle drie de
dames wisten door te dringen
tot de finaleplaatsen. Helaas viel
Donna net buiten de prijzen.
En zo kon de trainster Monique
eindelijk om 20.00 uur tevreden
huiswaarts keren met 9 medailles op zak voor GSV Heemstede.

Zwaar seizoen voor RCH Pinguins
Heemstede - Werd na de overwinning met 8-6 op Kinheim1 gedacht dat een plaats in de
middenmoot van de 4e klasse
C haalbaar zou moeten zijn, na
de ontmoeting tegen Kinheim2 moest die doelstelling aangepast worden. Kinheim-2 bleek
aanmerkelijk sterker te zijn dan
hun eerste team en een blik op
de ranglijst leert dat Kinheim-1
en RCH Pinguïns gezamenlijk de
last van de rode lantaarn moeten dragen.
De Heemsteedse vrouwen wisselen goede met slechte wedstrijden af. Tegen Kinheim-2 was
het weer een slechte. Het veldwerk, met 9 fouten en een paar
denkfouten, was ver onder de
maat. Kennelijk moet nog gewend worden aan de hardere
klappen en het snellere honklopen vergeleken met de 5e klasse
van vorig jaar. Aan de pitching
lag het niet. Sandra Assendelft
met 2.0.6 in 5 innings) en Daniëlle Kuipers (met 1.1.2 in 2 slagbeurten) deden hun werk naar
behoren, maar moesten lijdzaam

toezien hoe de Kinheimers maar
liefst 7 x scoorden, telkenmale
door veldfouten. Vooral de 2e inning was rampzalig: de hele Kinheimer line up kwam aan slag
en na slechts 2 honkslagen en 6
misgrepen van het Heemsteedse veld stond het 0-5 en was de
wedstrijd eigenlijk al gelopen.
Aan slag bleven de Pinguïns ook
al onder de maat op het werpen
van Ingrid Storm. Alleen Bianca de Graaff onderscheidde zich
met 2 uit 3, waaronder een fraaie
tweepitter. In de laatste slagbeurt leek eindelijk gescoord te
worden, toen de honken vol liepen na rake klappen van Bianca
en Nina Dijkstra, maar hun opvolgsters in het slagperk lieten
het afweten. Uiteindelijk werd
het een 0-7 nederlaag, met gevolgen voor de ranglijst:
1. Onze Gezellen-2 4-6 (29-21)
2. DSS-3
3-4 (17- 6)
3. Spaarnwoude-2 3-4 (23-21)
4. Kinheim-2
4-4 (17-20)
5. Olympia-3
4-4 (16-19)
6. Kinheim-1
4-2 (31-33)
7. RCH Pinguïns
4-2 (14-27)
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Start van het werk op Binnenweg
Op maandag 11 mei vond de formele start
plaats van de herinrichting van de Binnenweg
in Heemstede. Wethouder Christa Kuiper
onthulde samen met Mariska Kaptein van de
winkeliersvereniging op de hoek Binnenweg
en Julianalaan een proefvlak met de nieuwe
bestrating. Dit deden zij door het zand weg te
vegen zodat de nieuwe bestrating zichtbaar
werd. Dit vond plaats in de aanwezigheid
van het college van B&W, leden van de
klankbord- en stuurgroep en de winkeliersvereniging. Het proefvlak blijft liggen tot hier
de Binnenweg opnieuw wordt ingericht.

Praat mee
over toekomst
Wilhelminaplein
Vervolg internetdiscussie
Hoe denkt u over het Wilhelminaplein?
Is het alleen een plein om aan te
wonen, een plaats om te parkeren, of
moet er bijvoorbeeld meer horeca
komen, of zouden er misschien meer
evenementen moeten plaatsvinden?

Geef uw mening
De afgelopen drie weken kon u via internet
meepraten over de gewenste functies van
het plein. De eerste sessie van deze
internetdiscussie werd vorige week afgesloten. Binnenkort start de tweede sessie
over knelpunten en dilemma’s die uit de
eerste sessie naar voren zijn gekomen.
De gemeente nodigt u van harte uit om
(weer) mee te praten over de toekomst
van het Wilhelminaplein. Alle inwoners en
organisaties/instellingen in Heemstede
kunnen meedoen. Dus ook als u niet mee
deed aan de eerste ronde!
Zie verder pagina 2

Het proefvlak
In het proefvlak is naast de nieuwe klinkers
ook een stuk van de natuurstenen band
aangebracht. Ook zijn in dit vlak de twee
verschillende kleurcombinaties voor het
ontmoetingsplein
zichtbaar,
waaruit
uiteindelijk nog een keuze wordt gemaakt.

De herinrichting vanaf 18 mei
Op 18 mei 2009 gaan de echte werkzaam-heden beginnen. De afgelopen
weken is Joulz hard bezig geweest de
oude gasleiding te vervangen. Dit werk dat vooruitlopend aan gemeentelijke
werkzaamheden wordt uitgevoerd - is tot
op heden volgens planning verlopen. In de
eerste fase van de herinrichting (tot
medio oktober 2009) wordt vanaf de
Zandvaartkade tot aan de Julianalaan
gewerkt. De straat gaat open van gevel tot
gevel voor de nieuwe bestrating. Alle
bestaande objecten (zoals paaltjes,
banken, vuilnisbakken) worden verwijderd.
Er wordt echter steeds maar een gedeelte
van de straat onder handen genomen,
waarbij het werkgebied verschuift van
zuid naar noord. Dit werkgebied wordt zo
compact mogelijk gehouden. Zo wordt
voorkomen dat dit deel gelijktijdig openligt.

2 0 0 9

Openingstijden
gemeente tijdens
feestdagen
In de tweede fase (van januari tot en met
september 2010) wordt het gedeelte vanaf

de Julianalaan tot aan de Koediefslaan
aangepakt.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

De gemeentelijke afdelingen zijn op de
volgende (feest)dagen gesloten:
- donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
- vrijdag 22 mei
- maandag 1 juni (tweede pinksterdag)
De sluiting geldt ook voor Loket
Heemstede en het Serviceloket
Begraafplaats.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Werk aan de weg

Vervolg van internetdiscussie Wilhelminaplein

Knelpunten & dilemma’s
De gemeente wil het historisch karakter van
het Wilhelminaplein beschermen. Het is de
bedoeling zoveel mogelijk belanghebbenden
te betrekken bij de ideeën-/planvorming
voor het plein. Daarom nodigen wij u van
harte uit mee te praten via internet. De internetdiscussie verloopt in twee sessies: eerst
zijn de behoeften geïnventariseerd, daarna
worden de knelpunten en dilemma’s in
kaart gebracht. De tweede sessie loopt
vanaf half mei tot 2 juni.

Winkelgebied Binnenweg
- Tot half juni 2009: vervangen van gasleidingen door Joulz, onderdeel van Eneco
Energie. Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie. Tussen 13 en 15 mei worden
graafwerkzaamheden uitgevoerd op de kruising Binnenweg - Julianalaan. Zowel de
Binnenweg als de Julianalaan zijn ter hoogte dit kruispunt gedurende één dag afgesloten voor alle verkeer.
- 18 mei tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de
Julianalaan).

Aanmelden
Heeft u meegedaan aan de eerste sessie?
Dan krijgt u automatisch via de mail een
uitnodiging voor deelname aan sessie 2.
Bent u een nieuwe deelnemer? Dan kunt u
zich aanmelden via de website van
Synmind, het bureau dat deze internetdiscussie ondersteunt: www.synmind.com.

H E E M S T E D E

Op de homepage klikt u rechtsboven de
tekst 'Dialoog Wilhelminaplein' aan. U krijgt
dan binnen 24 uur de inloggegevens. Heeft
u geen internet, maar wilt u wel graag meepraten over het Wilhelminaplein? Neemt u
dan contact op met het bureau Synmind,
telefoon (023) 711 44 43.

Vervangende dagen afvalinzameling
in verband met Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, zamelt De Meerlanden geen afval in in de
gemeente Heemstede. Ook is deze dag de milieustraat gesloten. Dit heeft gevolgen
voor de afvalinzameling in een aantal wijken in de gemeente. Op onderstaande, vervangende dagen zamelt De Meerlanden het huisvuil of gft-afval in deze wijken in:
Wijk 3a: gft-afval van 21 naar 22 mei
Wijk 3b: restafval van 21 naar 22 mei
Deze informatie staat ook op de afvalkalender die eind 2008 huis aan huis verspreid is.

Kapvergunning(en)
Er zijn kapvergunningen verleend voor:
- Het kappen van 2 dennen op het perceel Cesar Francklaan 33, kadastraal bekend
gemeente Heemstede, sectie A. 07786. De bomen worden gekapt omdat de bomen ziek
zijn.
- Het kappen van 1 kastanje op het perceel Pieter de Hooghstraat 24, kadastraal bekend
gemeente Heemstede, sectie A. 05060. De boom wordt gekapt in verband met aantasting
door de kastanjeziekte.

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld.
Deze routes worden met borden aangegeven. Uitgebreide informatie over het project
‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
Tot half mei 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de
Lanckhorstlaan.
De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

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

Cruquiusweg, van Nijverheidsweg tot Wipperplein
Tot begin juni 2009 is de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg, tussen
Nijverheidsweg en Wipperplein, afgesloten voor alle verkeer.
De afsluiting is noodzakelijk voor de uitvoering van rioleringswerkzaamheden in het
gebied. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Nijverheidsweg, de Van den Eijndekade en
Heemsteedse Dreef.
In verband met de realisatie van een tijdelijke doorgang voor hulpdiensten op de kruising
Nijverheidsweg - noordelijke parallelweg Cruquiusweg, wordt het verkeer op de hoofdrijbaan van de Cruquiusweg naar één rijbaan geleid. Autoverkeer, komende vanuit
Hoofddorp, moet rekening houden met enige vertraging.

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Als eerste
wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Mozartkade en de Diepenbrocklaan.
Bestemmingsverkeer voor de Mozartkade, Johannes Verhulstlaan en Van Breelaan
wordt omgeleid via de Diepenbrocklaan.
De kruising Von Brucken Focklaan/Bernard Zweerslaan/Van Breelaan wordt afgesloten
voor alle verkeer. De Beatrixschool is gedurende deze eerste fase alleen bereikbaar via
de Von Brucken Focklaan.

Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/Vondelkade
Aan deze kapvergunningen zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere voorschriften verbonden: deze vergunningen zijn pas van kracht met ingang van de
dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.
Er is een kapaanvraag geweigerd voor:
- Het kappen van 1 wilg op het perceel Johannes Vermeerstraat 7, kadastraal bekend
gemeente Heemstede, sectie A. 06303. De vergunning is geweigerd omdat de wilg beeldbepalend voor de omgeving is, (artikel 4.3.4). Collegebesluit 7-4-2009.
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 mei 2009 zes weken ter inzage in
de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen deze besluiten bezwaar
maken.

Van 25 mei tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/
Camphuysenlaan/Vondelkade de bestrating van de wegen hersteld. Bewoners van dit
gebied ontvangen een brief over de planning van de werkzaamheden.

Vaststelling Verordening
In zijn vergadering van 23 april 2009 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009 vast te
stellen, onder intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Heemstede 2007 (vastgesteld bij raadsbesluit van 26 april 2007, nr. 11).
De vastgestelde verordening ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage in het raadhuis.
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Verkiezing Europees Parlement 2009
Wijzigingen bij verkiezing Europees Parlement 2009
Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus. Dit keer worden de leden voor het Europees
Parlement gekozen. Omdat onder andere de Kieswet op een aantal belangrijke punten is
aangepast, willen wij u op de hoogte brengen van voor u belangrijke wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer met stemmachines gestemd mag worden. Dit
betekent dat er weer met stembiljetten en het klassieke rode potlood gestemd moet worden.
Wat betekent dat voor u? Mogelijk moet u wat langer wachten dan u gewend was. Want het
proces van het uitbrengen van de stem duurt langer. Het zal voor velen van u wennen zijn
en wellicht gaat u voor de eerste keer stemmen met het rode potlood. Want de gemeente
Heemstede heeft al sinds het begin van de jaren 90 gebruikgemaakt van de stemmachine.
Mocht u vragen hebben over de nieuwe manier van stemmen, dan kunnen de stembureauleden u straks in het stembureau uiteraard uitleg geven.

H E E M S T E D E
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Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1,
tel. 548 56 47.
Plaats:
Datum:

Heemstede
woensdag 22 april 2009

De burgemeester voornoemd,
mevrouw drs. M.J.C. Heeremans

Stemmen in een andere gemeente en stemmen bij volmacht
Op 4 juni 2009 worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement gekozen.
Iedereen, die stemgerechtigd is voor deze verkiezing en die op 22 april 2009 in de gemeente
Heemstede als inwoner geregistreerd stond, ontvangt uiterlijk 21 mei 2009 een stempas om
aan de stemming deel te nemen. Wat moet u doen als u uw stempas kwijt bent of naar uw
mening ten onrechte niet ontvangen heeft, als u zelf niet kunt stemmen of in een andere
gemeente wilt stemmen?

Ik ben mijn stempas kwijt of heb deze niet ontvangen
Willekeurig stembureau
De gemeente Heemstede doet ook bij deze komende verkiezing mee aan het 'Stemmen in
een willekeurig stembureau'. Dit betekent dat u ook deze keer in elk stembureau naar keuze in Heemstede kunt stemmen.

U kunt tot uiterlijk 2 juni 2009 bij de afdeling Publiekszaken een vervangende stempas
aanvragen. Als u uw stempas terugvindt, kunt u deze niet meer gebruiken. Deze wordt als
vervallen geregistreerd.

Ik ben niet in de gelegenheid om zelf te stemmen
Identificatieplicht
Let op, in de wet is nu een identificatieplicht opgenomen. Deze houdt in dat u samen met
uw stempas verplicht een geldig legitimatiebewijs moet tonen. Houdt u daar rekening mee!
Mocht u willen stemmen en uw legitimatiebewijs is verlopen, dan moet u minimaal één
week vóór de verkiezing bij de publieksbalie van de gemeente een nieuw document
aanvragen en deze uiteraard ook voor het stemmen ophalen.
Zonder geldig legitimatiebewijs mag u dus niet stemmen!

U moet zelfstandig kunnen stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt bij het
stemmen. Mogelijk heeft in het verleden iemand u geholpen met het drukken op de juiste
knoppen, omdat u er misschien niet zelf bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor u
was. Nu moet u alleen het stemhokje ingaan om te stemmen. Verschillende stemlokalen
zijn toegankelijk voor rolstoelen. Daarnaast is het ook mogelijk om het tafelblad van het
stemhokje te verlagen, zodat u eventueel zittend in een rolstoel uw keuze kunt aangeven.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Publiekszaken, tel. (023) 548 56 47 of 548 56 48.

Stemmen in een voor mindervalide kiezers ingericht stembureau
De burgemeester van Heemstede, mevrouw drs. M.J.C. Heeremans maakt bekend, dat
voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009
onderstaande stemlokalen op zodanige wijze zullen zijn ingericht, dat voor mindervalide
kiezers de mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te brengen.
Nummer
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

Aanduiding stemdistrict
Raadhuis
Heemhaven
Voorwegschool
Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209
Schoolgebouw
De Evenaar
De Luifel
Bibliotheek
Het Overbos
Crayenesterschool
Bosch en Hovenschool, A. Pauwlaan 19

Adres stemdistrict
Raadhuisplein 1
Von Brucken Focklaan 20
Voorweg 24
Glipper Dreef 209
Reggelaan 14
Van der Waalslaan 33
Herenweg 96
Julianaplein 1
Burgemeester van Lennepweg 35
Crayenestersingel 37
Adriaan Pauwlaan 19

Een kiezer, die gebruik wil maken van één van bovengenoemde stemlokalen kan met zijn/
haar stempas zelf bepalen in welke van deze stemlokalen hij/zij zijn/haar stem uitbrengt.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand machtigen. Deze
persoon brengt uw stem dan uit, tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. De gemachtigde
mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen en moet deze tegelijk met de eigen stem
uitbrengen. De gemachtigde moet hiervoor óf uw tot volmachtbewijs gemaakte stempas
meenemen óf het groene volmachtbewijs dat door de gemeente verstrekt is.
Er zijn twee manieren om iemand te machtigen.
• De gemachtigde woont ook in de gemeente Heemstede
Als de gemachtigde ook in de gemeente Heemstede woont, dan kunt u deze via uw stempas
machtigen. U kunt hiervoor het gedeelte van de volmacht op de achterzijde van uw stempas
volledig invullen. Zowel u als volmachtgever als de gemachtigde moeten het volmachtbewijs
ondertekenen. Aan deze machtiging is geen uiterlijke termijn verbonden. In principe kunt u
zelfs op de verkiezingsdag nog iemand via uw stempas machtigen.
• De gemachtigde woont in een andere gemeente
Als u iemand in een andere gemeente wilt machtigen, kunt u hiervoor bij de afdeling
Publiekszaken een formulier krijgen. Dit moet u ingevuld en -door u als volmachtgever en
door de gemachtigde- ondertekend op uiterlijk 25 mei 2009 bij de afdeling Publiekszaken
inleveren. De gemachtigde krijgt van de gemeente een groen volmachtbewijs toegezonden.
Hiermee kan de gemachtigde uw stem uitbrengen. Uw stempas vervalt door deze procedure
en kan daardoor niet meer gebruikt worden.

Ik wil in een andere gemeente stemmen
Als het voor u gemakkelijker is om in een andere (Nederlandse) gemeente te stemmen, dan
kunt u uw stempas tot uiterlijk 25 mei 2009 schriftelijk om laten zetten in een kiezerspas.
Hiermee kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen. Ook kunt u tot uiterlijk 2 juni uw
stempas persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekszaken om laten zetten in een
kiezerspas. Als u een kiezerspas heeft gekregen, is uw stempas vervallen. Deze kan dan
niet meer gebruikt worden.
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen, dat u bij het stemmen uw stempas én een geldig
legitimatiebewijs mee moet nemen. Zonder stempas en geldig legitimatiebewijs kunt
u niet stemmen!

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen

2009.102
2009.103

het uitbreiden van een woonhuis
plaatsen lichtreclame
het uitbreiden van een woonhuis
het wijzigen van de pui/kozijnen aan
de voorgevel
het veranderen van het bedrijfspand in
bedrijfsruimte met bovenwoning
plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

-

Jan van den Bergstraat 77
Binnenweg 46
Voorweg 55
Blekersvaartweg 3

2009.044
2009.051
2009.076

-

Cloosterweg 5-7-9

2009.096

-

J. Dixlaan 24

Aanvraag sloopvergunning
2009.921

het verwijderen van gevelpanelen

-

Offenbachlaan 2-97
Bartoklaan 2-106
Ravellaan 1-22

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 8 mei 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2008.316
2009.026
2009.030
2009.032

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een inlooppoort en hekwerk
het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een erfafscheiding

-

J. Dixlaan 24
Winterlaan 3
Haya van Somerenpad 2
Patrijzenlaan 11

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 8 mei 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2008.340

-
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Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning
en ontheffing bestemmingsplan

Aanvragen bouwvergunning
2009.069
2009.097
2009.098
2009.101

H E E M S T E D E

-

Heemsteedse Dreef 265

2009.007

het uitbreiden van een woonhuis en
bouwen kelder
het optrekken van de achtergevel

-

2009.016

het optrekken van de achtergevel

-

Jacob van Campenstraat 15
Havenstraat 15

het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een dak op de garage
en wijzigen zijgevel
het plaatsen van een tijdelijk bouwbord

-

Burg. van Lennepweg 5
Burg. van Lennepweg 8
Crayenesterpad 1

-

Zandvaartkade hoek
Binnenweg

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 14-05-2009 gedurende 6 weken op maandag
tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden
kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verordening Langdurigheidstoeslag
De gemeenteraad van Heemstede heeft op 23 april 2009 de Verordening
Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009 vastgesteld. De langdurigheidstoeslag is bedoeld als financiële ondersteuning aan personen die voor langere tijd moeten
rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Er gelden
wel bepaalde voorwaarden voor het toekennen van langdurigheidstoeslag. Een daarvan is
dat men gedurende 60 maanden een inkomen moet hebben gehad van ten hoogste 110%
van de bijstandsnorm.
Informatie over deze toeslag is te verkrijgen bij de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken
te Heemstede.
De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2009. De verordening
kunt u terugvinden op website www.iasz.nl (via downloads/beleid en verordeningen).

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij
de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 8 mei 2009)
2009.079
2009.085

het uitbreiden van een woonhuis
het vergroten van twee dakkapellen op
het zijgeveldakvlak

-

Valkenburgerlaan 26
Jan Steenlaan 30

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 8 mei 2009)
2009.087

het veranderen van een vlonder en
aanbrengen damwand t.b.v. grondkering

-

Jan van Gentlaan 9

Verleende sloopvergunning (verzonden 6 mei 2009)
2008.934

het gedeeltelijk slopen van de woning
en winkelruimte

-

het verwijderen van gevelpanelen

-

Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale
informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Binnenweg 55

Verleende sloopvergunning (verzonden 8 mei 2009)
2009.921

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.

Offenbachlaan 2-97
Bartoklaan 2-106
Ravellaan 1-22

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Gevaar of schade op straat
doorgeven?
www.heemstede.nl
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Meldpunt overlast
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Serviceloket Begraafplaats

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

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische
manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het
meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de
overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat
heeft, neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw
melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de
hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de
hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62.
Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Houtfestival met muziek,
theater, kunst en markten
Regio – Op zaterdag 20 juni van
20.00 – 24.00 uur en zondag 21
juni van 12.00 – 22.00 uur wordt
het Houtfestival gehouden. Locatie: stadspark Haarlemmerhout in Haarlem (gratis toegang). Het Houtfestival brengt
mensen van verschillende culturen, achtergronden en leeftijden bij elkaar en biedt de kans
om elkaar te ontmoeten via muziek, theater, dans, beeldende
kunst en nieuwe media. Al bijna
25 jaar komen bijna 25.000 bezoekers uit Haarlem en de wijde
regio af op de unieke en veelzijdige programmering, de ontspannen sfeer en de laagdrempelige uitstraling. Openheid onderscheidt dit festival van andere festivals. Van oudsher is het
festival niet-commercieel en be-

houdt daardoor haar eigen karakter. Wereldmuziek is het gezicht van het Houtfestival en
door de zoektocht in stijl en genre steeds weer grensoverschrijdend en vernieuwend. Daarnaast zijn er voor jong en oud
kwalitatieve theaterproducties
en de kunstbelevenis wordt versterkt door veldtheater en installaties op het terrein.
Samenwerking Tropentheater
Dit jaar is er voor het eerst een
samenwerking gezocht met het
Tropentheater in Amsterdam.
Om een inspirerende en kleurrijke totaalervaring neer te zetten
werken de programmeurs van
het Tropentheater, Emiel Barendsen en Francis de Souza, belangeloos mee. Net als het Tropen-

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

theater, presenteert het Houtfestival het publiek de culturele rijkdom dat de wereld heeft te bieden. Van authentiek en traditioneel naar de meest moderne
mengvormen.
Gipsy Road Show: een zigeunerfestival binnen het Houtfestival
Een dwarsdoorsnede van de hedendaagse Nederlandse zigeunercultuur is te horen en te zien
op het festivalterrein. Muziek,
dans, theater, poëzie en beeldende kunst worden met passie
en vuur gebracht. Voor de liefhebbers letterlijk een prachtige
buitenkans. Voor de nieuwsgierigen een mooie gelegenheid om
kennis te maken met de Sinti- en
Roma-cultuur in het algemeen
en de muziek in het bijzonder.
Benieuwd naar de rest van het
programma? Vanaf half mei is
de hele programmering bekend
op www.houtfestival.nl en in de
media.

Wandelen op Landgoed Hageveld
Heemstede - Zondag 17 mei
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie op Hageveld in Heemstede. Landgoed
Hageveld heeft niet alleen een
rijke historie maar het is ook een
prachtig, hoewel bedreigd, stuk
natuur waar nog veel te ontdekken valt. Natuur en landschap
hier zijn uniek voor Heemstede!
Gelegen op een van de meest
oostelijk gelegen strandwal van
Zuid-Kennemerland is Hageveld het enige landgoed waar de
oude, beboste duinenrij zonder
onderbreking door een weg of
woonwijk overgaat in de veenweiden langs het Spaarne. Dit
halfnatuurlijke landschap is
door eeuwenlang menselijk gebruik ontstaan. In de weilanden
broeden weidevogels als kievit,
tureluur en scholekster. Uit de
poeltjes en ondiepe sloten klinkt
het gezang van de rugstreep-

pad. Langs de smalle bosranden
fladderen verschillende soorten
vleermuizen, op zoek naar insecten. Hun kolonies leven in holle
bomen op het landgoed. In het
bos met de lage hobbelduintjes
bloeien in het voorjaar vogelmelk, helmbloem, maagdenpalm
en dagkoekoeksbloem. Tijdens
deze IVN-wandeling wordt ook
ingegaan op de geschiedenis
die teruggaat tot de 15e eeuw.
Tevens maakt Hageveld deel uit
van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en vormt
een rustpunt voor met name vogels en vleermuizen.
Vertrek om 14.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats voor
de hoofdingang van de school.
Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie: Hans Kerkhoff,
023-5288577 of op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

