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Heemstede - “Ze vallen bijna niet op tussen het voorjaarsgroen, 
maar er is echte liefde tussen deze twee halsbandparkieten.” 
Zo schrijft Maarten Meijer uit de Nic. Beetslaan in zijn mail naar 
de redactie. Pracht plaatje! (redactie@heemsteder.nl)
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RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Heemstede blijft bouwen
Heemstede - Volgende week 
vergadert de gemeenteraad over 
het investeringsprogramma o.a. 
voor het bouwen in Heemstede. 
De Provincie trekt om de vijfjaar 
geld uit dat gemeente naar be-
hoeven kan inzetten bij nieuw- 
of vervangende bouw, het op-
waarderen van de openbare 
ruimte en voor bodem en ge-
luidmaatregelen. Voor Heemste-
de ligt er de komende jaren voor 
ruim 500.000 euro klaar. Voor-
waarde is wel dat de gemeen-
te met een voorstel komt met 
uitgewerkte plannen. Dit voor-
stel ligt nu klaar ter behande-
ling in de raad. In geheel Noord-
Holland moeten er tot en met 
2014 54.000 woning bijkomen. 
In Heemstede 1185 tot aan het 
jaar 2020. In het voorstel staat te 
lezen: “Dit wordt gehaald.”  Het 
gemeentebestuur gaat er van 
uit dat er behoefte bestaat aan 
middeldure en dure huurwonin-
gen en middeldure koopwonin-
gen. De sociale huurwoningen 
worden gevonden door oude te 
slopen en daar nieuwe voor te 
bouwen. In het stuk valt ook te 
lezen dat de behoefte aan wo-
ningen en daarmee de nieuw-
bouw van woningen niet zal 
stoppen na 2014. Gezien de be-
perkte ruimte staan de nu nog 
groene gebieden dan mogelijk 
onder druk. 

Waar komen de woningen?
Aan de haven komen 80 tot 100 

appartementen waar nu nog het 
Zilveren Kruisgebouw staat. Er 
komt tevens een horecavoorzie-
ning en winkel(s). Op het terrein 
van het voormalige Nova Colle-
ge komen 99 woningen en ap-
partementen waarvan 33 in de 
sociale sector. Het oude Over-
bos wordt afgebroken en daar-
voor in de plaats komen 97 du-
re zorghuurwoningen en 42 ap-
partementen voor psychogeria-
trische patiënten. De bibliotheek 
wordt uitgebouwd zodat al-
le functies op de begane grond 
komen. Op de bovenetage ko-
men 7 appartementen.
Het Watertorenplan is nog niet 
af, daar komen nog 118 appar-
tementen bij. Op het terrein van 
het oude Spaarne Ziekenhuis 
komen 137 woningen en ap-
partementen waarvan 31sociale 
huurwoningen. Op de plaats van 
de oude Zusterflat aan de Joh. 
Wagenaarlaan staan 43 wonin-
gen in de planning. Op het ter-
rein van garage Van Lent komen 
22 luxe koopwoningen.
Ten slotte komen er op het ter-
rein van de Hartekamp nog 271 
zogenaamde zorgplaatsen.
Al dit moois gaat 97 miljoen eu-
ro kosten waarvan marktpartij-
en 94 miljoen investeren, de ge-
meente 2,5 miljoen en de pro-
vincie 350.000 euro bijdraagt.

Er is meer
Naast de woningbouw die voor-
al uit appartementen zal bestaan 

wordt er geld uitgetrokken om 
het Wilhelminaplein nieuw le-
ven in te blazen. Het plein wordt 
getransformeerd van een ver-
keersplein tot een ontmoetings-
plein. Een investeerder wil een 
hotel-restaurant openen in de 
voormalige Pandahof. Het sport-
park krijgt een skate-route, een 
voetbalkooi, fitnesstoestellen en 
een verbinding voor het langza-
me verkeer.
Er wordt een speelbos aange-
legd in het park Meermond voor 
kinderen van 1-17 jaar.
Het middengebied van de pro-
vinciënwijk wordt opgeknapt, de 
noordkop van de Blekersvaart-
weg krijgt een ander aanzicht. 
Daarbij staat de uitbreiding van 
Albert Heijn nog steeds in de 
planning evenals de bouw van 
twee appartementencomplexen 
bovenop de winkel. Omdat Al-
bert Heijn weinig haast maakt 
staat de provinciale bijdrage op 
de tocht. 

Het laatste stuk van de Binnen-
weg zal worden voltooid. Uit de 
stukken blijkt dat ook de Vomar 
plannen heeft haar winkel te 
vergroten of te verplaatsen.
Er wordt ook nog geld uitgetrok-
ken voor de sanering van ver-
vuilde grond en voor het terug-
dringen van overmatig (verkeer) 
geluid op verschillende locaties. 
De gemeenteraad spreekt zich 
op 27 mei uit over de plannen.
Eric van Westerloo

Liefde in Groenendaal

óók elke week op
www.heemsteder.nl

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

5.50
500 gram

GEGRILDE
SPARERIBS

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Saskia Krap neemt het roer over 

Leny en Jos Brouwer stoppen met 
Bloemenkiosk ‘De Klimplant’
Heemstede – Na ruim 38 jaar 
stoppen Leny en Jos Brouwer 
met hun aan de Raadhuisstraat 
24 B gevestigde Bloemenki-
osk ‘de Klimplant’. Zij hebben 
zich al die jaren mogen verheu-
gen in een grote vaste klanten-
kring; zorgzaam opgebouwd 
door kwaliteit, service en goede 
contacten. Ook het sociale as-

pect speelde een grote rol. Zij 
zijn dan ook trots op hetgeen 
zij, met het aan hen geschonken 
vertrouwen hebben bereikt en 
kijken terug op een fantastische 
tijd, waarin het weliswaar hard 
werken was maar het ook veel 
voldoening gaf. Het bloemenvak 
is een uitdaging om te werken 
met puur natuur in wisselende 

seizoenen. Met de natuurpro-
ducten mochten zij veel gele-
genheden opluisteren met hun 
bloemencreaties. Dit alles zullen 
zij zeker gaan missen, maar aan 
alles komt een eind.
Jos en Leny zijn er in geslaagd 
een goede opvolgster te vinden 
in de persoon van Saskia Krap-
Van Baars, een gediplomeerd en 

ervaren bloemiste die ook be-
kendheid geniet in het arran-
geren van luxe zijden bloemen. 
Leny en Jos Brouwer zijn er van 
overtuigd dat Saskia hun zaak 
zal voortzetten met de u beken-
de service en kwaliteit en spre-
ken de wens uit dat ook zij uw 
vertrouwen zal genieten.
Zij zal door hen de eerste twee 
weken bij hun leveranciers, cli-
enten en afnemers worden ge-
introduceerd. Tevens hopen Le-
ny en Jos Brouwer in de week 
van 25 tot 29 mei afscheid te 
mogen nemen van al hun ver-
trouwde klanten waarbij zij een 
leuke attentie zullen aanbieden. 

Het in Hoofddorp wonende 
tweetal hoopt natuurlijk met 
veel van hun vaste klanten de 
hand te kunnen schudden. Het 
zal best even wennen zijn, na 
bijna 40 jaar niet elke dag er zo 
vroeg uit moeten en zulke lange 
werkweken te maken. 70 Of 80 
uur per week is geen uitzonde-
ring! De Klimplant is een van de 
mooiste locaties voor een bloe-
menkiosk. In de winkelstraat en 
met een aantal parkeerplaatsen 
voor de deur. Toch kijken Leny 
en Jos uit naar hun ‘nieuwe’ le-
ven. Ze staan nu nog onbevan-
gen tegenover het afscheid, 
maar als het uur U nadert en 
tijdens het afscheid volgende 
week zal het misschien best wat 
emotioneel worden. De twee 
kenden ook zoveel Heemstede-
naren. Generaties kwamen bij 
hen bloemen kopen. Overigens 
is deze bloemenzaak de oudste 
in Heemstede met één eigenaar. 
Vanaf 1972 staan Jos en Leny in 
de kiosk, die vroeger overigens 
kleiner was. Uitbreiding naar de 
huidige vorm en grootte vond 
plaats precies toen de zaak 12,5 
jaar bestond. 
Als je vraagt wat de favoriete 
bloemen zijn vinden Jos en Le-
ny eigenlijk – hoe kan het ook 
anders – dat ieder seizoen iets 
moois te bieden heeft. Alle bloe-
men zijn mooi, maar toch noemt 
Jos de pioenrozen en campanu-
la’s die deze periode veel ver-
krijgbaar zijn. Het vak is aan-
trekkelijk omdat de sortering 
ieder seizoen wisselt. Nu vol-
op zomerbloemen, in november 
kerstbomen... Leny geeft aan 
dat alle bloemen hun charme 
hebben, mits het arrangement 
van het boeket maar goed is. En 
dat nu was altijd in goede han-
den bij haar en haar man Jos. 
Dat zal ook zo zijn bij hun op-
volgster Saskia. Het concept van 
de bloemenzaak blijft hetzelfde 
en dat geldt ook voor de ope-
ningsdagen (alle dagen behalve 
maandag en zondag).

U bent van harte welkom bij ‘de 
Klimplant’, Raadhuisstraat 24 B, 
naast het oude postkantoor. Te-
lefoon: 023-5291743.

Afscheid in raad 24 juni

Geen wachtgeld voor Sjaak Struijf
Heemstede - Van wethouder 
naar directeur van een sociaal 
cultureel centrum. Sjaak Struijf 
had als wethouder o.a. cultuur in 
zijn portefeuille en verdedigde 
met verve, naast alle andere be-
langrijke zaken, om cultuur bin-
nen Heemstede in stand te hou-
den. Hij was een veel en graag 
geziene gast bij tal van sociale 
en culturele activiteiten binnen 
de gemeente. Sjaak Struijf liep 
warm voor nieuwe plannen en 
ideeën en kon goed luisteren.
Het is dan ook niet zo verwon-
derlijk dat juist Casca, de Heem-
steedse cultuurtempel, hem 
vroeg om de nieuwe directeur te 
worden.  Vanuit de politiek kent 

Sjaak de wens om de komende 
jaren te bezuinigen op het soci-
aal cultureel werk. Met zijn ken-
nis van de problematiek weet hij 
de juiste routes te bewandelen 
om de voorgenomen bezuinigin-
gen op te vangen of misschien 
te voorkomen.
Hij gaat leidinggeven aan een 
team dat al enige jaren mee-
loopt, maar zal zeker ook zijn ei-
gen invulling willen geven. “Ik 
ga per 1 juli aan de slag”, zegt 
Struijf “en zie dit als een mooie 
uitdaging. Ik ken door mijn werk 
als wethouder veel mensen en 
organisaties waardoor ik, naar 
ik verwacht, voordeel kan ha-
len voor de organisatie Casca. 

Een bijkomend voordeel voor de 
gemeente is dat zij nu geen 
wachtgeld voor mij hoeft te be-
talen en dat verlicht de pijn van 
eventuele bezuinigingen een 
beetje.”
In de raadsvergadering van 24 
juni neemt Sjaak Struijf afscheid 
als raadslid voor de PvdA, om-
dat het raadslidmaatschap niet 
valt te rijmen met een functie 
bij een instelling die deels draait 
op subsidie van de gemeente. 
Hij zal in de raad worden opge-
volgd door Marie- José Nelis-
sen en Johan Maas zal, naar alle 
waarschijnlijkheid, Struijf opvol-
gen als fractievoorzitter. 
Eric van Westerloo
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Beeldarchief Heemstede 
via website voor iedereen
Heemstede - Hoe zag je huis er 
vroeger uit, stond er zo`n grote 
boom in de straat? Zat er echt 
een kruidenierswinkeltje daar op 
de hoek? Liep de tram vroeger 
echt zo dicht langs de huizen? In 
die voorkamer werden vroeger 
bezems en borstels verkocht! Je 
kan het je bijna niet meer voor-
stellen, maar vanaf maandag-
middag 17 mei 2010 is dat alle-
maal te zien op de beeldcollec-
tie van de gemeente Heemstede 
die digitaal beschikbaar is op de 
Beeldbank van het Noord-Hol-
lands Archief. Bij elkaar gaat het 
om ruim 5.000 foto’s, prentbrief-
kaarten, prenten en tekeningen, 
die toegankelijk worden voor al-
le burgers. De foto’s overspan-
nen de periode 1900 - 1995. Er 
is vanaf de ontdekking van de 
fotografie heel veel afgekiekt in 
dorpen en steden. Gemeenten 
legden graag vast hoe situaties 
eruit zagen als bij het maken van 
nieuwe bouwplannen. 
Maandagmiddag gaf drs. L. 
Zoodsma, directeur van het 
Noord Hollands Archief en ge-
meentearchivaris van Bloemen-
daal en Heemstede in de Jans-
kerk in Haarlem een korte uit-
leg over het Noord Hollands Ar-
chief, dat thans beschikt over 
veertien kilometer archief. Aan-
gevuld met de bijzondere col-
lectie die de vroegere direc-
teur van de Heemsteedse bibli-
otheek, Hans Krol, verzamelde 
op de zolder van de bibliotheek 
aan de Heemsteedse Dreef. Drs. 
Alex de Bruin, de hoofdconser-
vator, gaf uitleg over het proces 
van digitaliseren van de voorlo-
pig 10.000 foto`s die nu beschik-
baar zijn. Hoe noodzakelijk het 
was om dat prachtige materi-
aal digitaal vast te leggen, om-
dat afdrukken, tekeningen  en 

prenten in kwaliteit kunnen ver-
slechteren.  Hoe op de website 
www.noordhollandsarchief.org/ 
iedereen toegang kan krijgen 
tot het beeldmateriaal en zelfs 
kan downloaden. Hij nodigde de 
burgemeesters van Heemstede, 
M. Heeremans en van Bloemen-
daal, R. Nederveen uit om met 
een simpele muisklik het beeld-
materiaal toegankelijk te maken 
voor het publiek. Marianne Hee-
remans zag de mogelijkheden 
voor de steeds groeiende groep 
mensen die geïnteresseerd zijn 
in de geschiedenis van hun dorp 
, straat of omgeving, maar ook 
voor mensen  die bezig zijn hun 
familiegeschiedenis uit te vis-
sen. Ze was onder de indruk van 
de mogelijkheden en er eigenlijk 
een beetje trots op.  
Leuk dat Heemstede in die Jans-
kerk ook een eigen stukje terri-
torium heeft in de vorm van 
een eigen  Heemsteedse Kapel, 
waar vroeger de adellijke eige-
naren begraven werden. Neder-
veen wist te vermelden dat hob-
byisme van raadsleden een en-
kele keer goed kan uitpakken, 
want het was het Bloemendaal-
se gemeenteraadslid Bispinck 
die vanaf 1915 alles fotografisch 
wilde vastleggen. Bestuursle-
den van de Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek, 
ook aanwezig tijdens de officië-
le start van  de digitale beschik-
baarstelling, waren bijzonder blij 
met de mogelijkheden voor hun 
vereniging. Als vereniging met 
een groot aantal vrijwilligers die 
veel naslagwerk verrichten, had-
den zij al een goede band met 
dit voormalig Rijksarchief en 
heeft nu  een nog gemakkelijker 
toegang tot een groot archief 
met digitale foto`s.
Ton van den Brink

Win de metamorfose van de maand
Heemstede - Hair & Beauty Lounge Heemstede aan de ble-
kersvaartweg 14, geeft iedere maand een complete metamor-
fose weg! 
Mieke Hulsbergen: “Voordat we beginnen wordt er tijdens een 
ontspannen kennismaking in de lounge, eerst goed gekeken 
naar wie er bij ons in de stoel zit. We bekijken hoe we op gebied 
van schoonheid het beste in u naar voren kunnen halen, op zo’n 
manier dat u uzelf blijft. 
Een combinatie van gelaatsvorm, huids- en haarkleur, de kleur 
van de ogen, maar ook het karakter en levensstijl, spelen daarbij 
natuurlijk een belangrijke rol. 
Samen met onze winnaar gaan we opzoek naar de look die het 
beste bij hem of haar past! We richten ons hierbij vooral op haar 
en make-up. Er wordt gekeken naar nieuwe modetrends en we 
halen de trukendoos uit de kast!
Iedere tweede week van de maand kunt u het resultaat van 
de metamorfose van de maand bewonderen in een uitgebrei-
de special van de Heemsteder, waarin onze winnaar in de spot-
lights zal worden gezet. 
Meer informatie vindt u op onze website: www.hblheemstede.nl

Inschrijven
Wilt u uzelf opgeven of kent u iemand waarvan u vindt dat die-
gene écht een metamorfose heeft verdiend? Dan kunt u uzelf of 
iemand anders t/m 12 juni 2010 aanmelden via het inschrijffor-
mulier aan de receptiebalie van Hair & Beauty Lounge Heemste-
de, Blekersvaartweg 14a, 023-5474435.

Heemstede – In de krant van 
5 mei jl besteedde ‘de Heem-
steder’ aandacht aan de Moe-
derdagactie ‘Wie heeft de liefste 
moeder?’. Deze actie werd ge-
initieerd door High-Teathuis.nl, 
een bedrijf dat high tea’s aan-
biedt, helemaal ‘van nu!’. Vaders 
en kinderen konden ‘mamma’ 
aanmelden als liefste moeder 
met een kort woordje ‘waarom’. 
Natuurlijk, alle moeders zijn lief, 
zorgzaam, knap, grappig, slim 
enz. Enz. Maar ja, je laat het pas 
echt weten met een origineel ca-
deau: een high tea thuis! Dat is 

niet alleen erg lekker, maar mam 
hoeft er ook niets voor te doen. 
Ja, lief zijn. Maar dat was ze al! 
De mamma van Elise en Puck uit 
Heemstede heeft nu zo’n heer-
lijke traktatie gewonnen. Ze zal 
getrakteerd worden door het 
bedrijf achter deze Hight Tea 
Thuis, en dat is ECM Catering, 
zie: www.high-teathuis.nl
Rechts van de fot ziet u het 
briefje dat de Heemsteder ont-
ving van Elise (6) en Puck (4) 
Peeperkorn. Ze (met behulp van 
pappa) hebben er ook een aller-
liefste foto bij gestuurd.

ze altijd mij altijd zo lekker in-
stopt in een holletje, mij lekker 
vasthoud en knuffelt, en lekker 
scheetjes laat en ik vergeet te 
zeggen dat mij altijd uit bad tilt. 
Elise 6 jaar

Lieve mamma ik jou lief vinden, 
mooie mamma. Puck 4 jaar

Met hulp van pappa sturen we 
u het mailtje en de foto,
we hopen dat we samen met 
mamma gaan smullen ...

Winnende mamma...!

Snelkraak voor 
sigaretten
Heemstede – De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
snelkraak, dinsdag 18 mei op 
de Glipperdreef. Tussen 03.00 
en 04.45 uur hebben drie man-
nen ingebroken in een super-
markt en daar binnen korte tijd 
een grote hoeveelheid sigaret-
ten weggenomen. Het volgende 
signalement van de mannen is 
bekend: leeftijd rond de 20 jaar 
oud, een van de verdachten had 
een zwart gewatteerd jack met 
capuchon met een bruine bont-
kraag, donkere spijkerbroek, wit-
te sportschoenen en droeg een 
zwarte honkbalpet. De twee-
de dader droeg een kort donker 
jack, een donkere trainingsbroek 
met een lichtgekleurde bies over 
de hele lengte van de broek. De 
derde dader droeg ook een don-
ker jack en een donkere spijker-
broek met lichtgekleurde hori-
zontale strepen over de achter-
zak en zwarte Nike schoenen. Zij 
reden weg in een grijze station-
wagen. De politie stelt een on-
derzoek in. Mogelijke getuigen 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie in Heem-
stede, tel. 0900-8844.

“Onze mamma is 
de liefste omdat ....

Kindertelefoon Noord-Holland 
zoekt nieuwe collega’s
Regio - Kindertelefoon Noord-
Holland werkt met een gemo-
tiveerde groep vrijwilligers. Het 
zijn mannen en vrouwen met 
uiteenlopende achtergronden, 
die het leuk vinden om met kin-
deren en jongeren tot achttien 
jaar via de chat en de telefoon 
in gesprek te gaan. Ook zijn er 
vrijwilligers die gastlessen geven 
op basisscholen.
Op dit moment is de Kinder- 
telefoon op zoek naar verster-
king. Vrijwilligers doorlopen een 
intensieve en afwisselende trai-
ning van drie maanden. Hierin 
komen onder andere gespreks-

vaardigheden, diverse gespreks-
onderwerpen en de opbouw van 
een gesprek aan de orde. Twee-
maal per jaar worden trainingen 
gegeven. De eerstvolgende trai-
ning begint na de zomervakan-
tie.
Op de site www.wordvrijwilliger-
bijdekindertelefoon.nl vertellen 
vrijwilligers over hun ervaringen 
bij de Kindertelefoon.

Ben je naar aanleiding hiervan 
enthousiast geworden om zelf 
als vrijwilliger aan de slag te 
gaan, dan kun je je via deze site 
ook aanmelden. 
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3-daagse kunstmanifestatie met Pinksteren

FLuRT wordt de Parade 
van Haarlem

Vera Bruggeman in de nog lege busremise.

Het oorspronkelijke idee van een 
interactieve tentoonstelling van 
kunstwerken groeide al snel uit 
tot een evenement dat gelijke-
nis vertoont met de Parade van 
de vier grote steden. Muziek-
groepen, toneelgezelschappen, 
zangkoren, dichters, dansers en 
performance kunstenaars sloten 
zich aan bij het project. Hakim, 
Lady Chatterly, Hassan’s An-
gels, Ferdinant  en Yvonne We-
ijers met haar Jazz & Latin band 
zijn slechts enkele van de deel-
nemers die een optreden verzor-
gen. In het 2 verdiepingen tel-
lend kantoorgebouw houden ca. 

60 beeldend kunstenaars een 
expositie van hun werk. Daar-
naast worden ook speciale ac-
tiviteiten voor kinderen georga-
niseerd.
“Van beeldend kunstenaars zie 
je vaak alleen het eindproduct. 
Dat is mij te saai en te statisch. 
Er gaat namelijk een heel crea-
tief proces aan vooraf. De weg 
ernaartoe is veel spannender.  
FLuRT wordt een interactie met 
de mensen, die we uitdagen met 
schilderworkshops en tekenses-
sies”,  zegt de Heemsteedse kun-
stenares Vera Bruggeman. “Van-
wege de enorme ruimte waar-

Regio – Tijdens het pinksterweekend op 22, 23 en 24 mei 
vindt aan de Leidsevaart 396 in Haarlem een groots opge-
zette kunstmanifestatie plaats. Gedurende drie dagen wordt 
de voormalige remise en het kantoorgebouw van Connexxion 
omgetoverd tot een cultureel centrum dat bol staat van acti-
viteiten. Initiatiefnemers zijn Hans de Bruin, Vera Bruggeman, 
Liesbeth Jimmink, Marjo Ploeger, Jacintha en Jan Reijnders, 
de eerste vier allen beeldend kunstenaar uit de regio. Onder 
de naam FLuRT gaan de deelnemende kunstenaars een flirt 
aan met het publiek.

over we beschikken ontstonden 
nieuwe ideeën voor theatervoor-
stellingen en muziek. De mystie-
ke uitstraling van de oude remi-
se inspireerde een horde aan ar-
tiesten en entertainers. Iedereen 
had zoiets van: Wow, dan krijgen 
we in Haarlem eindelijk een ei-
gen Parade zoals die al jaren be-
staat in Amsterdam of Utrecht.” 
Voordeel van deze try-out in 
Haarlem is dat met uitzondering 
van de theatervoorstellingen  de 
toegang gratis is. Het gebouw is 
voor deze manifestatie aange-
boden door VOF de Remise. Alle 
schildersmaterialen worden ge-
sponsord door verfhandel Ree in 
Heemstede, Prins kunstenaars-
benodigdheden en Puik Herge-
bruik in Haarlem. 

“Het budget van 1.500 euro van 
de gemeente Haarlem gaat hele-
maal op aan zaken als elektrici-
teit en verzekering. De artiesten 
treden dus belangeloos op. Dit 
evenement is echt opgebouwd 
uit een enorm enthousiasme. We 
hopen dat het uitgroeit tot een 
jaarlijks terugkerende traditie.“ 
Speciaal op Pinksterzaterdag 
verzorgt vegetarisch restaurant 
Pumpkin uit Haarlem  een diner 
op locatie à 12,50 euro (graag 
vooraf inschrijving via info@
pumpkin.nl).
Mirjam Goossens 

Informatie
Voor het uitgebreide program-
ma met alle ins en outs even-
als een lijst van alle deelne-
mers kijkt u op www.kzod.nl 
(doorklikken naar rubriek Eve-
nementen).  
Het programma gaat van start 
zaterdag 22 mei om 13.00 uur 
en duurt tot ca 20.00 uur. Op 
beide Pinksterdagen (zondag 
en maandag) kunnen bezoe-
kers terecht tussen 13.00 en 
18.00 uur. De officiële ope-
ning vindt zaterdag plaats, om 
15.00 uur.   Naast beelden-
de kunst kunt u genieten van 
live-muziek, jam-sessies en 
voordrachten door dichters. 
Voor de allerkleinste bezoe-
kers treedt Hakim op.  

Geek Zwetsloot 
fotografeert voor Tibet
Heemstede - De Heemsteed-
se fotograaf Geek Zwetsloot 
exposeert aanstaand Pinkster-
weekend tijdens FLuRT, de 
grote kunst en cultuurmani-
festatie in de oude remise van 
de NZH in Haarlem. Hij heeft 
de expositie ingericht met vrij 
werk rond 2 thema’s: paarden 
en jazzmusici.

Paarden
De foto’s van de paarden zijn 
fascinerend om naar te kij-
ken, ze wijken af van elke an-
dere foto die we van deze die-
ren kennen.  Geek Zwetsloot 
is uitgegaan van de mythische 
en symbolische waarde die wij 
aan paarden toekennen en is 
van daaruit op onderzoek ge-
gaan.  Het paard is groter en 
sterker dan de mens, maar is 
toch in staat zich aan ons te 
onderwerpen en is zelfs bereid 
een gevoelige relatie met ons 
aan te gaan. Het paard is ook 
een vluchtend dier maar is, met 
de juiste begeleiding, bereid 
om de meest geweldadige si-
tuaties aan te gaan. Die aspec-
ten zien we terug in de serie 
van drie grote warm gekleur-
de foto’s. 
 
Jazzmusici
De 12 portretten van jazzmusici 
zijn indringend en sfeervol. Het 
is de fotograaf gelukt om de ei-
gen karakteristieke uitstraling 
van de muzikanten in beeld te 
vangen.
We zien onder meer violist Jel-
le van Tongeren, jazzzange-
res Yvonne Weijers en pianist 
Michiel Borstlap. Een deel 
van deze fotoserie was tijdens 

Geek Zwetsloot.

Haarlem Jazz in de VIP-ruim-
te te zien.
 
Tibet actie
In 2007 maakte Geek een reis 
naar Tibet, dwars door de Hi-
malaya reisde hij van Shangri-
la naar Llhasa met een 4-
wheeldrive. Ook van deze reis 
zijn foto’s te zien: van het harde 
leven van de mensen daar, van 
de prachtige natuur, en van het 
moderne leven. Speciaal voor 
deze expositie heeft hij een ac-
tie bedacht om de organisatie 
‘Campaign for Tibet’ te onder-
steunen. Hij maakt uw portret 
voor 15 euro, waarvan 10 euro 
naar de Tibetorganisatie gaat. 
U krijgt de foto op cd mee naar 
huis (u kunt niet pinnen).
 
FLuRT is op zaterdag 22 mei 
van 13.00-20.00 uur, zondag 
23 mei en maandag 24 mei van 
13.00-18.00 uur. De portretses-
sies zijn op die dagen van 14.00 
tot 15.00 uur. Het adres: oude 
remise van de NZH, Leidse-
vaart 396 in Haarlem.
Voor meer informatie: www.
geekzwetsloot.com

Frank Sanders’Akademie op podium de Luifel
Heemstede - ‘Broadwaybabies 
X: Vuurwerk’ wordt gespeeld, 
gezongen en gedanst door mu-
sicalacteurs van het 3e jaar van 
de Frank Sanders’Akademie voor 
Musicaltheater. Zaterdag 29 ko-
men zij optreden in Heemstede, 
in de Luifel. Het programma be-
gint om 20.15 uur.

Broadwaybabies zijn vakgeno-
ten met een grenzeloze liefde 
voor het musicaltheater, maar 
ook met dito dromen over ‘Het 

Vak’. Het programma is opge-
bouwd uit verschillende onder-
delen. De musical heeft een heel 
eigen plaats binnen de Neder-
landse theatercultuur. Want mu-
sical is meer dan een sketch 
en een liedje. Musical is dan-
sen, acteren en zingen met een 
fundament van dramatisch be-
sef en theatraal gevoel. Door de 
enorme diversiteit in het musi-
caltheater ontwikkelen acteurs 
voorkeuren voor bepaalde stij-
len, schrijvers, componisten en 

niet te vergeten choreografen. 
Tijdens het optreden kunnen de 
studenten laten zien in welke 
categorie zij uitblinken.

Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree 16,50 euro, 
CJP/65+ 15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
U kunt ook telefonisch reserve-
ren via de theaterlijn 023-548 38 
38.
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Stopteken 
genegeerd
Heemstede – Maandagnacht 
(11 mei) hield de politie een 45-
jarige Hoofddorper aan voor het 
negeren van een stopteken en 
inrijden op een politieman. De 
agent zag rond 01.35 uur op de 
Lanckhorstlaan een auto aanko-
men en gaf de bestuurder een 
stopteken. Die reed echter ge-
woon door. De agent moest opzij 
stappen om te voorkomen dat hij 
werd aangereden. Agenten zijn 
achter de auto aangegaan en za-
gen de auto staan aan de Koe-
diefslaan. De bestuurder is aan-
gehouden en meegenomen naar 
het bureau. Er wordt proces-ver-
baal opgemaakt tegen hem. 
 

Dronken (19) 
achter stuur
Heemstede - De politie hield 
donderdagmorgen 13 mei om-
streeks 05.45 uur op de Leegh-
waterlaan een 19-jarige Heem-
steedse automobilist aan voor 
rijden onder invloed. De man 
bleek bijna drie keer de toege-
stane hoeveelheid alcohol te 
hebben gedronken. Zijn rijbe-
wijs werd ingevorderd. De man 
is daarna toch weer gaan auto-
rijden. De agenten hebben hem 
vervolgens weer aangehouden. 
De verdachte verzette zich hier-
bij en schold de agenten uit voor 
rotte vis. Hij is ingesloten. De 
verdachte wordt vandaag ver-
hoord. De politie maakt proces-
verbaal op.Exotische schoonheid 

in eigen tuin
Heemstede - De Arisaema griffithii is een niet alledaagse 
plant. Deze, qua kleur, niet zo opvallende plant, is voor de 
liefhebber een juweel. De reptielachtige bloeiwijze heeft 
een diep rode, bijna zwarte kleur met een netwerk van 
lichtere lijnen. 
Deze plant moet je op je gemak bestuderen. Je ziet dan 
ook dat de de bloem op een kop van een Cobra lijkt en 
wordt daarom ook wel Nepalese Cobralelie genoemd. Van 
oorsprong komen ze uit het oostelijk Himalaya-gebergte. 
Ik vind hem mooi en bizar tegelijk.
De planten vormen een tot 11 cm grote ondergrondse knol, 
waaruit elk jaar weer de intrigerende bloeiwijze gevormd 
wordt, alsmede het grote blad. De planten worden 40 cm 
tot wel één meter hoog!
Ze zijn te koop via enkele specialistische verzendhuizen. 
Wel prijzig!
Echt een plant voor de liefhebber dus, maar dan heb je wel 
iets bijzonders in je tuin. Ik heb hem cadeau gekregen.
Corrien Visser, Blekersvaartweg 7, Heemstede.

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Heemstede - Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag:
- Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter Terpstra, Dienst van Schrift en Tafel. 
Met crèche en kinderkring, Kindermuziekdienst.
Kennemerduin: 10.30 u. mevrouw Henny Kooistra;
Pinksterkerk: geen dienst.

Heemstede - Wegens het grote 
succes van vorige jaren zal Verf-
handel Ree ook dit jaar weer haar 
ludieke luilakactie organiseren! 
Zaterdag 22 mei tussen 7.00 en 
8.30 uur kunt u heerlijk ontbijten 
bij Ree, mits u gekleed bent in 
uw pyjama. Het personeel, ook 
in pyjama maar uiteraard zon-
der ochtendhumeur, ontvangt 
u hartelijk met warme broodjes, 
een gekookt eitje en verse koffie 
of een kopje thee. Tevens biedt 
Ree aan alle vroege vogels een 
scherpe korting van 20% op het 
gehele assortiment bij contante 
betaling. Alleen op raamdecora-
tie en behang geldt een korting 
van 10%. Wegens de verwach-
te (maar gezellige!) drukte zal 
er beperkt gelegenheid zijn voor 
uitgebreid advies: u wordt aan-
geraden een ‘boodschappenlijst-
je’ mee te nemen. 

Bent u geen luilak? Kom dan za-
terdag 22 mei in alle vroegte naar 
Verfhandel Ree in Heemstede!

Luilak-actie
Wakker worden bij Ree

Foto: Ton van den Brink.

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar)
Heemstede - De laatste knut-
selclub van het seizoen is altijd 
extra gezellig. Met iets lekkers 
en knutselen naar eigen idee 
sluiten de kinderen bij de woens-
dagmiddagclub op woensdag 26 
mei het knutseljaar af. De knut-
selclub start weer op woensdag 
1 september. 
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of – 

als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is elke 
woensdag van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 
De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden.

Wandelen en winkelen
met Welzijn Bennebroek
Bennebroek - Woensdag 
26 mei wordt weer gewan-
deld  in en om rondom Ben-
nebroek. Onderweg is er ge-
legenheid voor een kop-
je koffie. Vertrek om 10.00 
uur vanaf het voormalig ge-
meentehuis te Bennebroek. 
Informatie: tel. 023 -  584 
5300.

Houdt u van winkelen? Wel-
zijn Bennebroek maakt het 
makkelijk voor u: u wordt 

gehaald en gebracht. De 
dag is vrijdag 28 mei. De lo-
catie waar gewinkeld wordt 
is bekend op kantoor. Rond 
14.00 uur rijdt de bus van 
Welzijn Bloemendaal bij u 
voor en om 16.00 uur wordt 
u weer thuisgebracht. Mocht 
u begeleiding nodig heb-
ben dan kunt u dit aanvra-
gen. De kosten bedragen 
5.- euro p.p. Aanmelden 
locatie Bennebroek. Tel. 023 
- 584 5300.

Eieren en boter in bezit is strafbaar

Luilak-aanpak Halt, 
politie en gemeenten
Regio - Luilak; voor de één een 
feestje, voor de ander een dra-
ma. Van oudsher wordt in Noord-
Holland de nacht van vrijdag op 
zaterdag vóór Pinksteren lui-
lak gevierd. Luilak gaat van oor-
sprong gepaard met herrie op 
straat, belletje lellen en geluid 
maken met potten en pannen. 
Naast het produceren van ge-
luid worden tijdens luilak steeds 
vaker gebouwen en auto’s be-
smeurd met diverse levensmid-
delen zoals eieren, boter en an-
dere smeersels. Luilak is maar al 
te vaak een gelegenheid gewor-
den om de boel onder te kliede-
ren en te besmeuren. 
Bevuilen en besmeuren van bij-
voorbeeld auto’s en gebouwen 
is een ongewenste ontwikkeling. 
Het besmeuren van goederen is 
in ieder geval een overtreding 
(baldadigheid). Zodra er scha-
de bij ontstaat, is er zelfs sprake 
van een misdrijf (vernieling).
Om dit tegen te gaan is dit jaar, 
in navolging van o.a. Haarlem-
mermeer, in alle gemeenten de 
APV (Algemene Plaatselijke Ver-
ordening) aangepast. In de APV 
is opgenomen dat niemand in 
de nacht van luilak  eieren, meel, 
boter etc. bij zich mag hebben.  
Daarom wordt ook dit jaar wordt 
door de politie intensief gecon-
troleerd op bovengenoemde 
APV artikelen, wie zich niet aan 
de regels houdt kan rekenen op 
een bekeuring (meerderjarigen). 

Aangezien een groot gedeelte 
van de luilakgangers minderjarig 
is wordt hen een Haltafdoening 
aangeboden. Indien iemand tij-
dens de luilaknacht door de po-
litie wordt aangehouden, wor-
den de smeermiddelen in be-
slag genomen. Daarnaast krijgt 
de overtreder direct een oproep 
voor een gesprek bij bureau Halt. 
Dit kan al in de loop van de za-
terdagochtend na luilak zijn! Tij-
dens het gesprek wordt met jon-
gere en ouders afgesproken wat 
de straf wordt en waar en wan-
neer deze wordt uitgevoerd. Halt 
gaat hiervoor op zoek naar pas-
sende en/of nuttige werkplek-
ken. Als iemand wordt aange-
houden wegens het daadwerke-
lijk besmeuren of vernielen van 
goederen dan wordt de schade 
op de dader verhaald.
Halt en Politie informeren de 
scholen over dit project zo-
dat  jongeren en ouders op de 
hoogte zijn van deze regels. Ook 
wordt een beroep gedaan op 
de ouders; weet wat uw zoon 
of dochter doet, en wat hij of zij 
meeneemt op straat. 
Jongerencentra in de gemeen-
ten organiseren allerlei activi-
teiten zodat er altijd iets te doen 
is voor jongeren, tijdens luilak-
nacht van vrijdag 21 mei op za-
terdag 22 mei. 
Voor informatie over de 
APV en Luilak-aanpak  
www.haltkennemerland.nl 
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Leven en werken met Hongaren
Een bespiegeling over zeden 
en gewoonten van Hongaren
Heemstede – Verschillen tus-
sen Nederlanders en Hongaren 
zijn treffend en vermakelijk be-
schreven in een nieuw boek van 
de Heemsteedse Maria Ballen-
dux-Bogyay onder de naam Le-
ven en werken met Hongaren. 
Ze houdt ons een spiegel voor: 
de Hollandse directheid tegen-
over de Hongaarse vormelijk-
heid en gereserveerdheid. Be-
staat er zoiets als typisch Hon-
gaars en hoe kijken Honga-
ren tegen iets typisch Hollands. 
Maak kennis met de gewoontes, 
aardigheden en eigenaardighe-
den, de cultuurhistorische ach-
tergronden. De historie heeft al-
tijd een grote invloed gehad op 
de mentaliteit van de bewoners.  
Vierhonderd jaar onderdrukking 
door onder andere de Turken, 
Habsburgers, Duitsers en Rus-
sen, eindigde in 1989. De Hon-
gaarse taal is als een Chinese 
muur tussen de Slavische ta-
len en andere talen opgetrok-
ken, misschien is dat de reden 
dat door de eeuwen heen men 
de lange bezettingsjaren heeft 
kunnen overleven. Nu Hongarije 
sinds 2004 lid is van de Europe-
se Unie, moet het zich in Brussel 
profileren om zijn positie als be-
langrijk land in Centraal-Europa 
te bevechten, maar iets van de 
Hollandse profileringdrang zou 
ook Hongarije geen kwaad kun-
nen doen, zeker als het in 2011 
het Europese voorzitterschap op 
zich neemt. Wie zich al wel pro-
fileert is de extreem rechtse po-

litieke Jobbik die zich wild keert 
tegen zigeuners, joden en mul-
tinationals, die hun gevoel voor 
nationalisme afpakken. 

Ontmoetingen
Leerzaam en soms geestig zijn 
de ontmoetingen die Maria be-
schrijft als voorbeeld hoe mak-
kelijk er misverstanden ont-
staan. Zo vroeg ze kort na haar 
komst in Nederland zeer beleefd 
aan de buurman of hij haar post 
in ontvangst wilde nemen tij-
dens haar afwezigheid. Hij ant-
woordde :”jawel”. Ze had ver-
wacht: “ja natuurlijk,  heel graag. 
Waar gaat u naar toe, wanneer 
komt u terug?” Hongaren pra-
ten graag en veel in een taal die 
in Europa verder niemand be-
grijpt. Ze dacht dus dat de buur-
man met een zekere tegenzin 
wilde helpen, dus ze riep daar-
na zijn hulp niet meer in. Ze wist 

nog niet dat Nederlanders niet 
van lange antwoorden houden. 
Deze manier van omgaan komt 
voor een Hongaar kortaf over, 
bij het bitse af. Bij een jumela-
ge tussen een Hongaars stad-
je en haar Nederlandse zuster-
stad trad zij op als tolk. Na een 
leuke en nuttige ochtend kwam 
de lunch. Mooi gedekte tafels 
met bloemstukken versierde ta-
fels in de kantine van het raad-
huis. Iedereen had trek. Half een 
kwam het eten. Boterhammen! 
Grote stilte aan Hongaarse kant. 
Je hoorde zeggen, ja die Neder-
landers letten op de centen, wij 
Hongaren zijn zeker niet meer 
dan een boterhammetje waard. 
Onzeker, vol twijfels en met ge-
mengde gevoelens begonnen 
de Hongaarse gasten te eten. 
Eten is voor Hongaren een he-
le cultuur, een genoegen, een 
hartstocht, een onderdeel van 
het goede leven en daarbij hoort 
een behoorlijk warme lunch!
Het boek bevat een keur aan 
praktische, alledaagse persoon-
lijke ervaringen met mensen uit 
beide culturen en daarmee een 
hulpmiddel om Hongaren in hun 
gedrag, denkwijze, gewoonten, 
sociale verhoudingen, psychi-
sche eigenschappen en eigen-
aardigheden beter te begrijpen. 
Deze culturele gebruiksaanwij-
zing verschijnt deze week bij 
KIT Publishers BV in Amsterdam 
en is voorradig bij Boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg.
Ton van den Brink    

Nu 9 gratis Anti-Cellulite 
behandelingen bij LaRiva

Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt U af 
op de plaatsten waar u dit wilt! 
Totaal of plaatselijk. Vooraf 
centimeters gegarandeerd en 
nu 9x  OzonZuurstofbehande-
lingen gratis!*

Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor 
jong en oud. Met de methode 
van LaRiva is het mogelijk om 
op een geheel natuurlijke wijze 
af te slanken, totaal of plaat-
selijk
LaRiva werkt met de Zwitser-
se Thermo Fysische Methode. 
Bij deze therapie gaat het om 
een combinatie van conditie, 
beweging en voeding. Deze 
methode wordt al ruim 30 jaar 
toegepast en is internationaal 
een groot succes Daarom kan 
er vooraf een schriftelijke cen-
timeter garantie worden gege-
ven, omdat het werkt

De Methode bestaat uit een 
actief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifieke probleemzo-
nes.  De bewegingstherapie 
wordt liggend uitgevoerd in 
een warmtecabine. De warm-
te zorgt ervoor dat de spieren 
ontspannen en er met een re-
latief lichte inspanning toch ef-
fectief aan het figuur gewerkt 
wordt. Omdat liggend bewe-
gen minder belastend is kun-
nen ook mensen met reuma-
tische -, rug -en/of gewrichts-
klachten volgens deze metho-
de bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuur-
stoftherapie. De Ozon stimu-

leert de bloedsomloop waar-
door afvalstoffen sneller wor-
den afgevoerd. De huidcondi-
tie verbetert zichtbaar, celluli-
te wordt minder en de elastici-
teit neemt toe.
 LaRiva geeft ook persoon-
lijk voedingsadvies om op na-
tuurlijke wijze af te slanken, 
maar ook om slank te blijven. 
Er wordt naar een combina-
tie gezocht van gezond en lek-
ker, afgestemd op uw leefge-
woonten.

LaRiva nodigt u geheel gra-
tis en vrijblijvend uit voor een 
persoonlijk gesprek. In dit ge-
sprek  worden u wensen be-
sproken, uw mogelijkheden en 
de daarbij behorende prijzen. 
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: La-
Riva, Instituut voor natuurlij-
ke figuurcorrectie, Raadhuis-
straat 27, Heemstede. Tel: 023-
547 44 19. Ma. t/m do 9-20.30, 
vrij 9-16.30, za: 9-13.
(* alleen geldig bij het volgen 
van de advieskuur .www.lari-
va.nl)

Basiscursus boekhouding met 
30% voorjaarskorting!

Regio - Adminiles geeft startende ondernemers en be-
staande bedrijven die wat meer inzicht in de boekhou-
ding willen krijgen een voorjaarskorting van 30% op de 
basiscursus administratie voor zzp en freelancers.

In de cursus, die bestaat uit drie dagdelen, wordt op 
een laagdrempelige manier uitgelegd hoe de zzp’er een 
eigen boekhouding kan inrichten en bijhouden.
Met behulp van rode en blauwe bureaubakjes, ordners 
en praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe een 
bedrijfsadministratie werkt, zonder daarbij in moeilijke 
termen te vervallen.
Je leert inboeken, facturen maken, een BTW aangifte 
doen en een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen.
Ook wordt aandacht besteed aan de aangifte inkom-
stenbelasting en belastingvoordelen voor kleine onder- 
nemers.

De cursus start donderdagavond 3 juni in Wijkcentrum 
De Fjord in Haarlem.
Meer informatie op www.adminiles.nl of 06-28478291.

Sjaak Struijf nieuwe directeur van Casca
Heemstede - Per 1 juli zal Sjaak 
Struijf in dienst treden als di-
recteur van Casca. Sjaak Struijf 
heeft door zijn ervaring als 
raadslid en wethouder veel ken-
nis van en ervaring met het wel-
zijnswerk en de kinderopvang 
in Heemstede en beschikt over 
een uitgebreid netwerk van or-
ganisaties actief op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. 

Casca is een maatschappelij-
ke organisatie voor welzijn, cul-
tuur en kinderopvang. De visie 
van de organisatie is het bevor-
deren van de sociale infrastruc-
tuur en de kwaliteit van wonen 
en leven in Heemstede en haar 
directe omgeving, zodat mensen 
zich goed voelen in hun leef-
omgeving en op hun eigen ma-
nier kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. 

De belangrijkste uitdaging voor 
de komende jaren is om, on-
danks de mogelijke bezuini-
gingen, een breed aanbod van 
activiteiten te bieden, dat past 
bij  de veranderende samen-

stelling en behoefte van de 
inwoners. Een aanbod dat ook 
juist voor de meest kwetsbare 
groepen in de samenleving toe-
gankelijk blijft.
Om deze doelen te  realiseren 
wil Casca graag samenwerken 
met andere organisaties op het 
gebied van wonen, zorg en wel-
zijn.

Het bestuur ziet in Sjaak Struijf 
de juiste kandidaat om samen 
met alle medewerkers onze 
doelstellingen te realiseren. De 
functie van directeur van Cas-
ca is niet te verenigen met het 
raadslidschap. Sjaak zal dan ook 
zo snel mogelijk terugtreden 
als raadslid voor de gemeente 
Heemstede.



Heemstede - Op 6 mei opende 
Brenda Smit in Serviceflat Kin-
heim aan de Zandvoorter Allee 
40 te Haarlem haar salon Bren-
da’s Place voor voet- en hand-
verzorging.
Na een verbouwing van enkele 
weken is er een prachtige salon 
ontstaan voor de bewoners van 
de Kinheim, omwonenden en 
andere belangstellenden. 
Bij Brenda’s Place kunt u terecht 
voor een heerlijke verzorgende 
pedicurebehandeling.
Brenda: “Een pedicurebehan-
deling start bij mij altijd, naast 
een kopje koffie,  met een lek-
ker warm voetenbad en dat doe 
ik  niet alleen voor de ontspan-
ning. De behandeling van even-
tuele voetproblemen, zoals bij-
voorbeeld ingroeiende nagels, 
is minder pijnlijk als de voeten 
en nagels week zijn. Verder ont-
vangt u bij elke behandeling een 
stempel en 10 stempels is een 
gratis manicure of een product 
van 10 euro waard.”
Ook personen met diabeet of 
reuma zijn bij Brenda aan het 
goede adres. Zij is in het bezit 
van de aantekeningen hiervoor, 
waardoor de kosten meestal ge-
declareerd kunnen worden bij 
de zorgverzekeraar.

Omdat het binnenkort weer tijd 
is voor het dragen van slippers, 
heeft Brenda een leuke aanbie-
ding: een french-pedicure van 
60 euro voor 45 euro.
Brenda: ”Bij een french-pedicu-
re maak ik de nagels lichtroze 
met een mooi wit randje, de zo-
genaamde ‘naturel look’. Dit doe 
ik met gel en daar heeft u 6 we-
ken plezier van.
Deze techniek is ideaal voor 
mensen met mycose (schimmel/
kalknagels). De mycose worden 
onzichtbaar en de nagels zien er 
op en top uit! De gel is schim-
melgenezend, waardoor de na-
gel meteen wordt behandelt.”
Verder kunt u bij Brenda terecht 
voor manicure, harsen, epile-
ren en wimpers & wenkbrauwen 
verven.

Brenda heeft een nieuwe web-
site waarop alle behandelin-
gen worden toegelicht: www.
brendasplace.nl 

Een pedicure ‘in huis’ is een 
waardevolle aanvulling voor de 
bewoners van Kinheim. De ser-
viceflat beschikt ook over een 
kapsalon en een winkeltje.
Kinheim biedt daarnaast de mo-
gelijkheid van dagelijkse warme 
maaltijden.
Voor zorgverlening is er een sa-

menwerking met een thuiszorg-
organisatie die vanuit Kinheim 
haar diensten verleent.
Door en voor de bewoners wordt 
veel georganiseerd: van bridge 
tot mahjong, van gymnastiek en 
yoga tot tafeltennis,  koersbal en 
jeu de boules.
Ook muziek is voor veel bewo-
ners belangrijk: er is een zang-
koor en men kan deelnemen aan 
concertbezoek met de bus(van 
deur tot deur) naar het Concert-
gebouw in Amsterdam.
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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.

Stilte in je hart

Alle mensen die ons moesten verlaten
Dierbaren maar ook vreemden

In alle straten
Was er leegte 

Leegte in je hart
Toen ging de oorlog van start

Alles anders
Alles weg 

Alles moesten we verdragen
En nooit

Nooit mochten we klagen

Toen kwam de stilte
Alles was voorbij
Allemaal weer blij

Op 5 mei
Maar toch bleef die koude stilte

Stilte in je hart

Lauren Weinberg (12 jaar)

Dichtstorten

Select Windows geeft 
elektrische scooter weg
Regio - In de Isolatiekrant, die begin dit jaar werd uitgegeven 
door Select Windows, stond een actie waarbij u als klant van een 
van de vele Select Windows dealers, een elektrische scooter kon 
winnen. Afgelopen donderdag is deze mooie prijs uitgereikt. 
De gelukkige winnares heet Elly de Vries. Zij is afkomstig uit 
Zandvoort en kwam afgelopen winter als klant bij Select Win-
dows Van der Vlugt. De uitreiking werd gedaan door Marcel 
Teiwes van Select 
Windows Van der 
Vlugt en Henny El-
sendoorn, directeur 
van Select Windows.
Binnenkort ver-
schijnt de Voorjaars-
krant, opvolger van 
de Isolatiekrant. In 
deze speciale uit-
gave kunt u veel le-
zen over ons nieu-
we SW HomeCon-
trol systeem en over 
de dakkapellen en 
veranda’s die Select 
Windows aanbiedt. 
Zo wordt uitvoerig 
uitgelegd wat het 
nieuwe SW Home-
Control voor u en uw 
woning kan beteke-
nen. Ook over de 
verschillende dak-
kapellen en veranda’s die Select Windows biedt wordt uitge-
breid verslag gedaan. Daarnaast informeren wij u ook over het 
wel of niet nodig hebben van een bouwvergunning als u een 
dakkapel of veranda wilt gaan plaatsen.
Bovendien kunt u, als klant van Select Windows, naar aanleiding 
van de Voorjaarskrant een mooie prijs winnen. Dit keer maakt u 
kans op de nieuwste tuinkeuken, de Cuebe. 
Lees de krant dus goed door, u zult er zeker wijzer van worden. 
En door mee te doen aan de actie wordt u misschien de trotse 
bezitter van de fraai vormgegeven Cuebe buitenkeuken!
Ga ook eens naar de showroom van de Select Windows dealer 
bij u in de buurt. Zie ook www.vandervlugt.nl.

Serviceflat Kinheim heeft
pedicure/manicure nu in huis

Brenda heeft een aantrekkelijke korting in haar salon, zie daarvoor de 
advertentie in deze krant.

Signeer- en fotobezoek
Geronimo Stilton bij Primera De Pijp
Heemstede - Vele kinderen 
kennen hem, de beroemdste 
muis van muizeneiland: Gero-
nimo Stilton. Hij schrijft grappi-
ge verhalen, zachter dan moz-
zarella, verhalen met snorharen. 
Geronimo is dol op het verza-
melen van antieke voorwerpen 
en speelt graag golf. Sommige 
muizinnen vinden hem bijzon-
der charmant, maar hij probeert 
zich niet te laten meeslepen in 
romantische avonturen. Hoe-
wel hij Patty Spring wel heel erg 
leuk muizinnetje vindt. Geroni-
mo haat reizen, maar toch wordt 

hij vaak door zijn familie mee-
gesleept in de meest vreemde 

avonturen over de hele wereld. 
Hij doet er de inspiratie op voor 
zijn verhalen. Die  verhalen wor-
den over de hele wereld gele-
zen en zijn al in minstens twintig 
talen vertaald.
Aanstaande zaterdag komt hij 
naar Heemstede en bezoekt hij 
de winkel Primera De Pijp aan 
de Raadhuisstraat 30. Daar zal 
hij van 13.00 – 15.00  zijn boe-
ken presenteren en signeren, en 
kan je op de foto met Geronimo. 
Voor de kinderen die zaterdag 
komen heeft Geronimo  een leu-
ke verrassing.
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De landelijke eindexamens zijn begonnen. In feite zou ik daar niet 
warm of koud van moeten worden. Tenslotte is het al weer ja-
ren geleden dat ik zwetend en zwoegend in de gymzaal zat om te 
trachten eindelijk eens van de middelbare school af te komen. In-
middels had ik al zeven jaar in dat pand rondgezworven. Tijd om 
daar eens een einde aan te gaan maken. Dat leek makkelijker 
gezegd dan gedaan. Ook dit keer kwam ik er niet zonder kleer-
scheuren vanaf. Na de schoolvakantie stonden er voor mij nog 
twee herexamens op het programma. Die heb ik gehaald. Vraag 
me niet hoe. Volgens mij hadden de leraren ondertussen een zo 
hoog jeuk- en kriebelgehalte wanneer ze alleen al mijn naam za-
gen staan, dat ze blindelings de stempel ‘geschikt’ op het examen 
hebben geknald. 
Nu is mijn nazaat aan de beurt. Om geheel beslagen ten ijs te ko-
men heb ik gisteren al de nodige voorbereidingen getroffen. Ik 
heb geen zin om vijf minuten voor het examen begint nog eens 
volledig in de stress te schieten omdat mijnheer, weer eens, iets 
niet kan vinden.
Daarom: Nederlands woordenboek, check. Tenminste dat zou je 
denken. Het staat het hele jaar in de boekenkast alleen nu even 
niet. Geen idee waar ik dat ding zou moeten zoeken. Op de vraag 
of het soms, heel misschien, in zijn kluisje ligt, krijg ik slechts een 
vernietigende blik. Wat moet je in vredesnaam met een woorden-
boek in je kluisje. Volgens mij ligt er überhaupt helemaal niets in 
dat kluisje van hem. Op een paar rotte boterhammen, een bakje 
pittige kipsalade en een mes, om de boterhammen te smeren, na. 
Wanneer je tegenwoordig iets wilt weten google je die vraag en 
zoek je het zeker niet op in een woordenboek. Jammer alleen dat 
je tijdens het examen niet mag googlen. 
Grafische rekenmachine. Check. Batterijen. Oef. Niet aan gedacht. 
Deze moeder wel, gelukkig maar weer. Weken geleden al in huis 
gehaald. Goed verstopt. Ook weer teruggevonden. Liggen inmid-
dels klaar voor gebruik.
Frans, Duits, Engels woordenboek. Check. 
Passer, geodriehoek, liniaal. Spoorloos. Maar de tekendoos van 
zijn kleine broertje biedt in deze uitkomst. Die is nog redelijk zui-
nig op zijn spullen. Dus ook deze, onontbeerlijke attributen lig-
gen klaar. 
Bosatlas, juiste druk. Yes. 
Volgende week moet hij ook nog afrijden. Wat een geluk dat hij 
niet zelf een auto hoeft mee te nemen.
Ingrid de Bruijn,
www.ingriddebruijn.nl

Examen

Heemstede – Gezien langs 
de P.C. Boutensade. Het gras 
is weer gemaaid! Het groe-
ne tapijt ligt er weer netjes 
geschoren bij, nou ja her en 
der dan. Alleen waarom moe-
ten de trottoirs óók worden 
voorzien van een groen-gras-
dek? Daar komen dan 2x per 
jaar anderen voor om het tus-
sen de tegelvoegen groeien-
de gras weer dood te spuiten! 
Toch dubbel werk?

Straatspeeldagen van Casca: 
Sport en spel-avonden in uw wijk
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeel-avonden van Casca 
zijn er weer!
Het is langer licht en dus mo-
gen kinderen ’s avonds wat lan-
ger buiten spelen. Casca speelt 
daar op in door in maar liefst 10 
wijken, verspreid over Heemste-
de, avonden vol sport en spel te 
organiseren. Of je nu 4 of 18 jaar 
bent, er is voor iedereen wel wat 
te doen. 
De jeugdwerkers en vrijwilli-
gers nemen bergen vol sport- 
en spelmateriaal mee: alle soor-
ten ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badminton-
rackets, jongleermateriaal, mi-
nidoeltjes, volleybalnet, jeu de 
boules, tafeltennisbatjes, skate-
boards, frisbees, springstokken 
en skelters. Maar de kinderen 
kunnen ook stelten lopen, hoe-
pelen, elastieken, skippyballen, 
springtouwen, stoepkrijten en 
nog veel meer. 

De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis! 

(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)
In de Indische- en Schilderswijk 
hebben kinderen de afgelopen 
week alweer lekker gespeeld.

Op maandag 24 mei is de straat-
speelavond aan De Glip aan de 
dr. J.R. Thorbeckelaan; 
op dinsdag 25 mei in Merlen-

hove bij de voetbalkooi aan de 
Roosje Voslaan;
op woensdag 26 mei in het Cen-
trum op het Res Novaplein;
op maandag 7 juni in de Rivie-
renwijk op het Haringvlietplant-
soen;
op woensdag 9 juni in de Bloe-
menwijk op het Rhododendron-
plein;
op vrijdag 11 juni in de Vogel-
wijk aan de Ooievaarslaan;
op maandag 14 juni in de Pro-
vinciënwijk aan de Zeelandlaan;

en ten slotte op vrijdag 25 juni 
in de Stationswijk op het Spoor-
plein.

Op deze avonden worden de be-
treffende straten afgesloten voor 
verkeer en kan er vanaf  17.00 
uur niet geparkeerd worden. 
Omwonenden krijgen hierover 
vooraf bericht.
De straatavonden zijn van 18.30 
tot 20.30 uur en helemaal koste-
loos! Dus kom lekker spelen en 
doe mee!

Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
één van de medewerkers van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede. We zijn bereikbaar 
van dinsdag t/m donderdag tus-
sen 9-12 uur: 023 – 5483824. Op 
onze website www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
meer leuke vacatures vinden!

Redactielid voor magazine
Voor een magazine dat wordt 
verspreid onder de bewoners 

van een zorgcentrum zijn wij 
op zoek naar een redactielid die 
wil meedenken over de inhoud 
van het blad en het leuk vindt 
om interviews te houden en uit 
te werken. Klimt u graag in de 
pen dan is dit een leuke uitda-
ging voor u!

Vrijwilligers Avondvierdaagse 
Heemstede van 1 t/m 4 juni
Tijdens de avondvierdaag-
se Heemstede van 1 t/m 4 juni 
moeten grote groepen wande-
laars op verschillende plekken 
de weg oversteken. Om dit alle-
maal zo veilig en soepel moge-

lijk te laten verlopen zijn wij op 
zoek naar verkeersregelaars die 
het gemotoriseerde verkeer kun-
nen stilleggen zodat de wande-
laars veilig kunnen oversteken. 

Vrijwilliger met aaihond
Bent u de trotse bezitter van een 
aardige, sociale hond die zich 
graag laat aaien dan kunt u als 
team worden ingezet bij een ver-
zorgingshuis. Voor het welbe-
vinden van oudere mensen is 
contact met dieren - en in het 
bijzonder honden - van groot 
belang. Samen met uw hond 
kunt u hen veel plezier geven 
door éénmaal per twee weken 
twee uurtjes langs te komen.

Groene ergernis...

Vrijwilligers Vacature Top 3

Pinksterviering in Caprera
Regio - Op Pinkstermorgen 
vindt er in het openluchtthea-
ter Caprera  een oecumenische 
viering plaats van de kerken in 
Bloemendaal en Overveen. Het 
is al een traditie van jaren, waar-
bij de katholieke en protestantse 
kerken  hun eigen deuren slui-
ten, om samen het Pinksterfeest 
te vieren. 
Eerder al zijn overal affiches ver-
spreid, om belangstellenden uit 
te nodigen.  Ook kinderen zijn 
van harte welkom. Voor de al-
lerkleinsten is er een crêche. 
Het thema ‘Om vuur’ wordt er in 
beeld, verhaal, spel en zang uit-
gewerkt.

Het koor ‘Anima Vitae’ zorgt voor 
een muzikale bijdrage en on-
dersteunt ook de samenzang. 
De collecte is bestemd voor een 
project van voedselhulp voor 
jonge kinderen in Namibië. Het 
‘Food project omega’ wordt be-
geleid door Bloemendaler Jan 
Ale, een deskundig hulpverlener 
die destijds na de Tsunami in Sri 
Lanka te hulp schoot. 
De Pinksterviering is op zondag 
23 mei om 10.30 uur in theater 
Caprera.  Alleen bij slecht weer 
wordt uitgeweken naar de Vij-
verbergkerk. Luister in dat geval 
naar de melding op Radio Bloe-
mendaal. 

Heemsteedse op WK ‘mahjong’
Heemstede - Van 27 tot 29 
augustus aanstaande is de 
stad Utrecht gastheer van 
het Wereldkampioenschap 
Mahjong, een bekend Chi-
nees denkspel. Uit Heem-
stede neemt Wil Meijer-Kal -

de oprichtster en nieuwbak-
ken voorzitster van de Heem-
steedse mahjongclub Bamboe 
Acht– deel aan de kampioen-
schappen. Ze behoort tot de 
220 deelnemers (waarvan 29 
Nederlanders).
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Handige website: 
opentuinennoordholland.nl

Open Tuinen in 
Noord-Holland
Regio - Menig groenliefhebber 
bezoekt graag tuinen van an-
deren. Open Tuinen Net (www.
opentuinennet.nl) helpt bij het 
zoeken naar tuinen die opge-
steld zijn voor publiek: per pro-
vincie is er een website met de 
open tuinen in díe provincie 
staan op de website  www.open-
tuinennoordholland.nl 
Voor elke provincie is een web-
site. Alle websites hebben de-
zelfde opbouw, zodat ieder-
een gemakkelijk zijn of haar 
weg kan vinden op de verschil-
lende sites. Het bestand be-
staat voor het grootste deel 
uit particuliere tuinen. Ook 
voor België is er een website: 
www.belgie.opentuinennet.nl 

Tuin aanmelden
Open Tuinen Net verzamelt 
sinds 6 jaar gegevens van open 
tuinen in Nederland en stelt de-
ze informatie beschikbaar via in-
ternet. Inmiddels zijn ruim 500 
tuinen geregistreerd en het be-
stand wisselt steeds door het 
jaar heen. Uniek is, dat vóór elk 
tuinseizoen de gegevens wor-
den gecontroleerd, zodat de in-

formatie zo up-to-date moge-
lijk is. 
Tuineigenaren kunnen hun open 
tuinen dagen het gehele jaar 
gratis aanmelden via een for-
mulier op de website. Op elke 
provincie-website is tevens een 
aparte pagina opgenomen met 
tuinevenementen, zoals bijvoor-
beeld tuinfairs, groenmarkten, 
plantendagen enz.  Ook opna-
me hiervan is gratis en aanmel-
ding kan via een formulier op de 
website.

Groei & Bloei
Groei & Bloei is een landelijke 
vereniging voor tuinliefhebbers 
met afdelingen in heel Neder-
land. Jaarlijks houden veel af-
delingen Open Tuinen Dagen. 
Open Tuinen Net biedt deze af-
delingen een extra platform om 
hun activiteit bekend te maken 
bij een groot publiek in de vorm 
van een speciale website: www.
groei.opentuinennet.nl. Zo vindt 
de tuinenbezoeker nog meer 
mogelijkheden voor een leuk 
dagje uit. Open Tuinen Net staat 
overigens geheel los van Groei 
& Bloei.

Regio - Ontdek 1001 planten en dieren in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dat kan tij-
dens excursies op zondag 30 mei tussen 11.00 en 
15.00 uur.

Op zondag 30 mei kan het hele gezin Op Safari in Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland. Tijdens een afwisselen-
de natuurtocht door het Middenduin kan er bij verschil-
lende bemande posten iets bijzonders over de natuur 
ontdekt worden. Reusachtige waterbeestjes bekijken 
door de microscoop, een  onderzoeker helpen libellen 
en vlinders te tellen, eetbare planten proeven of roofvo-
gels spotten door een super verrekijker. Experts nemen 
de bezoekers mee naar de wonderlijke wereld van plan-

ten, bomen en dieren. Vorig jaar is  tijdens de Op Safari-
dag zelfs een nieuw wisentkalfje ontdekt! 
Aan het begin van de tocht kunnen kinderen zich laten 
schminken als hun favoriete dier. De wandeltocht duurt 
ongeveer twee uur en begint bij Bezoekerscentrum De 
Zandwaaier.

Het Nationaal Park bestaat 15 jaar
Naast aandacht voor de biodiversiteit viert Het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland  30 mei haar 15de ver-
jaardag. Iedere deelnemer krijgt deze dag daarom een 
gratis een ontdekkaart met 15 kenmerkende planten en 
15 dieren die in het Nationaal Park leven.
Met een prijsvraag is een vleermuisexcursie of het 

prachtige boek ‘Duinen en mensen’ te winnen. Starten 
kan tussen 11.00 en 15.00 uur vanaf Bezoekerscentrum 
De Zandwaaier aan de Zeeweg in Overveen. Deelna-
me kost 1,50 euro per kind en 2,50 euro per volwasse-
ne. Parkeren kan tegen betaling aan de Zeeweg op par-
keerplaats Koevlak, aan de overkant van het Bezoekers-
centrum.

Voor meer informatie kijk op www.npzk.nl of bel naar 
Bezoekerscentrum De Zandwaaier 023-5411123 (maan-
dag gesloten). 

Op Safari in Nationaal Park Zuid-Kennemerland
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Nieuw bij T-line: 
Zumba voor Kids

Regio - Tijdens een workout 
leren de kinderen bewegen op 
verschillende soorten muziek. 
Ze leren verschillende dans-
stijlen, waaronder de Salsa, 
Mambo, Hip Hop, Merengue 
en Cumbia. Door de gevarieer-
de muziek en de verschillende 
dansstijlen is de workout heel 
afwisselend en dus zeker niet 
saai. Spelenderwijs leren de 
kinderen dansen. De ervaring 
heeft geleerd dat ze het vaak 
maar 1 of 2 keer hoeven te zien 
en ze doen het al na. 

Zumba is gezond
Overgewicht bij jonge kinderen 
is een steeds groter probleem. 
Doktoren spreken van een gro-
te toename van kinderen met 
gewichtsproblemen. Door deel 
te nemen werken de kinderen 
bovendien ongemerkt aan sou-
plesse en uithoudingsvermo-
gen en ontwikkelen zij hun ge-
voel voor balans, coördinatie-
vermogen, geheugen, creati-
viteit en zelfvertrouwen Zum-
ba is dus dé manier om  kin-
deren aan het bewegen te krij-

gen. Door de gevarieerde les 
hebben de kinderen veel ple-
zier en voordat ze het weten is 
de tijd om.

Kies voor kwaliteit
Momenteel ziet u Zumba les-
sen aangeboden op diver-
se plekken. Echter bedenk 
dat Zumba een uitgewerk-
te dansvorm is en juist daarin 
ligt de specialiteit van T-Line, 
die u vindt in Cruquius, vlakbij 
Cruquius Plaza.. De Zumba in-
structor is opgeleid en erkend 
zumba instructor.

Wanneer: 
Maandag om 16.30 uur 
4 t/m 6 jaar
Maandag om 17.15 uur 
7 t/m 13 jaar
Aantal lessen: 10 lessen van ± 
40 minuten. Kosten: 10 x voor 
50 euro Start: 31 mei.

Er wordt geen lesgegeven in 
de schoolvakantie. Meer in-
formatie? Bezoek de site! Gra-
tis proefles? Stuur een mailtje: 
info@t-line.nl, www.t-line.nl

VEW: nacompetitie begint zaterdag 22 mei
Heemstede - Zaterdag 22 mei, 
de eerste dag van het Kamp-
weekend van VEW wordt in de 
middag de, voor VEW, eerste 
wedstrijd gespeeld in de nacom-
petitie. De tegenstander is nog 
niet bekend. De tweede wed-
strijd staat gepland op maandag 
23 mei, 2de Pinksterdag.
Het voetbal zit er bijna op. VEW 
geeft nu alle aandacht aan de 
activiteiten rondom het compe-
titie-gebeuren. 
De eerste activiteit is het al eer-
der genoemde Kampweekend. 
Van vrijdagavond 21 mei tot en 
met maandag 23 mei wordt de 
VEW jeugd in en rond het club-
huis bezig gehouden. Nieuwe le-

den zijn ook van harte welkom.
Dinsdag 1 juni zijn de sponso-
ren uitgenodigd door Le Che-
val Blanc in de Jan van Gooij-
enstraat om het jaarlijkse diner 
te  nuttigen. Tevens worden hier 
weer zaken gedaan met het oog 
op het nieuwe seizoen.
Zaterdag 5 juni wordt er op hal-
ve velden het zeven tegen zeven 
toernooi gespeeld. Het festijn 
begint om 10.30 uur en de be-
kers worden uitgereikt om on-
geveer 16.30 uur.
Het geheel wordt afgesloten met 
een BBQ. Munten zijn tegen een 
schappelijke prijs te verkrijgen 
in de kantine. Opgeven bij: Mi-
cha Pannekoek- 0643562842.

Zaterdag 12 juni sluit de E-1 het 
seizoen af met een BBQ. Ou-
ders, opa’s en oma’s, broertjes 
en zusjes zijn ook van harte wel-
kom. Hier begint het festijn om 
17.00 uur.
VEW is druk in de weer om nieu-
we leden te werven. 
Kom gerust langs of neem con-
tact op met Onno Stoltenborg-
0235637856 of Gerben Jukema- 
0618804236.

Zaterdag 19 juni: WK-voetbal 
kijken op een groot scherm. Ne-
derland- Japan. Clubhuis open 
vanaf 13.30 uur. Kosten: 5 euro, 
u krijgt er ook twee consump-
ties voor.

Wedstrijdzwemmen
HPC succesvol op Kring A kampioenschap
Heemstede - Dit weekend wer-
den de eerste 2 van de 4 wed-
strijden gezwommen van de A-
kampioenschappen van kring 
Noord Holland. Zaterdag werd 
er in het Sportfondsenbad van 
Beverwijk gezwommen. Timo 
van de Veen, Tjeerd van der 
Duin, Kimberley Ravenzwaaij en 
David van Groen zwommen na-
mens HPC. In het 50 meter bad 
zwommen Timo en Tjeerd een 
prima tijd op de 50 vrij. Timo 
werd 12e met een tijd van 27.06 
en Tjeerd een mooie 7e plek in 
een tijd van 26.31.

Kimberley wist ook in een pri-
ma race op de 50 vlinder een 
7e plek te halen in 33.07. Tot slot 

moest David 3 afstanden. Op de 
200 school werd David met een 
fiks PR (3.12.86) en werd 4e. Op 
de 100 rug won David een gou-
den plak in een tijd van 1.16.44. 
In zijn laatste wedstrijd op de 
200 wisselslag veroverde hij ook 
nog eens een zilveren plak in 
een tijd van 2.51.79.

Zondag werd er door HPC we-
derom voortreffelijk gezwom-
men in de Hoornse Vaart in Al-
maar (50 meter bad)! Nadia du 
Fossé startte op de 50 school 
met een knappe 7e plaats in 
een tijd van 39.69. In het volgen-
de programma moest David van 
Groen de altijd lastige 200 vlin-
der zwemmen. Hij verbeterde 

zijn PR met bijna 5 seconden en 
haalde een bronzen plak.

Daarna moesten Nadia en 
Marije Lenos in dezelfde se-
rie de 100 vlinder zwemmen. 
Zij eindigden beiden als eer-
ste in deze serie met een tijd 
van 1.15.98. Een erg goede tijd 
voor beide dames. Dit lever-
de een mooie 4e plaats op voor 
Marije en een zilveren plak voor 
Nadia. Daarna mocht David nog 
een keer aantreden voor de 
100 vrij. David raffelde de 2 ba-
nen af in 1.05.09 en is met de-
ze tijd maar 0.95 seconde ver-
wijderd van de NJK-limiet. Het 
leverde David weer een gouden 
plak op. 

Zes eerste prijzen bij de 
toestelkampioenschappen

Bijna aan het einde van het wedstrijdseizoen doen we altijd mee 
aan de toestelkampioenschappen van het rayon Haarlem. Vooral 
voor meisjes die niet in alle toestellen even goed zijn, zijn de toe-
stelkampioenschappen een feest. Hier kun je namelijk inschrijven 
voor de twee beste toestellen, waardoor de kansen op prijzen aan-
zienlijk verhoogd worden. Alle meisjes van de wedstrijdgroep van 
GSV Heemstede hadden zich hiervoor ingeschreven en Floor de 
Veen van het recreatie uur mocht ook hieraan deelnemen. 
In de eerste wedstrijd mochten de jongsten van de groep de spits 
afbijten: Christa, Mirre, Floor en April. Hier zijn veel deelnemers in 
de vijfde divisie, waardoor de concurrentie erg hoog is. Maar toch 
lukte het Mirre om een derde plaats te behalen op de vloer en April 
was derde op de balk en zelfs eerste op de brug. In deze wedstrijd 
waren ook Lotte, Renee en Wen Shao aan de beurt. Omdat Lotte in 
de zesde divisie turnt, had ze niet veel tegenstanders, daardoor was 
een eerste plaats op de brug niet moeilijk te behalen. Dit was voor 
de andere meiden wel anders, met veel meer tegenstanders lukte 
het Wen Shao toch om een derde plaats te behalen op de sprong.
In de tweede wedstrijd 4 meisjes van GSVHeemstede. Marlijn 
Kroezen had gekozen voor de sprong en wilde hier een halve draai 
en en een halve draai uit, die ze nog niet eerder op een wedstrijd 
had laten zien. Het lukte heel goed en met een 11.70 haalde ze de 
eerste plaats. Rivka draaide ook een goede wedstrijd; waar het de 
vorige wedstrijd bij de vloer mis ging, maakte ze nu helemaal goed 
met een tweede plaats. En ook bij de brug kwam ze op de tweede 
plaats terecht. Bente en Charlotte hadden allebei een goede vloer-
oefening, respectievelijk een tweede en eerste plaats. Ondanks dat 
Charlotte 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd nog in Curaçao  
zat, heeft zij de beste wedstrijd van allemaal gedaan Zij behaalde 
twee eerste plaatsen.
In de laatste wedstrijd de pupillen 2. Emma, Pien, Vera, Roos en 
Myrthe streden om de medailles met vele tegenstanders. De balk-
prestaties vielen een beetje tegen, maar bij de vloer ging het heel 
goed; Emma een derde plaats en Vera een vierde plaats. En Vera 
kreeg bij de brug ook op de vierde plaats haar medaille. Ook hier 
weer een eerste plaats voor de sprong door Myrthe, gevolgd door 
Roos op de tweede plaats.
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Monique Marchand 

INGEZONDEN

Cursus Skaten,
werk aan uw techniek

Regio - U heeft nu de kans om onder professionele bege-
leiding de basisvaardigheden van het skaten te leren. 
Deze cursus die 5 weken duurt, begint op maandag 31 mei 
om 19.30 uur en zal plaatsvinden in het Haarlemmermeer-
se Bos. Er zal veel aandacht geschonken worden aan de 
techniek in het algemeen waarbij vooral de rem- en val-
technieken ruim aan bod komen. De cursusdata zijn: 31/5, 
7/6, 14/6, 21/6 en 28/6. Duur: 1,5 uur per week.
Kosten: 55,00 euro Voor vragen of aanmelding kunt u 
contact opnemen met Sandra Bezuijen, 06-55363510, 
gzengb@bezuijen.demon.nl

Chi Kung 
Zomercursus
Heemstede - Zhan Zhuang 
Chi Kung is de kunst van je ei-
gen accu opladen. Door stilte in 
houding en beweging leert u de 
helende en creatieve kracht van 
Chi Kung te herkennen en ont-
wikkelen. Door de eenvoud van 
de oefeningen kunt u op natuur-
lijke wijze snel genieten van de 
in de cursus verworven kennis 
en energie. Klinkt dit te makkelijk 
om waar te zijn? Kom dan mee-
doen met deze Zomercursus Chi 
Kung! Docent Anders Hakans-
son en assistent André de Rid-
der laten u zien hoe u uw eigen 
accu weer oplaadt en weer ener-
gie heeft voor gewone dagelijk-
se activiteiten en/of voor nieu-
we uitdagingen. De Zomercur-
sus Chi Kung van 5 lessen start 
op dinsdag 1 juni van 20.00 tot 
21.30 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Ook start er een aparte Zomer-
cursus Chi Kung voor 55+ van 
5 lessen op vrijdag 11 juni van 
10.30 uur tot 12.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel. Opgeven kan 
telefonisch, op werkdagen van 
9-12 uur: 023-548 38 28 keuze 1 
of via www.casca.nl.
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Heemstede
Donderdag 20 mei 
• Bijeenkomst Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek (HVHB) in het Raad-
huis in Heemstede. Aanvang: 
20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. Lezing over de Overplaats 
van de Hartekamp. Meer info: 
www.hv-hb.nl

Donderdag 20 tot en 
met zaterdag 29 mei 
• Aziëfestival met film, muziek, 
theater en literatuur!
Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122. Info: 
www.mondiaalcentrumhaar-
lem.nl

Dinsdag 25 mei tot en 
met vrijdag 25 juni
• Expositie Zicht op Zee in 
Raadhuis Heemstede.
Info: 023 – 548 58 68.

Zaterdag 29 mei
• Frank Sanders’Akademie 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten: 023-548 38 38.

Regio
Donderdag 20 t/m zaterdag
29 mei
Azië festival Mondiaal Cen-
trum Haarlem. Muziek, film, li-
teratuur en theater. Lange he-
renvest 122. informatie: www.
mondiaalcentrumhaarlem.nl

Zaterdag 22 mei
• Lunchconcert in Grote of St 
Bavokerk, Grote Markt, Haar-
lem. 13.15-13.45 uur met 
Vrouwenkoor Elisabeth Bas. 
Info: 023-5532040.

• Om 15.00 uur, concert: Ton 
van Eck: orgel en Thérèse Ma-
lengreau: piano.
Programma: Werken voor or-
gel & piano van: Olivier Alain, 
Marcel Dupré en Dinu Lipatti.
Kathedrale Basiliek St. Bavo. 
Leidsevaart 146 Haarlem.

Zaterdag 22 en zondag
23 mei
• Hemelvaarders, expositie 
met werk van o.a. Karel Go-
mes, Nieuwe Raamstraat 10 
te Haarlem (informatie: 06-
14688844, www.bangert-
kunst.nl). Open van 11.00 tot 
18.00 uur.

Zaterdag 22, zondag 23
en maandag 24 mei 
• Expositie Annemieke Couzy 
tijdens evenement Flurt in de 
Remise Connexxion Leidse-
vaart Haarlem. Op 29 en 30 

Agenda
Cultuur

mei expo tijdens Open huis in 
Meerzicht, Glipperdreef 205 
Meerzicht te Heemstede.

• Cultureel Pinksterevene-
ment ‘Flurt’ in de Remise aan 
de Leidsevaart 396. Werk van 
diverse beeldende kunste-
naars, muzikale optredens, 
theater en andere performan-
ces. Doorlopende voorstellin-
gen, alle dagen vanaf 13.00 
uur. Meer info: op www.kzod.
nl (Evenementen). Tel. KZOD: 
023-5290044.

Woensdag 26 mei 
• Gesprek met indiagangers 
over India. Aanvang: 20.00 
uur. Locatie: MCH, Lange He-
renvest 122, Haarlem.
Toegang: 5 euro, koffie en thee 
inbegrepen. Op vertoon van 
bibliotheekpasje kunt u gratis 
één introducé meenemen.

Zaterdag 29 mei
• Kofferbakmarkt Vogelen-
zang van 10 tot 16 uur. Loca-
tie: parkeerterrein van tuin-
centrum Bos aan de Vogelen-
zangseweg 49. Info: 0229-24 
47 39/24 46 49. www.mikki.nl

• Vanaf 23.00 uur: Meerjazz-
festival Hoofddorp met diverse 
artiesten. Zie ook: www.meer-
jazz.nl

• Eerste Kunstplein Bloemen-
daal vanaf 10.00 uur. Locatie: 
rondom het Kerkplein in Bloe-
mendaal met ruim 36 kunste-
naars uit de omgeving. Mu-
zikaal optreden in de Dorps-
kerk, om 13.00 uur.

Zondagmiddag 30 mei
• In de St. Josephkerk Haar-
lem vindt om 15.00 uur een 
benefietconcert plaats door 
het Amsterdamse Toppen En-
semble. Toegang gratis.

T/m 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023 5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

Lezing in Bibliotheek Heemstede
Feit en fictie in ‘Het verloren 
symbool’ van Dan Brown
Heemstede - Op woensdag 2 
juni, van 20.00 tot 21.30 uur, zal 
vrijmetselaar Paul Marselje een 
lezing verzorgen over feiten en 
fictie in de thriller ‘Het verlo-
ren symbool’ van Dan Brown. 
De lezing vindt plaats in Biblio-
theek Heemstede, Julianaplein 1 
te Heemstede. De toegangsprijs 
voor deze avond bedraagt 2,50 
euro voor leden; niet-leden be-
talen 4,00 euro.

Net als in de Da Vinci Code 
speelt in de nieuwe Dan Brown-
thriller, Het Verloren Symbool, 
de vrijmetselarij een belangrij-

ke rol. Een broederschap vol ri-
tuelen en geheime symboliek. 
Dan Brown’s boeken zijn fic-
tief, maar hoeveel is er waar van 
wat hij schrijft over de vrijmetse-
larij? Wie wil weten wat hij pre-
cies mag geloven over de ritu-
elen, gebouwen en objecten, is 
welkom bij een lezing hierover 
door Paul Marselje. 
Paul Marselje is vrijmetselaar 
en was in zijn Loge onder meer 
Voorzittend Meester. 
Meer info op de website www.
sbhaarlem.nl en die van Paul 
Marselje: www.marselje.nl/dan-
brown.

Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1, Heemstede. Reserveren 
voor deze lezing is mogelijk via 
023 – 5115300.

IJsland (olie op doek).

Zicht op Zee in Raadhuis Heemstede
Heemstede - In het Raadhuis 
van Heemstede wordt op vrij-
dag 21 mei de expositie ‘Zicht 
op zee’ geopend, met schilde-
rijen en tekeningen van kunste-
naar Monaa van Vlijmen. 
De titel Zicht op Zee spreekt 
boekdelen. Deze expositie gaat 
over een onderwerp waar Van 
Vlijmen niet op uitgekeken 
raakt: de zee. Water en lucht ra-
ken elkaar aan de horizon. Bo-
vendien is er de permanente be-
weging van het licht, de golven 
en de wolken. De eindeloze vari-
atie in deze ‘eeuwige’ elementen 
levert telkens weer nieuwe beel-
den op. De expositie toont rea-
listische schilderijen en tekenin-
gen en analytisch abstract werk.  
Zicht op Zee is gratis te bezich-

tigen van dinsdag 25 mei tot en 
met vrijdag 25 juni tijdens kan-
tooruren in de Burgerzaal van 

het Raadhuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Heemstede.
Telefoon 023 – 548 58 68

Exposities 
Annemieke Couzy

Imca Marina zingt op Pinkstercarrousel 
Manege Rusthof
Heemstede/Bennebroek - Op 
zondag 23 mei is er bij Manege 
Rusthof aan de Glipperweg 4 in 
Heemstede een speciale Pink-
stercarrousel met allerlei vormen 
van dressuur op muziek.
De presentatie van deze fees-
telijke middag is in handen van 
Imca Marina, die tussen de de-
monstraties met pony’s en paar-
den door haar grote hits als Vi-
va Espana en Harlekino zal zin-
gen. Aanvang is 13.00 uur. Aan 

de Pinkstercarrousel van mane-
ge Rusthof doen zowel kinde-
ren vanaf 6 jaar als volwassenen 
mee. Naast een Parade en een 
leuke Carrousel voor kinderen 
op pony’s is er ook een Carrousel 
voor volwassenen op paarden, 
een Dansant en een Wals. In to-
taal bestaat de paardrij-demon-
stratie bij Manege Rusthof uit 
zes onderdelen en zal er steeds 
worden gereden in groepen. De 
Pinkstercarrousel wordt afge-

sloten met de traditionele lintje-
suitreiking, die door Imca Mari-
na verzorgd zal worden. Mane-
ge Rusthof bestaat al meer dan 
40 jaar en is een begrip in Heem-
stede en omgeving. De pony’s 
en paarden leven er in een kud-
de en genieten veel vrijheid. Voor 
de Pinkstercarrousel is iedereen 
van harte welkom. Manege Rust-
hof is gelegen op de grens van 
Heemstede en Bennebroek, ach-
ter de parking van het Linnaeus-
hof. Het programma duurt de he-
le middag. Entree is gratis.

Heemstede - Op 22, 23 en 24 
mei exposeert Annemieke Cou-
zy tijdens het evenement Flurt in 
de Remise Connexxion Leidse-
vaart Haarlem.
Tevens is haar werk te bezich-
tigen op 29 en 30 mei tijdens 
het Open huis in Meerzicht, 
Glipperdreef 205 Meerzicht te 
Heemstede.
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Dolblije Jesper (F1), Thom (F3), Zagen, Jasper, Timo, Sam (allen F4), 
André en Heckmat (beiden Racertjes 1) en hun coach Jan Bart met 
de verdiende beker.

F-jes en Racers RCH 
behalen 1ste plaats!
Heemstede - Tijdens zijn va-
kantie las Jan Bart, coach van de 
F4 nog even snel zijn mail van 
thuis en ontdekte dat zijn team 
op het laatste moment kon mee 
spelen met een toernooi bij DCG 
te Amsterdam. Vanaf zijn vakan-
tieadres werd de eerste zet ge-
zet tot het vormen van een team 
en tot op de dag voor aanvang 
van het toernooi was het nog 
even sleutelen.
Maar uiteindelijk was het hem 
gelukt om een leuke groep van 
8 enthousiaste spelers bij elkaar 
te krijgen die graag nog een bal-
letje wilden trappen. Jesper (F1), 
Thom (F3), Zagen, Jasper, Timo, 
Sam (allen F4) , André en Heck-
mat (beide Racertjes 1) stonden 
klaar om er een leuke voetbal 
ochtend van te maken.

En dat is hen gelukt ook! 
Jesper speelde een ieder met 
zijn soepele bewegingen hele-

maal zoek. Thom was wanneer 
het moest koelbloedig en maak-
te de juiste goals. Ook Zagen 
probeerde met killende schoten 
het net te raken. Jasper, Timo & 
André alle drie heel goed ge-
speeld maar vooral ook uitste-
kend het doel verdedigd. Heck-
mat bij de Racertjes al de Suarez 
van RCH genoemd, liet vandaag 
zien waarom. 
Sam super sterk op het veld 
waar hij ook stond, met één 
woord KLASSE! . 
Resultaat... een wel verdien-
de 1e plaats. Vol trots werd de 
beker opgehaald en hadden we 
acht superblije mannen staan. 
De coach geeft zijn mannen na-
tuurlijk allemaal een compli-
ment voor hoe ze hebben ge-
speeld. En dat voor een team 
dat nog nooit eerder met elkaar 
gespeeld had. Met trots zegt Jan 
Bart dat het wel goed zit met de 
jeugd van RCH!

Honkbal
Teleurstellende puntendeling 
voor RCH Pinguins
Heemstede - Waren het vorige 
week de Twins die tegen RCH-
Pinguïns hun eerste punten van 
dit seizoen behaalden, het afge-
lopen weekend was het Robur 
dat dankzij de Heemstedenaren 
de nul op de ranglijst weg kon 
poetsen. Zaterdag leek de Racing 
met een 10-0 zege in minder dan 
8 innings superieur aan de Apel-
doorners, maar in eigen huis zet-
te Robur de zaken recht, zij het 
met een aanzienlijk bescheide-
ner score dan een dag eerder.
Met Chris Mowday op de heu-
vel kwam Robur er in de eerste 
wedstrijd eigenlijk niet aan te 
pas. De 6 honkslagen en 2 vrije 
lopen vielen zo gespreid, dat de 
bezoekers nooit verder kwamen 
dan het 2e honk. En als er al lo-
pers op de honken kwamen, dan 
gooide Mowday een paar keer 3 
slag, maar liefst 12 x in totaal.
Omgekeerd had de Heemsteed-
se slagploeg weinig ontzag voor 
de Apeldoornse pitchers. Vooral 
Zamir Lijde met een double en 
een triple was bijzonder effectief, 
maar ook Lex Leijenaar met 2 uit 
2 en Mark Smit met 2 uit 4 droe-
gen hun steentje bij aan de in 

totaal 13 honkslagen, goed voor 
bij elkaar 10 runs. Het vroegtijdi-
ge einde kwam in de 8e inning 
bij 1 man uit , toen Alex Santucci 
binnengeslagen werd door Gio-
vanni Valmont.
Zondag in Apeldoorn ging de 
thuisploeg onstuimig van start. 
Na de openingsrun in de 1e in-
ning zag RCH- pitcher Alex Plak-
ke in de 2e slagbeurt 3 honk-
slagen langs vliegen en leid-
de Robur met 3-0. Omdat Plak-
ke daarna geen moment meer in 
de problemen kwam (5-2-7-0 in 
8 innings) leek RCH rustig aan 
het wegwerken van de achter-
stand te kunnen beginnen. Maar 
in tegenstelling tot een dag eer-
der stokte ditmaal de aanval. Al-
leen in de 5e slagbeurt lukte het 
Mark Smit na een double, een 
opofferingsstootslag van Toni 
Wilffert en een hit van Alex San-
tucci tegen te scoren. In de 3-
1 stand die daaruit voortvloeide 
kwam geen verandering meer. 
Omdat Sparks en DSS beide 2 x 
verloren, staan de 3 ploegen uit 
onze regio nu broederlijk gelijk 
op de 4e t/m 6e plaats met 14 
punten uit 12 duels. 

G-softballers RCH behalen eerste overwinning
Heemstede - Het blijft met de 
opstelling van RCH-Pinguïns 
puzzelen voor coach Jeroen de 
Vries. Weliswaar kon voor de 1e 
maal dit seizoen beschikt wor-
den over Jans Cassee, daar 
stond tegenover dat de blessu-
res van Bianca Claassen, An-
nemarie van ’t Klooster en Sas-
kia Koster langer gaan duren 
dan was voorzien. En of dat nog 
niet genoeg is blijkt de schou-
derblessure van Sandra Assen-
delft zo ernstig te zijn, dat haar 
rol als pitcher als beëindigd 
moet worden beschouwd. Met 
nog slechts één werpster (Da-
niëlle Kuipers) en een met ju-
niores opgevulde veldbezetting 
werd dan ook weinig hoopvol 
naar de uitwedstrijd tegen Kin-
heim uitgekeken. Maar dat viel 
100% mee.

Het werd de wedstrijd van pit-
cher Daniëlle Kuipers en cat-
cher Eva Verduijn, zowel in ver-
dedigend als aanvallend opzicht. 

Daniëlle gaf als openingsslag-
vrouw direct haar visitekaartje af 
met een honkslag, gevolgd door 
een veldfout op een klap van de 
wel als 1e honkvrouw beschik-
bare Sandra Assendelft en een 
loeiende 3- honkslag van Bian-
ca de Graaff, die even later zelf 
de 3-0 kon aantekenen.

In de 2e inning ging het Heem-
steedse feest verder met 4 wijd 
voor Marit Hartog en Jans Cas-
see, gevolgd door een ‘home-
run inside the park’ van alweer 
Daniëlle Kuipers. In de 6e slag-
beurt was het opnieuw Daniël-
le die scoorde, ditmaal na een 
veldfout, gevolgd door een ge-
stolen honk en een honkslag 
van Sandra Assendelft. Het 8e 
en 9e punt vielen in de 5e inning 
en kwamen op naam van Maris-
ka v.d. Kruijf en Eva Verduijn, die 
met 3 uit 4 haar slaggemiddelde 
verder opvijzelde. De Kinheimse 
eer werd een slagbeurt later ge-
red door midveldster Marjolein 

Schildmeyer, maar de Heem-
steedse vreugde om de over-
winning met maar liefst 9-1 was 
er niet minder om. 

Daniëlle Kuipers gooide de hele 
wedstrijd (6 x 3 slag, 2 x 4 wijd 
en 4 honkslagen tegen), maar 
coach Jeroen de Vries vreest 
roofbouw op Daniëlle en zijn 
verder ook veel te smalle selec-
tie en doet daarom een drin-
gend beroep op oud softbal-
sters van RCH en Pinguïns 
of andere clubs om de hand-
schoen uit de wilgen te halen en 
zich te melden voor de brood-
nodige versterking van het team 
dat uitkomt in de 3e klasse en 
zich dit jaar wil handhaven en 
volgend seizoen de sprong om-
hoog wil maken.

Jeroen de Vries (0654.775.003) 
nodigt hun uit een training bij 
te komen wonen en een oude 
ambitie nieuw leven in te blazen 
(iets voor Miranda Draijer?).

Prijs voor beste werkstuk
Winnaars ‘Coornhert’ en 
‘Schoter Scholengemeenschap’

Vlnr: Quirijn Oorthuys, Robert Lapidaire(Coornhert Lyceum/HAVO en 
werkstuk over spoortsponsoring en de kredietcrisis), Sanne Nusselder 
en Yona Lesger (Schoter Scholengemeenschap/ VWO, werkstuk over 
Engelse literatuurlijst voor het tweetalig onderwijs). Robert woont in 
Heemstede. De andere drie in Haarlem.

Yona en Sanne verdiepten zich in 
de Engelse literatuurlijst voor het 
tweetalig onderwijs. Zij hebben 
zelf ervaren dat docenten ver-

schillende eisen stellen aan de-
ze lijst. De winnaars stellen dat er 
een standaard moet komen voor 
deze literatuurlijst. Ze hebben 

hiervoor in hun werkstuk twin-
tig criteria opgesteld. Het Euro-
pean Platform zou alle Engelse 
docenten bij elkaar moeten roe-
pen om op basis van deze criteria 
tot één boekenlijst voor het twee-
talig onderwijs te komen, vinden 
Yona en Sanne. Ze hebben ook al 
een aanbeveling geschreven aan 
de leden van het platform. De ju-
ry vindt het een prachtig verslag 
van een origineel onderzoek op 
een zeer lastig terrein.  

Robert Lapidaire en Quirijn Oort-
huys (Coornhert Lyceum) onder-
zochten welke gevolgen de kre-
dietcri-sis heeft voor de sport-
sponsoring en interviewden 
hiervoor sporters (onder andere 
Erik Dekker van de Rabo Wieler-
ploeg) en sponsoren. Hun con-
clusie is dat er vaak contrac-
ten zijn gesloten voor meerde-
re jaren en dat vooral sporters 
die nieuwe sponsors zoeken lij-
den onder de crisis. De belang-
rijkste reden voor bedrijven om 
sport te blijven sponsoren is het 
vergroten van de naamsbekend-
heid. De jury vindt het een helder 
werkstuk met leuke interviews 
over een actueel onderwerp.

In het totaal werden twintig 
werkstukken van 38 leerlingen 
door de scholen genomineerd 
voor deze jaarlijkse prijzen. De 
Koninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen te 
Haarlem reikt diver-se weten-
schappelijke prijzen uit en wil 
hiermee wetenschap en inno-
vatie bevorderen. Ook het ma-
ken van goede profielwerkstuk-
ken wil de Maatschappij blijven 
stimuleren.

Regio - Op 11 mei verzamelden 38 leerlingen met hun docen-
ten en ouders zich in de Gehoorzaal van het Teylers Muse-
um in Haarlem voor de jaarlijkse prijsuitreiking voor het beste 
profielwerk-stuk van de Koninklijke Hollandsche Maatschap-
pij der Wetenschappen. De prijs van vijfhonderd euro voor 
het beste HAVO-werkstuk is gewonnen door Robert Lapidai-
re en Quirijn Oorthuys (Coornhert Lyceum) met hun werkstuk 
‘Sportponsoring en de kredietcrisis’. De prijs voor het beste 
VWO-werkstuk ging naar Yona Lesger en Sanne Nusselder 
(Schoter Scholengemeenschap).
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

verkiezingen 

• Verordening Wet Inburgering 

•  Uitvoeringsvoorschriften naam-

geving en nummering (adressen)

•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

In november 2009 is de uitgangspunten-

notitie voor de herinrichting van de gehele 

Herenweg door de raad vastgesteld. In de 

periode daarna is in samenspraak met een 

klankbordgroep met diverse bewoners van 

de Herenweg gewerkt aan een ontwerp voor 

de eerste fase van de herinrichting. De 

gemeente wil begin volgend jaar starten met 

de herinrichting van het deel van de kruising 

met de Kerklaan-Eykmanlaan tot de 

Koediefslaan. Het voorlopig ontwerp van de 

nieuwe inrichting ligt nu ter inzage. U kunt tot 

30 juni 2010 hierover uw mening geven

 

Voorstel herinrichting Herenweg
Het voorlopig ontwerp omvat de volgende 

onderdelen: 

-  Twee varianten van de huidige kruising 

Herenweg-Kerklaan. Een variant gaat uit 

van een rotonde. In de andere variant 

worden de verkeerslichten vervangen. 

-  Het versmallen van de rijbaan voor het auto-

verkeer tot 7.00 meter en hierbij het bestaande 

asfalt vervangen door geluidsarm asfalt.

-  Vrijliggende fi etspaden langs het gehele 

wegvak die voorzien worden van rood asfalt.

-  Het verbeteren van de groene uitstraling van 

de Herenweg door het aanplanten van 

ongeveer 30 nieuwe eiken in de berm 

tussen de fi etspaden en de rijbaan.

De daadwerkelijke herinrichting zal in het 

begin van 2011 starten.

Inloopavond
Op dinsdag 2 juni 2010 is er een inloopavond 

in de Burgerzaal van het raadhuis. Tussen 

19.30 tot 21.00 uur kunt u het plan bekijken, 

hierbij uitleg krijgen en kunt u reageren. Bij een 

inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is dus 

niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 

inloopavond aanwezig bent.

Reageren op het herinrichtings-
plan
U kunt mondeling reageren tijdens de inloop-

avond op 2 juni. Schriftelijke reacties kunt u 

voor 30 juni sturen naar: Gemeente 

Heemstede, t.a.v. Afdeling Voorbereiding 

Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ  

Heemstede.  

Meer informatie
U kunt op de gemeentelijke website 

(www.heemstede.nl) de digitale versie van de 

tekeningen van het complete herinrichtings-

plan downloaden. De tekeningen zijn in een 

groot formaat in te zien tijdens de inloopavond 

en gedurende kantooruren in het raadhuis. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Sjoerd Vente van de afdeling Voorbereiding 

Openbare Ruimte, bereikbaar via telefoon-

nummer (023) 548 57 87.

Kinderen worden niet met een gebruiks-

aanwijzing geboren. Dat maakt dat opvoeden 

soms een hele klus kan zijn. Er zijn 

meerdere manieren om goed op te voeden. 

Positief Opvoeden volgens de methode 

‘Triple P’ (Positief Pedagogisch Programma) 

biedt effectieve informatie, tips en hulp bij 

dagelijkse opvoedvragen. Binnen het 

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 

werken we met Positief Opvoeden, Triple P. 

Dit ondersteuningsprogramma helpt u bij het 

herkennen van veelvoorkomende oorzaken 

van ongewenst gedrag en hoe u het gewenste 

gedrag van uw kinderen kunt stimuleren. 

Positief Opvoeden, Triple P 
biedt tips en hulp om:
-  een positief contact op te bouwen met je kind

- goed gedrag bij kinderen te bevorderen

- kinderen nieuwe dingen te leren

- te zorgen dat kinderen beter luisteren

-  duidelijk en consequent te reageren op 

ongewenst gedrag

-  maatregelen te gebruiken die echt werken

- en… meer te genieten van het opvoeden!

Kijk voor meer informatie op 

www.positiefopvoeden.nl. 

Start inspraak herinrichting Herenweg 
tussen Kerklaan en Koediefslaan
Inloopavond dinsdag 2 juni

Ondersteunings-
programma van 
het Centrum voor 
Jeugd en Gezin

Vervolg op pag. 2
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Werk aan de weg   
Brabantlaan, tussen Utrechtlaan en Zeelandlaan 
Tot eind mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Utrechtlaan en 

Zeelandlaan de bestrating en riolering vervangen. Ook is de Zeelandlaan gedeeltelijk 

afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Fietspad Leidsevaartweg, tussen Amstellaan en grens Bennebroek
Tot half mei 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het fi etspad langs de 

Leidsevaartweg tussen Amstellaan en Bennebroek. Om overlast tot een minimum te 

beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden 

van het werk en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer half juni 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband 

met de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse 

Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers 

en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse 
Dreef
Tot begin juli 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting van de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de 

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. 

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot half september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Tot 21 mei is het gedeelte vanaf de Cloosterlaan tot de Hendrik Peeperkornstraat 

afgesloten voor autoverkeer (werkfase 7). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen

(waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied; 

-  Doorgaand verkeer wordt via de Cloosterlaan en Landzichtlaan naar de Spaarnzichtlaan 

geleid. In de Spaarnzichtlaan en Schouwbroekerstraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. 

Het doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Oosterlaan en Spaarnzichtlaan 

naar de Heemsteedse Dreef geleid; 

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Wilt u meer weten over positief opvoeden of heeft u een andere vraag? Voor alle vragen 

over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. 

Ook als aanstaand ouder bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, 

bellen of een email sturen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 09.00 - 12.00 uur, wo 14.00 - 17.00 uur

Vervolg van pag. 1 

Legitimatieplicht bij de 
verkiezingen
Op woensdag 9 juni 2010 kunt u uw stem 

uitbrengen voor de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer. Omdat u in Heemstede dan 

in elk willekeurig stemlokaal binnen de 

gemeente kunt stemmen, is het van belang 

dat u naast uw stempas ook een legitimatie-

bewijs kunt overleggen. Uw legitimatie-

bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identifi ceren mag u niet 

stemmen. 

Ook als u iemand via de achterkant van uw 

stempas machtigt om uw stem uit te 

brengen (de onderhandse machtiging) 

moet deze (een kopie van) uw geldige 

legitimatiebewijs meenemen. Ook hier 

geldt dat het legitimatiebewijs maximaal 

5 jaar mag zijn verlopen. Zonder dit 

legitimatiebewijs of een kopie daarvan mag 

de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Als uw legitimatiebewijs meer dan vijf jaar 

verlopen is of als u geen legitimatiebewijs 

heeft, dan kunt u uiterlijk een week voor de 

verkiezing een nieuw legitimatiebewijs 

aanvragen. Een andere mogelijkheid is, 

dat u iemand anders een volmacht geeft 

om voor u te stemmen. Hiervoor zijn aparte 

groene formulieren verkrijgbaar bij de 

afdeling Publiekszaken. Dit formulier moet 

uiterlijk 26 mei volledig ingevuld en door u 

en de gemachtigde ondertekend bij de 

afdeling Publiekszaken binnen zijn. De 

gemachtigde krijgt dan tijdig voor de 

verkiezing een volmachtbewijs, waarmee 

uw stem uitgebracht kan worden. Voor deze 

vorm van volmacht is geen legitimatiebewijs 

nodig.

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 
(adressen)

Bij besluit van 11 mei 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders de uit-

voeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) vastgesteld. Het betreft hier 

uitvoeringsvoorschriften in het kader van de op 29 april 2010 door de raad vastgestelde 

nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen).

De uitvoeringsvoorschriften treden één dag na deze publicatie in werking. De uitvoerings-

voorschriften liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De uitvoerings-

voorschriften zijn ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke 

Informatie (RIS)”. Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop 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. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Verordening Wet Inburgering

Bij besluit van 29 april 2010 heeft de raad van de gemeente Heemstede de Verordening Wet 

inburgering 2010 vastgesteld. Eveneens bij besluit van 29 april 2010 is de Verordening Wet 

inburgering 2008 ingetrokken.

De Verordening Wet inburgering treedt met ingang van 1 januari 2010 in werking. De 

verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is 

ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 



Bouwplannen

Aanvraag bouwvergunning
2010.105 het plaatsen van een aanduidingsbord - Cruquiusweg 39

2010.094 het uitbreiden van een kantoorpand - Nijverheidsweg 39

2010.106 het plaatsen van een lichtinstallatie - Sportparklaan (kunst-

 bij het hockeyveld van Mixed   grasveld achter kinder-

 Hockeyclub Alliance   dagverblijf)

 

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase
2008.194 het aanleggen van een recreatieve tunnel - t.h.v. de Cruquiusbrug

    onder de N201, 

    kadastraal C 5101

De aanvragen liggen vanaf  20 mei 2010 van maandag tot en met donderdag van  

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 10 mei 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.012 het plaatsen van een dakopbouw - Timorstraat 50

De vergunning ligt vanaf 20 mei 2010 van maandag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank 

Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 1 juli 2010 worden ingediend. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 11 mei 2010)
2010.104 het plaatsen van een erfafscheiding - Von Brucken Focklaan 2

 bij de Prinses Beatrixschool

De vergunning ligt vanaf 20 mei 2010 van maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan 
(artikel 3.23 Wro)
2010.095 het wijzigen van een bedrijfspand - Drenthelaan 26

 in een balletstudio

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bouwverordening 
Heemstede
2010.106 het plaatsen van een lichtinstallatie - Sportparklaan (kunst-

 bij het hockeyveld van Mixed   grasveld achter kinder-

 Hockeyclub Alliance   dagverblijf)

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf  20-05-2010 gedurende 6 weken van 

maandag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 

ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 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. 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aange-
geven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk 
uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw 
reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 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 betrek-
king 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). 

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1 9  M E I  2 0 1 0


