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KWF: succes op de jaarmarkt
heemstede - KWF Kankerbestrijding kijkt terug
op een zeer succesvolle jaarmarkt in Heemstede.
De Heemsteedse vrijwilligers slaagden erin om
25 nieuwe collectanten te werven voor de collecteweek. Bovendien gaven de jaarmarktbezoekers
spontaan ruim 225 euro via de collectebussen op
de stand.
“Dit resultaat is beter dan waar we op rekenden”, zegt Annelies van der Have. “Het is natuurlijk schitterend dat zoveel mensen bereid zijn om
zich actief in te zetten. Meer collectanten betekent
simpelweg dat we in staat zijn om meer geld op te
halen. Meer geld betekent meer onderzoek. Fantastisch! Op dit moment wordt noodgedwongen in
enkele delen van Heemstede niet gecollecteerd,
omdat er te weinig vrijwilligers zijn.”
Wie zondag de stand van KWF Kankerbestrijding
gemist heeft, maar toch graag wil collecteren kan

zich opgeven per telefoon Niels Ottenhof: 0235283025 of per e-mail via: n.ottenhof@hccnet.nl
of bij Annelies van der Have via 06-24758360.

+ GRatis bbq-lot

r6.00

De jaarmarkt was niet alleen voor KWF een succes.
Het leek wel of heel Heemstede een kijkje kwam
nemen op de gezellige en vooral complete braderie. Want wat was er veel te zien en te koop! En
te doen trouwens, kinderen konden naar hartelust
springen aan een trapeze of (de kleinere) mee op
de draaimolen. Bovendien gaven sportverenigingen
demo’s en waren her en der terrasjes gezellig vol.
Er was vooral ook veel kleur te zien en daar word je
vrolijk van. Jaarmarktbezoekers met sombere gezichten werden dan ook niet gespot. Kijk in deze
krant elders naar een foto-overzicht van het Heemsteedse evenement, georganiseerd door de winkeliers van het centrum.

www.heemsteDer.nL

BINNENKORT
IN VERKOOP!
foto noordkust.eu

4 hamburgers
+ 4 gekruide
speklappen

HaarleM

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

**

samen

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

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 5 t/m 11 mei 2011)

Huwelijken:
P. Hovinga & D.R. Bos
Geboorte:
Geen geboortes.

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Bloemen en appeltaart voor nieuwe kantoor Fietser gewond
Heemstede - De intrek in het nieuwe Heemsteder-kantoor aan de Camplaan is niet onopgemerkt
voorbij gegaan. Er kwamen bloemen, plantstukjes en zelfs een appeltaart is langsgebracht. Buren,
lezers en adverteerders lieten daarmee blijken het plezierig te vinden dat de Heemsteder weer terug
is op de oude stek, midden in Heemstede. Veel mensen belden of mailden de krant en haar medewerkers veel succes. Als dat geen warm welkom is...
Hartelijk dank voor de gulle giften en vriendelijke woorden!
De Heemsteder

Reus geveld op Van Merlenlaan
Heemstede – Honderd jaar
stond de atlasceder naast het
honderdjarige huis “Welgelegen”
op de Van Merlenlaan, hoek
Vrijheidsdreef. Twee gemeen-

telijke monumenten van gelijke leeftijd. Beiden zijn gekoesterd door de familie van der Weiden die er nu veertig jaar wonen. Het huis is binnen weer te-

ruggebracht in de oorspronkelijke staat, de twee serres boven
elkaar aan de rechterzijde van
het pand zijn beeldbepalend en
van de oorspronkelijke representatieve afwerking zijn vrijwel
alle elementen bewaard gebleven. Het merendeel van de vensters bezit zelfs nog het oorspronkelijk getrokken vensterglas. Vanuit de hoge serre had je
direct een prachtig gezicht op de
majestueuze boom.
Maar drie jaar geleden begonnen de eerste kuren en vond het
hoofd groenvoorziening van de
gemeente, Robert Jan van der
Vlis, het al een zorgelijk. Tot na
de winter van dit jaar de schimmel zo erg geworden was dat er
gevaar van omvallen reëel werd.
De atlas-ceder stond op de lijst
van 350 beschermde bomen
in de gemeente maar de afdeling groenvoorziening gaf direct
na grondige inspectie een kapvergunning. Veertig jaar groeide er niets onder de boom. Veertig jaar minder licht in de kamer kwijt. Maar toch, de Van der
Weidens koesterden hun ceder.
Vrijdag stond boomverzorgingsbedrijf Mense klaar met een
grote kraan en de zaag om de
ceder tak voor tak neer te halen. Er bleef een hoopje cederzaagsel liggen dat heerlijk rook.
De cederolie en hars worden
al duizenden jaren gebruikt als
geneesmiddel, conserveringsmiddel en als etherische olie
begeerd. Wat nu blijft is het licht
in de kamer en mogelijkheden
voor de tuin.
Ton van den Brink

Heemstede – Op de Bronsteeweg ontstond woensdagochtend
11 mei omstreeks 8.50 uur een
aanrijding waarbij een fietser en
een auto betrokken waren. De
46-jarige Haarlemse automobilist wilde de Bronsteeweg oprijden toen de 15-jarige Heemsteedse fietser ineens de Lanckhorstlaan in reed. De automobilist kon een aanrijding niet meer
voorkomen en de fietser kwam
ten val. De jongen is met onbekende verwondingen door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis vervoerd.

Fietsje met
afzender
onbekend
Heemstede - Nu de Heemsteder zijn intrek heeft genomen in het nieuwe kantoor aan de Camplaan 35,
valt op dat het fietsje van de
foto daar maar blijft staan.
Niemand heeft oog voor het
rood-blauw-gele tweewielertje. De kinderfiets moet daar
toch ooit zijn neergezet.
Roest heeft er al vat op gekregen, maar verder lijkt het
fietsje intact. Het is een stoere variant met dikke banden
voor een kind dat al een
paar jaar de zijwieltjes is ontgroeid.
Wil de (ouders van) de rechtmatige eigenaar het ophalen?

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Dichtstorten

Jong geluk

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.

INGEZONDEN

Eendenkraamhotel
Het is alweer het 2e jaar dat wij een eendennesten hebben op ons
dakterras. Een eend denkt blijkbaar niet na waar zij haar eieren legt,
als het in haar ogen maar veilig ligt. Dat de kleine eendjes straks
op geen enkele manier weg kunnen komen komt niet in haar op.
Vorig jaar voorjaar kwamen kort na elkaar 2 moedereenden in
onze plantenbak broeden. Na 25 dagen broeden werden er hun
eendjes geboren.

Overgave

Heemstede – Quirijn Korthals Altes legde dit gelukkige
jonge gezin op de gevoelige plaat vast. Zeven zwaantjes
zijn geboren, al zwemmend gesignaleerd bij de Crayenestersingel.

Dag van de Hond op 22 mei
Heemstede - Op 22 mei vindt
de eerste Dag van de Hond
plaats.
Kynologenvereniging
Kennemerland neemt ook deel. De hele
dag zijn er op de Sportparklaan
14 in Heemstede activiteiten
voor baas en hond. Dit jaar staat
‘het kind’ hierin centraal.
Het programma is hier deels op
gebaseerd, er is veel voor kinderen te doen.
De dag wordt om 10 uur geopend door Ton Verlind, ex
KRO’s Brandpunt presentator.
Hij zal de hele dag aanwezig zijn
om zijn nieuwe boek ‘Verliefd op
mevrouw de Wit’ te signeren.
Programma
10.15 - 14.00 uur Clubmatch:
keuring van ras- en rasloze honden. opgeven hiervoor kon tot 1
mei.
10.15 - 15.30 uur Ton Verlind signeert zijn boek “verliefd op mevrouw de Wit”
Sophia Snuffelcollege: Dorette
Stöveken en labrador Toosje leren kinderen hoe ze veilig met
honden kunnen omgaan
Dierenambulance met kraam
Dierenarts Carmen Harder beantwoord vragen gezondheid en
verzorging van de hond Trimster
Therese Wilderom van
De Plukschuur Dierenfotograaf
Profi Pictures maakt een professionele foto van uw hond Ros-

tero hondenbenodigheden met
kraam
Adviesbureau Kind Hond
13.00 uur Demo Gedrag en Gehoorzaamheid kinderteam
13.30 uur Demo Rally O
14.30 uur Demo Flyball
15.00 uur Demo Gedrag en Gehoorzaamheid
15.30 uur Demo behendigheid
17.00 uur Sluiting
Voor de kinderen is er een
springkussen en strodorp en een
gratis ijsje per kind zolang de
voorraad strekt!
Adres: Sportparklaan 14 Heemstede. Achter zwembad Groenendaal.

Ervaren,
dat het verleden
niet meer bestaat
en de toekomst
nog niet is geboren
schept ruimte
om oude patronen
en verworven zekerheden
te laten verglijden
aanvaard de leegte
van het niet weten
dan pas kan
er iets nieuws ontstaan.
Ada Lodder

Met auto en al
te water
Bennebroek – Een 85-jarige Nederlander woonachtig in
Engeland trapte donderdagavond 12 mei per ongeluk de
verkeerde pedaal in zijn auto in,
waardoor hij met auto en al in
het water naast de Narcissenlaan belandde.

De plantenbak is ongeveer een meter hoog, dat was de eerste hindernisbaan voor de kleine eendjes. Naast katten komen eendjes
blijkbaar ook altijd op hun pootjes terecht, ze hebben de val uit de
bak overleefd. Toen het volgende opstakel…. moeder eend vloog
over het glazen hek in het water onder het dakterras. Niet nadenkend dat haar pulletjes nog helemaal niet kunnen vliegen en dat dus
met geen mogelijkheid kunnen nadoen. Sommige wurmden zich
tussen een kiertje onder het glas door, andere werden door ons in
het water geholpen (dit keer een val van zo’n 2 meter naar beneden..) Mooi om te zien hoe de eerst zo in paniek geraakte moedereend daarna gelukkig haar weg vervolgd met al haar pulletjes achter zich aan.
Die zal daar nooit meer broeden zal je denken….
Blijkbaar was dit toch een uitstekend kraamhotel, want dit jaar heeft
ze weer voor dezelfde plek gekozen. Ze gaf ons het ultieme paasgevoel door 2e paasdag haar eieren te laten uitkomen. Wij hadden
al ruim van te voren een glasplaat uit het hek gehaald om de paniek van vorig jaar te voorkomen. Daar gingen 9 kleine pulletjes de
grote wereld in….prachtig om te zien.
Maar deze eend heeft blijkbaar een vriendin die op de hoogte is
gebracht van dit unieke kraamhotel. Deze eend maakt het nog gekker, ze zit te broeden in de loggia naast het dakterras, pal naast
onze tuinmeubels. Zo bang als een eend in het wild is zo mak blijft
zij op haar nest zitten als wij een meter naast haar onze koffie
drinken.

De man wilde zijn voertuig verplaatsen, maar reed plotseling
met flinke snelheid achteruit. De
auto botste op twee geparkeerd
staande auto’s, die zwaar beschadigd raakten. Nadat de auto
in het water plonsde, is de man
snel uit het water gehaald door
toegesnelde buurtbewoners.
Ambulancepersoneel heeft de
oude heer ter plekke onderzocht, maar hij mankeerde niets.
Het rijbewijs van de man is
voorlopig
ingevorderd.
De
brandweer heeft de auto uit het
water gehaald.

Speeltuin Groenendaal genomineerd
Heemstede - Speeltuin Groenendaal is zeer vereerd met de nominatie door de ANWB voor ‘het
leukste uitje in de provincie Noord-Holland’.
Op de website www.anwb.nl/landvananwb hebben duizenden mensen hun leukste uitje van Nederland kenbaar gemaakt. De meest 12 aangebrachte uitjes vormen per provincie een top 12.

Een van die wordt het leukste uitje van de provincie en maakt kans op de titel ‘Leukste uitje van Nederland’. De winnaar krijgt aandacht
in het blad ‘de Kampioen’. Begin juni worden de
winnaars bekendgemaakt. In Noord-Holland is
speeltuin Groenendaal Heemstede genomineerd.
Ook de Linnaeushof te Bennebroek maakt kans.

Deze eend is vandaag “uitgerekend” maar bij deze plaats moeten
we ze wel helpen om weg te kunnen komen, daar ze er alleen vliegend uit kunnen komen.
Misschien nog 1 kopje koffie met ons gezelschap, dan laten we haar
samen met haar 11 kleintjes (!) weer gaan….
Tot volgend voorjaar eendjes!
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Oproepje aan aardige dame

Ongelukje op de markt...
Heemstede – R. Goldsteen doet een oproepje aan een mevrouw
die hem hielp nadat hij onwel op de markt was geworden.
“Op 11-5 was ik op de markt en stond te wachten op een bestelling bij een stalletje, ik ben daar onwel geworden en toen ik weer
bij mijn positieven kwam, lag ik op de grond en een mevrouw had
mijn hoofd in haar handen en verzorgde de wond, die was ontstaan
ijdens mijn val.
Ik wil deze mevrouw graag persoonlijk bedanken, ik weet dat toen
zij opstond en de ambulance het overnam, ik haar wel bedankt heb,
maar ik zou het graag wat persoonlijker doen met een bloemetje
en even horen of ze geen schade aan haar kleren heeft opgelopen.
Daarvoor wil graag de naam van deze mevrouw weten.
Mijn e-mail adres is bij de redactie bekend, ik hoop dat zij dit leest
en zich meldt.
R. Goldsteen

Speelplaats Vogelpark
geopend door kinderen
Gasten Rode Kruis genieten van vaartocht
Heemstede - De Vereniging Afdeling Haarlem en Omstreken
van het Nederlandse Rode Kruis
organiseerde van 11 t/m 13 mei
drie vaardagen voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, wonende
in de gemeente Haarlem, Heemstede of Bloemendaal.

Vrijwilligers van het Haarlemse
Rode Kruis verwelkomden aan
de Conradkade dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur de gasten
en begeleidden de gasten aan
boord. Onder de vrijwilligers de

heer Jack van der Hoek, wethouder voor WMO, Welzijn en Volksgezondheid en Sport (Haarlem). Tijdens de Beursvloer 2010
sloot de heer Van der Hoek een
‘match’ met het Haarlemse Rode Kruis om, in het kader van
maatschappelijk betrokken ondernemen, zich een dag als vrijwilliger in te zetten. Ook werden
nog matches gemaakt met een
medewerker van de Rabobank
Haarlem en Omstreken en ’t Gilde, die dagelijks een gids afvaardigde om de gasten bijzonderheden over de route te vertellen.

Om 10 uur stipt vertrok het schip
de Princess van Rederij Triton,
om via het Spaarne en de sluis
bij Spaarndam naar het Noordzeekanaal te varen. De gasten werden getrakteerd op koffie en gebak, drankjes en hapjes
en tussen de middag een goed
verzorgd en smakelijk driegangen menu. In de middag konden de gasten deelnemen aan
een Bingoronde met ruim veertig prijzen.
Het schip legde om 16.15 uur
weer aan aan de Conradkade, alwaar familieleden al
klaar stonden om de gasten op
te halen. De chauffeurs van de
Biosgroep waren stipt op tijd
aanwezig, waardoor de gasten
na een heerlijke dag varen snel
huiswaarts werden gebracht.
De gasten uitte bij het afscheid
veelvuldig hun dankbaarheid
richting de vrijwilligers en het
Rode Kruis; men had genoten
en men vroeg bij voorbaat ook in
2012 een uitnodiging tegemoet
te mogen zien.

Heemstede - Een klimtoestel
met glijbaan, schommels, een
draaimolentje en een tafeltennis,
een plek waar kinderen graag
spelen. In Vogelpark de nieuwbouwwijk bij het station Heemstede-Aerdenhout is woensdagmiddag een nieuwe speelplaats
geopend door de kinderen uit de
buurt. In de vogelbuurt zat een
papegaai die steeds de speelplaats opzocht en de kinderen
napraatte. Deze “Harry de Gaai”,
zo riep hij steeds, werd door de
kinderen voorgoed weggejaagd
met een hoop geschreeuw en
daar kan een papegaai niet tegen. Wel zelf een hoop lawaai
maken, maar zelf niet tegen een
gilletje kunnen. Projectontwerper openbare ruimte van de gemeente, Saskia van Dijk, vertelde

dat deze speelplaats een duurzame aanleg kent met veel roestvrij
staal en gecertificeerd hout, een
kunstgras vloer heeft waardoor er
nauwelijks onderhoud nodig is.
Een kolfje naar de hand van wethouder Jur Botter die, waar mogelijk, duurzaamheid nastreeft.
Botter is blij met de speelplaats
juist in Vogelpark, want het blijkt
een kinderrijke buurt te zijn waar
inmiddels op iedere woensdagmiddag al zeker 35 kinderen komen spelen. Woensdagmiddag
was het supergezellig met wethouder Botter bij de officiële opening waar niet alleen de kinderen
de jacht openden op de nare papegaai, maar ook veel ouders en
opvallend veel opa`s kwamen kijken en een lekker ijsje meeaten.
Ton van den Brink

ren ook steeds meer mannen
contact zoeken met Sensoor.

vincie Noord-Holland (exclusief
Amsterdam) en een deel van de
provincies Flevoland en Utrecht.

De vaardagen zijn mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen die het Haarlems Rode Kruis ter beschikking werden
gesteld door donateurs, fondsen
en instellingen.

Sensoor Haarlem beleeft drukste jaar ooit
Heemstede - Steeds meer
mensen weten Sensoor Haarlem
te vinden voor een gesprek via
telefoon of chat. De hulpdienst
had het vorig jaar met 11.480
gesprekken drukker dan ooit tevoren. De vrijwilligers van Sensoor Haarlem voerden 10.705 gesprekken via telefoon en 775 via
chat. Dat is één van de meest
opvallende zaken in het Jaarbericht 2010 van Sensoor Haarlem,
dat deze week verscheen.
De toename van het aantal ge-

sprekken is deels te verklaren
door de verbeterde bereikbaarheid, dankzij een moderner telefoonsysteem. Maar vorig jaar deden ook meer – ruim 750 – mensen voor het eerst een beroep op
Sensoor Haarlem. Het percentage zogenaamde incidentele bellers steeg naar 46 procent.
Uit de forse toename van het
aantal gesprekken blijkt nadrukkelijk de behoefte aan een gesprek met iemand die met echte
aandacht luistert, zonder direct

klaar te staan met een mening,
advies of oplossing.
Psychosociale problemen - zoals depressie, angst of burn-out
- waren in meer dan een kwart
van de telefoongesprekken het
onderwerp. Maar ook eenzaamheid en relaties komen vaak aan
de orde. Vooral de gesprekken
waarin het draait om eenzaamheid nemen jaarlijks toe.
Vrouwen bellen het meest met
Sensoor: zo’n 53 procent. Het
valt echter op dat de laatste ja-

Sensoor Haarlem is werkzaam in
de regio’s Zuid- en Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer.
Om ook in de toekomst slagvaardig te blijven opereren heeft
Sensoor Haarlem sinds 1 januari 2011, samen met Sensoor
’t Gooi, Eem- en Flevoland en
Sensoor Noordwest, de krachten gebundeld in één nieuwe organisatie: Sensoor West-Midden. Daarmee bestrijkt de organisatie voortaan de gehele pro-

Het hulpnummer van Sensoor
Haarlem, 023 - 5471 471, kan
dag en nacht worden gebeld. De
hulpdienst is ook bereikbaar via
het landelijke nummer 0900 –
0767 (5 cent per minuut). Chatten met Sensoor kan via www.
sensoor.nl/haarlem.
Meer informatie over Sensoor
Haarlem en over werken als vrijwilligers is te vinden op de website www.sensoor.nl/haarlem
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Spannende thriller van insidersduo

Vastgoedfraude bestreden vanuit
politiebureau Heemstede
Heemstede –Zaterdag werd de debuutthriller ‘Opgelicht’ ten
doop gehouden bij boekhandel Blokker. Auteurs Marc Josten, onderzoeksjournalist bij HUMAN/VPRO, hoofdredacteur
van KRO Reporter en redacteur bij Vrij Nederland uit Heemstede en Rob Smits, advocaat-generaal bij het gerechtshof
in Amsterdam en voormalig officier van justitie baseerden
dit boek o.a. op een bekende Nederlandse vastgoedfraudezaak. De misdaadroman gaat op geheel eigen wijze in op actuele thema’s als bouwfraude, terrorisme en corruptie. Vanuit Politiebureau Heemstede opent de eigenwijze opsporingsambtenaar Denise de Wit de aanval op een frauduleuze Amsterdamse projectontwikkelaar. Het onderzoek brengen haar
en haar minnaar, de ambitieuze architect Tom Zandberg op
plekken als Istanbul en Antibes, op de huid gezeten door
een terroristische groepering en de eigen politieorganisatie.
De ontknoping volgt tijdens de Champions League-finale in
de Amsterdam Arena. Deel twee van de thrillerreeks is al in
de maak.
Hoe is de samenwerking
ontstaan?
Rob: “Ik werkte in 1995 als officier van justitie op het parket in
Haarlem. Marc Josten liep toen
in zijn hoedanigheid als redacteur bij Vrij Nederland enkele
weken met mij mee. We zijn vervolgens bevriend geraakt. We
woonden beiden in Heemstede
en tijdens een goed glas bier is
het idee ontstaan om samen een
boek te schrijven. We vonden de
combinatie van zijn schrijftalent
en mijn inzage bij justitie een
leuke basis voor een misdaadroman.”
Wat is de werkwijze van
een schrijversduo?
Marc: “We schrijven allebei net
zoveel. Maar er zijn duidelijke Rob-kanten aan het boek en
Marc-kanten. Ik heb als journalist wellicht een wat poëtischer
taalgebruik en Rob weet natuurlijk exact hoe het afluisteren
van een tuinfeest - zoals in ‘Opgelicht’ voorkomt - in zijn werk
gaat. Dat kan hij heel precies beschrijven.”
Rob: “Zodra er weer een stuk
geschreven was, mailden we
naar elkaar. Daarnaast komen
we regelmatig samen op mijn
boot in Aalsmeer. Het is een
heerlijk rustige werkplek. Daar
bespreken we de grote lijnen.
Dat heeft wonder boven wonder
altijd goed gewerkt.”
Marc: “Het schrijven van dit

Rob Smits en Marc Josten.

boek is natuurlijk wel een echt
hobbyproject. We hebben beiden overdag een drukke baan.
Ik hoop dat mensen dat terugvinden als ze het lezen, dat het
plezier dat we eraan beleefden
ervan afspat.”
Het boek speelt zich af in de
wereld van het vastgoed.
Is dat een toevallige keuze
geweest?
Marc: “Eigenlijk wel, want het
had net zo goed over een andere sector van de criminaliteit kunnen gaan. Maar het toeval wil, dat ik jaren geleden op
een feestje in Amsterdam met
een aardige architect in contact kwam. Hij vertelde enthousiast over een nieuwe opdrachtgever met visie op architectuur,
die in het groot dacht, ver verwijderd van de Hollandse truttigheid. Zijn naam: Willem Endstra.
In die tijd werd net bekend dat
hij de bankier van de onderwereld zou zijn. We weten nu hoe
het met hem afliep. Ik vertelde
het verhaal later aan Rob en we
wisten meteen dat dit het begin
van onze thriller was.”
Rob: “Het fascineert mij dat iemand die schijnbaar zo succesvol in de bovenwereld opereert,
zich inlaat met zware criminelen. Hij was niet alleen bankier,
maar ook witwasser van de onderwereld. Je vraagt je af wat
hem dreef, was het de spanning,
het megalomaan denken of was

het grootheidswaanzin? Je ziet
ook dat een fatsoenlijke man zoals de architect Tom Zandberg in
het verhaal, meegetrokken kan
worden door dit soort mensen.
Je hoeft helemaal niet slecht en
verdorven te zijn om zomaar in
frauduleuze en criminele zaken
terecht te komen.”
Denise de Wit geeft leiding
aan een omvangrijk fraudeonderzoek. Is dat wel reëel
in de machopolitiewereld?
Marc: “Dat het een mannenwereld is, dat is echt een misvatting.
Rob en ik zitten beiden in een
wereld die enorm aan het vervrouwelijken is. In de masteropleiding journalistiek van de UVA
waar ik les geef, is haast geen
man te vinden. Je zou mannen
zowat positief moeten discrimineren om te voorkomen dat ze
verdwijnen uit topopleidingen. “
Rob: “De tijden zijn in dat opzicht inderdaad in rap tempo
veranderd. De baas van de politie in Kennemerland is bijvoorbeeld een vrouw. In de opleiding
voor rechters en officier van justitie is zelfs 70 à 80 procent een
vrouw.”
Is het niet lastig om als
mannen te schrijven vanuit
de belevingswereld van een
vrouw?
Marc: “Dat is juist heel leuk. Je
bent gedwongen met een zekere distantie waar te nemen en
te observeren, want wat gaat er
precies om in een vrouw? Het
leert je de vrouwelijke kant in
jezelf te ontdekken. Er zit veel
van Marc en mij in Denise. Zij is
iemand die haar onzekerheden
heeft, net als wij. Ze is ambitieus,
maar ook een levensgenieter.”
Rob: “Net als Tom worstelt ze
met het leven en met relaties.
Maar ze blijft uiteindelijk dicht bij
zichzelf. Haar voorliefde voor poezie leert haar de donkere kant
van zichzelf en van de maatschappij zien. Daar vecht ze tegen met een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid, die Marc en ik
ook bezitten.”
Waarom opereert het
onderzoeksteam vanuit
Heemstede?
Rob: “Misschien verwacht je zoiets niet op een politiebureau in
Heemstede. Maar het onderzoek
dat Denise leidt is een zogenaamd afgeschermd onderzoek.
In de praktijk worden dit soort
onderzoeken vaak gehuisvest in
kleine onopvallende politiebureaus. Ik heb hier zelf ook eens
een moordonderzoek gedraaid,
zoals dat heet. Een goede plek
om rustig te kunnen werken.”
Vandaar natuurlijk een
feestelijke presentatie van
het boek in Heemstede?
Marc: “Jazeker, Heemstede is
tenslotte het locus delicti. Blokker boekhandel heeft het fantastisch opgepakt. Het eerste exem-

Jolanda en haar unieke beeldje.

Jolanda 25 jaar bij
kapsalon Marja!
Heemstede – Ze begon in een kapperszaak waar ze steeds onder
druk stond. Voor het jonge poldermeisje Jolanda Bakker was hard
werken niet erg, maar een beetje plezierig werken? Toen haar
moeder zag dat dit niet goed ging zei ze: “Hier heb ik twee advertenties, één in Haarlem, één in Heemstede.” Haarlem leek precies
op de eerste, dat was net niet de bedoeling, Heemstede was dichterbij en leek beter. Maar eens kijken wat het kan worden bij de
kapsalon Marja aan de Valkenburgerlaan 85. In de eerste week al
vroeg de eigenaar, Jos Roest, hoe het ging. Naar je zin? Dat had
ze nog nooit gehoord. Ze begon er met een team van vijf of zes
meisjes die vijf dagen in de week werkten. In de loop van de tijd
kwamen er door trouwen en kinderen krijgen, meer parttimers. Er
werken nu elf kapsters. Jolanda is nu met haar 25 jaar in dienst bij
Marja de oudste in ‘rang’ maar niet in leeftijd. Een team van bijna
vriendinnen waar je emmers met tranen kan vullen, maar ook veel
kan lachen. Met twee collega`s gaat ze regelmatig hardlopen, met
de hele groep inclusief de ‘baas’ een dagje fietsen en ook buiten
het werk zijn er leuke contacten. Een gevoel van bij elkaar zijn is
nog sterker geworden door hun gezamenlijke deelname aan het
KRO-programma ‘Blootgewoon’, waarin ze voor een goed doel uit
de kleren gingen. Wel heftig, maar het gaf een positieve kijk op
elkaar. Vrijdag was het een gezellige dag in de kapsalon Marja, die versierd was en bij de grote taart en koffie de cadeautjes
kwamen. Om gemakkelijk los te komen van de slaap kreeg ze van
collega`s een Wake-up lamp, van Jos Roest kreeg ze een uniek
stenen beeldje. Een karikatuur van een kapster op 67-jarige leeftijd, waarop ze dus met pensioen gaat zoals dat er nu naar uitziet. Net zo trouw als Jolanda is aan de kapsalon Marja waar ze
het vijfentwintig jaar naar haar zin heeft, werkt ze met Goldwell
producten, waar Marja overigens al meer dan 40 jaar mee werkt.
Een heerlijk product dat Jos zelf importeerde toen het in Nederland nog niet eens verkrijgbaar was.
Ton van den Brink

plaar wordt in ontvangst genomen door super PG Harm Brouwer en misdaadauteur Rinus
Ferdinandusse.
Een minder bevlogen en minder actieve boekhandelaar zou
dit niet voor elkaar hebben gekregen.”
Rob: “We zijn erg vereerd. Harm

Brouwer is natuurlijk de hoogste
man van de opsporing in Nederland en Rinus Ferdinandusse de
oervader van de polderthriller en
een legendarische hoofdredacteur. Beter kan haast niet.”
‘Opgelicht is vanaf nu verkrijgbaar in de boekwinkel.
Mirjam Goossens
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Bevlogen dirigente klaar
voor j ubileumconcert
Heemstede - Het in 1995 opgerichte koor Plus-Minus viert
het uitgestelde 15-jarig bestaan met een jubileumconcert. Het
koor is gevormd na de uitvoering van de musical Trekvogels
in november 1994 in de Pinksterkerk. Enkele maanden daarna
is het als een experiment gestart door Wil Bakker, Cantrix van
de Cantorij van de Protestantse Gemeente Heemstede. Thans
is Plus-Minus uitgegroeid tot een zelfstandig koor van ongeveer 22 leden. De naam komt voort uit de leeftijd van de
koorleden van plusminus 25 55 jaar. Als het aan de bevlogen dirigente Wil bakker ligt gaat ze gewoon door. “Zolang ik
rechtop kan staan, want het is echt mijn groep.”
“Ik wilde destijds beslist niet
nog een Cantorij”, zegt Wil Bakker (67). “Want ik had er al twee,
een in Schalkwijk en een hier
in Heemstede. Dan zat ik iedere zondag vast. Naast de religieuze muziek wilde de groep ook
wat meer wereldse muziek op
het repertoire. Popsongs was ik
niet bepaald in thuis, maar natuurlijk kende ik wel de popmuziek uit mijn tijd, zoals de muziek
uit Hair. Deze musical is nu weer
actueel.”De aanvankelijke proefperiode van het koor was een
succes.“De sfeer bleek heel goed.
We zongen ook bij doopdiensten
als een van de koorleden weer
een kind gekregen had, want dat
gebeurde regelmatig.
Het koor heeft in de loop van de
jaren een gevarieerd repertoire
opgebouwd: canons, madrigalen, musicalsongs, folksongs, carols en andere kerstliederen, liederen van Sweelinck, Händel en
Rutter, kerkmuziek van Willem
Vogel, Huub Oosterhuis e.a. en
een ruim aantal pop songs zoals van de Beatles, Queen, Abba,
Supertramp, Robbie Williams .
Het koor repeteert iedere
woensdagavond in de Pinksterkerk “Dat is best zwaar. Eerst oefen ik bij de Cantorij van zeven
tot kwart over acht en dan met
koor Plus-Minus van half negen tot tien uur. Maar ik vind het
heerlijk om met deze groep om
te gaan. Ze zijn erg betrokken
met elkaar en delen elkaars lief

en leed. Ik moet zelfs weleens
op mijn manier streng zijn om de
aandacht erbij te houden. Ik heb
veertig jaar in het onderwijs gewerkt, maar ik vind het toch lastig om streng te zijn tegen volwassenen”, lacht Wil.
De aantrekkingskracht van het
zingen in een koor ligt volgens
de dirigente bij de teksten die
persoonlijk raken. “Niet alleen de
religieuze liederen, maar ook de
tekst van een dichter of van een
popsong als ‘Tears in Heaven’
kunnen je ontroeren. En je knapt
op van zingen. Zelfs al kom je
doodmoe aan voor een repetitie,
ontspan je door de manier van
adem halen. Om andere mensen
te laten zingen is mijn drijfveer.
Ik vraag weleens of ze mij niet te
oud vinden, maar ze hebben me
bezworen dat ze me desnoods
met een rollator komen halen als
het zover zal komen.”
Tijdens het jubileumconcert is de
muzikale begeleiding van Oksana Polman (piano), Oscar Cnossen (slagwerk en saxofoon) en
Christiaan Doelman (altsaxofoon). Het concert is op zondag
22 mei in de Pinksterkerk, Camplaan 18, Heemstede. Aanvang:
15.00 uur. Kosten: 7,50 euro inclusief consumptie (kinderen tot
12 jaar 5 euro). Kaarten zijn verkrijgbaar per e-mail bij Margriet
Zuidhof: margriet.zuidhof@online.nl en voor aanvang bij de
Pinksterkerk.
Mirjam Goossens

Film & Diner
Eerst genieten van een heerlijk diner met bijv.
een goed glas wijn en dan ontspannen naar een
komische dramafilm over de strenge etiquette
aan het Engelse hof. Dat kan allemaal onder één
dak bij Casca op donderdag 26 mei.
Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, 3
hoofd- en 3 nagerechten. U kunt een tafel reserveren voor u alleen, voor uw gezelschap of, als u
dat wilt, aanschuiven aan een gezamenlijke tafel. Tussen 18.00 en 19.00 kunt u aan tafel in het
eethuis in de Luifel. U kunt rustig van uw maaltijd genieten tot vlak voor het begin van de film.
Deze begint om 20.00 uur.
De kosten voor een diner zijn 17,50 euro. voor de
film 5,00 euro. Reserveren is noodzakelijk i.v.m.
het diner en kan bij de receptie van de Luifel tot
uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf:
tel. 023-548 38 28-1.
Diner&Film zijn bij Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede.
Op donderdag 23 juni is er een Diner & Muziekaal Optreden bij Casca. U kunt hiervoor alvast
reserveren!
Afrika-avond
Antoinette Mutesa Kendo komt uit
Congo. In 2008 is
zij als vluchteling
in Nederland komen wonen, waar
zij nu probeert een
nieuw leven op te
bouwen. Antoinette heeft vóór haar
vlucht verschrik- Antoinette Mutesa Kendo.
kelijke en traumatische dingen meegemaakt. Op haar moeder na,
die nog steeds in Congo woont, heeft zij al haar
familie door de oorlog verloren. Ze wil haar ver-

driet en wanhoop omzetten in hulp voor haar
achtergebleven lotgenoten. Antoinette steunt
met haar Stichting WIN (Women’s Initiative Network) het GULU Women Dairy Farm project, een
grote gemeenschappelijke boerderij waar 1400
vrouwen samenwerken. Zij wil de vrouwen beter
onderwijzen en onafhankelijk maken. Vanavond
geeft zij u informatie over het GULU Project en
vertelt over de tradities van een Afrikaanse gemeenschap en cultuur aan de hand van dia’s.
Door haar verhalen, een spelletje, beeld en muziek ontdekt u hoe belangrijk familiebanden zijn
in Afrika! Swingende Afrikaanse drums brengen
u helemaal in Afrikaanse sferen. Laat u verrassen
en geniet van deze Afrikaanse avond die u niet
snel zult vergeten!
De lezing en informatieavond over Afrika, omlijst
door muziek is op woensdag 25 mei om 20.00
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 7,50 euro. Reserveren kan telefonisch op werkdagen van 9 tot 12 uur: (023) 548
38 28-1, maar is niet noodzakelijk.
U kunt ook op de avond zelf binnenlopen.
Wandelen met Casca (55+)
Elswout en Duinvliet
Op twee donderdagen in de maand kunt u wandelen met de Casca Wandelclub: sportief, gezellig en gezond bewegen in de buitenlucht. Er
wordt in een rustig tempo gelopen.
Op donderdag 26 mei gaat de wandeling over
het oudst bewaarde landgoed hier in de omgeving, met een prachtige flora en fauna: Landgoed
Elswout. Diverse paden verbinden de Orangerie,
de hertenkamp, stallen, bruggen en het hoofdgebouw. Een wandeling van ca.
8 km. via Elswout naar landgoed Duinvliet, over
het Koepad naar het Wapen van Kennemerland
(vanouds de Stinkende Emmer) voor een gezellige kop koffie en/of lunch.
Verzamelen links van de ingang bij Elswout, bij
de Modelboerderij op donderdag
26 mei om 10.30 uur – kosten per keer: 2,50 euro of per seizoen 19,00 euro. U kunt zich opgeven door betalen bij de receptie van de Luifel op
werkdagen tussen 9 en 12 uur - uiterlijk 1 dag
van tevoren.

Jubileumconcert Koor Plus-Minus
Heemstede - Op zondag 22 mei
geeft Koor Plus-Minus een jubileumconcert in de Pinksterkerk
aan de Camplaan 18. Het koor,
onder deskundige leiding van dirigente Wil Bakker, bestond vorig
jaar 15 jaar. Reden voor een jubileumconcert.
Koor Plus-minus werd in 1995
opgericht door Wil Bakker, cantrix van de cantorij van Heemstede. Het is een koor van 22 leden
in de leeftijdsgroep van plusminus 35 tot 60 jaar. Het koor heeft
in de loop van de jaren een veelzijdig repertoire opgebouwd: canons, madrigalen, musicalsongs,
folksongs etc.
In het komende concert zal Koor
Plus-Minus een gevarieerd programma ten gehore brengen.
Stukken uit bekende musicals,
zoals Hair en The Lion King, passeren de revue, maar ook een
prachtig Kyrie en Sanctus van
Karl Jenkins en nog veel meer.
Aan dit concert werken mee:
Oksana Polman (piano), Oscar
Cnossen (slagwerk en saxofoon)
en Christiaan Doelman (altsaxofoon). Het geheel staat natuurlijk
onder leiding van Wil Bakker.
Kaarten zijn te bestellen bij Margriet Zuidhof (tel. 06-24 21 84

69 / margriet.zuidhof@online.nl)
en Welmoet Huizing (tel. 0235639015/
welmoet_huizing@
hotmail.com).

Plexparty!
Heemstede - Lekker dansen
en gek doen, de Plexparty is er
weer!Ben je 13, 14 of 15 jaar, dan
is dit het feest dat je niet mag
missen! Op vrijdag 27 mei van
20.30 tot 00.00 uur is Plexat weer
van jullie, de muziek swingt, jullie
swingen en de sfeer is super. En-

Aanvang: te 15.00 uur
Kosten:7,50 euro inclusief consumptie; kinderen tot 12 jaar
5,-- euro.
tree: 5,00 euro. Geef je snel op!
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Kijk voor het
volledige programma op www.
casca.nl bij activiteiten jongeren/Plexat. Opgeven kan tijdens
de Plexat activiteiten, via email:
plexat@casca.nl of telefonisch
op werkdagen van 9-12 uur: tel.
023-548 38 28-1.
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Gezellig en natuurlijk leerzaam!

Schilderadviezen tijdens een
BBQ bij Verfhandel Ree
Heemstede - Klusmannen en -vrouwen opgelet: Verfhandel
Ree organiseert woensdagavond 1 juni speciaal voor u een
BBQ! Onder de naam ‘Buitenschilderen’ bent u gegarandeerd
van een gezellige en leerzame avond. Eigenaar Jasper de
Zwart heeft er weer helemaal zin in. “Twee jaar geleden hebben we een succesvolle avond gehad met klussers onder elkaar, lekker ouwehoeren over verf, koud pilsje erbij en de BBQ
aan… Het is de beste start om dit jaar vol enthousiasme aan
uw schilderklus te beginnen!”
De avond begint met de technische verfspecialist van Sikkens.
Hij geeft verschillende productdemonstraties, terwijl de BBQ
wordt opgewarmd. Tevens legt
hij uit welke Sikkens producten het beste zijn voor uw buiten-schilder-klus en toont hij
oplossingen voor diverse problemen die u tijdens uw klus tegen kunt komen. Tegen de tijd
dat de eerste spiesen met vlees
van slagerij Van ’t Hoff gaar zijn,
bent u uitgebreid in de gelegenheid om zelf de producten toe te
passen. Met een koud drankje in
de hand deelt u ervaringen als
klussers onder elkaar en krijgt
u eventueel persoonlijke adviezen voor uw schilderklus. Aan

het eind van de avond keert u
met de juiste tips, een gevulde
maag én goed gevulde goodiebag weer huiswaarts!
“De buiten-schilder-klus is binnen menig gezin de verantwoordelijkheid van de man des huizes, maar natuurlijk zijn ook de
klusvrouwen van harte welkom!”
zegt Jasper. Het aantal deelnemers voor de workshops is wel
beperkt, voor het behoud van
een persoonlijk karakter van de
avond, dus schrijf u snel in!
Info
Datum: woensdag 1 juni vanaf
18.30 uur
Plaats: Verfhandel Ree, Binnenweg 89, Heemstede

Midzomeravond met vele
activiteiten in Linnaeushof
Bennebroek - Zaterdag 25 juni
viert speelparadijs Linnaeushof
de eerste Midzomeravond met
een eenmalige opening tot 21.30
uur, een optreden van Nienke, de Glitter & Glamour Disco
Show, clowns en vele andere activiteiten. Vanaf 17.00 uur geldt
een speciaal kortingstarief van
vijf euro per persoon. Voor tien
euro krijgt een bezoeker behalve
de entree ook een menu. Kom de
langste dag van het jaar dus vieren in de grootste speeltuin van
Europa.
Het optreden van Nienke, bekend van Zappelin, is een van
de hoogtepunten op de eerste
Midzomeravond in Linnaeushof. Maar er is meer, veel meer.
Zo is een grote Glitter & Glamour Disco Show met songfestival en danswedstrijd. De kleinsten kunnen dansen en zingen
op bekende Kabouter Plop- en
Dikkertje Dap-nummers; oudere kids kunnen jumpen op Top
40-hits. Grimeurs zetten tattoos
bij de jongens en toveren meisjes om in Glitter & Glamour Girls.
De goochelclown presenteert
verrassende acts en Oudhollandse spelletjes, de ballonnenclown vouwt de mooiste ballonnen en op het Crea-Doe terras
zijn kleurplaten, stiften en andere materialen. En Bennie loopt de
hele avond, uiteraard in pyjama,
door het park.
De speciale Midzomeravond-

activiteiten starten zaterdag 25
juni om 17.00 uur en duren tot
21.30 uur. Voor de avond geldt
een speciaal kortingstarief van
vijf euro per persoon (i.p.v. elf
euro). Voor vijf euro meer kun je
ook nog eens kiezen uit vier menu’s: een Bennie Broek Box, een
Hamburger- Pannenkoeken- of
Kipnuggetsmenu. Ook bezoekers die de hele dag al in het
park waren kunnen voor vijf euro
een menu kiezen.
Liefst 350 attracties
Linnaeushof heeft ruim 350
speeltoestellen en attracties.
Voor kleine en grote, voor valide en minder valide kinderen.
Er zijn kabelbanen, een trampoline- en luchtkussencentrum,
waterfietsen, motorskelters, funny-wheels, hobbelfietsen, minigolfbanen, een superglijbaan en
een geheel vernieuwd Verkeersdorp. Spectaculair zijn het elf
meter hoge Piratennest, de negen meter hoge Toffe Toren, het
Pioniersdorp en waterspeeltuin
De Oase. De grootste speeltuin
van Europa is behalve een ideaal familiepark ook een geschikte locatie voor verjaardagspartijtjes, groeps- en schoolreizen en
bedrijfsuitjes. Linnaeushof besteedt veel zorg aan de veiligheid. Getraind personeel let op
de kinderen.
Linnaeushof, Rijksstraatweg 4,
Bennebroek, www.linnaeushof.nl

Kosten: 30,00 euro p.p.**
aantal deelnemers is beperkt **
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier bij onze kassa in
de winkel of via:
www.verfhandelree.nl

Agenda
Welzijn
Bloemendaal
• Donderdag 19 mei is er een
lange fietstocht (ca 50 km)
naar de Wijde AA. Start op
10.00 uur vanaf voormalig gemeentehuis te Bennbroek. Info 023 584 5300.
• Koffie + middag,, locatie
Zuid donderdag 26 mei om
14.30 uur de geschiedenis van
de Fado muziek in beeld en
geluid met een live optreden.
Opgave 023- 584 5300. Kosten
3,00 euro.
• Wandelen in en rondom Bennebroek op woensdag 25 mei.
Start om 10.00 uur vanaf voormalig gemeentehuis te Bennebroek. Info 023 584 5300.

Protestantse
gemeente
Heemstede

Heemstede - Zaterdag 21 mei
dienst in de Pinksterkerk, in Orakelruimte: 19.30 u. jongerenviering Kerosine.
Zondag 22 mei: Pinksterkerk:
10.00 u. ds. Aart Mak, radio-opname Kerk Zonder Grenzen; met
Kindermuziekdienst en crèche,
Kennemerduin: 10.30 u. ds. Pieter Terpstra, dienst van Schrift en
Tafel. Oude kerk: geen dienst.

Hoofddorp en Haarlem

Toneelvoorstelling
‘De Darmdialogen’
Regio - De toneelvoorstelling
‘De
Darmdialogen’
toert langs de Nederlandse ziekenhuizen om aandacht te vragen voor darmkanker. ‘De Darmdialogen’
is een humoristisch drama
over darmen. Een vrolijke,
maar informatieve voorstelling, vol lach, zang en dans,
maar ook met een duidelijke
boodschap. Op woensdag
25 mei is de voorstelling te
zien in het Kennemer Gasthuis, op donderdag 26 mei
zijn de ‘Darmdialogen’ in het
Spaarne Ziekenhuis.
Darmkanker
Darmkanker is een ziekte die
binnen de taboesfeer valt; mensen vinden het lastig om over
de stoelgang te praten, zeker
als ze er problemen mee hebben. Uit publieksonderzoek van
de Maag Lever Darm Stichting
blijkt dat ruim 18 procent van
de ondervraagden moeite heeft
met praten over darmklachten, zelfs met de eigen huisarts.
Met de voorstelling ‘De Darmdialogen’ willen artsen en patiënten het taboe doorbreken
en stimuleren dat mensen met
klachten tijdig naar de dokter gaan. Want vroege opsporing van dikkedarmkanker is
belangrijk. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt en behandeld,
des te groter is de kans op
langdurige overleving en genezing.
De voorstelling
‘De Darmdialogen’ is geschreven door auteur Haye van der

Heyden en wordt gespeeld
door Cystine Carreon (Gooische vrouwen), Han Oldigs
(GTST) en Ellen Pieters (Spijkers met Koppen) onder muzikale begeleiding van accordeonist Gert Wantenaar. ‘De Darmdialogen’ is een humoristisch
drama waarin hilarische verhalen en indrukwekkende liedjes elkaar afwisselen. Tien aangrijpende dialogen over poep,
darmpoliepen, alarmsignalen,
doktersbezoek, onderzoek, samen ziek zijn en de dood.
Waar en wanneer
woensdag 25 mei om 20.00 uur
Kennemer Gasthuis, locatie
zuid. Gratis toegankelijk, aanmelden via www.kg.nl
De voorstelling duurt ongeveer
een uur. Daarna is er een hapje
en een drankje en de gelegenheid om vragen te stellen aan
MDL-arts Amabel Vehmeijer
of IBD-consulent Nienke Ipenburg. Ook is er voorlichtingsmateriaal verkrijgbaar.
donderdag 26 mei, 20.00 uur
Spaarne Ziekenhuis, locatie
Hoofddorp. Gratis toegankelijk.
Aanmelden via www.spaarneziekenhuis.nl
Na de voorstelling zijn er diverse stands met voorlichting over
darmziekten aanwezig. Ook is
er dan de mogelijkheid om informatie en voorlichting te krijgen van (onder andere) de
MDL-arts van het Spaarne Ziekenhuis, stomaverpleegkundigen en patiëntenverenigingen.
Meer informatie over de voorstelling: www.darmdialogen.nl

Expositie picture discs en vinyl
Heemstede - Grammofoonplaten zijn er in allerlei vormen en
maten en kleuren. Picture discs
zijn grammofoonplaten met een
foto of afbeelding onder de groef
en is een onderdeel van de grote familie van het vinyl. Vanaf 19
mei 1981 verzamelt Gertjan Stamer uit Heemstede picture discs.
Ook zwart en gekleurd vinyl hebben zijn interesse. “Verzamelen
van vinyl doe ik al vanaf begin
70’er jaren”, vertelt Gertjan. Dit
jaar is dus een jubileumjaar.
Het ligt in de bedoeling een web-

site te lanceren rond het 30-jarig bestaan van de picture disc
collectie (2880 stuks nu).
Ter gelegenheid van dit 30-jarig jubileum organiseert Gerjan
een mini-tentoonstelling in een
klein zaaltje op een locatie aan
het Res Novaplein (ingang aan
straatzijde). Zaterdag 21 mei van
10 - 20 uur. Zondag 22 mei van
10 t/m 20 uur.
Eten en drinken is gratis: broodjes,koffie, brownies, appeltaart,
thee, frisdranken en nog meer,
verzorgd door www.teestie.nl
Informatie en aanmelden:
g.j.stamer@quicknet.nl
023-8905725 (na 18 uur).
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Bouw stadsvilla’s van start
Heemstede - Deze zomer start
Heijmans Vastgoed met de bouw
van 22 stadsvilla’s in het centrum
van Heemstede aan de Heemsteedse Dreef, de Lanckorstlaan
en de Bronsteeweg. Het is een
woningbouwproject dat luistert
naar de naam ‘Volmaackt.’ Onder leiding van projectontwikkelaar Menno Molenaar wordt de
plaats waar nu nog het Motorhuis en een Shell pompstation

staan, herontwikkeld tot een luxe
en comfortabele woonbuurt.
Eind deze maand, begin juni zullen de bestaande panden worden gesloopt en in augustus
wordt naar verwachting de eerste paal geslagen.
Op
www.volmaacktwonen.nl
leest u meer info. Op zaterdag 21
mei vindt er een informatiedag
plaats op de nieuwbouwlocatie,
van 11.00 tot 14.00 uur.

Rob Lucas omgetoverd
in aspergewinkel
Links: Vivian Stoffers, midden: Fabian Westzaan, rechts: Tessa Portengen.

Leerlingen Hageveld in de
prijzen voor beste werkstuk

Heemstede - Op donderdagmiddag 12 mei reikte de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor de
tiende keer twee prijzen (van 500 euro) uit voor het beste profielwerkstuk van HAVO en VWO-leerlingen uit de regio Haarlem en Haarlemmermeer. De prijs voor het beste VWO-werkstuk ging naar Fabian Westzaan (College Hageveld Heemstede) voor zijn werkstuk over de schilder Malevich en muziek.
Vivian Stoffers en Tessa Portengen (Haarlemmermeer Lyceum Hoofddorp) sleepten de HAVO-prijs in de wacht met hun
werkstuk Mannen vs vrouwen.
Fabian raakte tijdens een
schoolexcursie naar de Hermitage in Amsterdam in de ban
van het beroemde schilderij the
Black Square van Malevich. Hij
verdiepte zich in deze moderne schilder en las zijn boeken.
Zo ontdekte hij dat Malevich ons
één wil laten worden met ons
gevoel, door contrasten (zoals
zwart en wit) met elkaar in harmonie te brengen.
‘Door over hem te lezen, vond ik
zijn kunst nog mooier’, vertelt Fabian, die zelf muziek maakt en
naar het conservatorium wil. ‘Ik
vroeg mij opeens af hoe zijn mu-

ziek zou kunnen klinken en koos
dat als hoofdvraag voor mijn
werkstuk.’
Het resultaat is dat er niet alleen een boeiend werkstuk over
Malevich ligt, maar ook een
CD met Fabian (op de gitaar),
zijn zus (zang) en een vriend
(drumstel). De muziek is gecomponeerd door Fabian die in
de huid is gekropen van één van
de eerste moderne schilders.
Volgens de jury getuigt zijn
werkstuk van een rijpe kijk op de
wijze waarop kunstenaars van
verschillende disciplines elkaar
inspireren.

Toevallig dragen Vivian en Tessa, de winnaars van de prijs voor
het beste HAVO werkstuk, allebei een zwarte rok en een witte
blouse. Ze vormen een harmonieus paar dat direct de aandacht
van de aanwezigen trekt. Maar
dat ze de prijs zouden winnen,
hadden ze niet verwacht.
Hun werkstuk Mannen vs vrouwen leidde tot verrassende inzichten over de oorsprong van
bekende verschillen tussen beide seksen. ‘Door verschillen in
de hersenen en in de zintuigen
hebben mannen bijvoorbeeld
een tunnelvisie, terwijl vrouwen juist breed kijken en alles
overzien,’ vertelt Vivian. Een ander verschil is dat mannen vaker
aan seks denken. Ook dat komt
doordat hun hersenen anders
zijn dan die van vrouwen, weten
de beide Hoofddorpse leerlingen nu. ‘We snappen mannen nu
beter, het is gewoon hun aard.’
De jury noemt hun werkstuk een
serieuze en lichtvoetige studie.

Heemstede - Al weer voor het
10e jaar op rij, rijdt Lucas primeurs tweemaal in de week naar
Limburg (Maria-hoop) om daar
de keizerin der asperges, de lim
d’or asperge, bij teler Goertz in
te kopen. Vanaf eind april tot 24
juni (sint Jan) ligt deze kwaliteitsasperge bij Lucas primeurs
in de winkel.
Voor degene die tegen het schillen van deze asperge opziet…
Geen probleem! Rob en zijn team
schillen ze gratis voor u! Ook een
aantal restaurants maakt graag
gebruik van deze service.
In de omgetoverde aspergewinkel kan men in deze periode ook terecht voor een heerlijke aspergesoep, een romige
aspergesalade, een rijk gevulde

aspergequiche, een ouderwetse Hollandaise saus en natuurlijk
een nieuwe oogst aardappel om
het aspergediner af te maken.
Ook dit jaar houdt Lucas Primeurs weer zijn jaarlijkse aspergedag. Zaterdag 21 mei pakt
Lucas weer groots uit met
asperges tegen een zeer scherpe dagprijs.
Gratis advies, een proeverij en
de overheerlijke beenham van
Keurslager Kuijk en de pinot
Blanc of pinot gris van wijnspecialist Le grand cru maken deze
dag compleet.
U bent van harte welkom zaterdag 21 mei van 8.00 tot 17.00
uur bij Lucas primeurs, Jan van
Goyenstraat 10 te Heemstede.

Korte cursussen starten in juni

Computeren: wegwijs op de digitale snelweg
Heemstede - Computers maken het leven mooi en makkelijk. Ga maar eens na wat je allemaal digitaal doet: contact houden met vrienden, winkelen, een
vakantie boeken, geldzaken beheren, foto’s delen, een presentatie maken, gamen…. Casca
biedt computercursussen op diverse gebieden en niveaus van
kennismaking tot specialisme.
Op woensdag 8 juni van 13.00 tot
15.00 uur start de cursus Internet
en email – basis 55+.
Internet en email hebben heel
veel mogelijkheden. U leert de

basis en wat theorie: wat is eigenlijk internet? surfen? email?
Er wordt ook geoefend met surfen en emailen onder begeleiding van docente Monica Nelissen. Basiskennis van Windows is
echt nodig, minstens een basiscursus Windows. De cursus bestaat uit 6 lessen.
Op donderdag 9 juni van 9.30 tot
12.00 uur start de cursus Website in HTML - vervolg.
Heeft u de basiscursus gevolg
of beheerst u de beginselen van
HTML (en CSS) dan krijgt u in
deze vervolgcursus individue-

le begeleiding van docente Linda Hartgring bij het maken van
uw eigen website of bij het verder werken uit het cursusboek.
Extra in deze cursus: stap voor
stap maken van een afbeeldingengalerij, leesbare tekst schrijven en scoren bij zoekmachines.
De cursus bestaat uit 4 lessen.
Alle computercursussen worden gegeven bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
Aanmelden kan telefonisch van
maandag t/m vrijdag, van 9.00
tot 12.00 uur: telefoon 023 – 548
38 28-1 of via www.casca.nl.

Imca Marina naar Rusthof
Heemstede - Zondag 22 mei
viert Manege Rusthof gelegen
aan de Glipperweg 4 te Heemstede dubbel feest. Naast het feit
dat de manege deze lente officieel 45 jaar bestaat, wordt deze zondag tevens de 25e Lentecarrousel op pony’s en paarden
gehouden.
Imca Marina komt langs om
een aantal van haar hits te zingen. Aanvang 13 uur. Toegang
is gratis. Aan de Lentecarrousel

van Manege Rusthof doen zowel kinderen vanaf 6 jaar als volwassenen mee. Zij zullen allerlei
leuke vormen van dressuur op
muziek laten zien.
Tijdens de Lentecarrousel is
iedereen van harte welkom.
Manege Rusthof is gelegen op
de grens van Heemstede en
Bennebroek, achter de parking van het Linnaeushof. Het
programma duurt de hele dag.
Entree is gratis.

18 mei 2011

pagina 15

Beatrixplein winnaar klimaatstraatfeest Nederland
Bennebroek - Drie jaar geleden begon Jory van
Dorp en zijn vriendje Marlon met enkele acties
om energie te besparen. Ze wonnen een feestje
en kregen de smaak te pakken. Na een jaartje
kregen ze ondersteuning van enkele buren en
begon Marie Jose Smit de zaken grootser aan
te pakken met een aantal buurtbewoners. Beiden stonden zaterdagmiddag op het podium
met Gaston Starrenburg van de deelnemende postcodeloterij, SBS 6 weerman Piet Paulusma, ambassadeur van het Klimaatstraat
en Sible Schöne, directeur HIER, Klimaatcampagne, en Annemiek Schep, wethouder
Bloemendaal. De 34 klimaatburen werden op
het podium gehesen, zij kregen uit handen
van Piet Paulusma en X-faktor Jaap de bokaal voor het Superstraatfeest. Sible Schöne, een soort Al Gore achter de schermen,
vertelde dat er dit jaar 5100 straten hadden
meegedaan, een ongekend succes. Hij had
voor de wethouder, die het klimaatteam
van het Beatrixplein flink had ondersteunt,
een oorkonde en een grote plaat die straks
het raadhuis zal sieren. Voor Piet Paulusma die hier voor de derde keer stond, had
hij een straatnamenbord met opschrift
:”Oant moarn café”, bedoeld voor zijn stamcafé. Piet vervulde een wens van Jory van Dorp met een uitnodiging om een hele dag een kijkje te komen nemen achter
de schermen van het weer màken en presenteren. Cees Thissen, partner van Marie Jose en organisator achter de schermen, zong het door hemzelf gecomponeerde klimaatstraatfeest lied, samen met alle buurtbewoners en kon X-faktor
Jaap het feest met zijn liedjes openen. Met een barbecue
en flinke bar, dat hoort bij de winnaar van het Superfeest
van de Klimaatstraat organisatie.

reveld en
, Gaston Star
Sible Schone bordje.
am
zijn straatna

a met

Piet Paulusm

Marie José
Bij een glaasje prosecco vertelde Marie José. Het was
een fantastische race om met elkaar zoveel mogelijk
energie te besparen, samen te werken, elkaar te enthousiasmeren, te trekken, duwen en weer loslaten,
plezier te maken, kennis te maken met (nieuwe) bewoners, elkaar te helpen met klussen, ideeen aan
te dragen, te organiseren, verwarming een graadje
lager te zetten, klimaatvriendelijk te koken en te
bakken, samen het klimaatlied te zingen, wassen
op 30c, was drogen aan de waslijn en te fietsen,
spaarlampen indraaien en tochtstrippen plakken,
autobanden oppompen, de auto laten staan, bomen planten om je tuin te vergroenen, spreekbeurt houden over KSF, warme truien aandoen op warme truiendag,
1 uur alle lichten uit bij EarthHour, zuinige apparaten aanschaffen, energievreters de deur uit te doen, douche-zandlopers en waterbesparende-douchekoppen te plaatsen, radiatorfolie te plakken, leidingen isoleren, samen Al Gorefilm kijken, voorlichting geven over het Nieuwe Rijden en
de Nieuwe Band, vriezers te ontdooien, tochtwerende brievenbussen te plaatsen, offertes aanvragen voor zonnepanelen, meterstanden noteren, we gebruikten milieu vriendelijke verf bij het schilderen, we aten biologisch voedsel en hulden de baby’s in ECO-luiers, onze eigen Beawebsite geboren zien worden, we maakten een eigen
nieuwsbrief, energie-killers te plaatsen, we namen deel
aan plaatselijke energie-discussies, organiseerden een
buurtbijeenkomst en een energie-kindermiddag, bomen aan te schaffen bij Natuurmonumenten, waterputten mogelijk te maken voor arme boeren en mooie prijzen te winnen, opnieuw in gesprek te komen met Pre
ivm woning(energie-)verbetering en onze wethouder
Annemiek Schep en haar team als constante steun te
ervaren. Tot Henk Kolen van Pre Wonen het feest compleet maakte met een intentieverklaring die hij overhandigde aan de nieuwe voorzitter van de bewonersraad, Walter Lange. Met de toezegging dat de energie
bus langs komt en er thermografische foto`s van de woningen gemaakt gaan
worden. De eerste stap naar een volgend Superstraatfeest?
Ton van den Brink
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Sportplaza Groenendaal
mooiste golfslagbad

Dag van de Zorg

Medewerkers en clienten genieten
Heemstede - De Dag van de Zorg kreeg dit jaar een wel heel
bijzondere invulling bij Sint Jacob! Niet alleen werden de medewerkers in het zonnetje gezet, ook voor de cliënten werd
het een feestdag. Veel medewerkers verruilden namelijk hun
dagelijkse werk om droomwensen van cliënten te vervullen:
op 96-jarige leeftijd voor het eerst naar de film, met de rolstoel door de branding rijden, of “gewoon” een ijsje eten op de
Haarlemse Grote Markt bijvoorbeeld. Ook op de locaties was
het genieten, bijvoorbeeld van een uitgebreide gezamenlijke
brunch, bereid door het kantoorpersoneel.
Naar Sonny Boy in de bioscoop
Een meneer van 96 is op 12 mei
voor het eerst van zijn leven naar
de bioscoop geweest. Vijf clienten uit Oldenhove bezochten “Sonny Boy”, gebaseerd op
de bestseller van Annejet van
de Zijl. Webmaster Maarten de
Geus was een van de vrijwillige begeleiders. “Een indrukwekkende middag, voor ons allemaal. Centraal in de film staat de
relatie tussen een Surinaamse
man en een Nederlandse vrouw.
Beiden komen om door de Tweede Wereldoorlog. Onze cliënten
hebben die periode als twintiger
meegemaakt. Dat leverde na afloop dus ook veel gespreksstof
op. Heftig, maar de sfeer was
wel top. Zowel voor de cliënten
als voor ons was het een waardevolle dag!”

Met de rolstoel door de branding
Vier cliënten uit locatie Boerhaave bezochten het strand bij
Langevelderslag. Dat gebeurde op wel heel bijzondere wijze:
met de rolstoel in een open rupsvoertuig! “Heerlijk!” zegt de enige heer in het gezelschap wanneer het rupsvoertuig door de
branding komt aanrijden. “De
zee hoort bij mij!” Ook voor de
kantoormedewerkers die vandaag als vrijwillige begeleiders
meegaan is het een geslaagde ervaring. “Dit is toch mooi?
Normaal hebben we niet direct
met de cliënten te maken, vandaag kunnen we iets extra’s
bieden.”
Een bijzondere
verjaardagsverrassing
Een bewoonster wilde graag nog

eens autorijden, iets wat zij helaas nooit meer had kunnen
doen sinds zij één been verloor.
Wat deze wens nog eens extra
bijzonder maakt, is dat de wens
niet door mevrouw zelf werd ingediend, maar door een van deverzorgenden, die van haar hartenwens op de hoogte was. De
vervulling van haar wens was
dan ook een schitterende verrassing voor mevrouw. Nota bene op haar verjaardag!
Brunch bij Bosbeek
Er waren nog heel veel meer bijzondere uitjes: naar de Keukenhof, naar de markt, koffie met gebak in een echt hotel… En ook
op de locaties was het feest. Er
waren optredens van muzikanten, een jongleur, gezichtsmassages en heerlijke manicures.
De kantoormedewerkers van locatie Bosbeek hebben bovendien in het Glazen Paleis een
brunch verzorgd voor alle bewoners. Ook de bewoners van
de Linde en Plataan en De Beuk
werden niet vergeten; zij kregen
de brunch in de huiskamers geserveerd. Locatiemanager Carola van Oerle heeft maar liefst 120
desserts bereid.

Heemstede – Er is alles aan gedaan om dit zwembad zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Wethouder Jur Botter sprak vrijdagmiddag met enige trots over
het geheel vernieuwde zwembad Groenendaal. Hij bedankte
zijn voorganger Sjaak Struijf die
alles ingang had gezet. De gemeenteraad die de nodige 1,8
miljoen euro beschikbaar had
gesteld. En grote aandacht voor
de duurzaamheid als warmte en
lucht, elementen die je niet direct ziet. Maar je ziet wel dat het
licht uitgaat als je een kleedruimte verlaat of de douche stopt
als je wegloopt. Op het dak
staat een grote installatie die het
water, warmte, licht en lucht
regelt. Het is niet alleen recre-

de renovatie, waarvan de laatste,
te gladde vloertegels nog net op
het nippertje vlak voor de officiele opening, een nieuwe behandeling kreeg met een antislipcoating. Nu het gebouw zowel
van binnen als vanbuiten klaar
is voor de toekomst, is de omgeving aan de beurt. Er komen
fitnesstoestellen , een recreatieve route voor onder meer hardlopers. Er wordt een aansluiting
vanuit het sportpark gemaakt op
het onlangs geopende recreatiepad langs de Ringvaart. De
toegang wordt gemakkelijker,
het parkeerterrein vergroot, extra fietsenstalling en er worden
deze zomer verkeer remmende maatregelen genomen op de
Sportparklaan.

Nijlpaard Jip, synchoonzwemsters HPC en wethouder Jur Botter met
de sleutel.
eren in het zwembad, de reddingsbrigade oefent er, bij de
bijna honderdjarige zwemvereniging HPC kunt u wedstrijdzwemmen, synchroon zwemmen, waterpolo en G-Zwemmen. Het zwembad is ingericht
als een strand met een sfeer van
duinen, zand, branding, oceaan. Het zwembad is sinds de
verbouwing veel aantrekkelijker geworden met een aantal
attracties zoals een nieuwe glijbaan van 40 meter, speeltoestellen, een opblaasbaar speeleiland, een Turks stoombad en
een Finse sauna. De sporthal
en de balletstudio hebben bergen en lucht als thema. Bedrijfsleider Marcel de Roo van Sportplaza die vorig jaar de exploitatie overnam, heeft wel te maken
gehad met tegenvallers tijdens

Synchoonzwemsters HPC.

Opening met nijlpaard Jip
Voor de officiële opening moesten de genodigden naar het
zwembad, samen met Nijlpaard
Jip, de mascotte van kinderen tot
acht jaar. Het nijlpaard had wat
koudwatervrees en liet daarom
de duik in het water graag over
aan de synchroonzwemsters van
HPC.
De afdeling synchroon zwemmen van HPC behoort bij de
top van Nederland. Zij maakten er een prachtige show van
en doken een sleutel op waarover het nijlpaard zich ontfermde. Waarmee symbolisch het
zwembad geopend was. Nu
mogen de bewoners van Heemstede zelf ontdekken dat je
bij donker weer toch naar het
strand kan.
Ton van den Brink
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Tafeltennis

Strijd om gemeenteprijs

Heemsteedse Prinses Beatrixschool Jong Lokaal Bokaal 2011
1e bij NK basisscholieren
Heemstede - Afgelopen week
werd in Rotterdam de WK tafeltennis gespeeld. Tijdens dit geweldig grote evenement werden er ook site-events gehouden. Een daarvan was het toernooi voor basisscholieren.
Elke vereniging mocht scholen
inschrijven waar 4 kinderen verdeeld over groep 8 (2) en groep
7 (2) konden meedoen. H.B.C.
had hier de Prinses Beatrisschool uit Heemstede en de Vondelschool uit Aerdenhout ingeschreven. Twee teams die volledig uit tafeltennisleden bestaan.
Teams die dus vooraf hoog ingeschat werden.
In Rotterdam werd al snel duidelijk hoe groot het WK was. Veel
leuke spelletjes, geweldige grote zalen en enorm goed spelende spelers. Gelukkig waren de
spelertjes in hal 3 iets minder.
De organisatie had 24 inschrijvingen van scholen ontvangen
en de scholen van H.B.C. waren
helemaal uit elkaar gehaald. Dus
konden ze elkaar pas treffen in
de finale.
De voorrondes werden zowel
door de Prinses Beatrixschool
bestaande uit: Jelle,v.d. Brink
Macksen en Jean Robert Lelieveld en Kenzo Kandelaar als
de Vondelschool bestaande uit:
Boukje Meijer, Timon Cornelissen, Jasper van Wees en Jelle
gemakkelijk gewonnen. Er werden door de teams 48 games
gewonnen en 1 verloren. Ook de
kwart en halve finales werden
met slechts 1 verlies game gemakkelijk gewonnen.
Toen kwam de finale. Een apart
centre-court met allemaal kinderen erom heen. Aangekondigd door de speaker en met 2
Nederlandse internationals als
toeschouwers.
De Beatrixschool was door de
blessure van kopman Mattijs
Wentick bij de Vondelschool
licht favoriet. Zij hadden dan wel
geen groep 8 kinderen (groep
7 en 6) maar nemen wel hoge posities in op de Nederland-

Heemstede - De nominatie
voor de Jong Lokaal Bokaal is
weer geopend. Jongeren kunnen hun woonplaats aanmerken voor de prijs die positief
jeugdbeleid beloont. Daarmee
maken alle gemeenten in Nederland kans op de eervolle bokaal. NJR en staatssecretaris
Marlies Veldhuijzen van Zanten gaven het startsein voor
de vierde editie van de wedstrijd. Nomineren kan tot 6 juni via de website www.jonglokaalbokaal.nl
De Jong Lokaal Bokaal legt gemeenten langs de meetlat op
het gebied van onder andere
inspraak en beleid, kansen en
talenten en lokale infrastructuur. Op welke manier hebben
jongeren inspraak? Besteedt
de gemeente aandacht aan talentontwikkeling? Wordt er rekening gehouden met de specifieke behoefte van jongeren in huisvesting? Welke gemeente zet zich in voor positief
jeugdbeleid?
Tot en met vrijdag 6 juni 2011 kunnen kanshebbers
worden aangemeld. Zowel
jongeren(werkers) en organi-

saties op het gebied van jeugd
als gemeentevertegenwoordigers kunnen hun
gemeenten nomineren via de
website. Van alle gemeenten
gaan de 12 sterkste door naar
de volgende ronde waarin ze
worden bezocht door studententeams van de Hogeschool
Utrecht. Samen met een deskundige jury bepalen de studenten welke gemeenten een
plaats verdienen in de finale.
De Jong lokaal Bokaal wordt
uitgereikt op 21 november
2011. In vorige jaren vielen Borsele, Oss en Amsterdam in de
prijzen.
De Jong Lokaal Bokaal is in het
leven geroepen om goede initiatieven en praktijken op het
gebied van positief jeugdbeleid
zichtbaar te maken. “Gemeenten profiteren van de kennis en
ervaring van andere gemeenten en deze stimuleringsprijs is
een uitgelezen kans om het beleid onder de loep te laten nemen en hier gratis advies over
te krijgen,” aldus staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van
Zanten van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

Complimenten voor
toernooicommissie VEW
se ranglijst. Dat maakte zijn in de
eerste 2 ontmoetingen meteen
waar. Jelle won eenvoudig van
Timon (mooie partij trouwens)
en Kenzo won van Jesse.
De volgende 2 partijen zouden
spannender worden. Mackens
won nipt in 3 games van Boukje
en zijn jongere broertje Jean Robert wist in een spannende partij
van Jasper te winnen.
Resultaat de Prinses Beatrixschool uit Heemstede werd 1e
van Nederland met een prachtige 2e plaats voor de Vondelsschool.

Alle kinderen kregen uit de handen van de Nederlandse internationals hun grote bekers.
We hopen dat we volgend jaar
weer zo´n mooi toernooi krijgen.
Zeker ook omdat het hele team
van de Prinses Beatrixschool dan
weer mee kan doen. Zij hadden
immers geen kinderen uit groep
8.
De coaches Jeroen Kuijt en Ron
Olijdam konden trots de terugtocht naar Heemstede aanvaarden. Het was in de auto lang onrustig.
Ron Olijdam

Roeien en hardlopen met jeugdsportpas
Heemstede - Een nieuwe periode met leuke sportactiviteiten
voor de Heemsteedse jeugd staat in de startblokken. Kinderen van groep vijf tot en met acht kunnen zich vanaf nú inschrijven voor Roeien (Kr&ZV het Spaarne) en speelse looptrainingen (Fit, Fun&Run) om kinderen enthousiast te maken
voor de loopsport en misschien straks de Heemstedeloop?!
Deze sportcursussen zullen de komende weken worden aangeboden in het kader van de Heemsteedse ‘JeugdSportPas’.
De sportcursussen bestaan uit vier lessen en kosten 5 euro
per cursus.

5 t/m 8 van het basisonderwijs
tegen een lage prijs kennis te
laten maken met diverse takken
van sport.
De JeugdSportPas in Heemstede
wordt uitgevoerd door Sportservice Heemstede-Zandvoort. Zij
betrekken bij de uitvoering daar
waar mogelijk de Heemsteedse
verenigingen.

Benieuwd naar het aanbod en
de lesdagen, of direct inschrijven? Surf naar www.sportserviceheemstedezandvoort.nl, klik
op de JSP button en meld je
aan! De inschrijving voor de vierde periode JeugdSportPas in

Voor meer informatie over de
JeugdSportPas kunt u contact opnemen met Steffen van
der Pol, telefoonnummer 0235740116 of mail naar:
jspheza@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Heemstede sluit op 26 mei. Wees
er dus snel bij!
Het
sportstimuleringsproject
‘JeugdSportPas’ wordt gefinancierd door de gemeente Heemstede om kinderen van groep

Heemstede - Zaterdag 14 mei
j.l. bestond geheel uit toernooiwedstrijden. Het begon ’s morgens vroeg met de mini’s en Ejunioren, daarna om 10.30 uur
waren de D-junioren aan de
beurt en de middag was geheel
voor de beide B- junioren elftallen.
De gehele dag stond onder leiding van de voorzitter Bas van’t
Sant die met zijn medewerkers
er voor zorgde dat alles volgens
schema verliep. De keuken- en
barbezetting was goed geregeld, de loten voor de loterij werden verkocht door Dolly en Arjan Klaver. Alle loten zijn de deur
uitgegaan! De speaker, Ed Nederveen, hield de standen bij en
zorgde ervoor de scheidsrechters op tijd af moesten fluiten.
Alle scheidsrechter kwamen uit
de VEW-gelederen. De kleinste
jeugd werd gefloten door B-junioren, een aantal selectiespelers
floten de middagwedstrijden.
Een nieuw onderdeel: Het penaltyschieten. Dit onderdeel stond
onderleiding van Bouk Belien en George Ursutuanu. Het
“slachtoffer”was eerstre elftal
keeper Michiel van Rooijen. Er
moest van elk team één speler
overblijven en die moesten in de
finale uitmaken wie de gouden
medaille kreeg. Bij de D-junioren
was een speler van Zandvoort’75
de gelukkige. Er was een keurige

derde plaats voor VEW-er Omar
van der Laarse. Op de foto zien
jullie een uitgebluste Floris van
der Veldt. Na vier wedstrijden en
de penalty’2 was de pijp leeg.
De toernooiwinnaars waren:
Mini’s- UNO uit Hoofddorp
E-jun - HBC
D-jun – Zandvoort’75
B-jun – United/DAVO uit Haarlem.
Het voetbal seizoen is zo goed
als afgelopen. Bij VEW nog één
competitiewedstrijd n.l.
BSM-vet- VEW-vet
14.30 uur
De activiteitenagenda is nog
goed gevuld, we gaan door tot
half juni:
21 mei: E-junioren toernooi bij
Vlug en Vaardig in Amsterdam
21 mei: 7 tegen 7 toernooi bij
VEW. Er zijn 18- zeventallen
die mee gaan doen. Willen jullie meer weten: www.vewheemsted.nl
28 mei: D-junioren toernooi bij
Vlug en Vaardig
28-29 mei: Toernooi B-junioren
in Tongeren(België)
3-4 en 5 juni: Het beroemde/beruchte kampweekend. Nieuwe
leden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Geef je op!
10 juni: Avond voor alle vrijwilligers. Bijzonderheden volgen.
11 juni: BBQ voor alle D-junioren, ouders, broertjes, zusjes en
de technische staf.
24 juni: Sportdag de Evenaar.
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Actie voor KWF van Verfhandel Ree groot succes
Heemstede - Tijdens de drukbezochte voorjaarsmarkt afgelopen zondag in de winkelstraat
van Heemstede heeft Verfhandel Ree veel aandacht getrokken met haar wielerspel.
De vele deelnemers hebben zich
voor 2,00 euro in het zweet gefietst om de snelste tijd neer te
zetten. Met de aanmoediging
van Jasper de Zwart (eigenaar

van Ree), Joop Portegies (initiatiefnemer van de collecte voor
Alpe d’HuZes) en natuurlijk
de toeschouwers op de markt
probeerde elke wielrenner, klein
en groot, het beste uit zichzelf
te halen! Niet voor niets natuurlijk, want elk uur was er
een prijsuitreiking. Of het nu de
hoofdprijs of een troostprijs was;
dankzij het enorme enthousiasme en de gulheid van de me-

dewinkeliers op de Binnenweg
had Ree een ontzettend mooie
prijzenpot met ruim 150 (!) cadeaus waar uit gekozen kon
worden. Zo kon elke deelnemer
met een leuke prijs naar huis.
Alle opbrengsten zijn direct in
de collectebus gedaan voor de
Alpe d’HuZes ten gunste van
het KWF. Jasper kijkt dan ook
met veel trots terug op deze
geslaagde dag!

Sponsorloop
Sparrenbosschool
Bennebroek - Woensdag 25
mei gaan de leerlingen van de
Sparrenbosschool een sponsorloop houden voor Kika. De
loop gaat op een bijzondere
manier plaatsvinden. Niet lopend of rennend maar op stelten wordt zoveel mogelijk meters afgelegd.
De leerlingen hebben zich laten sponsoren door familie,
vrienden en buren.”De leerlingen zijn al weken aan het
oefenen om de loop tot een
goed resultaat te brengen”, aldus directeur Gerard Vossen.
“Kinderen-helpen-kinderen is
een mooi streven en wij dragen KiKa een warm hart toe.”
Woensdag 25 mei vanaf 10.30
uur begint de race op stelten
op het Willinkveld achter de
school.

Samen eten:
Het lot beslist!

Heemstede - Dinsdag 31 mei
is er Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede (WOH). De
maaltijden in 2011 worden gekozen door een gast van Samen
Eten. Tijdens de maaltijd wordt
door middel van loting vastgesteld welke gast het menu voor
de volgende maand mag samenstellen. De maaltijd wordt afgesloten met een kopje koffie

of thee. Voor mei heeft de winnaar het volgende menu samengesteld: gebonden ossenstaartsoep, kippenpoot met gebakken aardappelen, doperwten en
worteltjes en het toetje is yoghurt met aardbeien. Vanaf 12.30
uur is men welkom. Maaltijdbonnen van 10,00 euro zijn te koop
bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven
de Keylaan 24 op maandag t/m
donderdag van 09.00-17.00 uur
en op vrijdag van 09.00-13.00
uur. Telefoon 023-528 85 10.

In elke vrouw schuilt een droomvrouw
Heemstede - Vitaliteit, levenslust, schoonheid en ten slotte
een gevoel van vrijheid, het kan!
Het bereiken van deze idealen
vergt geen ontmoedigende inspanningen.
LaRiva is een unieke plek waar
vrouwen op een comfortabele
manier gewicht kunnen verliezen, maar bovenal hun lichaam
vormgeven volgens de eigen
schoonheidsidealen.
“Schoonheid en geluk”, zegt
Renate, “zijn geen automatische
neveneffecten van gewichtsverlies. Er zijn vrouwen met een
beetje overgewicht die er stralend uitzien, omdat ze vol energie zijn. Maar er zijn ook vrouwen die wél afvallen en zich er
niet prettig bij voelen.” Door haar
jarenlange ervaring met natuurlijke figuurcorrectie, weet Renate dat afslanken zonder begeleiding een onzeker avontuur kan
zijn. “Wie strenge diëten volgt,
valt niet altijd op de gewenste
plekken af”, zegt ze. “Soms krijgt
een vrouw die al slanke benen
heeft nog dunnere kuiten, maar

verliest ze geen kilo’s rond de
taille. Afvallen is vaak een gok.”
Aan deze onzekerheden maakt
LaRiva een einde. In haar instituut lukt het Renate daadwerkelijk om lichaamsdelen te ‘boetseren’. Iemand die bijvoorbeeld
mooie bovenarmen wil voor de
zomermode kan dat bereiken.
Dat is te danken aan de unieke methode van het instituut de
Thermo Fysische Methode, al
twintig jaar een internationaal
succes.
“Mijn cliënten doen oefeningen
in speciale warmtecabines, liggend op een matras. Zo kun-

nen ze totaal én plaatselijk afvallen. Slanke vrouwen kunnen met
deze methode hun figuur onderhouden. Daarnaast is er een
ontspannende
Ozonzuurstoftherapie die de stofwisseling
stimuleert en de cellulite vermindert. We bieden ook voedingsadviezen. Wie bij LaRiva binnenkomt, wordt vanaf het begin
persoonlijk begeleid.”
Er komen geen medicijnen aan
te pas, geen strenge diëten of
plastische chirurgie en toch kunnen de cliënten in relatief korte
tijd radicaal veranderen. Renate:
“Van de vrouw die tien kledingmaten verliest tot de vrouw die
er tien jaar jonger uitziet, omdat
ze zich eindelijk gelukkig voelt:
ik zie ze opbloeien. In elke vrouw
schuilt een droomvrouw. LaRiva
wil haar vleugels geven.”
LaRiva,
Raadhuisstraat
27,
Heemstede. Tel: 023 547 44 19.
Open: maandag t/m donderdag
9-20.30, vrijdag 9-16.30, zaterdag 9-13. www.lariva.nl

Disco’s campagne PLUS
Heemstede - PLUS Heemstede gaat swingend de zomer tegemoet. Deze week is de nieuwe
campagne van de supermarktketen gestart: de Disco’s. De
komende weken ontvangt de
klant bij iedere 15 euro aan
boodschappen én bij speciale
actieproducten een Disco; een
muziekschijfje met een nummer
uit de hitlijsten. Van Hollands
glorie tot internationale toppers.
Daarnaast zijn er ook speciale
Winner-Disco’s, waar een waanzinnig discofeest aan vast hangt.
Er zijn maar liefst 36 verschillende Disco’s; Kylie Minoque, Robbie Williams, Coldplay, K3, Monique Smit en Guus Meeuwis zijn enkele namen van grote sterren waarop geswingd kan
worden. Naast iedere 15 euro
aan boodschappen, waarbij de
klant een Disco ontvangt, zijn er
wekelijks 6 actie-artikelen waar-

bij een extra disco cadeau wordt
gegeven. Met de speciale Winner-Disco’s krijgen 10 gelukkige
winnaars een VIP-bezoek van de
PLUS Disco bus aan zijn of haar
school. Het schoolplein wordt
omgetoverd tot een compleet
discofeest voor de hele klas.
Disco’s gadgets
Met de DJ, de unieke Disco’s
muziekspeler, zijn de muziekhits
te beluisteren. Deze kan worden aangeschaft voor 1 euro en
is verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren: roze, blauw, oranje
en groen. Met hippe stickers kan
de muziekspeler worden aangepast naar de uitstraling die bij je
past. De DJ past in een mooi opbergblik en om alle 36 Disco’s
bij elkaar te houden heeft iedere
Disco een plek in het Discoverzamelalbum, dat voor 1,50 euro
wordt aangeboden.

Suppen in de Leidsevaart
Heemstede – Suppen is de nieuwe surfsport! Je hebt een surfplank
nodig en een peddel, zoals te zien is op de foto. Het gaat het helemaal maken, willen trendwatchers ons doen geloven...
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RCH/P ontsnapt aan dubbele
nederlaag tegen PSV
Heemstede - Wekenlang overheersten de startende werpers
bij de wedstrijden van hun RCH/
Pinguïns en wisten zij zich ook
nog eens gesteund door een
vrijwel foutloos spelend veld. In
het afgelopen weekend volgde
de ontnuchtering, maar met een
puntendeling viel het uiteindelijk nog mee. Zaterdag in Heemstede werd het een pijnlijke 3-13
nederlaag in 8 innings en zondag in Eindhoven geloofde niemand bij een 11-6 achterstand
na 7 innings nog in een positief resultaat. Maar toen voltrok
zich het mirakel, met een bijzondere rol voor closer Bayron Cornelisse.
Zaterdag kon het na 4 innings
nog alle kanten op. Chris Mowday had tot dat moment 5 honkslagen moeten toestaan, waaruit
PSV 3 x kon scoren, maar RCH
had zich met 7 hits en 2 runs (via
Lex Leijenaar en Zamir Lijde)
evenmin onbetuigd gelaten. 2
Honkslagen en een paar cruciale veldfouten leverden de bezoekers in hun 5e slagbeurt 3 runs
en een 2-6 voorsprong op, waarna het RCH alleen in de 6e inning nog lukte te scoren na doubles van Mick van Vliet en Victor Draijer.
Het vonnis werd voltrokken in
de 8e inning. Na 3 honkslagen,
waaronder 2 doubles, en 1 x geraakt werper stond het 3-8 en
mocht Chris Mowday (7-0-104 in 7 1/3 inning) met het 2e en
3e honk bezet de heuvel overdoen aan Robin van Eis. Maar
PSV had bloed geroken en ging

verder met een double, een triple en een homerun. Toen eindelijk de 3e nul was gevallen stond
de 3-13 eindstand op het scorebord. De 10 honkslagen voor
RCH en 13 voor PSV leken elkaar niet veel te ontlopen, maar
de Eindhovense hits waren ver,
getuige het slugginggemiddelde
van .615 naast het slaggemiddelde van .333.
Niets wees er in de eerste 5 innings op dat de return in Eindhoven in een waar spektakel zou
uitmonden. RCH had uit 8 honkslagen via Mark Smit 2 x gescoord, evenals PSV uit slechts
3 basehits. Serieuze problemen
kreeg starter Marcel Timmer in
de 6e Eindhovense slagbeurt.
Na 2 doubles, een single en een
opofferingsklap stond het 4-2
en mocht Ewout Bos de verdediging overnemen. Na opnieuw
een 2- honkslag en 2 misgrepen
in het Heemsteedse infield eindigde de inning met 6-2 op het
scorebord. Maar in omloop 7
trok RCH de stand alweer gelijk
na honkslagen van Mark Smit,
Lex Leijenaar, Ferd van Stekelenburg, Kevin Gerard en Victor
Draijer. Maar er was ook nog een
2e helft van die inning te gaan,
waarin Ewout Bos na 2 honkslagen bij een 7-6 stand in Eindhovens voordeel en 1 man uit afgelost werd door Bayron Cornelisse. 4 Honkslagen en 2 veldfouten verder stond het 11-6 en leek
het alleen nog maar de vraag
hoe hoog de score in Eindhovens voordeel zou oplopen. Maar
in de 8e inning scoorde Mark

Smit de 7-11 en Lex Leijenaar de
8-11 en liet Bayron niemand tot
de honken toe. Bij PSV had intussen de ene na de andere pitcherswissel plaatsgevonden en
in de laatste inning moest zelfs
een beroep gedaan worden op
Reynaldo Sarmiento Claro, die
een dag eerder als starter al 5
1/3 inning had gegooid. De gevolgen bleven niet uit : na 10
man aan slag en 6 honkslagen
scoorde RCH 6 x en mocht Bayron de 14-11 voorsprong verdedigen. Verder dan 1 x 4 wijd liet
hij het niet komen en kon hij als
winnend pitcher in de boeken
worden bijgeschreven. RCH produceerde deze wedstrijd maar
liefst 22 honkslagen, waarvan er
6 (uit 6!) van de knuppel van Lex
Leijenaar kwamen.
A.s weekend speelt RCH/P de
dubbel tegen Double Stars. De
thuiswedstrijd op zondag vangt
aan om 14.00 uur.

Fado in
Bennebroek

Bennebroek - Koffie + middag,
locatie Zuid op donderdag 26
mei om 14.30 uur. De geschiedenis van de Fado muziek in beeld
en geluid met een live optreden.
Opgave 023- 584 5300. Kosten
3,00 euro.
Wandelen in en rondom Bennebroek op woensdag 25 mei. Start
om 10.00 uur vanaf voormalig
gemeentehuis te Bennebroek.
Info 023 584 5300.

Gezondheidcheck van uw kat of hond

Maand mei leuke Royal Canin acties bij Heems
Heemstede – Een gratis Designtas van Royal
Canin gezondheidsvoedingen voor kat en hond.
Leuk en functioneel, nu te krijgen (gratis!) bij
Heems, de dierenspeciaalzaak aan de Kanaalweg 7 in Heemstede.
Hoe komt u aan de tas? Tijdens de ‘Maand van
de Gezondheid’ speciaal voor katten en honden,
ontvangt de klant bij aankoop van Royal Canin gezondheidsvoedingen deze unieke Designtas met gezondheidstips. Via de speciale website
www.maandvandegezondheid.nl is deze tas bovendien te personaliseren oftewel pimpen naar
uw eigen smaak.
Maar er is meer. Royal Canin organiseert tevens
een kalenderwedstrijd. Door het insturen van
een foto van uw kat of hond kunt u een plaats
veroveren op de Royal Canin kalender 2012.
Bovendien maakt elke deelnemer aan deze actie
kans ook nog kans op mooie prijzen!
Kent u Royal Canin? Nee? Royal Canin produceert hoogwaardige gezondheidsvoeding voor
katten en honden. Al ruim veertig jaar wordt
het bedrijf gedreven door dezelfde passie: kennis van en respect voor dieren. Royal Canin is
nauw betrokken bij de verbetering van de ge-

zondheid en het welzijn van honden en katten.
De maand mei is door Royal Canin uitgeroepen
tot de Maand van de Gezondheid. Deze maand
zal geheel in het teken staan van een gezond
leven voor hond en kat. Hierbij komen onderwerpen als verzorging, voorkomen van ziekten,
voeding, levensstijl en opvoeding aan bod.
Wist u dat ogenschijnlijk gezonde dieren baat
kunnen hebben bij een algemene of medische
gezondheidscheck bij uw dierenspeciaalzaak?
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld sommige uiterlijke kenmerken van een aandoening of probleem
vroegtijdig aan het licht komen, waarna er passende maatregelen of vervolgstappen genomen
kunnen worden.
Daarom richt de Maand van de Gezondheid zich
op dit thema. Met de vraag: “Hoe gezond is mijn
hond of kat?” wordt de eigenaar geattendeerd
op het belang en de voordelen van een gezondheidscheck.
Het uitgebreide assortiment Royal Canin gezondheidsvoedingen zorgt ervoor dat iedere
hond en kat een voeding op maat kan krijgen.
Vraag er naar bij Heems. Tel. 023-5284079 of
www.heems.nl Langskomen is natuurlijk het
beste.

Twee uur gratis rijles
bij rijschool PK
Heemstede - Rijschool PK in
Heemstede heeft al 7 jaar een
hoog slagingspercentage en
daardoor een goede reputatie opgebouwd in de hele regio.Er werken uitstekend opgeleide instructeurs die plezier
hebben in hun werk. Zij komen
sinds kort bij hun leerlingen
voorrijden met gloednieuwe
Volkswagen Polo’s en zijn behalve Bovag-lid nu ook Volkswagenrijschool geworden! Dit
zorgt ervoor dat er nog meer
voordelen zijn aan het halen
van je rijbewijs bij Rijschool

PK.Je maakt bijvoorbeeld iedere maand kans op 10 gratis rijlessen en toegang tot gratis theorie-examens en na het
behalen van je rijbewijs kun je
een gratis Safety Course doen.
Ook heeft PK een succesvolle
aktie lopen waarmee je 2 gratis rijlessen krijgt als je iemand
aanmeldt voor een startpakket
auto of motor.Degene die aangemeld word krijgt dan ook 2
gratis rijlessen.
Tel. (Gratis) 0800-333 333 7
Mail: info@rijschoolpk.nl
Website: www.rijschoolpk.nl

Winnaar uit Velserbroek
rijdt in cabrio!
Regio - Mazda MX-5. Deze ultieme Roadster is al meer dan
20 jaar de best verkochte open
sportauto ter wereld en biedt u
een ongeëvenaarde rijervaring,
waarbij de adrenaline door u lichaam giert ! De Mazda MX5 staat bekend om de unieke
gevoelens die de auto oproept
dankzij de opzwepende harmonie tussen de bestuurder, de auto en de weg.
Mazda dealer Mazda RC en Auto
RC in Velserbroek hebben gedurende 3 weken een aktie gehouden onder al haar cliënten die
de auto gedurende deze periode
voor onderhoud en/of reparatie
hebben aangeboden.
Naast het goede onderhoud en
de prima service werd er ook een
prijs aan verbonden verteld Hans
Touw, de trotse Brandmanager
Mazda RC. Er worden 3 winnaars getrokken die een weekeinde lang in de Mazda MX5 Roadster mogen rijden. Vanaf vrijdagmiddag tot maandag
morgen kunnen de prijswinnaars
genieten van het open rijden.

De Mazda MX-5 geeft u zekerheid van jarenlang cabrioplezier
tegen lage kosten en hoge exclusiviteit aldus Hans Touw.
Afgelopen weekeinde hebben
prijswinnaars opnieuw kunnen
rijden in de Mazda MX-5. Mevrouw Helen Maatjes uit Velserbroek heeft werkelijk volop genoten. ”Ik heb een zeer drukke
baan en nauwelijks tijd om naast
het woon- werkverkeer te genieten van autorijden vertelt Helen.”
Wat een leuk cadeau om bovendien eens echt van te genieten. Dit komt omdat je open rijdt,
waardoor je veel meer contact
hebt met wat er om je heen is,
aldus Helen Maatjes. Mede door
het fraaie “zomer” weer heeft het
mij in alle opzichten verrast ten
opzichte van mijn huidige auto,
welke goed onderhouden wordt
door Auto RC.
Liefhebbers van cabriolet rijden
zijn altijd welkom voor het maken van een proefrit en Hans
Touw nodigt u dan ook van harte uit.

Op de foto overhandigt Brandmanager Mazda RC Hans Touw de
sleutel van de Mazda MX-5 aan de mevrouw Helen Maatjes, die deze
sleutels stralend in ontvangst neemt.
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Opnieuw NJK limiet
erbij voor HPC
Heemstede - Afgelopen zaterdag vond er in Enkhuizen een
sprintwedstrijd voor wedstrijdzwemmers plaats. Voor HPC verschenen Veerle Claassen, Danai
Lytrokapi, Mandy van der Linden
en Carmen Meijer aan de start.
Veerle ging op de eerste afstand,
de 50 meter rugslag, gelijk fantastisch van start en zwom een
dik persoonlijk record van 4 seconden. Op slechts 50 meter is

want ze was zo goed op weg
naar een persoonlijk record wat
ze uiteindelijk nét niet haalde.
Over haar 50 meter vlinderslag
was ze zelf niet zo heel erg tevreden maar toch sleepte ze hier
wel een bronzen medaille mee
in de wacht. Carmen zwom een
geweldige 50 meter vrije slag en
behaalde met een tijd van 31.69
een zilveren medaille én de limiet voor de Nederlandse Juni-

dit erg veel. Jammer genoeg viel
ze hiermee net buiten de medailles en eindigde met deze tijd op
de vierde plaats. Danai zwom
voor het eerst een 50 meter vrije
slag en daar maakte ze zich best
een beetje druk om, maar het
ging prima en zij zette een keurige tijd neer. Ook haar 50 meter schoolslag was een goede
race waarmee ook zij nipt vierde
werd. Mandy ging als een speer
van start op de 50 meter vrije
slag. Helaas was er een valse
start die heel zachtjes werd afgefloten zodat Mandy al halverwege de eerste baan was voordat ze het hoorde. Heel jammer,

oren Kampioenschappen die in
juni in Dordrecht worden gehouden. In navolging van David van
Groen, Tim Walstock en Martijn
Braspenning is zij de vierde HPC
zwemmer die dit weet te bereiken dit seizoen. Onlangs heeft
de KNZB bekend gemaakt dat
er teveel zwemmers zijn die de
verschillende limieten hebben
gezwommen waardoor er alsnog
een aantal zwemmers niet mogen starten. David is zeker van
deelname maar voor Tim, Martijn en Carmen is het nog even
afwachten of zij ook daadwerkelijk aan de start zullen mogen
verschijnen.

Koninklijke HFC
kampioen Eerste klasse
Regio - Met een verdiende 3-0
overwinning tegen Pancratius
afgelopen zondag, behaalde de
Kon. HFC het kampioenschap
van de Eerste klasse. Door tien
wedstrijden achter elkaar ongeslagen te blijven wist het team
van coach Pieter Mulders promotie naar de Hoofdklasse te realiseren.
Handhaven in de Eerste klasse
was de doelstelling van de club
en daarna verder bouwen richting de Hoofdklasse. Dat dit na
één jaar in de Eerste klasse al is
bereikt is een enorme opsteker
aldus het commentaar van het
bestuur. Twee seizoenen achtereen promoveren was ook voor
de spelers iets dat zij niet snel
nog eens zullen meemaken.
De competitie in deze klasse
was tot op de laatste dag spannend. Niet één vereniging presteerde over het gehele seizoen
constant, zodat iedereen van iedereen kon winnen. DEM, De
Meern, Stormvogels en EDO
voerden om beurten de ranglijst
aan. HFC startte goed maar rond
de winterstop ging het steeds
minder. Door vanaf 6 maart nog

maar één punt te verspelen en
maar drie doelpunten tegen te
krijgen sloop HFC langzaam
naar de top van de ranglijst.
De twee punten voorsprong op
concurrenten EDO en DEM werden ook in de laatste wedstrijd
van het seizoen niet meer uit
handen gegeven.
De ijzersterke verdediging met
in het centrum van Carlos Opoku en Rio Verkaik bleek een onneembare hobbel voor menige tegenstander. Doelman Gerard van Rossum, die in de regio
gezien wordt als veruit de beste
doelman, redde regelmatig punten voor de Koninklijke.
De wedstrijd tegen Pancratius
was in feite al snel gespeeld. Na
7 seconden stond de 1-0 al op
het scorebord. Tim Kuyt liet direct na de aftrap een diepe bal
los op Wouter Haarmans. Pancratius verdediger Edinho Lith
kopte de bal terug op zijn doelman. Deze miste al uitlopend de
bal die vervolgens tergend langzaam in het doel verdween. Dit
cadeautje aan HFC kwam Pancratius niet meer te boven. De
ploeg van trainer Pronk wil-

de wel maar overtuigde nooit
en HFC bood voldoende weerstand om het Pancratius moeilijk te maken. De keuze die HFC
vanaf maart maakte, waarbij het
4:3:3 systeem werd verwisseld
voor het 4:4:2 systeem blijkt een
goede keus te zijn geweest. Ook
Pancratius had hier geen goed
antwoord op. Tien minuten na
rust rondde Wouter Haarmans
een voorzet af waardoor HFC
helemaal op rozen zat. Pancratius kreeg meer de overhand,
maar tot echte kansen leidde
dit niet. In de eerste helft kwam
doelman Armando Catsburg na
een botsing lelijk ten val en werd
met een schouderblessure afgevoerd naar het ziekenhuis.
Zijn vervanger Rogier Schrama
moest opnieuw naar het net. Een
vrije trap van een van de uitblinkers Tim Kuyt verdween precies
in de kruising, een kunstje dat
hij al eerder dit seizoen had laten zien.
Volgend seizoen speelt HFC in
een sterke competitie met onder andere de amateurs van
Feyenoord, Elinkwijk en ADO’20.
Eric van Westerloo

Synchroonzwemsters HPC in topvorm
Heemstede - De drie HPC synchroonzwemsters
die afgelopen weekend bij een techniekwedstrijd in Heemskerk in actie kwamen bleken in
topvorm te zijn! Bij het synchroonzwemmen zijn
er met techniekwedstrijden in totaal negen diploma’s te behalen. In verschillende leeftijdscategorieën moeten er punten behaald worden
in een groep, duet of solo-uitvoering. Het publiek genoot zoals altijd met volle teugen want
dansen in het water is natuurlijk prachtig om te

zien. De HPC dames wisten allen een medaille
in de wacht te slepen. Meervoudig Nederlands
Kampioene Kimberley van Ravenswaay veroverde het goud bij de senioren, Anouk Out kreeg
het zilver omgehangen in de categorie Age II en
Marit Hoogland mocht ook een zilveren medaille
in ontvangst nemen bij de junioren. Deze wedstrijd was een goede generale repetitie voor de
Kring Kampioenschappen die op 29 mei in Haarlem wordt gezwommen.
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Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Zaterdag 21 en
zondag 22 mei
• Bekijken van picture discs
en vynil. Van 10 - 20 uur. Zondag 22 mei van 10 t/m 20 uur.
Resnovaplein 36.
Informatie en aanmelden:
g.j.stamer@quicknet.nl
023-8905725 (na 18 uur).
T/m dinsdag 5 juli
Expositie Thea Verstraten en René van Geest in
het voormalig Gemeentehuis
in Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Thea Verstraten maakt beelden van hardsteen, marmer,
kilkenny (Iers) en arduin (Belgisch).
René van Geest creëert tekeningen, schilderijen op doek,
hout en glas, beeldhouwwerken en 3D ‘schilderijen’. Maandag tot en met vrijdag van 8.30
– 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

•

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

ink (harp) en Larissa Groeneveld (cello) in Hervormde kerk Bennebroek. Aanvang 17.00 uur.
Op het programma staan werken van: -Vaughan Williams,
-Mchedelov, -Damase, -Liszt,
-Yun, -Tedeschi.
Binnenweg 67, Bennebroek.
Toegang volwassenen 12,50
euro. CJP-pas en t/m 12 jaar
9,50 euro.
Kaarten bij OTJA Harpcenter. Telefoonnummer: 0235849003. e-mail: info@otjaharpcenter.com

Muziek

zen om foto’s te maken voor
tijdschriften.

Theater

Muziek
Zondag 15 mei
• Voorjaarconcert Heemsteeds Philharmonisch Orkest in Bavokerk Kerklaan
Heemstede. Aanvang 15.00
uur. Met Steven Bourne op
cello. Entree: 15 euro, CJP en
65+ 12,50 euro, kinderen tot 15
jaar gratis.
Zaterdag 21 mei
• Concert Gwyneth Went-

Zondag 22 mei
Haarlems koor op Russisch-Amerikaanse
verkenningstocht. Met titel
‘Ingetogen en Uitbundig’.
Een verkenningstocht waarin het koor op zoek gaat naar
de spanning tussen de ingetogen kerkmuziek van Rachmaninov en de wereldse muziek
van Samuel Barber en Charles Ives.
Om 15.30 uur, Lutherse Kerk,
Witte Herenstraat 22 in Haarlem. Kaarten à 12,50 euro aan
de zaal of via:
www.puisquetoutpasse.nl

•
Zondag 22 mei
• Jubileumconcert Koor
Plus-Minus in de Pinksterkerk aan de Camplaan 18.
Met stukken uit bekende musicals, zoals Hair en The Lion
King.
Kaarten tel. 06-24 21 84 69 /
margriet.zuidhof@online.nl).
Aanvang: te 15.00 uur. Kosten: 7,50 euro inclusief consumptie; kinderen tot 12 jaar
5,-- euro.

T/m vrijdag 27 mei

• Expositie ‘Gekleurde her-

inneringen’ van Riet Aarts
en Cathelijne van der Burg
in verpleeghuis Zuiderhout
in Haarlem. Het adres van de
vrij te bezoeken expositie is:
Beelslaan 9 te Haarlem.

Divers

•

Zaterdag 28 mei
• Toneelgroep Vondel
speelt ‘Vaders’. Theater Casca de Luifel in Heemstede
Tragi-komedie over dubbele
moraal,vergeving en wraak.
Aanvang 20.15 uur.
Kaarten: 10,00 euro te bestellen via toneelgroepvondel@hotmail.com en op 0235358203.
Kijk voor meer info op www.
toneelgroepvondelhaarlem.nl

Zaterdag 21 mei
• Jaarconcert Haarlems
Amateur Symfonie Orkest
(HASO) in de Doopsgezinde
Kerk Haarlem. Aanvang: 16.30
uur. Op het programma staan
werken van Glinka, Borodin,
Liadov en Rimsky-Korsakov.
De toegangsprijs 15,- euro.
Adres: Frankestraat 24.

Zondag 29 mei

• Ensemble Klezmaran (Jid-

dische muziek) speelt in de
Petrakerk Heemstede aan de
Limburglaan 3. Zaal open om
14.30 uur. Toegang vrij. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Zondag 29 mei

• In galerie Kunstlease Haar-

lem d’Yserinckweg 1, Vijfhuizen expositie van 10 kunstenaars uit Noord-Holland. Thema: Mei. O.a. glazen
objecten en sculpturen van
keramiek. Info: www.kunstleasehaarlem.nl

Regio
Exposities
Zondag 22 mei
• Schilderijen van Wim Vellekoop in Galerie De Waag
– Spaarne 30 te Haarlem.
(openingstijden: donderdag
tot en met zondag van 13.00
uur tot 17.00 uur) Zie ook
www.kzod.nl
T/m donderdag 26 mei
Roza Schous (19) exposeert foto’s in Bibliotheek
Haarlem Noord.
Planetenlaan 170. De tentoonstelling is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek. Roza droomt ervan om met een busje vol kleding, accessoires en leuke
mensen de wereld rond te rei-

•

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

•

Donderdag 19 mei
• Cinema Globaal presenteert, in samenwerking met
het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, de
documentaire ‘The voice
of 650 million times one’.
De documentaire vertelt het
verhaal van een viertal mensen met een handicap in ontwikkelingslanden en de vooroordelen die zij tegenkomen.
Aanvang 20.00 uur.
Toegang: 2,50 euro.
Info: 023-5423540.

werkt met het visualiseren van
de Boeddha.
Bijdrage: 12,50 euro.
Aanmelden per e-mail:
contact@boeddhasgompa.nl
of tel. ma-vr 13.00-14.00 uur:
06-22819591.
Voor meer info zie:
www.boeddhasgompa.nl
Donderdag 26 mei
• Jongerenwerk Bloemendaal nodigt John van Schagen, auteur van het boek
‘Jonge Ondernemers’, uit
voor een lezing over het
starten van een eigen
(web)bedrijf.
Van 19.30 - 21.30 uur in de
activiteitenruimte van Welzijn
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 125 in Bloemendaal.
Entreeprijs 3,50 euro.
Aanmelden via:
nicole@welzijnbloemendaal.nl

•

Toneelvoorstelling ‘De
Darmdialogen’ in Spaarne
Ziekenhuis. Aanvang: 20.00
uur. Spaarne Ziekenhuis,
locatie Hoofddorp. Gratis toegankelijk. Aanmelden via:
www.spaarneziekenhuis.nl
Na de voorstelling zijn er diverse stands met voorlichting
over darmziekten aanwezig.
Ook is er dan de mogelijkheid
om informatie en voorlichting
te krijgen van (onder andere)
de MDL-arts van het Spaarne
Ziekenhuis, stomaverpleegkundigen en patiëntenverenigingen.

Zaterdag 28 mei
Boekenmarkt bij molen
De Adriaan aan het Spaarne in Haarlem. Van 09.30 –
16.30 uur. Genieten van zeldzame mooie antiquarische en
bijzondere tweedehands boeken van goede kwaliteit. Info: Marjan Hielken, Tel 0639436143, info@oudboekje.nl,
www.oudboekje.nl

•

Zaterdag 21 mei
Rouwcafé van 10.00 tot
12.00 uur. Zonnebloemstraat
2 te Haarlem, voorheen het
atelier van Binnenstebinnen.
Info: Jakelien Paulus van Binnenstebinnen: 06-28886380
Ria van Kleef van Just in Time:
06-52306969
info@hetrouwcafe.nl

• Boudewijn de Groot opent

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

• “Rumah Ngobrol” in tem-

•

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

Donderdag 2 juni

Haarlemse Dichtlijn.
Poëziemanifestaties van bekende Haarlemse culturele instellingen en talenten op historische locaties rond de Grote Markt. Tussen 12.00 uur en
18.00 uur.
Zondag 5 juni

po Doeloe-sfeer in Zorgcentrum Schalkweide van
14.00-16.15 uur. Deze Indisch getinte zondagmiddag is
bedoeld voor iedereen die van
gezelligheid houdt. Met zangtrio, spel en hapjes.
Toegang gratis. Floris van
Adrichemlaan 15 te Haarlem.
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Speelplaats Vogelpark officieel
in gebruik
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Op woensdag 11 mei nam Jur Botter,
wethouder Speelbeleid, de speelplaats
aan de westkant van de Schollevaarlaan
officieel in gebruik. De speelplaats is
gerealiseerd tegelijk met de bouw van
de wijk Vogelpark.
Ongeveer 50 buurtkinderen en hun ouders
waren getuige van een ‘vreemde vogel’ die
één van de speeltoestellen bezet hield.
Onder aanmoediging en gefluit van de
kinderen vertrok de vogel van zijn nest
waardoor de speelplaats helemaal vrij
kwam voor de buurtkinderen. Daarna nam
wethouder Botter tijd voor de kinderen en
hun ouders om te spreken over het wonen
en spelen in een nieuwbouwwijk.

Roeien en hardlopen
met Jeugdsportpas
in Heemstede!

Veiligheid voorop!

Doet u al
mee met
Burgernet?
Steeds meer inwoners van Heemstede
weten Burgernet te vinden. En dat is
goed nieuws. Toch is dat nog geen
reden voor volle tevredenheid. Want hoe
meer inwoners zich aanmelden, des te
succesvoller Burgernet kan worden.



 


Benieuwd naar het aanbod en de lesdagen, of direct inschrijven? Ga naar www.sportserviceheemstedezandvoort.nl, klik op de JSP button
en meld je aan! De inschrijving voor de vierde periode JeugdSportPas in Heemstede sluit op 26 mei. Wees er dus snel bij!
Het sportstimuleringsproject ‘JeugdSportPas’ wordt gefinancierd door de gemeente Heemstede. Om kinderen van groep 5 t/m 8 van het
basisonderwijs tegen een lage prijs kennis te laten maken met diverse takken van sport. De JeugdSportPas in Heemstede wordt uitgevoerd
door Sportservice Heemstede-Zandvoort. Zij betrekken bij de uitvoering daar waar mogelijk de Heemsteedse verenigingen.
Voor meer informatie over de JeugdSportPas kunt u contact opnemen met Steffen van der Pol, telefoonnummer
(023) 574 01 16 of e-mail jspheza@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Volg ons op:

heemstedetweet

2 0 11



Een nieuwe periode met leuke sportactiviteiten voor de
Heemsteedse jeugd staat in de startblokken. Kinderen van groep
vijf tot en met acht kunnen zich vanaf nú inschrijven voor Roeien
(Kr&ZV het Spaarne) en speelse looptrainingen (Fit, Fun&Run).
Om kinderen enthousiast te maken voor de loopsport en wellicht
deelnemen aan Heemstedeloop. Deze sportcursussen worden
de komende weken aangeboden in het kader van de
Heemsteedse ‘JeugdSportPas’. De sportcursussen bestaan
uit vier lessen en bedragen vijf euro per cursus.

www.youtube.com/gemeenteheemstede

M E I

HeemstedeConnect (group)

Kennemerland is een van de veiligste
regio’s in Nederland. Dat is positief voor
gemeenten, justitie en de politie, maar vooral ook voor de inwoners en mensen die hier
werken. Burgernet Kennemerland wil ook
de regio zijn met de grootste dekking aan
deelnemers. Om de pakkans van boeven te
vergroten en om iedere potentiële klant van
de politie te laten zien dat de kans om
gepakt te worden hier erg groot is.
Vindt u het belangrijk bij te dragen aan
veiligheid? En wilt u graag informatie van
gemeente en politie ontvangen om hulp te
bieden aan mensen die het op zeker
moment hard nodig hebben? Kijk op
burgernetkennemerland.nl en geef u op
als deelnemer van Burgernet.

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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Expositie Raadhuis
te Heemstede
12 mei – 30 juni 2011
Vanaf 12 mei tot en met 30 juni 2011 zijn in de Burgerzaal werken te zien van drie
kunstenaressen die elkaar vonden in de ateliers “de school” in Heemstede.
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Aanpassingen in en
rondom Breitnerweg
In de Breitnerweg ligt nog een oud riool uit 1934 dat medio dit jaar vervangen wordt.
De gemeente wil dit moment benutten om aanpassing te doen zoals de aanleg van
een hemelwaterafvoerleiding en de aanleg van drainage. Ook worden hier nieuwe
bomen geplant en het troittoir verbreed. De rijbaan in de J.H. Weissenbruchweg wordt
vervangen door klinkers. Omwonenden worden via een brief op de hoogte gesteld en
tevens uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.

J eannette de Bruin -Schilderijen
In haar nieuwe werk geeft zij het moment weer waarop kw etsbaarheid en levenskr acht
samenvallen. Belangrijk aspect hierbij is het materiaalgebruik van haar werk waarbij de Bomen en trottoir Breitnerweg
De bomen in de Breitnerweg zijn niet meer
huid een belangrijk e rol speelt.
zo vitaal. Daarom worden de twee nog aanAnnette van Wijck -Wandobjecten van papier
wezige bomen vervangen door vijf nieuwe
Annette van Wijck is gefascineerd door de menselijk e rug. In het oevre van Van Wijck vormt bomen. Om de nieuwe bomen meer groeidit een thematisch ank er en een
ruimte te geven en het trottoir voldoende
voor haar intrigerend onderwerp. Zie
breed te houden voor de voetgangers,
het als “de sleutel van de achterdeur
wordt voorgesteld het trottoir aan die zijde
van het huis van de ziel”.
van de weg een halve meter te verbreden.
Dit betek ent dat de weg een halve meter
smaller wordt.
Karin Eweg - Schilderijen
Rijbaan J.H. Weissenbruchweg
Karin Eweg schildert haar eigen
De rijbaan in de J .H. Weissenbruchweg
wer-k elijkh eid, kl eurig en ingetogen
wordt tussen de brug en de drempel op de
tegelijk. Met ‘de natuur’ als haar veraansluiting met de J ohannes Bosboomlaan
trekp unt. Al werk end probeert zij
opengebrok en voor het aanleggen van de
verder te k omen dan de realiteit van
afvoerleiding voor het hemelwater en het
bloemen en landschap.
grondwater. Gelijk wordt dan het asfalt op
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welk om de expositie te k omen
bewonderen.

Zoek jij een zelfstandige functie bij
gemeente Heemstede waarin alle facetten
van verkeerstechniek aanwezig zijn?

Kijk op werkenbijheemstede.nl

2 0 11

dit wegdeel vervangen door kl ink ers.
Hierdoor sluit de weg goed aan bij de inrichting van Haarlem en past in het beleid van
“Duurzaam Veilig”.
Neem voor meer informatie over deze
plannen contact op met de afdeling
Voorbereiding Openbare Ruimte.

Werk aan de weg
Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase
tussen Koediefslaan en Hugo de Grootlaan wordt tot medio juni 2011 aangepak t. Verk eer k an
alleen van zuid naar noord rijden. De werk zaamheden zorgen voor ernstige verk eershinder.
Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg het beleid > Reconstructie Herenweg.

Schollevaarlaan/Zandvoortselaan
Van 23 t/m 27 mei wordt de bestrating hersteld op de kr uising SchollevaarlaanZandvoortselaan. Verk eer vanuit en naar de wijk Vogelpark wordt omgeleid via de
Stormvogelweg.

Rhododendronplein-Azalealaan-Orchideeënlaan

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

Spreek uur op afspraak , telefonisch
bereik baar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00
uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden
van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@ casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkh eemstede.nl

Tot eind mei 2011 wordt de bestrating van het Rhododendronplein, Azalealaan en
Orchideeënlaan op diverse plaatsen hersteld. De werkzaam heden zorgen voor beperkt e
verk eershinder.

Roemer Visscherplein
Tot eind mei 2011 vindt kl ein herstel plaats van enk ele park eervakk en op het Roemer
Visscherplein. De werkza amheden zorgen voor beperkt e verk eershinder.

Leidsevaart Bennebroek
Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. De
werk zaamheden zorgen voor ernstige verk eershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld.
Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verk eer.
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte
vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het
oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Nicolaas Beetslaan 9
funderingsherstel en wijzigen voorgevel
van het woonhuis
ontvangen 9 mei 2011
Herenweg 37
het verbouwen van een kantoorruimte naar
een kinderdagverblijf
ontvangen 11 mei 2011
Leidsevaartweg 99
het plaatsen van reclame
ontvangen 6 mei 2011

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 13 mei 2011)

2011.147

Omgevingsvergunning voor bouwen
W. Denijslaan 27
het plaatsen van een dakkapel op
het achtergeveldakvlak
Jacob van Ruisdaellaan 6
het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

2011.143

Omgevingsvergunning voor kappen
Van Merlenlaan 7
het kappen van een ceder

2011.144

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Raadhuisstraat 5
het kappen van een spar
ontvangen 12 mei 2011

2011.146

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en afwijken bestemmingsplan
Sportparklaan 6
het oprichten van een buitenschoolseopvang 2011.145
ontvangen 10 mei 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 19 mei 2011 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Omgevingsvergunning voor slopen
Van der Waalslaan 22
het verwijderen van asbesthoudende
materialen
Achterweg 19
het verwijderen van asbesthoudende
materialen en renovatie dak van het
clubgebouw Pauwehof

2011.124
2011.111

2011.131

2011.140
2011.132

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 19 mei 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 10 mei 2011)
Wij delen u mede dat het college van burgemeester en wethouders het volgende heeft
besloten:
d.d. 5 mei 2011 Kennemeroord 22 te vernummeren naar Kennemeroord 23.
d.d. 9 mei 2011 de woning boven Kerklaan 25 en 27 de nummeraanduiding 25A te geven.
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Vergadering gemeenteraad

Uitschrijving GBA

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 26 mei 2011 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)

Op de agenda:
1. Vaststellen raadsagenda 26 mei 2011
2. Vragenuur
3. Jaarrekening 2010 gemeente Heemstede - bespreekstuk
4. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord - bespreekstuk
5. Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) - bespreekstuk
6. Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
- bespreekstuk
7. Samenvatting van het Bestuursakkoord 2011-2015 - bespreekstuk
8. Wijziging Verordening Rekenkamercommissie 2011 - bespreekstuk
9. Uitvoering welstandstoezicht - bespreekstuk
10. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 - hamerstuk
11. Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2010
12. Jaarverslag Rekenkamercommissie Heemstede 2010 - hamerstuk
13. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
14. Wat verder ter tafel komt

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te
traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat
ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden
van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort.
Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de
raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende
persoon per 13-05-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:
M.A. Soria, geboren 19-04-1986, Van Slingelandtlaan 14
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon
(023) 548 58 68.
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Bekendmaking Besluit hogere waarden
Wet geluidhinder project besluit Manpadslaan
tussen 18 en 20 te Heemstede
De direct eur v an Milieudienst IJmond
maakt, namens het dagelijkse bestuur v an
de Milieudienst IJmond, het v olgende
bekend.
Het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder project besluit Manpadslaan tussen 18 en 20
te Heemstede is genomen.

H E E M S T E D E
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Waar kunt u het projectbesluit inzien?
Het project besluit (plankaart, project besluit en regels) kunt u digitaal op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken. De authentieke planbestanden kunt u raadplegen vi a
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, klik op ‘STRI2008’, en klik v erv olgens
op de IDN v an dit plan.
Het projec tbesluit alsmede de bijbehorende stukken liggen daarnaast met ingang v an donderdag
19 mei 2011 v oor zes weken v oor eenieder ter inzage in de publiekshal v an het Raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden v an het Raadhuis vi ndt u op de website
v an de gemeente Heemstede, www.Heemstede.nl. U kunt het ontwerpbesluit ook digitaal
raadplegen op de website v an de gemeente Heemstede (www.heemstede.nl bekendmakingen  gemeentelijke bekendmakingen week 19).

Burgemeester en wethouders v an Heemstede hebben ten behoev e v an het projec tbesluit Beroep projectbesluit
Manpadslaan tussen 18 en 20 te Heemstede, een v erzoek om v aststelling v an hogere waar- Op grond v an het bepaalde in de artikelen 8:1 junct o 7:1 v an de Algemene wet bestuursrech t kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpproject besluit bij
den in het kader v an de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere
burgemeester en wethouders naar v oren hebben gebracht , met ingang v an v rijdag 20 mei
waarden besluit heeft betrekking op wegv erkeerslawaai en railv erkeerslawaai.
2011 gedurende zes weken tegen het project besluit beroep instellen. Dit geldt ook v oor
De bev oegdheid v an het co llege tot v aststelling v an een hogere waarde is gemandateerdbelanghebbenden, die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
aan het dagelijkse bestuur v an de Milieudienst IJmond. De direct eur v an de Milieudienst
Beroep kan worden ingesteld bij de Recht bank Haarlem, sect or bestuursrech t, Postbus
IJmond, gemandateerd bev oegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat
1621, 2003 BR Haarlem.
het besluit hogere waarden is genomen.
Het ontwerpbesluit met betrekking tot de hogere waarden heeft v anaf 24 februari 2011
gedurende zes weken ter vi sie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend bij
de Milieudienst IJmond.
De beroepstermijn tegen het besluit v angt aan met ingang v an de dag waarop beroep kan
worden ingesteld tegen het project besluit Manpadslaan tussen 18 en 20 te Heemstede.
Het besluit tot v aststelling v an de hogere waarden ligt met ingang v an
19 mei 2011,
gedurende zes weken, samen met het project besluit Manpadslaan tussen 18 en 20, ter
inzage bij de balie v an het gemeentehuis v an Heemstede en bij Milieudienst IJmond,
Wijc kermolen 2 te Bev erwijk, op werkdagen v an 09.00 tot 17.00 uur.
Binnen de bov enstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling
Bestuursrech tspraak v an de Raad v an State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder
v ermelding v an “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder project besluit Manpadslaan
tussen 18 en 20 te Heemstede”.

Project besluit Manpadslaan tussen 18 en 20

Een beroepsch rift dient te worden ondertekend en in ieder gev al de v olgende onderdelen te
bev atten:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omsch rijvi ng v an het besluit waartegen het beroep zich richt ;
- de gronden v an beroep.
Bij het beroepsch rift dient zo mogelijk een afschr ift v an het besluit waarop het gesch il
betrekking heeft te worden ov erlegd.
Als er beroep wordt ingesteld, dan kan tev ens een v erzoek om een v oorlopige v oorziening
(sch orsing) worden ingediend bij de sect or bestuursrecht v an de Rec htbank Haarlem,
wanneer onv erwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, v ereist.

Inwerkingterding besluit
Dit besluit treedt in werking daags na afloop v an de beroepstermijn, tenzij binnen de
beroepstermijn een v erzoek om v oorlopige v oorziening is ingediend bij de sec tor bestuursrech t v an de Rech tbank Haarlem.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders v an Heemstede maken ingev olge artikel 3.11 v an de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat v oor de bestemmingswijziging v an de perce len
Manpadslaan tussen 18 en 20 en Manpadslaan 20 v an bedrijfsdoeleinden in woondoeleinden waarbij de bouw v an een woning op het perce el Manpadslaan tussen 18 en 20
planologisch mogelijk wordt, een project besluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wro (project besluit) is genomen. IDN: NL.IMRO.0397.Pbmanpadsln20-0201.

Register Kinderopv ang
Op grond v an artikel 10 Besluit registratie kinderopv ang maken wij bekend dat per
31 dec ember 2010 de gastouderopv ang A.C. v an der Zwan te Heemstede met uniek
registratienummer 170746112 op eigen v erzoek uit het Landelijk Register Kinderopv ang is
v erwijderd.

Op het ontwerpproject besluit zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Ten opzich te v an het
ontwerpbesluit zijn ambtshalv e twee wijzigingen aangebrach t:

De tekst in de paragraaf B.10. is gewijzigd in: De nieuwbouw zorgt v oor sc haduw bij de Heemstede heeft één ce ntrale plek waar u
naastgelegen woning, Manpadslaan nummer 20, welke noordelijk ten opzic hte v an de v oor al uw v ragen op het gebied v an wonen,
nieuwbouw gelegen is. De woning op nummer 20 is in eigendom v an de heer en mev rouw zorg en welzijn terech t kunt, namelijk Loket
v an Altena, waardoor er geen bezwaar gemaakt zal worden door de eigenaar. De woning
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
op nummer 18 onderv indt geen sc haduwwerking of andere negatiev e effec ten.
het nu gaat om het aanvr agen v an een

De tekst in paragraaf B.12 is gewijzigd in: De heer en mevr ouw v an Altena onderhouden v oorziening in het kader v an de Wet maatgoede co ntact en met de buren. Zo zijn de heer en mevr ouw v an Altena op bezoek sch appelijke ondersteuning (zoals hulp bij
geweest bij de bewoners v an Manpadslaan 5, 7, 14, 18, 22, en 24 om ze op de hoogte te
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
stellen v an de bouwplannen. Deze buren hebben aangegev en geen bezwaar te maken de woning of een rolstoel) of om informatie
tegen de bouwplannen.
en advi es, wij helpen u graag v erder.

Loket Heemstede
Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vr aag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met v rijdag v an 08.30 tot 13.00 uur.
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

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

H E E M S T E D E
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Meer weten?

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

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

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de

Beroep

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

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

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.

Ter inzage

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

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).

nummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Boot timmeren
bij laatste
Woensdagmiddagclub

Toerclub Vogelenzang fietst er op uit
Regio - Volgende week organiseert Toerclub Vogelenzang
weer twee fietstochten. Deelname hieraan staat open voor iedereen die kennis wil maken
met de toervereniging of zomaar
eens gezellig wil toeren met andere fietsliefhebbers. Op zondag 15 mei wordt een rit van
ca. 50 km. gefietst en op dinsdag 17 mei een korte rit van ongeveer 30 km. Beide keren wordt

gestart vanaf Café-Restaurant
De Ruigenhoek, Herenweg 444,
Noordwijkerhout.
Liefhebbers
worden verzocht zich tussen
10.00 en 10.30 uur in te schrijven waarbij een kleine bijdrage
wordt gevraagd. Het rijden gaat
in een rustig tempo en onderweg
wordt een pauze ingelast. Meer
info op www.fietsenindebollenstreek.nl of via: jokevanbeek@
snelnet.net Tel: 0252-521181.

Kleine werken uit de
Russisch Symfonische cultuur
Regio - Het jaarconcert van het
Haarlems Amateur Symfonie Orkest (HASO) onder leiding van
Annelies Smit vindt op zaterdag
21 mei plaats in de Doopsgezinde Kerk Haarlem. Het begint om
16.30 uur. Na dit klassieke concert worden enkele Russische
hapjes aangeboden. Haso hoopt
met zowel het tijdstip als het pro-

gramma een bijdrage te leveren aan het toegankelijker maken van deze prachtige muziek,
voor een breed publiek. Op het
programma staan werken van
Glinka, Borodin, Liadov en Rimsky-Korsakov. De toegangsprijs is
15,- euro. Donateurs, 65+ en CJP
12,50 euro. Kinderen tot 15 jaar
gratis. Adres: Frankestraat 24.

Pathé Haarlem vanaf 2 juli

Regio - Zaterdag 2 juli gaat Pathé Haarlem (gedeeltelijk)
open voor het publiek. De officiële opening van de nieuwe
bioscoop in het Raakskwartier is dinsdag 12 juli.
Pathé Haarlem is gevestigd in het Raakskwartier, het nieuwe
centrum van de stad. De bioscoop krijgt acht zalen, allemaal
voorzien van digitale projectoren.
In totaal heeft het theater, dat ook 3D-films gaat vertonen,
1.256 stoelen. De kleinste zaal heeft 85 stoelen, de grootste 380.
Pathé Haarlem gaat een breed programma aan films vertonen.

Heemstede - Op de laatste
woensdagmiddag van het seizoen gaan de kinderen bij de
Woensdagmiddagclub op 25 mei
zelf een zeilboot timmeren van
hout. Natuurlijk testen ze deze ook in het water. Blijft die van
jou drijven? De woensdagmiddagclub voor jongens en meisjes
van 5 – 10 jaar is elke week van
13.30-15.15 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kinderen kunnen hier vooral veel
knutselen, maar ook meedoen
met een spel of buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 3,50 euro,
een kaart voor 10x kost 30,00 euro. Graag de kinderen per keer
van tevoren telefonisch aanmelden: 023-548 38 28 – kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl.

