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Heemstede - Waarom zou een 
muis niet zijn eigen boeken kun-
nen schrijven? Stel je dat het 
lukt, dan gaan kinderen graag 
aan de haal met zijn verhaal. Dat 
is Geronimo’s grootste kracht. 
Geronimo is een bange, maar 
heel lieve muis, die niets liever 

zou willen dan een rustig leven, 
maar hij wordt telkens betrok-
ken bij wilde avonturenreizen 
met Thea, Klem en Benjamin. 
De muis schreef inmiddels bijna 
veertig leesboeken, een aantal 
gi-ga boeken met geurpagina’s 
en zelf met smaakbladzijden, 

plaktattoos en stickers. Strip-
boeken, klassieke jeugdverha-
len, doe- en ontdekboeken en 
er is zelfs vorig jaar een televi-
sieserie geweest. Zaterdagmid-
dag was de muis een paar uur-
tjes in Heemstede bij de Pijp aan 
de Raadhuisstraat, waar hij zijn 
boeken signeerde en waar kin-
deren met hem op de foto kon-
den.
Ronald Roelen,  eigenaar van de 
Pijp,  had alle basisscholen  uit-
genodigd om mee te doen aan 
een quiz over de boeken van 
Geronimo en veel kinderen had-
den gereageerd. De muis Gero-
nimo feliciteerde de drie win-
naars. Michael kreeg de der-
de prijs, Luna met de tweede en 
Rosalie met de eerste prijs, pak-
ken met boeken van de muis. 
Met z`n drieën op de foto met 
die schrijvende muis was best 
spannend.
Ton van den Brink

De muis die schrijft signeerde bij De Pijp

10 Jaar Woongroep Wel-Licht
Heemstede - De Woongroep 
Wel-Licht aan Duin en Vaart vier-
de 20 mei het feit dat zij alweer 
tien jaar woont in het apparte-
mentencomplex langs de Heren-
weg. Dit werd gevierd met een 
ludiek dagje uit naar Medemblik 
en Enkhuizen. De achttien in het 
woongebouw en daarbuiten wo-
nenden zijn zeer tevreden over 
hun woonvorm.
Voordat men in 2000 kon gaan 

wonen was er tien jaar hard ge-
zocht naar en geknokt voor een 
plekje in Heemstede. De wo-
ningcorporatie Pré-Wonen, die 
in Haarlem en omgeving ver-
scheidene woongroepen onder 
haar hoede heeft, nam het ook 
op voor het Heemsteedse initia-
tief en heeft een belangrijke bij-
drage geleverd aan het resultaat. 
Inmiddels hebben zich ook nieu-
we, jongere, kandidaten gemeld, 

die deze woonvorm wel zien zit-
ten. Veel, maar niet alles, wordt 
samen gedaan. Dat bevordert 
de creativiteit en de mobiliteit 
van ieder. Men deelt lief en leed, 
met behoud van privacy. Gezien 
de vergijzing die om zich heen 
grijpt met de daarbij veel voor-
komende vereenzaming, is wo-
nen in een seniorengroep een 
goede oplossing. Daarom was 
het feestje wel op z’n plaats.

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

5.50
500 gram

satévlees
met satésaus

óók elke week op
www.heemsteder.nl

Heemstede - “Wat is de natuur toch prachtig! Na een heerlijke
duinwandeling op 1e Pinksterdag met het mooiste weer van de 
wereld bij thuiskomst 2 prachtige zwanen met 8 jongen voor je 
huis zien zwemmen in de Blekersvaart; als dat geen geluk is! Ik 
krijg daar een enorm warm en blij gevoel van. Geweldig!” Aldus 
Corrien Visser uit Heemstede, die de foto maakte.

Wat een geluk!



Heemstede - In de Burgerzaal 
van het Raadhuis is een twintig-
tal schilderijen van, de van oor-
sprong Heemsteedse kunstena-
res, Monaa van Vlijmen tentoon-
gesteld. Van Vlijmen heeft zich 
dit maal laten inspireren door de 
zee. Een zee die altijd in bewe-
ging is en waarbij water, lucht 
en strand op ieder moment tot 
een ander samenspel komen.
Een honderdtal belangstellen-
den waren afgekomen op de 
opening van de expositie van 
Monaa Van Vlijmen. Wethouder 
cultuur Jur Botter (D66) prees 
Van Vlijmen om haar veelzijdig-
heid. Hij had zich verdiept in de 
achtergronden van Monaa en 
vond op zijn zoektocht ook haar 
broer Bas, die zich momenteel 
vooral richt op het vervaardigen 
van kunstwerken uit staal. Bot-
ter stelde voor ooit nog eens een 
tentoonstelling van de broer en 
zus samen te organiseren in het 
Raadhuis. 

Monaa Van Vlijmen is geen 
onbekende in Heemstede. Zij 
woonde, tot dat zij ging stude-
ren, in Heemstede, de plaats 
waar haar moeder nog altijd in 
het ouderlijk huis woont. Haar 
vader was de alom bekende 
beeldhouwer en edelsmid Joos 
Van Vlijmen. Hij is de maker van 
de huidige ambtsketen van de 
burgemeester van Heemstede 
en is ook de maker van de ko-

peren altaartafel in de Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaartkerk.
Niet verwonderlijk dat zijn doch-
ter Monaa en zoon Bas de cre-
ativiteit in de genen hebben en 
hun leven volledig richten op de 
kunst. Monaa volgde naar haar 
middelbare school de Gerrit 
Rietveld academie en werd daar, 
na haar afstuderen, docent.
Daarnaast ontwierp zij kinder-
meubels, illustreerde boeken, 
maakte animaties, illustraties en 
logo’s onder anderen voor ver-
schillende omroepen. Zij werk-
te mee aan vele Sesamstraat 
producties. Tussen de bedrijven 
door ontwierp Monaa, samen 
met haar vader, drie jaar lang 
sieraden voor de Bijenkorf.
Het bewegende beeld trok haar 
steeds meer en samen met een 
partner stortte zij zich op het 
maken van bedrijfsfilms, TV pro-
ducties, computeranimaties en 
reclamefilms.
In opdracht realiseerde ze reus-
achtige muurschilderingen op 
gebouwen en maakt ontwerpen 
voor glasmozaïeken. Monaa is 
ook gespecialiseerd in het ma-
ken van 2D en 3D ontwerpen. 
De laatste jaren keerde zij ech-
ter terug naar haar eerste passie 
het schilderen.
Monaa kijkt goed naar de din-
gen die haar bezighouden en 
legt dit vast op haar doeken.
Via haar schilderijen probeert ze 
de emotie te vangen op het doek 

en laat de mensen daarvan ge-
nieten via exposities, zoals nu in 
het Raadhuis van Heemstede.

Tot en met 25 juni kunt u haar 
schilderijen, die allen geïnspi-
reerd zijn op de zee, gaan zien 
in het Raadhuis op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur.
Haar werk is te koop en tij-
dens de feestelijke opening van 
de expositie door de wethou-
der bleek als snel dat er diverse 
werken van Monaa van Vlijmen 
een nieuwe eigenaar vonden.
Wilt u meer lezen van deze 
Heemsteedse kunstenares surf 
naar www.monaavanvlijmen.nl 
Eric van Westerloo
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Leerlingen in de 
Tweede Kamer
Heemstede - Op uitnodiging 
van het CDA-kamerlid Cos-
kun Cörüz heeft groep 7 van de 
Prinses Beatrixschool afgelopen 
donderdag (20 mei) het gebouw 
van de Tweede Kamer bezocht. 
Ze zijn daar ontvangen in frac-
tiekamer van het CDA en kregen 
een uur de tijd voor een debat 
met het kamerlid. Ook stond een 
rondleiding op het programma 
en een bezoek aan de publieke 
tribune. Na de lunch volgde een
korte wandeling door Den 
Haag.

Interessante expositie in het Raadhuis
De kunstenares met rechts wethouder Jur Botter.

1 Juni politieke avond in 
Café de Eerste Aanleg

Heemstede - In het kader 
van de landelijke politieke ver-
kiezingen die op 9 juni plaats-
vinden, organiseren de poli-
tieke partijen van Heemstede 
en Café de Eerste Aanleg op 
dinsdag 1 juni een politieke 
discussieavond met verschil-
lende kopstukken uit de lan-
delijke politiek. De Tweede 
Kamer-kandidaten die hun 
medewerking hebben toege-
zegd zijn: Fred Teeven (VVD),  
Judith Swinkels (D66), Lode-
wijk de Waal (PvdA), Natasja 
vd Berg (GroenLinks) en Ciska 
Joldersma (CDA). De avond 
in Café de Eerste Aanleg start 
om 20.30 uur; de inloop is van-
af 20.00 uur.

Onder leiding van de Heem-

steedse burgemeester Marian-
ne Heeremans zullen zij in de-
bat gaan over actuele onder-
werpen zoals de hypotheek-
rente, belastingen, bezuinigin-
gen, hervorming van de over-
heid, de toekomst van Europa 
en ontwikkelingssamenwer-
king, duurzaamheid,veiligheid 
en privacy. Ook zal er voldoen-
de ruimte zijn voor discussie.  

Deze avond is bij uitstek ge-
schikt voor iedereen die zich 
wil oriënteren op de stand-
punten van de verschillende 
politieke partijen en in discus-
sie wil gaan met hun verte-
genwoordigers. 
Café de Eerste Aanleg – Raad-
huisstraat 103, Heemstede. 
Toegang gratis.

Fietsendieven 
aangehouden
Heemstede - Zondagavond 23 
mei kreeg de politie een melding 
rond 20.00 uur dat een fiets was 
gestolen van de Binnenweg. De 
tweewieler is in een Nissan Va-
netta bestelbus geladen die ver-
volgens wegreed. Agenten zijn 
op zoek gegaan naar de Nis-
san en zagen deze rijden op de 
Laan van Parijs in Haarlem. In de 
auto zaten een 26-jarige Haar-
lemse en een 32-jarige Heem-
stedenaar. Achter in de auto la-
gen twee dure fietsen met hulp-
motor. De verdachten zijn aan-
gehouden en de fietsen zijn in 
beslag genomen. De fiets van 
de melder is aan hem terug ge-
geven en naar de herkomst van 
de andere fiets wordt een on-
derzoek ingesteld. Het gaat om 
een Sparta Pallas herenfiets. De 
eigenaar wordt verzocht zich te 
melden.

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

1000 parkeerplaatsen erbij
in Haarlem centrum, Raaks

www.haarlem.nl/raaks



Heemstede - Vanaf vrijdag-
avond 18.30 uur kwamen de 
deelnemers van het kampweek-
end binnendruppelen. Na een 
welkomstwoord van jeugdvoor-
zitter Gerben Jukema werden de 
kleedkamers omgetoverd voor 
slaapkamers. Om 19.30 uur werd 
er een training gegeven door 
Wim van Marsbergen en om 
21.00 uur vertrok iedereen rich-
ting Haarlemmermeersebos.
Voor het slapen gaan werd er 
nog een kussengevecht geor-
ganiseerd maar om 00.00 uur 
moest de jongere jeugd richting 
slaapkamers. Om die tijd begon 
het Darttoernooivoor de B- en de 
C-junioren.

De tweede dag, iedereen liep 
met kleine oogjes, was het 
ontbijt tussen 08.00 en 09.00 uur. 
Hierna werden er twee kleed- 
kamers leeggehaald i.v.m. de 
wedstrijd VEW- JOS. Elders in dit 
blad leest u het verslag. Voor de 
lunch was er nog een meerkamp 
voor E- en F-junioren. Van 10.00- 
14.00 uur gingen de ouderen 
richting Langevelderslag om te 
gaan brandingsurfen. De jongste 
VEW-ers gingen naar Lineaushof. 
Na de wedstrijd van VEW werd er 
voor het eten nog een Bingo ge-
speeld met natuurlijk veel Oran-
jeprijzen. ’s Avonds werd er ge-

keken naar de champions-finale 
op een groot scherm!  Deze dag 
werd afgesloten met het vervolg 
van het darten.

De laatste dag zijn er elk jaar 
vasten onderdelen. De Nees-
kens games voor de  MiniI, F- en 
E-junioren. De B-, C- en D-juni-
oren  gingen naar Poldersport in 
de Kwakel. ’s Middags werden er 
drie wedstrijden gespeeld tussen 
de ouders en de kinderen en het 
geheel werd afgesloten met een 
groepsfoto. Het was weer voor 
herhaling vatbaar.

Juni een drukke maand bij
VEW:
5 juni: het zeven tegen zeven 
toernooi. Al 21(!) teams hebben 
zich ingeschreven. Het wordt 
dus weer een spektakel. Aan-
vang 10.30 uur.
9 juni: Sportdag van de ICARUS.
11 juni: Sportdag van de EVE-
NAAR.
12 juni: BBQ van de E-1 junioren 
met ouders, broertjes en zusjes. 
Aanvang 16.00 uur.
Heet van de naald: de wedstrijd 
JOS- VEW, de return van Pink-
sterzaterdag, is geëindigd i een 
gelijkspel, 2-2 dus VEW speelt 
de volgende ronde tegen De 
Spartaan/VVA. Hoe laat en waar 
is nog niet bekend.
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Luilakontbijtje bij Ree Verf
Heemstede – Alleen de bak-
ker en de kippen waren vroeger 
op. Die moesten zorgen voor en 
smakelijk ontbijt bij Ree Verf-
handel op de Binnenweg. Van-
af zeven uur stond de ontbijt-
tafel klaar voor klanten die nog 
in pyjama konden aanschuiven 
voor een knapperig croissantje 
met een gekookt eitje. Want om 
met een flinke korting verfspul-
len te kunnen kopen tijdens dat 
luilakontbijt, was de dresscode: 
pyjama. Stoere weekendschil-
ders in vrolijke T-shirts en ge-
ruite kielen sjouwden met gro-
te emmers witsels met of zonder 

korrelstructuren om in het Pink-
sterweekend de muren een ge-
stuukt aanzien te geven. Met 20 
procent korting en een eitje van 
de zaak moet het lukken.
Met de mooie weersvooruitzich-
ten had een handige tuinman 
zijn zinnen gezet op een flin-
ke bus Hermadix tuindecoratie. 
Hij was het grijs van de gam-
maschutting zat en koos voor 
een prachtige geeltint die recht-
streeks uit Toscane afkomstig 
leek. Een croissantje met een 
flinke dot marmelade uit het ro-
de potje, met een broodje kaas 
is voldoende om  de eerste vijf 

meter schutting zo mooi te kleu-
ren dat de buurt bewondering 
krijgt voor de vroege vogel. Een 
heel gezin, in pyjama en de kin-
deren in hun badjassen, zocht 
naar nieuwe kleuren in huis, va-
der en moeder waren benieuwd 
naar de uitleg van Jasper de 
Zwart, eigenaar van Verfhandel 
Ree. De kinderen hadden alleen 
oog voor de lekkernijen op het 
grote ontbijtbuffet.

Zo kleurt Ree verfhandel de 
wereld op luilakochtend zonder 
geklieder op ramen en auto`s.
Ton van den Brink  

Evenement Le Grand Cru
Proe die wijn op on plaas
Heemstede - Nog 15 dagen 
en onze voetballers zullen af-
reizen naar Zuid-Afrika. Het 
land geniet van de belangstel-
ling en is als gastheer van het 
wereldkampioenschap voetbal 
bijzonder trots. Ook is het land 
trots op zijn wijnproducenten 
en terecht. Daarom organi-
seert Le Grand Cru zaterdag 29 
mei a.s. een proeverij van Zuid-
Afrikaanse wijnen. 
Tijdens de vrije inloopproeverij 
van Zuid-Afrikaanse wijnen op 
zaterdag 29 mei a.s. van 14.00 – 
18.00 uur  kunt u naast beken-
de wijnen als Groot Geluk, Bo-
schendal Jordan en Spier ook 
een groot aantal nieuwe Zuid-
Afrikaners uit het assortiment 
van Le Grand Cru proeven.     

Kampioenschap Balletje
Schoppen
Toen Will Beeren van Le Grand 

Cru in 2000 Zuid-Afrika be-
zocht zag hij hoe de jongeren 
zich vermaakten met het ‘Bal-
letjie’, nee geen modern com-
puterspel maar een gehaakt 
balletje gevuld met korrels. De 
kunst is om dit ‘balletjie’ met de 
voet hoog te houden.
Zaterdag 29 mei a.s. kunt u 
deelnemen aan het ‘Heem-
steeds Kampioenschap Balle-
tjie Schoppen’. Als u het ‘balle-
tjie’ het vaakst omhoog schopt 
zonder dat het de grond raakt, 
ontvangt u een leuke tas met 
Voetbal Merchandise ter waar-
de van 75,00 euro maar … heeft 
u tijdens deze proeverij een be-
stelling geplaatst, dan brengen 
Le Grand Cru  u als kampioen 
250,= euro in mindering op het 
factuurbedrag. Heeft u een be-
stelling onder de 250 euro ge-
plaatst dan ontvangt u deze 
geheel gratis.

In het Trefpuntcafé Bennebroek
Natuurbeheer in de Bollenstreek
Bennebroek - Moet je de na-
tuur haar gang laten gaan of is 
ingrijpen soms nodig? En hoe 
ga je om met de omwonenden 
en de vele bezoekers die komen 
genieten van natuur? Water-
net is beheerder van de Amster-
damse Waterleidingduinen, een 
uniek gebied waar natuur en 
water onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. Bezoekers ge-

nieten hier vooral van de enor-
me rust en ruimte.
Ed Cousin is hoofd Bron & Na-
tuurbeheer van Waternet. Hij 
vertelt op 4 juni over de natuur 
in de Bollenstreek. De deuren 
van het Trefpuntcafé, Akonie-
tenplein 1, gaan om 20.00 uur 
open. De gast krijgt om half ne-
gen het woord. U bent van har-
te welkom. 

VEW kampweekend een groot succes
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Tuinarchitectuur                                       
Tuin- en landschapsarchitect 
Marieke Adrichem geeft u in 
deze lezing een overzicht van 
wat zij belangrijk vindt bij een 
tuinontwerp. Met veel prak-
tijkvoorbeelden laat ze aspec-
ten zien die u kunt toepassen 
bij het ontwerpen van uw tuin. 
Zowel particuliere als semi-
openbare tuinen, omgaan met 
ruimtes, zichtlijnen, functies in 
de tuin, begrenzingen, gebruik 
van beplantingen, verhardin-
gen en van tuin-meubilair wor-
den besproken. 
Marieke Adrichem houdt in 
haar werk rekening met cul-
tuurhistorische en landschap-
pelijke structuren, waarbij ze 
ook de ecologische aspecten 
niet uit het oog verliest en re-
creatieve mogelijkheden be-
nut.  Kijk voor meer informatie 
op www.buroadrichem.nl.
Een nieuwe cursus tuinarchi-
tectuur (meer informatie hier-
over vindt u in de nieuwe cur-
susbrochure die begin ju-
ni huis-aan-huis in Heemste-
de wordt verspreid) start op  
maandag 13 september.
De CascaNovalezing Tuinar-
chitectuur wordt gehouden op 
woensdag 2 juni bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur. Entree: 
6,50 euro. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen van 9-12 
uur: 023-548 38 28-1. 

Presentatie door Anne
Catrien Gielens over 
West Papua
Fotopresentatie voor senioren 
Het Indonesische eiland West 
Papua, het vroegere Irian Jaya, 
hoorde vroeger bij Nederland. 
Het eiland was eerst bezocht 
en gekerstend door christe-
lijke missionarissen, maar in 
1960 kwamen veel moslims 
naar het eiland door de over-
bevolking op Java en Sumatra. 
De cultuur van de oorspronke-
lijke bevolking dreigt helaas te 
verdwijnen. 
In de Baliem Vallei wordt jaar-
lijks een cultureel festival ge-
organiseerd door de Indone-
sische overheid om toeristen 
naar Papua te trekken. Papua’s 
uit de wijde omgeving verza-
melen zich hier in traditione-
le kledij om met elkaar hun 
cultuur uit te dragen. Zij spe-
len oorlogsverhalen na, geven 
demonstraties speerwerpen, 
boogschieten en geven dans- 
en muziekvoorstellingen. Anne 
Catrien Gielens maakte in haar 
eentje een bijzondere reis naar 
dit festival. 
Aan de hand van foto’s, voor-
werpen en verhalen over haar 
gevaarlijke vliegreis en het da-
gelijkse leven van de Papua 

bevolking, neemt Anne Catrien 
u mee naar de oorspronkelijke 
cultuur van de Papua-bevol-
king. Ze heeft een fotografisch 
oog en spreekt de taal een 
beetje, waardoor ze gemakke-
lijker contact legt met de be-
volking dan een doorsnee toe-
rist. Ze logeerde bij een paar 
verzetsstrijders en kwam met 
hen in gesprek. 
Ze vertelt over de bijzondere 
kleding met o.a. strorokjes, de 
beroemde peniskokers en li-
chaamsbeschilderingen, maar 
ook over de positie van de 
vrouwen, die 10 tot 20 varkens 
waard zijn. Elke vrouw heeft 
een man. Er wordt letterlijk om 
de vrouwen gevochten.
Het belooft een interessante 
ochtend te worden. 
De fotopresentatie door An-
ne Catrien Gielens is op don-
derdag 3 juni om 10.30 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Entree: 3,50 
euro. Vooraf reserveren kan te-
lefonisch op werkdagen van 9 
– 12 uur, tel: 023- 548 38 28 
kies 1.

Lezing Bekkenbodem – 
voor mannen én vrouwen!                                      
Martine Hageman-Brouwer is 
geregistreerd bekkenfysiothe-
rapeut in Heemstede en als zo-
danig specialist op het gebied 
van problemen ontstaan door 
onjuist gebruik van de bekken-
bodemspieren. Zij heeft een 
Centrum opgezet voor Bek-
ken en Bekkenbodemzorg in 
het Spaarneziekenhuis Heem-
stede. Twee jaar geleden heeft 
Martine haar Master degree 
behaald op het onderwerp 
plasklachten bij mannen. Want 
het is een misverstand dat bek-
kenbodemproblemen alleen bij 
vrouwen voor komen. Iedereen 
heeft een bekkenbodem en bij 
het niet goed gebruiken kun-
nen daar klachten ontstaan 
als incontinentie, pijn, herhaal-
de blaasontstekingen of een 
moeilijke stoelgang.
Men  gebruikt de spieren van 
de bekkenbodem dan ver-
keerd. Ook voor en na gynae-
cologische of urologische ope-
raties kan bekkenfysiotherapie 
veel bijdragen aan het herstel.
Martine licht vanavond toe 
welke problemen er kunnen 
ontstaan en wat er aan gedaan 
kan worden. Zij zal uiteraard 
ook uw vragen beantwoorden.  
De CascaNovalezing Bekken-
bodem – mannen én vrouwen! 
wordt gehouden op donder-
dag 3 juni bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
om 20.00 uur. Entree: 7,00 eu-
ro. Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen van 9-12 uur: 023-
548 38 28-1. 

Taxatie- en inkoopmiddag oude 
boeken bij Restaurant de Tulp
Heemstede - Woensdag 2 ju-
ni van 13.00 tot ca. 17.00 uur 
opent Grand cafe restaurant De 
Tulp in Heemstede haar deuren 
voor taxateur en veilinghouder 
Arie Molendijk uit Rotterdam. 
Hij zal deze dag oude en zeld-
zame boeken, handschriften en 
of oude bijbels voor het publiek 
op hun waarde schatten. Mo-
lendijk is vooral gespecialiseerd 
in oude geschiedenis, topogra-
fie, (staten)bijbels en theologie. 
Er zullen ook een paar voorbeel-
den te zien zijn van antieke boe-
ken, bijbels die op originele wij-
ze gerestaureerd zijn. Voor res-
tauratie kan een afspraak ge-
maakt worden.  

De heer Molendijk organiseert 
twee keer per jaar een vei-
ling van oude / antieke boeken 
en was organisator van diver-
se boekenmarkten in den lan-
de, zoals de Veluwse boeken-
markten. 

Voor taxatie wordt 3 euro per 
persoon gevraagd. Taxatie ge-
beurd zo mogelijk aan de hand 
van bewijsmateriaal uit recent 
verschenen veilingcatalogi. Een 
nauwkeurige vaststelling van de 
waarde van boeken is afhanke-
lijk van de druk en van de staat 
waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeld-

zame werken voor de dag en 
soms duiken zelfs geheel onbe-
kende boeken op. 
Onlangs werd door Arie Molen-
dijk een incunabel (een boek 
gedrukt voor 1500) ,,ontdekt” 
tijdens een taxatiedag in Fries-
land. 
Desgewenst kunnen bezoe-
kers hun oude boeken ter plaat-
se verkopen. Voor taxatie of ver-
koop van een bibliotheek of een 
partij moeilijk te vervoeren boe-

ken kan eventueel een afspraak 
worden gemaakt. 
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliothe-

ken, kerken en op monumen-
tendagen. De belangstelling is 
overwegend groot op dergelij-
ke dagen.  
Inmiddels heeft hij meer dan 500 
taxatiedagen achter de rug.   De 
taxatiedag vorig jaar in de Tulp 
was een groot succes. Er is vol-
doende parkeergelegenheid in 
de omgeving en de koffie staat 
klaar. 
De Tulp, Raadhuisstraat 9. Tel. 
023-5286970.       

Inlichtingen: Antiquariaat A.C. 
Molendijk. Tel 010 4667164 of 
06 51950097. info@molendijk-
boeken.nl (niet voor taxaties)

Iedereen is welkom op 
Concerto in Memoriam
Regio - ‘Alleen de muziek kan 
over de dood spreken.’ Dit citaat 
was in 1994 het uitgangspunt 
van het Concerto in Memoriam, 
een herdenkingsconcert. En dat 
is het nog steeds. Met het in-
middels traditionele concert in 
het monumentale gedenkpark 
wil Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld in Driehuis zo-
veel mogelijk mensen een mo-
gelijkheid bieden hun dierbaren 
te gedenken. Vandaar dat het 
openluchtconcert – jaarlijks be-
zocht door vele duizenden men-
sen - voor iedereen vrij toegan-
kelijk is. Iedereen is welkom.
Het Concerto in Memoriam vindt 
dit jaar plaats op 6 juni om 14.00 
uur. Leo Fijen zal het Woord van 
Troost spreken. Leo Fijen is pre-
sentator en programmamaker 
én auteur van boeken waarin hij 
ingrijpende ervaringen uit zijn 
eigen leven verwerkte tot spiri-
tuele literatuur. 
De muzikale invulling op 6 juni 
wordt verzorgd door het West-
lands Mannenkoor. Het koor is 
met ruim honderdvijftig leden 
een van de grotere mannenko-
ren in Nederland. Het gerenom-
meerde koor, dat in 1956 werd 
opgericht, is zowel in eigen land 
- met bijvoorbeeld de herken-

ningsmelodie van de tv-serie 
‘De Glazen Stad’ - als internatio-
naal alom bekend. 
“Het Concerto in Memoriam 
voorziet in een bepaalde be-
hoefte en wordt elk jaar weer 
drukbezocht”, zegt Carla Bos-
ua-Westerman, directeur van 
Begraafplaats & Crematorium 

Westerveld. “Niet voor niets is 
dit alweer de zestiende keer dat 
het wordt georganiseerd. Veel 
mensen - jong en oud - zien het 
Concerto echt als een mooie ge-
legenheid om, samen met ande-
ren en toch individueel, dier-
baren te gedenken. De rustie-
ke omgeving en natuurlijk de 
prachtige muziek helpen daar 
zeker bij.”
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld nodigt u van harte 
uit het concert bij te wonen. Ie-
dereen is welkom!
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Bijzondere actie
Storen mag!
Heemstede - Aan de voordeur 
trof menig Heemstedenaar af-
gelopen zaterdag een bijzon-
dere verrassing aan. Aan alle 
Heemsteedse voordeuren was 
namelijk een kleurrijke deurhan-
ger bevestigd met de tekst:  Sto-
ren mag! Bij het nader bekijken 
van de deurhanger, bleek al snel 
dat het om een oproep ging aan 
‘thuiswerkers’: professionals die 
– zoals de hanger citeert – nog 
‘tussen was en werkster’ hun 
beroep uitoefenen. Deze zelf-
standig professionals worden 
uitgenodigd om hun werk voort-
aan ’om de hoek’ te doen in het 
Heemsteedse ondernemershuis 
genaamd: Het Touchdown Cen-
ter. 

Floris van Kuijeren van het Tou-
chdown Center geeft uitleg: “Wij 
hebben deze oproep in de vorm 
van de deurhangers gedaan om-
dat mensen die van huis uit wer-
ken met regelmaat gestoord 
worden de afleiding van alledag. 
Denk aan spelende kinderen, 
de blaffende hond, de gezelli-
ge buurman/vrouw, de draaien-
de wasmachine en ga zo maar 
door. Door deze storingsfactoren 
zijn veel mensen niet in staat om 
de focus optimaal op hun werk 
te richten.”

Het Touchdown Center verhuurt 
ruimte In het voormalig Zilveren-
kruis gebouw in de Havenstraat 
Momenteel worden meer dan 50 
bedrijfjes gehuisvest. Van coach 
tot thuiszorgbedrijf, van web-
winkel tot adviseur en van mar-
keteer tot administratiekantoor. 
Het is mede een groot succes 
omdat deze ondernemers een 
laag maandelijsks huurbedrag 
betalen. Er worden tevens ver-
gader- en trainingsruimtes ver-
huurd.

Nieuwsgierig? Kom naar de 
Open Dag op zaterdag 29 mei 
van 11.00-16.00 uur, Havenstraat 
87, 023-7114499/www.touch-
downcenter.nl

Wereldtoppers in de boten

Spaarne Lente Race
125-jarige roeivereniging
Heemstede - Op zondag 30 
mei zal de Spaarne Lente Race 
(SLR) van de Koninklijke Roei- 
en Zeilvereniging ‘Het Spaarne’  
plaatsvinden.  Een grote een-
daagse wedstrijd waaraan door 
vele ploegen uit heel Nederland 
wordt deelgenomen. 
Van de eenpersoons skiff tot 
acht met stuurman, gestuurd en 
ongestuurd, in alle nummers zal 
verwoed gestreden worden.

Wereldtop
In verband met het jubileum 
zijn er extra nummers georga-
niseerd. Het belangrijkste num-
mer en opmerkelijkste jubileum-
nummer is het nummer van oud 
wedstrijdroeiers van ‘Het Spaar-
ne’. Uit de inschrijvingen voor 
dit nummer blijkt hoeveel we-
reldtoproeiers ‘Het Spaarne’ in 
de afgelopen jaren heeft opge-
leid. Winnaars van Olympische 
medailles, medailles op wereld-
kampioenschappen, Europese 
kampioenschappen, Nederland-
se kampioenschappen, ze zullen 
er allemaal zijn. 

Zo zullen de volgende bekende 
(oud-)Spaarneleden aan het ju-
bileumnummer deelnemen: 

1. Gerritjan Eggenkamp (zilver 
in 8+ OS 2004, winnaar Oxford-
Cambridge (Boat Race)
2. Harriet van Ettekoven (4e in 2- 
OS 1984, brons in 8+ OS 1984)
3. Anita Meiland (4e in 4x- 1992 
OS met Harriet van Ettekoven)
4. Sven Schwarz (5e in 4- 1992 
Olympische Spelen)
5. Ivo Snijders (4e in lichte 4- OS 
2004, 6e in lichte 4- OS 2008) 
6. Jochem Verberne (zilver in 4x- 
OS 2000).
 
In totaal zullen er 12 boten met 
60 oud-wedstrijdroeiers  deel-
nemen aan het jubileumnum-
mer. Dit nummer zal geroeid  
worden in het derde blok dat om 
15.30 uur begint. 

Afstand van het roeitraject 
en tijdstippen van starten 
De afstand van de wedstrijd is 
4,5 km. De start is op de Ring-
vaart tussen de Cruquiusbrug 

en de Bennebroekerbrug en de 
finish voor “De Loods”, het ver-
enigingsgebouw aan het Spaar-
ne. Er wordt gestart in drie blok-
ken. Het eerste blok start 10.20 
uur, het tweede blok om 13.00 
uur en het laatste blok om 15.30 
uur.
Voor aanvang van elk blok is er 
een indrukwekkend schouwspel 
van roeiboten die naar de start 
toe roeien. Als de wedstrijd is 
begonnen is er op de Ringvaart 
en het Spaarne topsport op het 
hoogste niveau te zien.

Aangepast roeien 
Tijdens de SLR zullen ook roei-
ers van het aangepast roeien 
(roeien voor mensen met een 
beperking) hun eigen wedstrijd 
over 1 km varen. 

Aantal deelnemers
Dit jaar kent de SLR een fors 
aantal extra deelnemers, in to-
taal varen in drie blokken ca. 
271 ploegen, met in totaal  1169
roeiers/stuurtjes. Vorig jaar wa-
ren er zo’n 750 deelnemers.

Swingen met Waylon!
Feestweek Bennebroek 
met diverse artiesten
Bennebroek - Van vrijdag 11 
t/m zondag 13 juni gaat Ben-
nebroek en omgeving weer 
knallen met een groots geva-
rieerd feest. De evenementen 
vinden plaats op de Geitenwei 
aan de Bennebroekerlaan. 

Op vrijdag- en zaterdagavond 
zijn er swingende feestavon-
den. Vrijdagavond wordt een 
feestavond met dresscode 
‘White with a twist of orange’, 
met spectaculaire optredens 
van Waylon en Jan Bik en de 
Bevers. Tevens zijn die avond 
in een aparte 538 feesttent de 
spetterende 538 DJ’s on Tour! 
Op zaterdagavond beklimmen 
Hans Dulfer & New Band en 
Jeroen van der Boom het po-
dium. Tevens zijn DJ’s Leandro 
& Ricardo en Party band Bling 
van de partij!
Dit jaar werkt de Stichting Ben-
nebroekse Feestweek ook sa-
men met de Hartekamp Groep, 
zij bieden zorg en ondersteu-
ning aan mensen met een (ver-
standelijke) beperking. Zij vul-
len de vrijdagmiddag met een 
gezellige feestmiddag voor 
jong en oud. In de feesttent 
is er een wervelende muzikale 
meezing show te zien en te ho-

ren van Ronnie Tober en Erwin 
Fillet. Verder zijn er verschillen-
de activiteiten en gezelligheid 
op het feestterrein o.a. een 
grote en gevarieerde Kunst en 
Creamarkt. Deze wordt onder-
meer bemand door dagcentra 
van De Hartekamp Groep.  
BAND BLING
De hele zaterdag is er een ge-
zellige braderie op de Benne-
broekerlaan met diverse ter-
rassen.
Voor de jeugd zijn er op al-
le dagen verschillende acti-
viteiten. Er zijn spectaculai-
re Streetdance optredens, een 
Straatgolf Toernooi en een se-
niorenochtend.
De Bennebroekse kerken hou-
den zondagochtend een Oecu-
menische Viering met een mu-
zikaal optreden van een gos-
pel koor.
Op zondagmiddag en -avond 
wordt de week afgesloten met 
het succesvolle en gezellige 
Bennebroek Culinair. Meer in-
formatie volgt.

De feestweek wordt mede mo-
gelijk gemaakt door trouwe en 
nieuwe sponsoren. Voor meer 
informatie kijk op www.benne-
broeksefeestweek.nl. 

Heemstedenaar wint nieuwe Ka

Jeroen, die zich sinds vandaag 
de gelukkige eigenaar van de 
Ford Ka mag noemen, kan nog 
maar nauwelijks geloven dat hij 
de winnaar is van de nieuwe au-
to. “Ik ben echt ontzettend blij 
met deze prachtige prijs. Iede-
re week haal ik samen met mijn 
collega na het tanken een bal-
letje mayo bij de BP. Deze keer 
kregen we een voucher mee 

die ik besloot te activeren op 
de website, maar ik had natuur-
lijk nooit verwacht dat ik de au-
to echt zou winnen. Ik kan je wel 
vertellen dat het balletje mayo 
deze keer extra lekker smaak-
te!” De winnaar uit Heemstede 
nam de sleutel in ontvangst van 
Kim Veeneman, vervangende BP 
Stationsmanager in Ugchelen. 
“BP en Ford werken al vele ja-

Heemstede – Jeroen Mense uit Heemstede is de trotse win-
naar van een spiksplinternieuwe Ford Ka First Edition. Van-
daag nam hij de sleutel in ontvangst op het BP-tankstation De 
Hucht aan de Rijksweg A1 in Ugchelen. De afgelopen weken 
heeft BP wekelijks een Ford Ka weggegeven. Automobilisten 
die tot 12 mei minstens 20 liter benzine tankten bij een BP-
tankstation maakten kans op deze stijlvolle en dynamische 
auto. Deze actie is een vervolg op een vergelijkbaar initiatief 
dat vorig jaar erg succesvol was.

ren samen en hiervan willen we 
onze klanten laten meeprofite-
ren. Het doet me ontzettend veel 
plezier dat wij één van de win-
naars van de Ford Ka in het zon-
netje mogen zetten. Het is een 
prachtige auto met een stijlvol 
en dynamisch ontwerp waarmee 
je écht voor de dag kunt komen.” 
Alle klanten die tot 12 mei bij BP 
minimaal 20 liter benzine tank-
ten, hebben een voucher ont-
vangen. Hiermee konden zij zich 
via de actiewebsite van BP - 
www.bp.nl/fordka - aanmelden 
voor de actie. Elke vrijdag vond 
de officiële trekking plaats en 
werd de winnaar van de nieuwe 
Ford Ka bekendgemaakt. Er zijn 
in totaal 8 Ford Ka’s weggege-
ven.

Op de foto ziet u v.l.n.r. winnaar Jeroen Mense uit Heemstede, Jeroen Bode (Ford Adviseur Zakelijke markt) 
en Boy Doeve (BP Site Manager).



den van het Oude Slot, waar in 
het bestuur voorlopig Joke Ham-
man voorzitter is.  Het Oude Slot 
en Oude Kerk presenteerden op 
Tweede Pinksterdag hun pro-
gramma, dat ingevuld is door de 
programmamaakster Iris Haeck. 
 
Literatuur +
Elk jaar probeert Iris Haeck weer 
een evenwicht te vinden tus-
sen het vertrouwde, beproef-
de en het avontuur, de vernieu-
wing. Vandaar elke maand op 
het programma: literatuur. Maar 
met een randje. Als extra ele-
ment kan toegevoegd worden 
muziek, een acteur, film. Ver-
wacht worden Frenk van der Lin-

den, Kees van Kooten, Elsbeth 
Etty, Flip Hamman &Hans Da-
gelet. In de intieme zaal van het 
Oude Slot kregen we een voor-
proefje te zien van Mondo Leone 
, de wereld van verteller, muzi-

kant en documentairefilmmaker 
Leon Giesen,  die met beeld, ge-
luid, muziek en veel humor ver-
slag doet van zijn avonturen, van 
het pellen van een ei tot schil-
derijtjes op plakjes kauwgom in 
Londen. Van die avond word je 
blij en die glimlach blijft lang bij 
je hangen. Indruk maakte De-
nise Jannah, oerjazz-zangeres, 
veelzijdig, innemend, geridderd. 
Ze gaf voorproefjes van Gers-
win en Cole Porter, perfect be-
geleid en geleid door Amina Fi-
garova op piano. Zo van de po-
dia waar zij optrad voor Koningin 
Beatrix, voor Nelson Mandela en 
de familie Clinton, zo maar in het 
Oude Slot waar zij zelfs na een 
heerlijk gezongen en toepasse-
lijke Summertime nog even jazzy 
improviseerde over haar optre-
den op 6 november in dat mooie 
Oude Slot waar zij zo graag bui-
ten wilde zingen. 

Vrienden van
Podium Oude Slot
U kunt vriend worden van het 
Podium Oude Slot en daarmee 
korting krijgen op de reguliere 
toegangsprijs van allerlei voor-
stellingen en kunstbussen. U 
krijgt dan het jaarboekje en de 
tweemaandelijkse informatiefol-
der, een gratis voorstelling speci-
aal georganiseerd voor de Vrien-
den. De minimumdonatie is nog 
steeds twaalf euro. U kunt u aan-
melden via de website: www.po-
diumoudeslot.nl/vrienden  of te-
lefonisch 06-13133626 , uw do-
natie overmaken naar rekening 
522028. U kunt ook een kaart-
je met uw naam en adres stu-
ren naar  Postbus 181, 2100 AD 
Heemstede. 
Ton van den Brink
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Open dag Podium Oude Slot
Binnenkort in dit theater...!
Heemstede – Altijd mooi weer 
is de muzen verzoeken, maar 
ook deze Tweede Pinksterdag 
lag het Oude Slot er zonover-
goten bij om het gewaardeer-
de publiek te ontvangen. Men 
kon  even proeven van het pro-
gramma 2010-2011. Proeven 
met een glaasje prosecco, luis-
teren en kijken naar artiesten. 
Voorzitter Hans Levelt van het 
Podium vertelde dat Anneke Al-
ders en Herman Landeweerd 
na 25 jaar het bestuur hadden 
verlaten. Zij hebben het Podi-
um opgebouwd en die unieke 
sfeer geschapen, waar cultu-
reel Heemstede nu van geniet in 
het Oude Slot en de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein. Zij ma-
ken plaats voor een nieuw be-
stuur, waar ook Theater de Lui-

fel aanschuift. Met een verder-
gaande samenwerking op ter-
reinen als kaartverkoop, promo-
tie, financiën,  communicatie en 
presentatie. Behouden blijft de 
identiteit van de theaters, ieder 
heeft zijn eigen programma, ie-
der zijn eigen gezicht, maar er is 
wel enig overleg. Dat geeft nog 
meer mogelijkheden om  de ka-
rakters van de theaters beter te 
benutten. De Oude Kerk krijgt 
nieuwe mogelijkheden door de 
bouw van een corridor van de 
Pauwehof naar de Oude Kerk, 
waarbij de ingang van de Kerk 
in de Pauwehof komt, met gar-
derobe, toiletten en catering. In 
het nieuwe bestuur blijft Hans 
Levelt de voorzitter, is Mimi Ver-
bruggen  secretaris, Jan Paro 
penningmeester en Erik Groot 
bestuurslid. De Luifel heeft zijn 
eigen Vrienden van de Luifel die 

in dat theater de schakel zijn 
tussen publiek en theater. Voor 
het Oude Slot zijn dat de Vrien-

Sfeertje Podium Oude Slot.

Artiestengalerie.

Mondo Leone.

Nikitov met bassist Niki Jacobs.

Denise Jannah en Amina.



ochtend in op SuperNick uit-
gezonden. Centraal in het spel 
staat het juichen van kinderen. 
In plaats van punten kunnen 
kinderen WK Juichbandjes sco-
ren. Wie aan het eind van de uit-
zendingen de meeste WK Juich-
bandjes heeft gescoord, wint een 
officieel voetbalshirt van het Ne-
derlands elftal. Het WK Juichspel 
kan ook via www.plus.nl   www.
nickelodeon.nl worden gespeeld. 
Via de site kunnen 10 officiële 
WK voetballen worden gewon-
nen. De WK Juichbandjesactie 
loopt vanaf nu tot 20 juni. En op 
= op! U vindt Plus in de Jan van 
Goyenstraat.
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Dick Nugteren nieuwe manager 
Alliance Hockey Academy
Heemstede - Met ingang van 
augustus 2010 is Dick Nugte-
ren de nieuwe manager van de 

Alliance Hockey Academy 
(AHA). 
Door zijn jarenlange ervaring 
als technisch manager bij THC 
Hurley en als technisch coördi-
nator bij Hockey Club Alphen is 
Dick Nugteren een grote aan-
winst voor Alliance. 

AHA-manager
De Alliance Hockey Academy is 
de hockeyorganisatie voor al-
le jeugdspelers , van de Dieren-
tuin (jongeste jeugd) tot en met 
de A-categorie en de senioren- 
selectieteams (Dames 1/2 en 
Heren 1/2).
Het doel van de AHA is te zor-
gen dat alle jeugdspelers en 
de topteams van Alliance met 
maximaal plezier hockeyen 
en zich ontwikkelen tot goe-
de spelers op basis van hun 
eigen capaciteit en wensen.
Met de komst van Dick Nugte-
ren, die enorm veel kennis en 
ervaring meebrengt en evenzo-
veel enthousiasme en betrok-
kenheid, komt dat doel een flin-
ke stap dichterbij. 
 
Taken
De nieuwe AHA-manager is 
eindverantwoordelijk voor de 
invulling van het technisch hoc-
keybeleid.
De uitvoering ervan gaat in nau-
we samenwerking met de AHA-
commissie (vrijwilligers) en de 
blokcoördinatoren (professio-
nals). De blokcoördinatoren 
geven leiding aan de trainers 
en coaches in hun eigen blok 
(senioren-selectie, meisjes 
ABC, jongens ABC, meisjes DEF 
en jongens DEF en de Dieren-
tuin).

Schoolvoetbal
Jongensteam Voorwegschool op 
weg naar de Triple!
Heemstede - Na een verdiend 
gewonnen kampioenschap van 
Heemstede mochten de helden 
van het Voorwegschoolteam Si-
mon, Jorik, Brian, Pim, Zakaria, 
Bram, Menno, Roan, Max, Gijs, 
Arthur, Jimmy, Nino, Kjeld, Da-
vid en Max afgelopen woensdag 
in Nieuw-Vennep opnieuw voor 
een prijs gaan spelen. Samen 
met de kampioenen van Nieuw-
Vennep, Hoofddorp, IJmuiden, 
Hillegom, Zandvoort, Haarlem, 
Bennebroek en Zwanenburg, 
verdeeld over drie poules, speel-
den de jongens uit Heemstede 

voor het kampioenschap van de 
regio Haarlem. Met de Vosse-
jacht nog in de benen vertrok de 
karavaan van spelers en ouders 
naar Nieuw-Vennep.
In voorronde werd afgerekend 
met de Twickel uit Hoofddorp 
en Bommelsteijn uit Nieuw-Ven-
nep. Beide zijn goed spelende 
ploegen, maar de Voorweg was 
net even sterker. 
De winnaars van de twee ande-
re poules, de Wellinkschool uit 
Bennebroek en Oranje Nassau 
uit Zandvoort, waren de tegen-
standers in de finalepoule.

PLUS Beleef het verschil. Kleurig, die Juichbandjes, ook voor niet-voetballiefhebbers.

Heemstede – PLUS Heemste-
de laat het WK voetbal deze zo-
mer niet zomaar voorbij gaan. 
We zullen onze nationale voet-
balhelden volop toejuichen. 
Hiervoor zijn door PLUS speci-
ale WK Juichbandjes ontwik-
keld. Klanten van PLUS ontvan-
gen een maand lang bij beste-
ding rubberen armbandjes met 
prints in de vlagkleuren van de 
32 deelnemende landen. Kinde-
ren kunnen daarnaast meedoen 
met het WK Juichspel dat PLUS 
samen met tv zender Nickelode-
on heeft ontwikkeld.

Aftrap van de actie
De kick off van de actie vond 
plaats op donderdag 20, vrijdag 
21 en zaterdag 22 mei. Op de-
ze dagen ontvingen klanten bij 
besteding van minimaal 15 eu-
ro één gratis WK Juichband-
je en een WK mini vouwfolder. 
Hierin staan afbeeldingen van 
de 32 WK Juichbandjes, een WK 

speelschema, een invulsche-
ma voor de uitslagen en de ac-
tievoorwaarden. Alle WK juich-
bandjes zijn blind verpakt, zodat 
het land niet meteen zichtbaar 
is. De WK Juichbandjes kunnen 
op twee standen worden gedra-
gen, door zowel kinderen als 
volwassenen.

Campagneperiode
Vanaf dinsdag 25 mei ontvangen 
klanten 4 weken lang bij beste-

ding van iedere 15 euro een WK 
Juichbandje. Wanneer klan-
ten actieartikelen kopen, ont-
vangen ze extra WK juichband-
jes. De actieartikelen staan in de 
PLUS weekfolders van 25 mei 
tot 20 juni.

WK Juichspel
Speciaal met Nickelodeon heeft 
PLUS het WK Juichspel ontwik-
keld. Dit wordt vanaf 29 mei tot 
en met 19 juni iedere zaterdag-

Het leek net of de tegenstanders 
van deze poule minder sterk wa-
ren dan de vorige. Maar dat was 
natuurlijk niet zo. De Voorweg 
ging steeds beter spelen. Met 
twee klinkende overwinningen 
werd het kampioenschap van de 
regio Haarlem binnengehaald! 
Vandaag, woensdag 26 mei gaat 
de Voorwegschool voor de triple. 
Met de winnaars van de regio’s 
Amsterdam, Almere en Amstel-
land wordt er gespeeld om het 
kampioenschap van Amsterdam 
en omstreken. Kampioenen Olé 
Olé!

Heemstede - Op de zaterdag 
voor het Pinkster weekend stond 
de eerste wedstrijd voor de na-
competitie gepland. Tegenstan-
der was JOS uit Amsterdam. Het 
werd een waar spektakel. De 
eerste twintig minuten ging het 
spel, onder zomerse omstandig-
heden, op en neer. Echte uitge-
speelde kansen waren er niet. In 
de 25ste minuut begon de Dek-
ker-trein te lopen. De eerste 
treffer kwam op naam van Niels 
en de tweede was voor Michiel. 
VEW dacht te gaan rusten met 
een 2-0 voorsprong maar in de 
laatste minuut van de eerste 
helft werd een corner koppend 
afgerond. Een grove fout in de 
VEW-verdediging. Na de thee 
het zelfde spelbeeld. JOS begon 
te drukken. Het werd al snel 2-2 
al hadden ze daar  wel de hulp 
van een VEW-er nodig. Paul van 
Marsbergen gleed uit en raakte 
de bal met de hand. De penalty 
werd keurig benut. Normaal was 
VEW dan even “de weg kwijt” 

maar nu ging alles weer op de 
aanval. Weer was het Michiel die 
de verdediging eruit liep, knap 
voorzette en broer Niels scoorde 
3-2. VEW dacht de overwinning 
binnen te hebben maar weer 
een helpende hand van VEW, 
nu was het Michael van Gen-
nip die een overtreding maak-
te in het strafschop gebied, le-
verde weer een penalty op. On-
houdbaar  verdween de bal ach-
ter van Gennip. Met nog tien 
minuten op de klok had ieder-
een zich verzoend met een ge-
lijk spel maar een prachtige lan-
ge bal van Dennis Spreeuw be-
landde bij Michiel, weer een la-
ge voorzet en Niels rondde weer 
keurig af, 4-3. Vandaag, tweede 
Pinksterdag, is de return. 
Het mooie weer zorgde voor een 
goede sfeer langs de lijn. De ou-
dere jeugd, deelnemend aan 
het kampweekend, en een leu-
ke groep JOS aanhangers wa-
ren verantwoordelijk voor een 
ouderwetse gezellige stemming. 

Spannend begin 
na-competitie VEW

WK kriebels...
Plus juicht mee met WK Juichbandjes!
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‘Constantijn Muysken’ en ‘Pierre Bloemen’ 
nieuwe zaalnamen Orangerie Elswout
Regio - Woensdag 19 mei zijn 
tijdens een groot feest de nieu-
we zaalnamen van de Orangerie 
Elswout bekend gemaakt.  Mid-
dels een prijsvraag is de Oran-
gerie de afgelopen maanden op 
zoek gegaan naar passende na-
men voor de gerenoveerde za-
len. Ondanks het feit dat er ruim 
400 inzendingen binnen kwa-
men, zat daar niet de winnende 
combinatie tussen. Daarop be-
sloten eigenaren Hans Baar en 
Hilde Prosée om één zaal zelf te 
benoemen en daar een passen-
de naam uit de vele inzendin-
gen bij te zoeken. Voortaan zul-
len de zalen de ‘Pierre Bloemen 
zaal’ en de ‘Constantijn Muys-
ken zaal’ heten. Han Mulder 
uit Hoofddorp stuurde als eer-
ste de naam ‘Constantijn Muys-
ken zaal’  in en wint hiermee 
een feest voor 100 personen in 
de Orangerie Elswout. 
Voor de naam ‘Pierre Bloemen 
zaal’ is gekozen, omdat Hans 
Baar en Hilde Prosée de Orange-
rie precies 10 jaar geleden over-
namen van voormalig eigenaar 

Pierre Bloemen. “Als Pierre Bloe-
men in 1986 niet het idee had 
gehad om de vervallen Oran-
gerie weer uit het slop te halen, 
hadden wij hier nu niet gestaan. 
Pierre heeft het gebouw nieuw 
leven in geblazen door het te 
restaureren en in gebruik te ne-
men.” De heer Bloemen was zelf 
aanwezig op het feest, maar wist 
van niets. De verassing was dan 
ook groot toen Erik van Muiswin-
kel de eerste zaalnaam onthulde 
en de heer Bloemen op het po-
dium vroeg. “Ik herinner mij nog 
dat ik in 1986 door de ramen 
van de Orangerie keek en 24 ca-
ravans gestald zag staan. Hier 
moet een betere bestemming 
voor te vinden zijn, dacht ik met-
een. Ik ben enorm trots dat deze 
zaal nu naar mij is vernoemd.” 

Architect en restaurateur
Pas bij de onthulling van de 
tweede zaalnaam werd bekend 
wie de prijsvraag heeft gewon-
nen en zijn of haar eigen feest 
ter waarde van 7.500 euro in de 
Orangerie Elswout mag hou-

den. Uit de 427 inzendingen se-
lecteerde de jury de volgen-
de vijf genomineerden: Merce-
des Fulgueira (Guinevere zaal), 
Daniela Res (Lakenhal), Diana 
van Diepen (Molijn zaal), Jolan-
da Mes (Bougainville zaal) en 
Han Mulder (Constantijn Muys-
ken zaal). De jury koos uitein-
delijk voor Constantijn Muys-
ken, de architect van de Oran-
gerie. Hans Baar: “Beiden heren 
hebben immers met het gebouw 
te maken; Constantijn Muysken 
als ontwerper en Pierre Bloe-
men als restaurateur.” De win-
naar Han Mulder is dolblij: “Dit 
is fantastisch! Twee jaar geleden 
had ik de eer om in de Orange-
rie te mogen trouwen. Aan deze 
dag denk ik nog steeds met een 
brede glimlach terug. Ik wilde 
graag twee nieuwe namen voor 
de zalen inbrengen om zo kans 
te maken nogmaals een prach-
tig feest bij de Orangerie te mo-
gen geven.” Na de prijsuitreiking 
volgde nog een spetterend op-
treden van Hans Dulfer samen 
met de Tiny Little Big Band. 

Op de foto van links naar rechts: Erik van Muiswinkel (presentator), Han Mulder (winnaar prijsvraag), Hil-
de Prosée (eigenaar Orangerie Elswout), Frank Jonker (echtgenoot van Han Mulder) en Hans Baar (eige-
naar Orangerie Elswout).

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.

Dichtstorten 
Verdwalen in je ziel

Ik wil verdwalen in je ziel
Over de bergen van je ervaring
Door de dalen van puur genot

Blootsvoets lopen over het gras
van je herinneringen

De dauw van je tranen oplikken
van de rotsen van pijn

De zonnestralen van je geluk
op mijn lichaam voelen branden

Samen op verkenningstocht
Om elke emotie van het leven

samen te ervaren

Tijd
Tijd is plots een kostbaarheid 

wanneer het onder je handen wegglijdt
Als je niet meer weet of er nog een morgen zal zijn

Dan ineens is er alle tijd
Tijd om van elke kostbare minuut te genieten

Van kleine dingen en speciale momenten
Een kans om herinneringen te maken

Die je diep in je hart raken
Monique Philippo

Voor eeuwig in je geheugen staan
Tijd om daar elke dag voor te gaan

Dichtstorten

Renovatie klooster op 
landgoed Bosbeek van start
Heemstede - Sinds Stichting 
Sint Jacob in januari de bouw-
vergunning heeft aangevraagd 
voor de renovatie van het kloos-
ter op landgoed Bosbeek is het 
bouwproces spoedig verlopen. 
Het contract met de aannemer 
is rond, de bouwvergunning is 
afgegeven en de bewoners zijn 
tijdelijk verhuisd naar Het Over-
bos, één van de andere loca-
ties van Sint Jacob. Donderdag 
27 mei is de officiële start van 
de renovatie. Een heuglijke ge-
beurtenis waar Sint Jacob zeer 
trots op is.

Mijlpaal voor Sint Jacob
Sint Jacob heeft een ambiti-
eus vastgoedplan dat in de ko-
mende 10 jaar moet resulte-
ren in een modern en veelzij-
dig woningbestand voor oude-
ren in Zuid Kennemerland met 
al hun verschillende zorgvra-
gen. De renovatie van Bosbeek 
is een eerste tastbare mijlpaal 
in dit proces. De komende zes 
maanden ondergaan 51 appar-
tementen en 4 huiskamers een 
metamorfose. Een strakke plan-
ning. Maar Sint Jacob is ervan 
overtuigd dat door de goede sa-
menwerking met de aannemer 
(K. Dekker uit Krabbendam) en 
het goede overleg met de Con-
gregatie het doel zeker gehaald 
gaat worden. Zodat het kerst-
feest door de Zusters weer in 
vertrouwde omgeving gevierd 
kan worden.

Comfort en ruimte
Als in december 2010 de Con-
gregatie van de Zusters van de 
Voorzienigheid weer terug ver-
huizen naar ‘hun’ Bosbeek zijn 
de appartementen ruimer en 
toekomstbestendig gemaakt. Zo 
kunnen de bewoners in de ap-
partementen blijven wonen, ook 
als zij onverhoopt meer zorg no-
dig hebben. Ruim sanitair en ex-
tra comfort zijn hierbij essenti-
eel. Zo zijn de badkamers voor-
zien van comfortverwarming die 
snel een aangename warmte af-
geeft vanaf het plafond. Daar-
naast wordt extra opslagruim-
te voor zowel de Zusters als de 
zorgverlening gerealiseerd door 
het efficiënt gebruik van de aan-
wezige ruimte.

Locatie Bosbeek van 
Stichting Sint Jacob
Het landgoed Bosbeek is sinds 
1950 in het bezit van de Congre-
gatie. In de tweede helft van de 
vorige eeuw is het complex uit-
gegroeid tot een klooster met 
een verpleeg- en verzorgings-
huis. Na een jarenlange sa-
menwerking tussen de Congre-
gatie en Sint Jacob op het ge-
bied van het verlenen van zorg 
is een groot deel van het gebou-
wencomplex in 1997 verkocht 
aan Sint Jacob. Bosbeek is één 
van de totaal acht zorgcentra en 
verpleeghuizen van ouderen-
zorgorganisatie Sint Jacob in de 
regio.

Meditatieve Nordic Walking wandelingen
Heemstede - Woensdag 2 juni 
start GSV Heemstede met een 
nieuw initiatief.
Nordic Walking wandelingen 
met meditatie. Om 18.45 uur is 
het vertrek vanaf het GSV Cen-
trum  Frans Schubertlaan 37 in 
Heemstede naar de ingang Oa-
se in de Waterleidingduinen. Om 
ca 19.00 uur wordt begonnen 
met de warming up. Daarna is 
er een wandeling van ongeveer 
een half uur naar een stilteplek 
in de duinen. Onder leiding van 
een ervaren instructrice wordt 
gedurende 20 minuten in stil-
te gemediteerd en daarna wordt 

in stilte teruggewandeld naar de 
Oase. De wandeling wordt be-
sloten met een cooling down. In 
het GSV Centrum kunnen onder 
het genot van een kopje koffie 
of thee de ervaringen uitgewis-
seld worden.
De wandelingen staan onder 
begeleiding van de nordic wal-
king instructeur van GSV Heem-
stede.
De wandelingen zijn op woens-
dagavond 2 juni, 16 juni en 30 
juni en staan open voor ieder-
een. Mocht u de techniek van 
het Nordic Walken nog niet on-
der de knie hebben of kent u 

de techniek maar heeft u geen 
stokken dan hoeft dat geen be-
letsel te zijn om aan de wande-
lingen mee te doen. 
Op 9 en 23 juni zijn er eveneens 
wandelingen maar dan zonder 
meditatie. Aanmelden vooraf is 
noodzakelijk.
De kosten zijn 6.- euro per keer 
en dat is inclusief toegang tot de 
Waterleidingduinen en een kop-
je thee of koffie na afloop in het 
GSV Centrum.

Inlichtingen en aanmelden kan 
bij de instructeur René Reeuwijk, 
023-8447496 of 06-53582295.



Heemstede - In het schitte-
rend gelegen buitenbad Hestert 
in Hagen (Duistland) vond afge-
lopen pinksterweekend de vijf-
tiende editie plaats van de Inter-
nationale Sprint Cup. Voor veel 
wedstrijdzwemmers is dit jaar-
lijkse zwemfestijn hét hoogte-
punt van het zwemseizoen. 

Zaterdagochtend in alle vroegte 
vertrok de bus, met op het ach-
terraam de vlag van de hoofd-

sponsor HPC, de Van Oosten 
Groep, en aan boord een ploeg 
van 47 zwemmers (8 - 23 jaar) 
en begeleiders. Vier uur later la-
gen de eerste zwemmers in het 
water. Op de eerste afstand (50 
meter vlinderslag) was het ge-
lijk raak en werden de eerste 
medailles binnengehaald. Ook 
sneuvelden de eerste PR’s (per-
soonlijke records). Het buiten-
bad is van olympische afme-
ting (50 meter) en dat maakt 

het extra speciaal omdat in Ne-
derland de meeste zwemba-
den maar 25 meter lang zijn. Het 
grote verschil tussen een 25 me-
ter en een 50 meter bad is dat 
er veel minder keerpunten ge-
draaid worden en dat is van in-
vloed op de gezwommen tijden. 
Per keerpunt scheelt dit gemid-
deld 2 seconden waardoor er re-
latief gezien weinig records ge-
zwommen worden in een 50 
meter bad. Niet voor niets zijn er 

bij de professionals aparte kor-
tebaan- en langebaankampioen-
schappen. 
Toch werden er in totaal 50 PR’s 
gezwommen! Sommigen haal-
den slechts een paar tienden van 
een seconde van hun beste tijd 
af, maar er waren ook een aantal 
opmerkelijke uitschieters. Bram 
Kerkhof bleek in topvorm op de 
vrije slag en verbeterde zijn 100 
meter tijd met 19 seconden en 
zijn 200 meter tijd met 31 secon-
den. Hetzelfde geldt voor Mar-
tijn Braspenning. Hij zwom zich-
zelf op de 200 meter schoolslag 
naar een PR van 17 seconden en 
werd daarvoor beloond met een 
bronzen medaille. Maar de ab-
solute uitschieter was Elise Bra-
bander (8 jaar). Zij wist zondag-
ochtend haar 50 meter vrije slag 
maar liefst 37 (!) seconden snel-
ler te zwemmen! En dat na een 
zware nacht met weinig slaap. 
De ploeg overnacht altijd in een 
sporthal waar het tot in de vroe-
ge uurtjes erg gezellig blijft. De 
meesten krijgen niet meer dan 
een paar uur slaap. Des te op-
merkelijker was de prestatie van 
Denise van der Linden. Zij haal-
de zondag aan het eind van de 
middag nog een PR van 10 se-
conden op de meest zware af-
stand, de 200 meter vlinderslag. 
Gebroederlijk naast elkaar wis-
ten Denise, Veerle Claassen en 
Carmen Meijer op deze “gru-
welijke” afstand respectievelijk 
goud, zilver en brons te verove-
ren en was er op dezelfde af-

stand bij de mannen goud voor 
Ricardo Haverschmidt!
In totaal mocht de ploeg 40 me-
dailles mee naar huis nemen, 
waarvan 11 gouden, 11 zilveren 
en 18 bronzen. Ook werden er 
nog bijna 30 oorkondes verdiend 
(plaatsen 4 t/m 6). De absolute 
HPC topper van het toernooi was 
David van Groen. Hij wist maar 
liefst 7 medailles te veroveren (4 
x goud / 3 x brons)! Een prestatie 
van grote klasse!
Voor de jongste zwemmers (8-10 
jaar oud) was dit de eerste keer 
dat ze in een 50 meter bad moch-
ten zwemmen en voor hun ge-
voel kwam er geen einde aan de 
baan! Maar ze hebben zeker ge-
noten, niet alleen van het zwem-
men, maar ook van de saamho-
righeid binnen de ploeg. Jong en 
oud gaan leuk met elkaar om en 
dat komt de sfeer natuurlijk zeer 
ten goede. Kevin Philippo is he-
laas al langere tijd geblesseerd 
en mocht niet zwemmen. Toch is 
hij meegegaan voor de gezellig-
heid en om aan te moedigen en 
dat is tekenend voor het huidige 
HPC Heemstede!
De twee HPC trainers die dit hele 
weekend langs de badrand heb-
ben gestaan, Theo van Dam en 
Niels Derksen, waren uiterma-
te tevreden. Theo van Dam: “Het 
was weer een geweldig week-
end. Alles liep goed, de sfeer was 
super en we hadden weer een 
topploeg! Het mooie weer heeft 
daar nog een prachtig gouden 
randje omheen gelegd”.
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Zwemmen
HPC boekt succes in Duitsland

Softbal
Veldfouten en ander ongerief 
nekken RCH Pinguins
Heemstede - Jeroen de Vries 
valt niet te benijden. Naast een 
waslijst aan geblesseerden 
kreeg de veelgeplaagde coach 
voor de wedstrijd tegen Kin-
heim-2 ook nog te maken met 
de, om voor publicatie onge-
schikte redenen, absentie van 
zijn korte stop Bianca de Graaff. 
De noodzakelijke omzettingen 
in het veld van RCH-Pinguïns 
kwamen de rust in het spel van 
de Heemsteedsen niet ten goe-
de. Het regende veldfouten, met 
een onvermijdelijke 12-4 neder-
laag als gevolg. 
Er ging deze wedstrijd geen in-
ning voorbij waarin RCH-Pingu-
ins geen veldfout maakte. Acht 
van de 12 door Kinheim ge-
scoorde runs waren er het ge-
volg van. Ook één van de door 
de Racing binnengelopen pun-
ten was het gevolg van een 
veldfout, zodat een eenvoudi-
ge rekensom leert dat zelfs in 
een foutloze wedstrijd de Kin-
heimers met 4-3 aan het lang-
ste eind zouden hebben getrok-
ken. Maar kijkend naar het aan-
tal achtergebleven loopsters op 
de honken mag geconcludeerd 
worden dat RCH-Pinguïns heel 
wat mogelijkheden op een beter 
resultaat heeft laten liggen. Het 
waren er in 7 slagbeurten 13 in 
totaal, met als “hoogtepunt” de 

3e inning met volle honken, op 
een moment dat de wedstrijd bij 
een 4-1 achterstand nog steeds 
perspectief bood. 
De genadeklap viel in de 5e 
Haarlemse slagbeurt, waarin de 
stand van 5-2 naar 9-2 werd uit-
gebouwd op basis van 2 honk-
slagen en maar liefst 3 veldfou-
ten. In de 6e inning krabbel-
de RCH/P nog even terug, toen 
4 honkslagen 2 runs en 2 ach-
tergebleven loopsters oplever-
den. Maar het antwoord van de 
thuisploeg liet niet lang op zich 
wachten. De moegestreden Da-
niëlle Kuipers moest 5 honksla-
gen toestaan, waardoor 3 Kin-
heimers de thuisplaat konden 
bereiken om de 12-4 eindstand 
aan te tekenen. 
Toch zag Jeroen de Vries een 
paar lichtpunten : er werd goed 
geslagen, waarbij vooral Jans 
Cassee, Eva Verduijn en Mariska 
v.v. Kruijf met ieder 2 hits opvie-
len. Daarnaast gaat de kersverse 
moeder Marieke Wijfjes de trai-
ning hervatten en hopelijk weer 
snel op wedstrijdniveau komen. 
Als dan ook nog Annemarie van 
’t Klooster en een paar ande-
ren uitgerevalideerd raken, hoe-
ven we geen enkele tegenstan-
der meer te vrezen, aldus de als 
altijd optimistische Jeroen de 
Vries. 

Honkbal
RCH Pinguins deelt punten 
in rommelig weekend
Heemstede - Dat je niet blind 
kunt vertrouwen op je TomTom 
weten 4 spelers van RCH-Pin-
guïns sinds afgelopen zaterdag. 
Op weg naar de Hawks in Dor-
drecht was het eerst een file die 
voor vertraging zorgde en toen 
ook nog het navigatiesysteem 
koers liet zetten naar Zwijn-
drecht in plaats van Dordrecht, 
duurde het tot de 7e (!) inning 
voordat Giovanni Valmont en 
Zamir Lijde in het veld konden 
komen. Het baatte de Heemste-
denaren niet, want de wedstrijd 
ging met 2-1 verloren, maar de 
10-4 overwinning een dag later 
was een pleister op de wonde.

Toen het duidelijk werd dat het 
viertal niet aan de wedstrijd zou 
kunnen beginnen moest hoofd-
coach Peter van ’t Klooster een 
fantasieopstelling uit de hoge 
hoed toveren. Met coach Nick 
Heij als catcher en een aantal 
spelers op ongebruikelijke po-
sities werd het desondanks een 
boeiende wedstrijd, waarin de 
Hawks in de 2e inning de leiding 

namen na 2 honkslagen met tus-
sendoor een mislukte pick off op 
het 1e honk. Een slagbeurt later 
scoorde Toni Wilffert de gelijk-
maker na een honkslag, een ge-
stolen honk, een veldfout en een 
opofferingsklap van Alex San-
tucci. Daarna hielden de bei-
de werpers, Max Warren voor 
de Hawks en Chris Mowday 
voor de Racing, tot diep in de 
verlenging hun defensies pot-
dicht. In de 11e inning leek RCH 
op de overwinning af te steve-
nen, maar met volle honken bij 
1 man uit bleef de beslissende 
klap achterwege. Die viel wel in 
de gelijkmakende slagbeurt bij 1 
man op het 1e honk en 1 man 
uit, toen catcher Thomas Soe-
derhuijsen met een double zijn 
ploegmaat de door het thuispu-
bliek luid bejubelde winnende 
run liet aantekenen. 

De return, een dag later in 
Heemstede, was kwalitatief een 
stuk minder, vooral door het 
grote aantal veldfouten van de 
Dordtenaren. Twee van die fou-

ten + 2 vrije lopen en een 2- 
honkslag van Zamir Lijde wa-
ren direct al genoeg voor een 
3-0 voorsprong van de thuis-
ploeg in de openingsslagbeurt. 
Maar in de 3e inning kwam star-
tend werper van RCH, Jim Leije-
naar, voor het eerst in de pro-
blemen. Na 3 vrije lopen, 1 x ge-
raakt werper en 1 honkslag was 
de voorsprong geslonken tot 3-2 
en nam Marcel Timmer de heu-
vel over. Maar ook hij kon niet 
verhinderen dat in de 4e inning 
de Hawks opnieuw 2 x scoor-
den na 2 honkslagen en de eni-
ge Heemsteedse veldfout van de 
wedstrijd. Het bleek echter het 
laatste wapenfeit van de bezoe-
kers te zijn geweest.
Marcel Timmer en zijn ver-
vanger in de 7e inning, Marcel 
Plakke, hielden de zaak verder 
op slot en konden toezien hoe 
hun ploeggenoten in de 6e in-
ning het karwei afmaakten.  Op 
4 honkslagen, waaronder een 
triple van Alex Santucci en een 
double van Zamir Lijde, 2 stoot-
slagen en 2 Dordtse misgrepen 
werd 5 x gescoord. Het 9e punt 
in de 7e en het 10e punt in de 8e 
inning waren alleen nog van be-
lang voor de statistieken, die Za-
mir Lijde met 4 honkslagen uit 5 
slagbeurten aanwezen als Man 
of the Match. 
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Plex Party! Op vrijdag 28 mei
Heemstede - Lekker luisteren 
naar jouw muziek, dansen, vette 
lol. Meiden, jongens, deze avond 
is speciaal voor jullie! Er is weer 
een Plexparty op vrijdag 28 mei 
van 20.00 tot 23.30 uur. Entree 
op de avond zelf: 2,50 euro. Er 
is voorverkoop voor 2,00 euro, 
bel: de Luifel 023-548 38 28–1 

of Mike D: tel: 023-548 38 47 of 
mail naar plexat@casca.nl. ‘t Is 
weer Vrijdag is altijd in de jonge-
renruimte van Plexat bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Er is weer een Plexaparty 
op vrijdag 18 juni, zet de datum 
vast in je agenda! Bij goed weer 
misschien wel buiten dansen!

Culinaire cursus: 
High Tea
Heemstede - Een afternoon tea 
of High Tea is het middelpunt 
van de dag. De perfecte High 
Tea begint met iets hartigs zo-
als kleine sandwiches, toastjes 
en hartige taartjes, gevolg door 
zoete scones met jam en room, 
cakes en briochebroodjes. En 
natuurlijk een perfect gezet kop-
je thee.

Casca kok Erna van Garderen 
leert cursisten hoe dit te organi-
seren en zo een heel geslaagd 
feestje te hebben. De High Tea 
cursus bestaat uit 2 lessen op 
dinsdagavond van 
19.30-22.30 uur vanaf 8 juni. Alle 
culinaire cursussen zijn bij Cas-
ca in de leskeuken van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag van 9-12 uur: tele-
foon (023) 548 38 28 – 1. Of via  
www.casca.nl.

Line-up 2 Gerations 
Open Air bekend
Regio - Op 2 Generations Open 
Air, 4 september bij de Veerplas 
in Haarlem, zullen twee genera-
ties Dulfer op het podium ver-
schijnen, want naast vader Hans, 
zal ook dochter Candy een op-
treden verzorgen op dit nieuwe 
festival. Naast Nederlands beste 
saxofonist is ook een van Neder-
lands beste DJ’s, Gregor Salto, 
aan de line-up toegevoegd.
Eerder waren namen als Ro-
berto Jacketti & The Scooters, 
The Beatles Revival Band, Lo-
is Lane en Wolter Kroes al be-

kend gemaakt. Op de website 
www.2Generations is de gehele 
programmering te lezen. 
Tickets kunnen besteld worden 
via de website en zijn te koop bij 
alle Free Record Shops en ver-
schillende lokale voorverkoop-
adressen. Deze adressen staan 
vermeld op de website van 2Ge-
nerations. Let bij het bestellen 
van een ticket op de interessan-
te Vaderdagactie. Samen naar 
2Generations Open Air, een ori-
gineel cadeau dat je samen kunt 
beleven.

Klassiek kamermuziekconcert in 
GGZ inGeest Bennebroek
Bennebroek – Op donderdag 
3 juni, om 12.30 uur, vindt in 
GGZ inGeest Bennebroek, 
Rijksstraatweg 113 te Ben-
nebroek een klassiek kamer-
muziekconcert plaats.

Het ensemble Trio Aleotti, be-
staande uit Barbara Kurmann 
- viool, Harriët Overbeek - cel-
lo, Saskia Boon - piano, zal een 
gevarieerd klassiek program-
ma brengen met werken van 
o.a. Haydn, Mendelssohn, Schu-
mann, Turina, Piazzolla. Het pro-
gramma duurt 50 minuten.

Saskia Boon studeerde piano 
aan het Koninklijk Conservatori-
um te Den Haag bij Theo Bruins 
waar zij in 1981 haar einddiplo-
ma behaalde. Daarna volgde zij 
pianolessen bij Jan Wijn en en-
semblelessen bij verscheidene 
musici, waaronder Reinbert de 
Leeuw.
Zij is werkzaam als docent, ka-
mermusicus en begeleider. Ze 
heeft haar medewerking ver-
leend aan een aantal CD’s (van 
o.a. het Nationaal Kinderkoor), 
veel koren begeleid en solo- 
en kamermuziekconcerten ver-

zorgd met zowel klassiek als he-
dendaags repertoire.
Tot dit hedendaagse repertoi-
re behoort het Quatuor pour la 
Fin du Temps van Olivier Mes-
siaen dat zij in aanwezigheid 
van de componist heeft uitge-
voerd.

Harriët Overbeek studeerde cel-
lo in Utrecht bij Elias Ariscuren, 
waar zij in 1989 haar diploma 
Uitvoerend Musicus behaalde. 
Vervolgens studeerde ze kamer-
muziek bij Philip Hirschhorn. Ze 
volgde masterclasses bij Tibor 
de Machula, Milos Sadlo en Ye-
huda Hanani alsmede een cur-
sus Spaanse muziek in Santiago 
de Compostela. Ze maakte deel 
uit van verschillende kamermu-
ziekensembles waaronder het 
bekende Conjunto Iberico (cel-
lo-octet), Les Fameuses en het 
Delta Trio. Ze maakte met hen 
CD’s en gaf concerten in bin-
nen- en buitenland.
Daarnaast remplaceert zij in ver-
schillende beroepsorkesten en 
is ze cellodocente en ensemble-
leidster op 3 muziekscholen.

Barbara Kurmann (geboren in 

Zürich, Zwitserland) studeerde 
viool in Winterthur bij de Roe-
meense soliste Florenza Goilav, 
waar zij in 1993 het onderwijs-
diploma behaalde. Zij bezocht 
meestercursussen in Duitsland 
bij o.a. Thomas Hengelbrock, 
Thomas Zehetmair en Riccardo 
Odnoposoff en in Engeland bij 
Kato Havas. Aansluitend wer-
den haar verschillende beurzen 
toegekend om in het buitenland 
te studeren, waaronder de prijs 
van de Bruno Schuler Stichting 
en een Stipendium van het Kan-
ton Zürich. 
Ze studeerde vervolgens in Ox-
ford, waar zij de Twelve Lessons 
Course van Kato Havas aflegde, 
en in Rotterdam aan Codarts bij 
Thijs Kramer. Daar behaalde zij 
in 1996 cum laude het diploma 
Uitvoerend Musicus en won in 
hetzelfde jaar de Doelen audi-
tie voor Jonge Solisten. Vervol-
gens debuteerde zij in de se-
rie Kamermuziek op Zondag-
ochtend in de Doelen met een 
rechtstreekse radio-uitzending. 
Sindsdien treedt Barbara met 
wisselende formaties op in ka-
mermuziekconcerten in het bin-
nen- en buitenland.

Aleotti Ensemble.

KNA houdt inloopweek
Bennebroek - Van 31 mei t/m 4 
juni houdt Kunst na Arbeid een 
inloopweek. Kinderen en ouders 
kunnen kijken en luisteren naar 
repetities, lessen en concerten.
Het programma is als volgt: 
Maandag, 31 mei, 20.15-21.00 u: 
repetitie fanfare; Dinsdag, 1 juni, 
16.30-18.00 u: lessen saxofoon,
klarinet, dwarsfluit; 19.30 u: les 
koperblazers; Woensdag, 2 juni, 
12.30 u: blokfluit/AMV les kin-

deren basisschool; 19.30 u: in-
dividuele slagwerklessen jeugd 
en vrijdag, 4 juni, 16.30-18.30 u: 
gitaarlessen, 19.30 u: concert 
gitaarleerlingen. 

Alle activiteiten vinden plaats 
in het verenigingsgebouw De 
Meerklank aan de Zandlaan te 
Bennebroek, tegenover nr. 36. 
Voor meer informatie bel 023-
5294196.

Dienst 
Protestantse 
Gemeente

Heemstede - Zondag 30 mei: 
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter 
Terpstra met crèche en kin-
derkring. Kennemerduin: geen 
dienst
Pinksterkerk: geen dienst.

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

Dinsdag 1 juni
• Lezing reisverhalen China  
Carolijn Visser in de Biblio-
theek Haarlem.  Tijden: 20.00 
– 22.00 uur. Locatie: Plane-
tenlaan 170 te Haarlem. Toe-
gang 5 euro (leden); 7,50 euro 
(niet-leden). Reserveren voor 
deze lezing is mogelijk via 
023 – 5115300.

Woensdag 2 juni
• Taxatie / inkoop van oude 
boeken in Restaurant De Tulp, 
Raadhuisstraat 9 in Heemste-
de door taxateur Arie Molen-
dijk van 13 tot 17 uur.
Inl. 010 - 4667164 of 06 
51950097.

• Lezing in Bibliotheek Heem-
stede: Feit en fictie in ‘Het 
verloren symbool’ van Dan 
Brown. Van 20.00 – 21.30 uur, 
door vrijmetselaar Paul Mar-
selje. Locatie: Bibliotheek, Ju-
lianaplein 1 te Heemstede. 
Toegang: 2,50 euro voor leden; 
niet-leden: 4,00 euro. Info: 
023 – 5115300.

Zaterdag 5 juni
• ‘Jarig!’. Verenigingscon-
cert Symfonisch Blaasorkest, 
Teisterband en Heemsteeds 
Jeugdorkest in aula College 
Hageveld. Aanvang: 19.30 uur. 
Info: www.sbo-heemstede.nl

Regio
Tot en met zaterdag 29 mei
Azië festival Mondiaal Cen-
trum Haarlem. Muziek, film, 
literatuur en theater. Lan-
ge Herenvest 122. Informatie: 
www.mondiaalcentrumhaar-
lem.nl

Zaterdag 29 mei
• Rommelmarkt in Verpleeg-
tehuis Den Weeligenberg van 
10.00 tot 16.00 uur Nieuwe 
weg 1 in Hillegom, telefoon: 
023-8911800.

Agenda
Cultuur • Operette concert in de 

Radiokerk aan de Vijverweg 
14 te Bloemendaal met hoog-
tepunten uit o.a. Die Fleder-
maus  – Johann Strauß jr.
Aanvang: 19.45 uur. Toegang: 
10 euro (65+ 5 euro). Kaarten: 
Ria van Dijk, tel. 023-5251640.

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

• Vanaf 23.00 uur: Meerjazz-
festival Hoofddorp met di-
verse artiesten. Zie ook:  
www.meerjazz.nl

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

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

• Vereniging Soefi Contact: 
100 jaar Universeel Soefisme, 
lezing door Ameen Carp. Lo-
catie: Soefi Huis aan Burgwal 
38-40 te Haarlem. Aanvang: 
11.00 uur. De toegang is gra-
tis. Informatie www.soefi-con-
tact.nl  Mw. M.J.H. Staphorst-
Visser, 023-5272249.

• Snuffelmarkt in Kennemer 
IJsstadion Haarlem, 10- 17 
uur, IJsbaanlaan 4 A (Rand-
weg ) te Haarlem.
Info: Org.buro Van Aer-
le, tel. 0492-525483 of  06-
53848622.

• Tussen 10-18 uur tradi-
tionele Voorjaarsmarkt in 
Zandvoort Centrum Kijk 
voor meer informatie op  
www.zandvoortpromotie.nl

Azië festival nog tot en met 29 mei:
Film, muziek, theater en literatuur!
Regio – Op 20 mei jl. ging het 
Azië Festival van start. Het Mon-
diaal Centrum Haarlem sluit 
haar eerste seizoenshelft 2010 
af met het ‘Aziëfestival’. Nog tot 
en met 29 mei kunt u genieten 
van een aantal bijzondere con-
certen, literatuur, film en thea-
ter uit dit aanstormend wereld-
deel. In negen dagen bezoekt 
u via Japan, de Molukken, Ba-
li, Pakistan, India en Oost- Timor 
ook China.

‘De 21ste eeuw wordt de eeuw 
van Azië’, wordt wel beweerd. 
Men doelt dan vooral op de 
onwaarschijnlijke economische 
groei die wordt bereikt in landen 
als China en India.  En met eco-
nomische dominantie zal Azië 

ook cultureel steeds belang-
rijker worden. Het Aziefestival 
biedt u daartoe een goede ge-
legenheid. Mis ‘t niet! Het adres 
is: Lange Herenvest 122, Haar-
lem. Meer info: www.mondiaal-
centrumhaarlem.nl

Woensdag 26 mei, 20.00 uur
Mondiaal Literair: ‘India, Heilig 
en Hels’. Literaire talkshow met 
Amal Chatterjee, Anil Randas en 
Hans Plomp. Interviews door Pe-
ter de Rijk. Gastheer is uitgever 
Franc Knipscheer.  Toegang 5,00 
euro. Op vertoon bibliotheek-
pasje één gratis introducé. 

Donderdag 27 mei, 20.00 uur
Theatervoorstelling: Mala Kis-
hoendajal speelt de monoloog 
‘Mea Memoria’, een eerbetoon 
aan Rabindranath Tagore, eer-
ste Indiase winnaar van de No-
belprijs voor literatuur. Begelei-
ding: Wendy Rijken, harp. Toe-
gang 7,50 euro.

Zaterdag 29 mei, 20.30 uur
Slotconcert door Daarya, de po-
prockband van Raj Mohan, met 
een spannende mix van India-
se muziek, pop en jazz. Toegang 
7,50 euro.

Raj Mohan en band. Foto: Wouter van Haaften.

Mala Kishoendajal.

Planeten, ontstaan, oerknal...
Basiscursus Sterrenkunde 
start in september
Regio - Met de opzienbarende 
ontdekkingen van planeten rond 
andere sterren dan onze zon is 
een nieuw hoofdstuk geopend 
in de kennis van het heelal en 
ons eigen zonnestelsel. Aan de 
hand van informatie opgedaan 
tijdens de cursus “Basisken-
nis Sterrenkunde” kan men dit 
en ander nieuws op het gebied 
van sterrenkunde en ruimtevaart 
wellicht beter plaatsen.

De Stichting Volkssterrenwacht 
Copernicus organiseert in het 
najaar van 2010 opnieuw deze 
cursus Basiskennis Sterrenkun-
de. De cursus is bedoeld voor 
een algemeen geïnteresseerd 
publiek en vereist geen bijzon-
dere voorkennis. Met deze cur-
sus krijgen de deelnemers een 
goed beeld van de sterrenkun-
de, waarin onder meer aandacht 
wordt besteed aan onze zon, de 
maan, de planeten van ons zon-
nestelsel, het ontstaan en de le-
vensloop van sterren, de oerknal 
en de ontwikkeling van het heel-
al.
De cursus bestaat uit tien lessen 

en wordt op dinsdagavonden ge-
geven tussen 20.00 en 22.00 uur 
op de locatie van de volksster-
renwacht: schuin achter het be-
zoekerscentrum De Zandwaaier 
aan de Zeeweg in Overveen. De 
cursus begint bij voldoende be-
langstelling op dinsdag 21 sep-
tember. De kosten van de cursus 
bedragen 115,00 euro en zijn in-
clusief het boek ‘Kijk op de Kos-
mos’ en een geplastificeerde 
draaibare sterrenkaart.

Meer informatie is te vinden op 
www.sterrenwachtcopernicus.
nl. Voor het zich opgeven voor 
deze cursus kunt u bellen naar 
023-5384656. Ook kunt u zich via 
e-mail opgeven bij: f.j.albers@
hccnet.nl of via www.sterren-
wachtcopernicus.nl. U kunt zich 
natuurlijk ook tijdens de ope-
ningstijden van de sterrenwacht 
opgeven. De volkssterrenwacht 
is, met uitzondering van de pe-
riode juni-augustus, iedere vrij-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur en elke eerste zaterdag van 
de maand tussen 13.00 uur en 
17.00 uur geopend.

Casca Jeugd
Sleepover-
minikamp 

Heemstede - Vind jij “’t Is 
weer Vrijdag” ook zo leuk dat 
je wel zou willen blijven sla-
pen? Nou, dat kan! 
Op vrijdag 4 juni is er een 
Sleepover/Minikamp, met 
alle ingrediënten die een 
echt kamp ook heeft. Er is 
natuurlijk een nachtspel, een 
kampvuur, enz. enz. 

Er kunnen maximaal 20 tie-
ners meedoen, en er zijn er 
minimaal 15 nodig, zodat dit 
minikamp door kan gaan…. 
dus geef je snel op. Neem 
een slaapzak en een mat-
je mee. Opgeven kan bij: 
de receptie van de Luifel 
023-548 38 28–1 of Plexat: 
tel: 023-548 38 47 of mail 
naar plexat@casca.nl. Dat 
wordt vet!

‘t Is weer Vrijdag is altijd in 
de jongerenruimte van Plexat 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.



Heemstede – Het is het laat-
ste stukje Heemstede tegen het 
Bennebroekerbos aan naast 
de parkeerplaatsen van de Lin-
naeushof, waar ruiters de ruim-
te en rust vinden om te oefe-
nen voor het edele carrouselrij-
den. De historie van het carrou-
selrijden gaat terug helemaal tot 
de Middeleeuwen. Bij de ridder-
toernooien werden door deelne-
mers, in feestelijke kleding, rij-
kunstige voorstellingen gegeven. 
Tegenwoordig is de kleding bij-
na altijd zwart/wit met of zonder 
cap. Een carrousselgroep be-
staat uit een even aantal ruiters 
van bijvoorbeeld 6 t/m 12 rui-
ters die in een geordende colon-
ne met tweeën naast elkaar een 
aantal fi guren uitvoeren. Deze 
fi guren worden gereden op de 
muziek die door de groep zelf is 
samengesteld. Het is een show 
van een aantal ruiters met frie-
zen die precies een uitgevoerde 
en met stijl fi guren rijden. Het ef-
fect ontstaat door de uniformi-

teit van de groep, waarbij geen 
enkele ruiter of paard opvalt, het 
tempo, de onderlinge afstand en 
afstemming op elkaar, het niveau 
bepalen. Als soldaten zo oefenen 
heet het exerceren, bij grote zee-
vlootmanifestaties heet het ad-
miraalzeilen. Carrouselrijden is 
een van de weinige teamspor-
ten binnen het paardrijden. Jong 
en oud rijden al meer dan veertig 
jaar paard op de manege van de 
familie MacDonald. De Pinkster-
carrousel zou worden afgesloten 
met een optreden van Imca Ma-
rina. Zij liet het afweten wegens 
ziekte en Ben Cramer vulde de 
grote ruimte van de manege met 
zijn volle stem en reikte de tradi-
tionele lintjes uit. Manege Rust-
hof bestaat al meer dan 40 jaar 
en is een begrip in Heemstede 
en omgeving. De pony’s en paar-
den leven er in een kudde en ge-
nieten veel vrijheid in een stukje 
Heemstede waar je het autotijd-
perk even vergeet.
Ton van den Brink
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Samen Eten.‘Eten wat de pot schaft’
Op de laatste dinsdag van de maand kan sa-
men met leeftijdsgenoten worden genoten van 
een heerlijke maaltijd. Men hoeft even voor die 
dag geen menu te bedenken, want het thema in 
2010 is:  ‘Eten wat de pot schaft’.
Voor dinsdag 29 juni staat op het menu: Chinese 
kippensoep, Nasi Goreng,  Sambalboontjes, Ba-
bi Pangang, Kroepoek, Atjar en als dessert  Ci-
troenvla. De maaltijd wordt besloten met een 
kopje koffi e of thee. Vanaf 12.30 uur wordt men 
welkom geheten door de gastvrouwen van WOH. 
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn te koop van-
af de eerste dinsdag van de maand bij de re-
ceptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. 

Workshop Mandala tekenen bij Welzijn
Ouderen Heemstede
Maak kennis en wordt verrast door de eerste 
beginselen van het mandala tekenen. Tekenkwa-
liteiten zijn niet nodig, laat de inspiratie spre-
ken. 
Woensdag 30 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur 

geeft Kitty van Pel, tekendocent een ‘Workshop 
Mandala tekenen’ bij Welzijn Ouderen Heemste-
de.  Via een fotopresentatie geeft zij informatie 
met het thema lijnen en vormen. Daarna gaat 
ieder zelf aan de slag. Alle materialen en beno-
digdheden zijn aanwezig. 
De kosten bedragen 5,00 euro inclusief mate-
riaal en een kopje koffi e/thee. Wel van tevo-
ren inschrijven! Voor opgave en verdere inlich-
tingen:
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. 

Zomertochtjes met de KO-Bus
WOH organiseert 22 tochtjes op de woensdag-
middag in de maanden april t/m september.
Onbezorgd even een middag genieten van steeds 
weer een ander stukje van Noord- of Zuid-Hol-
land. De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’. Er is 
plaats voor 7 personen. 
Tijdens de rit is er altijd een stop voor een kop-
je koffi e of thee met gebak, dit is bij de prijs 
inbegrepen. In de volgende tochtjes zijn nog 
enkele plaatsen vrij:
4 aug.  Rondvaart Het Groene Hart 29,50 euro; 
11 aug.  Waterleidingduinen         17,00 euro;
25 aug.  Omgeving Gouda langs de Boskoopse 
kwekerijen       19,00 euro.

Voor folders met het programma, opgave en in-
schrijfformulier kan men terecht bij Welzijn 
Ouderen Heemstede.

Vrijwilligerswerk Dagcentrum
Voor het dagcentrum Lieven de Key zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die één dag of één dag-
deel zich willen inzetten. Het dagcentrum geeft 
een daginvulling aan ouderen die geïndiceerd 
zijn door Loket Heemstede. 
Het dagcentrum is een samenwerkingsverband 
van de SHDH en WOH .
De vrijwilliger werkt samen met de beroeps-
kracht en valt onder het vrijwilligers-beleid van 
de SHDH.  Men kan contact opnemen met Wil-
lie Chermin, sociaal-cultureel werker van WOH, 
telefoon 528 85 10. 

Overbos
Op het zondagmiddagpodium is er een optreden 
van het koor ‘Te Hooghe Noot’, uit Noordwijk.
Men is welkom op zondag 13 juni om 15.00 in 
de Tuinzaal van het Overbos. Toegang is 4,- eu-
ro inclusief een kopje koffi e of thee.
Het Overbos, Burgemeester van Lennepweg 35, 
telefoon 023-892 89 00.

website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten.‘Eten wat de pot schaft’

geeft Kitty van Pel, tekendocent een ‘Workshop 
Mandala tekenen’ bij Welzijn Ouderen Heemste-
geeft Kitty van Pel, tekendocent een ‘Workshop 
Mandala tekenen’ bij Welzijn Ouderen Heemste-
geeft Kitty van Pel, tekendocent een ‘Workshop 

de.  Via een fotopresentatie geeft zij informatie 
met het thema lijnen en vormen. Daarna gaat 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Zandvoorters exposeren
Heemstede - Na de succesvolle ‘Bestorming’ van Haarlem door 
de Beeldende Kunstenaars Zandvoort volgt nu dan ook Heemste-
de. In Heemstede presenteren zij recent werk, dat nog te zien is 
tot 5 juni in Het Kunstbedrijf.
Locatie: Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56 a, Heemstede Het 
Kunstbedrijf is geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00-
17.00 uur.

Welzijn Ouderen Heemstede
Cursus mobiele telefoon
Heemstede - Leerlingen van 
het Nova-College leren oude-
ren de vele mogelijkheden van 
hun eigen mobiel. Hoe werkt de 
mobiel? Een sms bericht ope-
nen en een sms bericht sturen. 
De cursus bestaande uit 3 bij-

eenkomsten op woensdagmid-
dagen 2, 9 en 16 juni van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 15,00 eu-
ro incl. koffi e of thee. Informa-
tie: Welzijn Ouderen Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24, tele-
foon 023-528 85 10.

Ruimte, rust, ruiters bij 
manege Rusthof
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Workshop 'Omgaan 

met hangjongeren' 

•  Werk aan de weg

•  Tweede Kamer Verkiezingen 

9 juni 2010

•  Aanvulling uitgangspunten 

bestemmingsplannen

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Op dinsdag 1 juni 2010 (in 
HeemstedeNieuws van woensdag 19 mei 
is abusievelijk 2 juni vermeld) is er een 
inloopavond over het voorlopig ontwerp 
van de herinrichting van de Herenweg.

De gemeente wil begin volgend jaar 

starten met de herinrichting van het deel 

tussen de Kerklaan-Eykmanlaan tot de 

Koediefslaan. Het voorlopig ontwerp van 

de nieuwe inrichting ligt nu ter inzage. U 

kunt tot 30 juni 2010 hierover uw mening 

geven. Op dinsdag 1 juni 2010 is er een 

inloopavond in de Burgerzaal van het raad-

huis. Tussen 19.30 tot 21.00 uur kunt u het 

plan bekijken, hierbij uitleg krijgen en kunt 

u reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij 

binnenlopen, het is dus niet noodzakelijk 

dat u vanaf het begin van de inloopavond 

aanwezig bent.

Het voorlopig ontwerp omvat de 
volgende onderdelen: 
-  Twee varianten van de huidige kruising 

Herenweg-Kerklaan. Een variant gaat uit 

van een rotonde. In de andere variant 

worden de verkeerslichten vervangen.  

-  Het versmallen van de rijbaan voor het 

autoverkeer tot 7.00 meter en hierbij het 

bestaande asfalt vervangen door geluids-

arm asfalt. 

-  Vrijliggende fi etspaden langs het gehele 

wegvak die voorzien worden van rood 

asfalt. 

-  Het verbeteren van de groene uitstraling 

van de Herenweg door het aanplanten 

van ongeveer 30 nieuwe eiken in de berm 

tussen de fi etspaden en de rijbaan.

De daadwerkelijke herinrichting zal in het 

begin van 2011 starten.

Meer informatie
De tekeningen van het complete herin-

richtingsplan kunt u inzien in het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 of downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Schriftelijke reacties 

kunt u voor 30 juni sturen naar: Gemeente 

Heemstede, t.a.v. afdeling Voorbereiding 

Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ  

Heemstede.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Sjoerd Vente van de afdeling Voorbereiding 

Openbare Ruimte, bereikbaar via telefoon-

nummer (023) 548 57 87.

Op woensdag 23 juni zal de gemeente Heemstede in samenwerking met de politie een 

schouw houden in de Indische Wijk en Valkenburgerplein en omgeving. Politie en gemeente 

zullen inventariseren of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud en de hand-

havingsacties zijn uitgevoerd. De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: Schoon, heel en 

veilig. Dat betekent dat tijdens de schouw wordt gelet op de bestrating, straatmeubilair, 

groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en foutparkeren. 

Als u bewoner bent van deze wijk kunt u knelpunten die het algemeen belang van uw buurt 

aangaan aan ons melden via wijkschouw@heemstede.nl. 

Wilt u meer weten over deze wijkschouw dan kunt u contact opnemen met Dick Nieuweboer, 

adviseur openbare orde en veiligheid via telefoonnummer (023) 548 57 45 of via e-mail 

dnieuweboer@heemstede.nl. 

Van 21 mei tot en met 25 juni 2010 

exposeert Monaa van Vlijmen met haar 

schilderijen in de Burgerzaal van het 

raadhuis in Heemstede. Het thema van 

de expositie is ZICHT OP ZEE.

Als een visuele jutter zwerft Van Vlijmen 

langs het strand, op zoek naar het wezen 

van haar eindeloze onderwerp: de zee. 

Met zijn horizon waar twee elementen 

elkaar raken, de permanente beweging 

van het licht, het water en de wolken.

Het is niet verwonderlijk dat ZICHT OP 

ZEE nooit verveelt en telkens weer nieuwe 

beelden oplevert, van gepassioneerd 

realistische schilderijen en tekeningen 

tot analytisch abstract werk. Op deze 

expositie ziet u wat de jutter zoal vindt.

Tijdens de openingstijden van het 

raadhuis bent u van harte welkom de 

expositie van Monaa van Vlijmen te 

komen bewonderen.

Inloopavond herinrichting 
Herenweg tussen Kerklaan en 
Koediefslaan

Wijkschouw Indische Wijk en 
Valkenburgerplein e.o.

Expositie ‘Zicht op zee’ van 
Monaa van Vlijmen
21 mei t/m 25 juni in de Burgerzaal van het raadhuis



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  2 6  M E I  2 0 1 0

Workshop 'Omgaan met 
hangjongeren'

Veel mensen ervaren weleens overlast van 

hangjongeren op 

straat. Het kan 

gaan om bijvoor-

beeld  

geluidsoverlast, 

vernieling, het achter-

laten van afval of het blokkeren van 

de doorgang op de openbare weg. Hoe ga 

je om met deze jongeren? Pedagoog Hans 

Kaldenbach, werkzaam bij de Hogeschool 

Utrecht, gaat hierover met u in gesprek en 

laat u oefenen met een acteur. Hans 

Kaldenbach is de auteur van het boek 

‘Hangjongeren, 99 tips voor buurt-

bewoners en voorbijgangers’ en geeft ook 

instructie aan medewerkers van o.a. de 

politie, sportinstellingen, scholen en 

gemeenten.

De afgelopen maanden heeft hij bij veel 

kleine en grote gemeenten deze workshop 

met veel succes gegeven.

Programma
De avond begint met een algemene inleiding 

over hoe je met hangjongeren kunt omgaan. 

Daarna wordt er met een acteur geoefend op 

situaties die bij uzelf in de buurt spelen. 

Belangrijkste uitgangspunt van de work-

shop is dat je eerst contact legt met de 

jongeren, liefst op een moment dat er nog 

niets aan de hand is. Het kan dan gaan om 

het eenvoudig groeten van jongeren.

Als je geïnvesteerd hebt in het contact is 

het naderhand makkelijker om de jongeren 

een keer aan te spreken op hun 

gedrag. Hans Kaldenbach 

toont geen begrip voor ver-

keerd gedrag van jongeren 

maar vindt het wel 

belangrijk dat we 

leren begrijpen waar-

om zij zich op een 

bepaalde manier 

gedragen.

Ondanks het wel 

degelijk serieuze 

karakter van de 

workshop kunt u 

wellicht ook getuige 

zijn van enkele 

hilarische momenten 

die het oefenen met de 

acteur oplevert.

Kortom er zal ook 

veel gelachen worden.

Locatie
De workshop vindt plaats in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin, Lieven de Keylaan 7. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De 

workshop begint om 19.30 en duurt tot 

21.45 uur. Toegang gratis.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 30 inwoners deel-

nemen. Daarom verzoeken wij u om u van 

te voren aan te melden. 

U kunt dit het liefst doen via e-mail 

postbusveiligheid@heemstede.nl (vermeld 

uw naam, telefoonnummer en met hoeveel 

personen u komt) of telefonisch bij de heer 

D. Nieuweboer, telefoon (023 ) 548 57 45.

Wilt u meer van Hans Kaldenbach weten, 

dan kunt u terecht op zijn website, 

www.hanskaldenbach.nl.

Alle deelnemers ontvangen het boek van 

Hans Kaldenbach!

Werk aan de weg   
Brabantlaan, tussen Utrechtlaan en Zeelandlaan 
Tot eind mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Utrechtlaan en 

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

afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aan-

gegeven.

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

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

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

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

-  In de week van 7 tot en met 11 juni is de Van den Eijndekade een aantal dagen afgesloten 

voor alle verkeer. Nadere informatie volgt.

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

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

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

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

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

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

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

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

-  Vanaf 31 mei tot ongeveer 25 juni 2010 is het gedeelte vanaf de Hendrik Peeperkornstraat 

tot de Spaarnzichtlaan afgesloten voor autoverkeer (werkfase 8). Voetgangers (met de

fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied. 

-  In deze periode is de kruising Binnenweg-Hendrik Peeperkornstraat afgesloten voor auto-

verkeer. De kruising Binnenweg-Spaarnzichtlaan blijft in deze werkfase open.

- In de Spaarnzichtlaan geldt tijdelijk éénrichtingsverkeer naar de Binnenweg toe.

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

geleid. Het doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Oosterlaan en 

Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid. 

-  Vrachtverkeer met een lengte boven de 10 meter kan niet via de omleidingsroute rijden. 

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

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

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

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.

Op maandagavond 7 juni 2010 organiseren de gemeente Heemstede en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin een workshop 'omgaan met hangjongeren in de buurt'. In de 
workshop leert u in circa 2 uur hoe u door te investeren in een goed 
contact met de jongeren hen makkelijker kunt aanspreken als er overlast ontstaat. 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd voor de workshop.
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Tweede Kamer Verkiezingen 9 juni 2010
Legitimatieplicht bij de verkiezingen
Op woensdag 9 juni 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Tweede 

Kamer. Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt 

stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas ook een legitimatiebewijs kunt over-

leggen. Uw legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identifi ceren mag u niet stemmen. 

Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen 

(de onderhandse machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs mee-

nemen. Ook hier geldt dat het legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. Zonder 

dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Als uw legitimatiebewijs meer dan vijf jaar verlopen is of als u geen legitimatiebewijs heeft, 

dan kunt u uiterlijk een week voor de verkiezing een nieuw legitimatiebewijs aanvragen. 

Een andere mogelijkheid is, dat u iemand anders een volmacht geeft om voor u te 

stemmen. Hiervoor zijn aparte groene formulieren verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 

Dit formulier moet uiterlijk 26 mei volledig ingevuld en door u en de gemachtigde onder-

tekend bij de afdeling Publiekszaken binnen zijn. De gemachtigde krijgt dan tijdig voor de 

verkiezing een volmachtbewijs, waarmee uw stem uitgebracht kan worden. Voor deze vorm 

van volmacht is geen legitimatiebewijs nodig.

Vervangende stempas
Als u uw stempas kwijtgeraakt bent, kunt u tot uiterlijk 8 juni 2010, 14.00 uur bij de afdeling 

Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet 

meer mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen.

Mocht u uw stempas al omgezet laten hebben in een kiezerspas, dan is het aanvragen van 

een vervangende stempas niet meer mogelijk. Ook in dat geval is het niet meer mogelijk om 

uw stem uit te brengen.

Adressen stembureaus verkiezing 
Op 9 juni kunt u in elk van de onderstaande bureaus uw stem uitbrengen. Deze zijn ook 

toegankelijk voor mindervaliden. Vergeet u niet uw stempas en een geldig of maximaal vijf 

jaar verlopen legitimatiebewijs mee te nemen?

Nummer Aanduiding stemdistrict  Adres stemdistrict

1 Raadhuis    Raadhuisplein 1

2 Heemhaven   Von Brucken Focklaan 20

3 Casca Het Honk   Molenwerfslaan 11
4 Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209 Glipper Dreef 209

5 Princehof    Glipperweg 57

6 Schoolgebouw   Reggelaan 14

7 De Evenaar   Van der Waalslaan 33

8 De Luifel    Herenweg 96

9 Bibliotheek   Julianaplein 1

10 Het Overbos   Burgemeester van Lennepweg 35

11 Crayenesterschool   Crayenestersingel 37

12 Bosch en Hovenschool, A Pauwlaan 19 Adriaan Pauwlaan 19

13 Station, Roemer Visscherplein  Roemer Visscherplein
14 Kennemerduin   Herenweg 126
15 Spaarne Ziekenhuis   Händellaan 2
16 Welzijn Ouderen Heemstede  Lieven de Keylaan 24
17 Voorwegschool   Voorweg 24
18 Nicolaas Beetsschool  Sportparklaan 1-3

Alternatieve tellocaties
Het college heeft besloten de volgende stembureaus op het raadhuis de stemmen te laten 

tellen:

- Station

- Schoolgebouw Reggelaan

- Spaarne Ziekenhuis

- Casca Het Honk

- Eén van de twee stembureaus op de Princehof

In verband met de inrichting van de Burgerzaal voor de verkiezingsuitslag telt ook het stem-

bureau op het raadhuis in een andere ruimte op het raadhuis.

Agenda

Wijziging vergadering gemeenteraad

De agenda voor de eerder aangekondigde openbare gemeenteraadsvergadering van 

27 mei a.s. is gewijzigd. De gewijzigde agenda luidt als volgt:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 27 mei 2010 

- Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid

- Benoeming in commissies

- Vragenuur

- Benoeming extern lid Rekenkamercommissie - bespreekstuk

- Vaststelling ISV-programma Heemstede 2010-2014 - bespreekstuk

- Wijziging tarieventabel bij Legesverordening - bespreekstuk

- Jaarrekening 2009 gemeente Heemstede - bespreekstuk

- Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Heemstede - hamerstuk

- Herziening Verordening commissie bezwaarschriften - hamerstuk

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

- Wat verder ter tafel komt

De raadsvergadering vindt plaats om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 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 

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.083 het uitbreiden van een woonhuis en - Pieter de Hooghstraat 10

 plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak

2010.094 het uitbreiden van een kantoorpand - Nijverheidsweg 39

2010.107 het vernieuwen van reclame - Herenweg 96

2010.108 het wijzigen van de voorgevel en - Reigerlaan 12

 doorbreken muur

2010.109 het plaatsen van een tuinkist in  - Jacob de Witstraat 4

 de voortuin 

2010.110 het aanleggen van een voetgangerstunnel -  ten westen van de   

 Cruquiusbrug,   

N201Kadastraal C 5101

2010.111 het bouwen van een garage - Alberdingk Thijmlaan 73

2010.112 het wijzigen van de voorgevel - E. van Slogterenlaan 4

2010.113 het plaatsen van een dakkapel op - Reigerlaan 14

 het zijgeveldakvlak, doorbreken muur

 en wijzigen van de voorgevel van de garage

2010.115 het plaatsen van een waterglijbaan - Sportparklaan 16

 bij het Sportplaza Groenendaal

2010.116 het plaatsen van een dakkapel op - Kraanvogellaan 5

 het voor- en achtergeveldakvlak

2010.117 het uitbreiden van een woonhuis - Overboslaan 5

2010.118 het uitbreiden van twee woonhuizen - César Francklaan 35 + 37

Vervolg op pag. 4
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Vervolg bouwplannen Aanvulling uitgangspunten bestemmingsplannen 
'Woonwijken Zuidoost', 'Woonwijken Zuid en West' 

en 'Woonwijken Noordoost'Aanvraag sloopvergunning
2010.914 het verwijderen van asbest - Dr. Thorbeckelaan 114

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  27 mei 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 21 mei 2010)
2010.084 het plaatsen van een erfafscheiding - Heemsteedse Dreef 241

2010.085 het wijzigen van de voorgevel - Els van Roodenlaan 11

2010.096 het plaatsen van een overkapping - Heemsteedse Dreef 262

2010.097 het wijzigen van de achtergevel - Oosterlaan 2

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 21 mei 2010)
2010.079 een indelings- en bestemmingswijziging - Herenweg 17A

2010.080 het wijzigen van een kantoor - Prinsenlaan 99

 naar een woonhuis

Verleende sloopvergunningen (verzonden 18 mei 2010)
2010.910 het gedeeltelijk slopen van - Glipper Dreef 209

 zorgcentrum Bosbeek

2010.911 het verwijderen van asbest - Eikenlaan 7

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 27 mei 2010 op maandag tot en met donder-

dag 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.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 21 mei 2010)
en ontheffing bestemmingsplan

2010.015 het verhogen van de nok en uitbreiden - Alberdingk

 1e verdieping van het woonhuis    Thijmlaan 28

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  27 mei 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan 

bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 25 maart 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.088 het vergroten van een ballenvanger - Constantijn Huygenslaan

2010.105 het plaatsen van een aanduidingsbord - Cruquiusweg 39

De verzoeken liggen vanaf 27 mei 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

over zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Lichtmasten Sportpark Groenendaal
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na advies van de raadscommissie Ruimte op 

11 mei 2010 hebben besloten om in aanvulling op de uitgangspunten voor de bestemmingsplannen 

'Woonwijken Zuidoost', 'Woonwijken Zuid en West' en 'Woonwijken Noordoost' te bepalen dat de 

toegestane hoogte voor lichtmasten op het Sportpark Groenendaal tot 18 meter wordt vergroot.

Het besluit is op deze datum tevens in werking getreden.

Uitgangspunten voor de nieuwe bestemmingsplannen
De gemeente werkt aan actualisering van de bestaande bestemmingsplannen. 

In dit kader zijn in juni 2009 door burgemeester en wethouders en de raadscommissie Ruimte de 

uitgangspunten voor de bestemmingsplannen 'Woonwijken Zuidoost', 'Woonwijken Zuid en West' en 

'Woonwijken Noordoost' vastgelegd en gepubliceerd in deze rubriek. 

Niet alleen zijn de algemene uitgangspunten vastgesteld die verwerkt worden in alle nieuw op te 

stellen bestemmingsplannen, maar ook specifi eke uitgangspunten voor de hiervoor genoemde drie  

bestemmingsplannen. 

Aanvulling uitgangspunten bestemmingsplan 'Woonwijken Zuidoost'
Zo is ook voor Sportpark Groenendaal, dat is gelegen in het plangebied van het nieuwe 

bestemmingsplan 'Woonwijken Zuidoost', bepaald:

“Op het sportpark komen de huidige hoofdgebouwen in bouwvlakken te liggen voorzien van een 

maximale goot- en nokhoogte overeenkomstig de feitelijke situatie. Eventueel bestaande 

bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden positief bestemd. Het huidig gebruik 

zal worden voortgezet.”

Voor wat betreft de verlichting van de velden geldt op grond van de Bouwverordening nu een 

maximale hoogte voor de lichtmasten van 15 meter. Gebleken is echter dat bij plaatsing van licht-

masten van deze hoogte niet kan worden voldaan aan de geldende richtlijnen voor licht- en 

verlichtingssterkte. Voorts is gebleken dat ook de lichthinder voor de omgeving alleen met licht-

masten van minimaal 18 meter tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.

Naar aanleiding hiervan hebben burgemeester en wethouders en de raadscommissie Ruimte 

besloten om in aanvulling op het uitgangspunt voor het sportpark te bepalen dat in het geval van 

toekomstige aanvulling of vervanging van lichtmasten als toegestane hoogte 18 meter wordt aan-

gehouden. 

Nu geen reactie of bezwaar en beroep mogelijk
Met deze publicatie willen wij tijdig duidelijkheid geven over het gewenste ruimtelijk beleid voor de 

genoemde bestemmingsplannen. Het betekent echter niet de formele start van de voorbereiding en 

de inspraak van het bestemmingsplan. Voor de bestemmingsplannen 'Woonwijken Zuidoost', 

'Woonwijken Zuid en West', en 'Woonwijken Noordoost' zal dit gebeuren zodra de ontwikkelingen per 

bestemmingsplangebied bekend zijn. U kunt op dat moment ook uw mening geven over de uitgangs-

punten.

Wij brengen u hierover t.z.t. op de hoogte via bekendmakingen in HeemstedeNieuws. 

Om deze reden kunt u tegen dit besluit ook nog geen bezwaar of beroep aantekenen.

Dit is pas mogelijk nadat het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen een verleende 

bouwvergunning voor de plaatsing van lichtmasten hoger dan de nu toegestane 15 meter.  

Ter inzage
De uitgangspunten van de bestemmingsplannen 'Woonwijken Zuidoost', 'Woonwijken Zuid en West', 

en 'Woonwijken Noordoost' kunt u vinden op de website www.heemstede.nl (Zie: woon & woon-

omgeving  Bestemmingsplannen). 
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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 burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 

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

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

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

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van 
beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrek-
king heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Handhavingsactie speedboot gemeentelijke haven
In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en 

binnenwateren is in opdracht van burgemeester en wethouders een speedboot met blauw 

dekzeil in de gemeentelijke haven ter hoogte van de Industrieweg 10 gelicht. 

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van 13 weken - met ingang van 26 mei 

2010 - opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige 

eigenaar zijn vaartuig ophalen onder betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig 

niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig verkopen dan wel 

vernietigen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, telefoon (023) 548 56 30.

Er zijn kapvergunningen verleend voor:

Van Merlenlaan 38
Het kappen van 1 abeel en esdoorn op het perceel Van Merlenlaan 38, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie B 08281. De bomen wordt gekapt omdat er grote kans op schade 

bestaat aan de bebouwing op het perceel.

Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4:10d van de APV het volgende bijzondere 

vergunningsvoorschrift verbonden:

-  De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn 

afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 

wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Dinkellaan 2
Het kappen van 1 els op het perceel Dinkellaan 2, kadastraal bekend gemeente Heemstede 

sectie B 07513, in verband met de aanbouw van een serre.

Aan deze kapvergunning zijn op basis van artikel 4:10d van de APV de volgende bijzondere ver-

gunningsvoorschriften verbonden:

-  Voor 31 maart van het jaar na de kap dient 1 boom van de 1e grootte (bijvoorbeeld een eik, beuk, 

of linde) met een stamomtrek van 20/25 cm op het perceel te worden geplant.

-  De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn 

afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 

wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Er is een kapvergunning geweigerd voor:

Scheldelaan 5
Het kappen van 1 populier op het perceel van Scheldelaan 5, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede sectie B. 07031. 

Ingevolge artikel 4:10c lid 2 van de APV kunnen burgemeester en wethouders de vergunning in het 

belang van onder andere beeldbepalende waarden en waarden van stads- en dorpsschoon 

weigeren. 

Deze populier is een beeldbepalende boom en is belangrijk voor zijn omgeving. Het belang van 

verlening van kapvergunning weegt niet op tegen de beeldbepalende waarde van de boom.

Ook heeft de boom een grote waarde voor stads- en dorpsschoon vanwege zijn uitstraling en beeld-

bepalendheid voor een groot deel van de Rivierenwijk. 

Op grond van artikel 4:10c lid 2 APV is besloten de kapvergunning te weigeren.

Deze besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf  26 mei 2010 zes weken ter inzage in de hal 

van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken.

Kapvergunningen
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Examentijd
Soms haat ik je

Soms verlang ik naar je
Sommige mensen denken dat

Jij mijn grote liefde bent,
Maar die hebben jou beslist niet goed gekend

Want ook al bleef ik je jaren trouw
Ik weet dat ik toch niet van je hou

Uren heb ik voor je geploeterd
Door jou werd ik vaak uitgefoeterd

Binnenkort hoop ik van je verlost te zijn
En dan wordt het leven eindelijk fijn!

Nog een paar weken,
Dan zijn we eindelijk samen...

Ik en jij... Examen!
Carla Häcker-Kroonenburg.

Heemstede - Op Basisschool De 
Ark was het vrijdag feest. Daarom 
zijn de kinderen door de school 
getrakteerd op een heel bijzon-
der cadeau. Samen met een ech-
te kunstenares maken zij een 
muurschildering zodat de entree 
een heus kunstwerk is gewor-
den! De leerlingen van groep 1 t/
m 4 vervaardigden de ontwerp-
schetsen. De kunstenares heeft 
daarmee een ontwerp samen-
gesteld en is met kinderen van 
groep 5 t/m 8 (samen met enkele 
ouders) aan de slag gegaan met 
de muurschildering. Donderdag 
werken de kinderen tussen 9 en 
14 uur hieraan verder.

INGEZONDENKleurrijke school, de Ark


