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Ravage op de
rijbaan

Zilveren Maanvlinder (foto A.E.L. v.d. Berg).

Laatste Zilveren Maanprijs
heemstede - Drie natuur- en mili euorganisa tie s reik en in
dus extra reden om vrijwilligers
2011 voor de tiende en laatste keer de zilv eren maanprijs uit ,die zich inzetten voor natuur en
de prijs voor vrijw illig natuur-, milie u- of landschapsbeheer in
milieu in het zonnetje te zetten.
noord-holland. iedereen die een geslaagd project of baanbre- U kunt uzelf, uw eigen groep,
kende activiteit op het gebie d van natuur, milie u of landschap
een persoon of een andere orin noord-holland kent, uit gevoerd door een enthousia ste ganisatie aanmelden voor de Zilvri jwilliger of vrijw illigersgr oep tussen september 2010 en
veren Maanprijs. Aanmeldingen
september 2011, kan deze nu voordragen voor de prijs.
dienen uiterlijk maandag 1 november binnen te zijn bij de MiDe Zilveren Maanprijs is be- Holland. Er is destijds besloten lieufederatie Noord-Holland. Dit
doeld om een geslaagd pro- om de prijs voor een periode van is de laatste mogelijkheid om de
ject of baanbrekende activiteit 10 jaar jaarlijks uit te reiken. Dit Zilveren Maanprijs te winnen.
op het gebied van natuur, mi- is dus het laatste jaar dat de prijs Meer informatie en een aanmellieu of landschap in Noord-Hol- bestaat. De Zilveren Maanprijs dingsformulier vindt u op www.
land, uitgevoerd door een en- werd in 2002 voor het eerst uit- zilverenmaanprijs.nl.
thousiaste vrijwilliger of vrijwilli- gereikt. In 2010 ontving Herstel U kunt ook contact opnemen
gersgroep, in het zonnetje te zet- Erfgoed Oosterdel uit Broek op met Milieufederatie Noord-Holten. De prijs is een initiatief van Langedijk de prijs.
land, telefoon 075-635 15 98.
de Milieufederatie Noord-Hol- 2011 is het Europees Jaar van
land, Landschap Noord-Holland de Vrijwilliger. En nu de na- De prijs, bestaande uit een
en IVN Consulentschap Noord- tuur extra onder druk staat is er beeldje gemaakt door mw. F.
Zwaag, ontleent haar naam aan
een in Noord-Holland vrijwel uitgestorven dagvlinder, de Zilveren Maan. Alleen bij Kortenhoef
wist een kleine populatie van de
Zilveren Maan te overleven.

foto noordkust.eu

BINNENKORT
IN VERKOOP!

Bennebroek - In de nacht van
donderdag 19 op vrijdag 20
mei is het rond 04.00 uur enige tijd een ravage geweest op
de Rijksstraatweg. Een auto is
daar in botsing gekomen met
een bushaltepaal en een lantaarnpaal. De zwaarbeschadigde
auto is ongeveer 100 meter
verderop achtergelaten door de
bestuurder. Een andere automobilist reed vervolgens over
de lantaarnpaal heen, die over
de weg lag. Zijn auto raakte
hierbij beschadigd. Beide voertuigen zijn afgesleept en de
politie is daarna een zoektocht
begonnen naar de bestuurder
die er vandoor gegaan is. Waarschijnlijk heeft deze persoon zijn
of haar reis ter voet voortgezet. De politie is bezig met een
onderzoek, maar komt graag in
contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben op de
Rijksstraatweg rond 04.00 uur.
Informatie kan worden doorgegeven aan de politie in Bennebroek via het telefoonnummer
0900-8844.

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

KOGELBIEFSTUKKEN
95
+ GRatis bbq-lot

r6.

3 stuks

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Co Peeperkorn wijst naar Blekersvaartweg.

Wordt voormalig PTT
Postkantoor monument?
Heemstede – “De eerste vergadering waarbij we stoelen moeten bijzetten”. Aldus een trotse voorzitter van de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek, Jaap Verschoor bij de
opening van de jaarvergadering in de Burgerzaal op donderdagavond. Het officiële verplichte gedeelte was een kwestie van een goede voorbereiding
is het hele werk. Volgens rooster
moest Jaap Verschoor aftreden,
hetgeen gebeurde. We zijn even
zonder voorzitter, zo nam secretaris Gerard Bettink waar, Verschoor stelde zich herkiesbaar
en de vergadering kon door. Bij
de rondvraag brak oud Commissaris van de Koningin, Roel de
Wit, een lans voor het behoud
van de bibliotheek. Hij vroeg de
vereniging zich te bewegen in de
discussie. Want de bibliotheek
is een karakterstuk van de Amsterdamse School in het centrum
aan de Dreef.

gevestigd is. Wim de Wagt, architectuurhistoricus, hield een
warm pleidooi voor een monumentenstatus van het voormalig districtspostkantoor uit 1958
van architect Dick Greiner. Greiner is bekend vanwege zijn projecten in betondorp in Amsterdam, het Alhambra, de wat verscholen Huishoudschool in het
Rozenprieel in Haarlem. Greiner
liet in het postkantoor zien welke mogelijkheden het bouwen
met beton gaf. De hoofdconstructie uit gewapend betonnen
portalen waardoor een grote publieksruimte mogelijk was zonder pilaren. De vier grote ramen
tussen de kolommen van de portalen geven veel licht en ruimte,
voor PTT personeel en bezoeker
een fijne, lichte sfeer. Met in de
publiekshal een wandschildering
van Jan Meyer, nu weggestopt

achter kasten, maar in de oude kantine nog zichtbaar en het
markante sculptuur buiten van
Carel Kneulman die ook het Lieverdje aan het Spui in Amsterdam maakte, maar die is van een
van een geheel andere orde. Architectonisch een geslaagde uitwerking van moderne ontwerpprincipes, constructiemethoden
en materialen. Gecombineerd
met enkel traditionele uitgangspunten. De gevel en publieksruimte zijn de belangrijkste aandachtspunten.
Co Peeperkorn
De mooie foto`s uit het jubileumalbum dat de grootvader van
Co Peeperkorn in 1917 kreeg
aangeboden bij het 25 jarig bestaan van de wasserij was voor
HVHB redacteur Marloes van
Buuren de aanleiding om een

diaserie te maken en Co te vragen zijn verhaal over de vijf generaties Peeperkorn aan de Blekersvaartweg te komen vertellen. De gevelsteen als eerste
dia, is gered en siert nu de ingang van appartementen aan de
Blekersvaartweg. De hele diaserie maar misschien nog meer de
ontwapenende manier van Co,
gaf in beeld en woord een indruk
van een wasserij begin 1900 in
Heemstede. Een chique spreekkamer met gasverlichting voor
de welgestelde klanten. Welgestelde klanten, die overigens wel
een week deden met een overhemd maar dan wel met veel losse boorden en manchetten die
weer gestreken moesten worden
door rijen strijksters. De sorteerruimte waar iedereen met de pet
op bezig was met grote wasmanden. De manden van St. Jacob
uit de Plantagebuurt in Amsterdam waar Peeprekorn honderd
jaar voor wasten, waren enorm
groot en bijna niet te tillen. Het
bureau uit 1915 van opa wordt
nog elke dag gebruikt door Co,
heeft nog de schuine schoenplaat waarmee je de laden kon
sluiten. De stoommachine waar
hij als kind mocht komen, de
rest was verboden terrein. De
aparte eetzaal voor de vrouwen.
De schoorsteen die Co vijf meter moest inkorten toen met op
oliestoken overging. Dat slopen kostte drie keer meer dan
het bouwen van de hele schoorsteen.
Binnenwegfilm
Met een vaartje van honderd
van de Eerste Aanleg naar Fixet
Bronsteeweg begon de film
over de vernieuwde Binnenweg. Een opdracht in het kader
van de maatschappelijke stage
van vijf leerlingen van de vierde
klas van college Hageveld. Hilarische interviews met leraar Hillebrand de Lange, Arno Koek
van Boekhandel Blokker, Teun
Verzaal van Brabants Schoenenhuis gaf een verassende kijk
van Bas, Lennart, Jasper, Mark
en Victor van het winkelgebied
waar zoveel Heemstedenaren
trots op zijn.
Ton van den Brink

Burgerlijke
Stand
Heemstede

Postkantoor
Nog een stuk zorg is het oude postkantoor aan de Binnenweg, waarin nu Riviera Maison

(vanaf 5 t/m 18 mei 2011)

Huwelijken:
P. Havinga & D.R. Bos
A.J. de Laet & E.J. van Dam
S.C. Romijn & J.R. Cats
J.B. van der Heijden & N.J.
Stut
R. van Bree & S. Meijer
Bas van der Werff, Lennart Schut, Jasper Pieper, Mark Croes en Victor
Blank op de rode loper bij het Raadhuis.
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Dichtstorten

Mijn winkel-jouw winkel

Gratis goodiebags in
winkelcentrum Heemstede!
Heemstede - Van donderdag
26 mei tot en met zaterdag 28
mei vindt er in het gezellige
winkelcentrum Heemstede een
promotie-activiteit plaats onder
de noemer ‘mijn winkel – jouw
winkel’. De consument ontvangt
bij elke winkel die mee doet aan
deze actie een goodiebag met
inhoud afkomstig van collegawinkeliers.
Over de gehele winkelstraat zijn
er clusters gevormd van maximaal vier winkels die elkaar
hebben benaderd om samen
te werken aan de ‘mijn winkel
– jouw winkel’ actie. Dit omdat

zij bijvoorbeeld hetzelfde type
klanten ontvangen of branchegerelateerd zijn of gewoon omdat ze hele goede buren zijn! Zo
tonen de ondernemers van winkelcentrum Heemstede het gevoel van saamhorigheid en geven zij hun klanten de mogelijkheid om op een leuke manier kennis te maken met andere winkels in het centrum.
De consument ontvangt na hun
aankoop bij één van de deelnemende winkels een gratis
goodiebag met promotiemateriaal, aanbiedingen of een leuke
gadget van de andere winkels

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.

Soms, soms…

die in hetzelfde cluster zitten.
De winkels die participeren zijn
26 tot en met 28 mei te herkennen aan de kleurrijke ballonnen
bij de entree. Laat u zich deze dagen verrassen op de Binnenweg en Raadhuisstraat; de
mooie winkelstraten van Heemstede waar u nog kunt parkeren
voor de winkeldeur!

En is de cirkel van het leven weer rond

Verkoopmanifestatie op 28 mei

Villawijk Watermuziek in verkoop
Heemstede - Op zaterdag 28 mei start de verkoop van het project Watermuziek in Heemstede. Op het bouwterrein aan de
Jan van Gilselaan wordt van 12.00 tot 16.00 uur een verkoopmanifestatie gehouden voor alle geïnteresseerden. Watermuziek is een nieuwe villawijk aan het Spaarne, dat tussen de
Bronsteevaart (grens Schildersbuurt) en het dagziekenhuis
komt te liggen.
Tussen de voormalige Händellaan (thans Jan van Gilselaan) en
het Spaarne wordt een nieuwe
villawijk gerealiseerd, bestaande uit 41 exclusieve woningen
als herenhuizen, twee-ondereen-kapwoningen en vrijstaande
villa’s met rieten kap. Op 28 mei
gaan de eerste 25 woningen in
verkoop. Van deze woningen komen er achttien aan het water te
liggen. Deze krijgen de beschikking over een privésteiger met
ligplaats voor een boot.
Nieuwe watergang
Het is mogelijk zo veel woningen
aan het water te situeren om-

dat er een nieuwe watergang bij
komt. Deze wordt gegraven aan
de zuidzijde van het plangebied
en vormt daar een natuurlijke
grens tussen villawijk en dagziekenhuis. Geïnteresseerden hebben bij deze eerste fase de keuze
tussen twee-onder-een-kapwoningen, herenhuizen, hoekvilla’s,
geschakelde villa’s en vier zogeheten rietkraagvilla’s. Dit zijn
vrijstaande villa’s met een rieten
kap, die in een nieuwe rietkraagzone aan het Spaarne komen te
liggen.
Verkoopmanifestatie
De start verkoop vindt plaats

Soms is het leven even moeizaam
Voelt het niet heel erg aangenaam
Vraag je je af wat je hier doet
En hoe je weer verder moet
Hoe de draad op te pakken
En niet verder te zakken
De zon weer zien schijnen
Die zorgen doet verdwijnen
Geen frons op je voorhoofd
Maar een lach die van alles belooft
Soms, soms is dit deel van het leven
Gelukkig duren deze momenten maar even
Verschijnt de lach weer om je mond

in een manifestatietent op het
bouwterrein zelf.
Daar kunnen geïnteresseerden
zich laten bijpraten over de jongste ontwikkelingen en een verkoopinformatiepakket ophalen,
voorzien van situatietekeningen,
plattegronden van alle beschikbare woningen en artist-impressions. De verkoopmanifestatie start op zaterdag 28 mei om
12.00 uur en zal duren tot 16.00
uur.
Over het project
Watermuziek is een project van
VOF Aan het Spaarne, een ontwikkelingscombinatie van Slokker Vastgoed, Synchroon ontwikkelaars en woningcorporatie Ymere.
De woningen van Watermuziek
zijn ontworpen door INBO Architecten, onder supervisie van
landschapsarchitect
Lodewijk
Baljon.

Monique Philippo

Politie controleert op ‘ slooproutes’
Heemstede – De politie start
op vrijdag 27 mei een project
om baldadigheid en vernielingen aan te pakken in Heemstede. Sinds langere tijd komt het
regelmatig voor dat met name in
de weekenden flink wordt vernield op de zogenaamde ‘slooproutes’. Bijna altijd is hier sprake
van (fors) alcoholgebruik. Jongeren gaan uit in Haarlem en komen vaak met de fiets of bromfiets. Uiteraard gaan ook alle jongeren na het stappen weer naar
huis, wat betekent dat jonge bewoners van Bennebroek, Hillegom en natuurlijk Heemstede
door Heemstede fietsen. Projectleider Coen Kroese: ”Regelmatig
worden er dan – nagenoeg altijd onder invloed van alcoholvernielingen gepleegd aan vooral auto’s en abri’s. Dit tot groot
ongenoegen van een flink aantal
bewoners van Heemstede, en terecht.”

stateerd dat er teveel gedronken is, zijn er een paar mogelijkheden:

• Als het gaat om een minderjarige, wordt hij na de afhandeling overgedragen aan zijn of
haar ouders, die zullen worden
wakker gemaakt. Zij kunnen ter
plekke bepalen of zij akkoord
gaan met een eenmalige HALTafdoening om zo een strafblad te
voorkomen.
• Als de ouders het niet eens zijn
met een HALT-afdoening wordt
er een bekeuring uitgeschreven
van 85 euro.
• Als het gaat om een meerderjarige, krijgt hij of zij in principe een bekeuring van 120 euro
uitgeschreven. Ook een meerderjarige krijgt de mogelijkheid
een strafblad te voorkomen: men
kan akkoord gaan door eenmalig
te kiezen voor een avondcursus
van de stichting Brijder, die ze op
eigen kosten gaan volgen. Door
De politie wil uiteraard het aan- de cursus te volgen, voorkom je
tal vernielingen terugdringen, dat je een strafblad krijgt.
maar ook het aantal jongeren
dat dronken op de fiets of brom- Niet voor niets kondigt de politie
fiets stapt. Kroese: “Wat nog wel Kennemerland de controles aan:
eens vergeten wordt, is dat ook Kroese: “Voor mij staat voorop
fietsen onder invloed van alco- dat er niet meer dronken wordt
hol een misdrijf is. Het is alge- gefietst. Het geeft echt veel overmeen bekend dat de reactiesnel- last en levert gevaarlijke situaheid van dronken mensen flink ties op. Stappen is leuk, dat moet
afneemt, met alle gevaarlijke ge- ook zeker doorgaan. Alleen het
volgen in het verkeer vandien, dit dronken deelnemen aan het
geldt dus ook voor (brom-)fiet- verkeer en vaak ook nog eens
sers! Daarnaast is het zo, dat nog spullen van anderen vernielos van de opzettelijke vernielin- len is niet te tolereren. Begrijp
gen, het ook regelmatig gebeurt me goed: een geslaagde condat doordat er wordt geslingerd troleavond is er voor mij als
tijdens het fietsen onbedoeld politieman een met nul bekeuschade wordt gemaakt aan bij- ringen. Dat wil zeggen dat ievoorbeeld auto’s.”
dereen weet dat we controleren
en dus op een andere manier
De controles die nu aangekon- naar huis komt. Of natuurlijk een
digd worden richten zich op het colaatje heeft gedronken.” De
rijden onder invloed, dus ook politie zal in de aankomende
met een (brom-)fiets. Zodra er, periode zeer regelmatig controna een blaastest, wordt gecon- leren.
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Primeur bij Van der Vlugt

Voet onder motor

Nieuw: Schüco zonneenergie systemen
Regio - Select Windows Van
der Vlugt komt als eerste in
Nederland op de markt met
de Solar zonne-energie systemen van Schüco. Met deze producten kan iedereen
zelf warmte en energie opwekken. Dat is nog eens besparen op de energiekosten.
Schüco is al jaren actief op de
markt van thermische collectoren en zonne-energie systemen.
Door technologische innovaties
zijn deze producten geoptimaliseerd voor elk klimaat, zelfs voor
het Nederlandse. Met de Solar systemen kan iedereen zelf
energie en warmte opwekken,
ook al schijnt de zon niet altijd.
Met slechts 20 vierkante meter
zonnepanelen op het dak wordt
al voldoende energie opgewekt

voor een jaar lang stroomverbruik.
Nieuw is ook de combinatie van
systemen die warmte en energie
opwekken. Met deze twee Solar producten wekt men energie
en warmte op, voor alle elektra,
centrale verwarming en watervoorzieningen in één. Investeer
nu in deze systemen, dan kan
men in de eigen energiebehoefte
voorzien. Kunnen die energierekeningen weer retour afzender.
Van der Vlugt, specialist in onder andere kunststof kozijnen en
isolatieglas, is de eerste in Nederland die de Solar producten
levert. Als leverancier van kunststof kozijnen weten zij hoe waardevol energie besparen kan zijn.
Zelf energie opwekken gaat nog
een stap verder en helpt niet alleen een veel lagere energiere-

kening maar zorgt ook voor een
beter milieu en onafhankelijkheid van de beperkte voorraad
brandstoffen. Daarom introduceert Van der Vlugt de nieuwste
zonne-energie systemen: voor
de consument en voor de wereld.
Van der Vlugt is de aangewezen
partner als men optimaal ge-

Samenwerking betere bereikbaarheid stap verder

Goede verbindingen stad, kust en regio
Heemstede - De gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude,
Heemstede en Zandvoort werken samen aan een beter bereikbare regio. De gemeenteraden hebben ingestemd met de
visie ‘Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’. De
visie, tot stand gekomen in samenwerking tussen de betrokken gemeenten en de Kamer van
Koophandel, bevat voorstellen
voor zowel de korte als de langere termijn. Die worden nu uitgewerkt en naar financiële middelen wordt gezocht.
Zuid-Kennemerland is voor een
grote groep mensen een aantrekkelijk gebied. Het heeft
strand, duinen, unieke woonlocaties en een groot aanbod van
winkels, cultuur en horeca. De
bereikbaarheid, zowel per auto
als OV kan en moet beter. Ook
het regionale fietsnetwerk kan
beter. De belangrijkste voorstel-

len uit de visie hebben betrekking op:
- Een volwaardige ringstructuur
voor de auto om zowel de regio
als om Haarlem heen met goede verbindingen naar de stad, de
kust en de regio. Een ringstructuur leidt auto’s om de woonkernen in plaats van er dwars doorheen.
- Een goede ontsluiting van de
regio en de Haarlemse binnenstad met HOV.
- Het beter benutten van de bestaande netwerken.
Korte en langere termijn
Voor de korte termijn betreft dit
onder meer voorstellen voor de
aanleg van een verbindingsweg
tussen de N205 en N206 (aan de
zuidzijde van de regio); het beter spreiden van het autoverkeer
over de bestaande hoofdwegen
en de verbetering van het regionale fietsnetwerk. Voor de langere termijn gaat het om het

aanleggen van de zogenoemde Mariatunnel, onder een deel
van Haarlem-Zuid, en het doortrekken van de Prins Bernardlaan richting het bedrijventerrein
Waarderpolder. Beiden noodzakelijk om tot een volwaardige
ring rond Haarlem te komen. Op
de agenda voor de langere termijn staat ook een goede ontsluiting van de regio en de Haarlemse binnenstad met HOV.
Vervolg
Betrokken gemeenten werken
de visie momenteel nader uit:
welke maatregelen, in welke
volgorde en in welk tempo, pakken we op? Betrokken gemeenten zoeken daarbij de samenwerking met andere overheden
in de Metropoolregio Amsterdam (waar Zuid-Kennemerland
deel van uitmaakt), met name de
Provincie, maar ook met het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties.

bruik wil maken van wat zonlicht
biedt. Zij informeren, adviseren,
monteren en installeren, voor
particulieren en bedrijven. Kortom, zij verzorgen alles op het gebied van de zonne-energiesystemen van Schüco. Van der Vlugt /
Select Windows, Vondelweg 540,
Haarlem, 023-5382277.
www.vandervlugt.nl. Er is ook
een vestiging in Amstelveen.

Plexparty
(13-15 jaar)
Heemstede - Lekker dansen
en gek doen, de Plexparty is er
weer!
Ben je 13, 14 of 15 jaar, dan is dit
het feest dat je niet mag missen!
Op vrijdag 27 mei van 20.30 tot
00.00 uur is Plexat weer van jullie, de muziek swingt,
jullie swingen en de sfeer is super. Entree: 5,00 euro. Geef je
snel op!
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat bij
Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Kijk
voor het volledige programma
op www.casca.nl bij activiteiten
jongeren/Plexat. Opgeven kan
tijdens de Plexat activiteiten, via
email: plexat@casca.nl of telefonisch op werkdagen van 9-12
uur: tel. 023-548 38 28-1.
‘t Is weer Vrijdag heeft ook een
eigen hyves pagina:
www.plexat-heemstede.hyves.nl

Scholieren Hageveld genomineerd voor Technical Award
Heemstede – Een team van 6
vwo-scholieren vertegenwoordigt de regio Noord-Holland in
de strijd om de landelijke Shell
Young Technical Award. Met deze prijs dagen Shell en science center NEMO scholieren uit
om oude apparaten om te toveren tot een bewegend technisch
kunstwerk. De leerlingen van het
Atheneum College Hageveld treden hiermee in de voetsporen
van de bekende beeldend kunstenaar Jean Tinguely, die aan
het begin van de 19e eeuw van
schroot bewegende kunstwerken vervaardigde. Vol trots pre-

senteert het team ‘Kermis’ tijdens de grote finaledag op 22
juni.
Het team is met dit kunstwerk
een van de tien genomineerde teams in Nederland die kans
maken op de Shell Young Technical Award. De genomineerden
werden vandaag uit 90 inzendingen gekozen door een kritische
jury bestaande uit: Marja Zonnevylle, Site Manager Shell Technology Centre Amsterdam; Rob
van Hattum, inhoudelijk directeur science center NEMO; en
Sylvia Dornseiffer, directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Heemstede – Een 53-jarige
Amsterdamse is zaterdagmiddag 21 mei rond 15.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding
op de Leidsevaartweg. De vrouw
zat achterop de motor bij haar
echtgenoot. Het tweetal wilde
vanaf de Leidsevaartweg bij de
Zandvoortselaan linksaf richting Zandvoort. Een auto die
voor hen reed remde plotseling.
De motorrijder kon niet meer
op tijd anticiperen en verloor de
macht over de motor. Het tweetal kwam ten val waarbij de voet
van de vrouw onder de motor terecht kwam. Zij is met een gebroken middenvoetsbeentje vervoerd naar een ziekenhuis.

Haarlemse
Dichtlijn
Regio - De Haarlemse Dichtlijn op 2 juni is een open
podium van velerlei poëzie!
U bent van harte welkom om
te genieten van prachtige
poëzie, voorgedragen door
bijna honderd dichters uit de
omgeving, op verschillende
historische locaties rond de
Grote Markt in Haarlem.
De opening geschiedt door
niemand minder dan Boudewijn de Groot in de Vishal
aan de Grote Markt. Dichtlijn
duurt van 12.00 tot 18.00 uur.

Dienst
Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek – Dienst zondag 2
juni (PKN), Binnenweg 67 Bennebroek: Om 10 uur ds. W.M. Schinkelshoek. (Hemelvaartsdag)

Anti-stress
Regio - In deze periode van het
jaar kunt u ook ’s avonds na een
drukke (werk)dag nog even de
natuur in. Het is goed vertoeven
tussen de bomen van Buitenplaats Leyduin, waar Woestduin
deel van uitmaakt. De gids vertrekt op zaterdag 4 juni om 20.30
uur voor een de leuke wandeling van 1,5 uur. Onderweg is er
speciale aandacht voor de houtsnip. Een onopvallende vogel,
met een speciaal gedrag tijdens
de broedtijd van nu. Hij vliegt
op ongeveer 15 meter hoogte
en draait rondjes. Ook maakt hij
een heel apart geluid.Aanmelden is noodzakelijk: www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in of bel 088-0064455. Verzamelen bij De Kakelye op het
parkeerterrein van Leyduin tegenover Manpadslaan 2, Vogelenzang. avondwandeling.
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Nepal Run voor Handen voor Tanden

Unie van Vrijwilligers,
voor Haarlem en omstreken
Heemstede - De Unie Van Vrijwilligers Haarlem, UVV, werd
door vrouwen opgericht in maart 1940 onder dreiging van de
oorlog, mannen werden opgeroepen om het vaderland te verdedigen. Solidariteit met de mannen en de wens om actief
mee te doen in een nog door mannen gedomineerde maatschappij, waren de sleutelwoorden bij de oprichting van de
stichting. Landelijk verlenen nu ruim 12.500 mannen en vrouwen, jong en ouder, hulp en steun aan hulpvragers in de sector ‘zorg en welzijn’ onder de vlag van de UVV. Ieder die zich
wil inzetten voor een ander binnen deze sector en daartoe ook
in staat is, is welkom. Het uitgangspunt van de UVV is om als
vrijwilliger mee te werken aan een ‘menselijke’ samenleving,
waarbij persoonlijk contact en een handreiking bieden voorop staan.
Gedurende meer dan 70 jaar van
het bestaan heeft de UVV Haarlem e.o. veel geleerd van de ervaring en kennis, opgedaan en
verzameld door duizenden vrijwillige medewerkers. De UVV
Haarlem e.o. behoort tot één
van de oudste en meest actieve afdelingen. Eind 2010 waren
er 464 vrijwilligers, waarvan 102
mannen en 362 vrouwen actief.
Samen werkten deze mensen in
2010 geheel op vrijwillige basis totaal 57.440 uur ten behoeve van de cliënten van de UVV
Haarlem e.o. Deze vrijwilligers
worden ondersteund en aangestuurd door een professioneel
team van medewerkers. We kunnen ons verheugen in het feit
dat nu ook de jongere generatie
zich aanbiedt als vrijwilliger, wat
maatschappelijk gezien een zeer
goede ontwikkeling is.
Tafeltje Dekje
Het project Tafeltje Dekje is al jaren de stedelijke warme maaltijdvoorziening van de Gemeente Haarlem. Het voorziet oudere en mindervalide Haarlemmers met een kleine beurs van
een warme maaltijd. Totaal bezorgden 102 vrijwilligers het vorig jaar 1 x per week deze maaltijd op werkdagen. De maaltijden
kunnen worden aangevraagd als
men door ziekte, ziekenhuisopname of op leeftijd is en niet
meer in staat is voor zichzelf te
zorgen. Ook psychische problemen en verslavingsproblematiek kunnen een reden zijn om
hiervoor in aanmerking te komen. Het verlenen van een hel-

pende hand in ziekenhuizen. Deze diensten bestaan onder andere uit, ontvangst en wegwijs maken van bezoekers, assisteren bij
de maaltijdvoorzieningen, hulp
bij de patiëntenbibliotheek, verzorgen van planten en bloemen
en ondersteuning van het ziekenhuispastoraat. In het Spaarne
Ziekenhuis waren per 31 december van het vorig jaar 156 vrijwilligers en in het Kennemer Gasthuis 140 vrijwilligers actief. Afdelingen en poliklinieken vertrouwen op de inzet van de vrijwilligers. In tevredenheidenquêtes
die gedaan zijn in het Spaarne
Ziekenhuis scoort de UVV hierin
het hoogst van allemaal.
Met het project Boek aan huis
worden pakketten boeken bij lezers in Haarlem, Heemstede en
Haarlemmermeer bezorgd. Met
totaal 33 vrijwilligers wordt een
keer per 3 weken boeken, maar
ook dvd’s en cd’s bij de bibliotheken opgehaald en aan huis
bezorgd bij mensen die dat zelf
niet meer kunnen. Hieronder vallen ook de boeken van de Nederlandse Luister en Braillebibliotheek. Bij Heliomare Dagbesteding Schalkwijk in Haarlem assisteren ongeveer 40 vrijwilligers
bij verschillende dagactiviteiten.
Penningmeester en secretaris
De UVV is al enige tijd op zoek
naar een nieuwe penningmeester en secretaris (m/v) voor deze
onbetaalde functies. Meer weten? Bel 023- 5261629. Of mail
naar info@uvvhaarlem.nl Kijk
ook op: www.uvvhaarlem.nl
Ton van den Brink

Heemstede - Met je handen
helpen aan tanden in Nepal,
dat was het doel van de Heemsteedse mondhygiëniste Marleen Wolf en tandarts Geertje van den Aardweg uit Haarlem. In november 2010 werkten
ze samen met nog twee tandartsen en twee assistenten drie
weken, zowel in Kathmandu als
in het binnenland, waar de zorg
nog veel meer nodig is en geen
enkele tandarts te vinden is. Ze
maken daar gebruik van medische posten die ingericht zijn
door de stichting Veldwerk. Die
stichting geeft ook aan de mensen door dat de tandartsen komen. Er wordt nauwelijks gepoetst op het ‘platteland’, men
is meer bezig met de vraag of er
vanavond wat te eten is. Nepal
is een rijk land maar zonder enige structuur, veel corrupte maar
wel een mooie beschaving. Het
uiteindelijke doel is de Nepalese bevolking een beetje te leren
hoe zij zelf hun tandheelkundige problemen kunnen oplossen
en zo mogelijk kunnen voorkomen. Vandaar ‘Handen voor Tanden’, waaraan mensen werken
die hun eigen reis naar Nepal
zelf eerst verdienen, zelf spullen
meenemen. Daar werken onder

omstandigheden die daar voldoen, maar in het westen ondenkbaar zijn. Zij werken met
hun handen, u mag op uw voeten zondag 29 mei lopen voor dit
mooie doel waar door elke stap
dat mooie doel dichterbij komt.
Want zondag 29 mei wordt de
3e editie van de ‘Nepal Run’ gehouden bij: Parnassia aan Zee
Bloemendaal,
parkeerterrein.
Met een start om 12.00 uur en
inschrijven kan vanaf 11 uur. De
afstanden zijn 5 km wandelen en
5 km – 10 km wedstrijdloop. De

Heemsteedse auteur Hans Keuss:
“Wie heeft een ziel?”
Heemstede - “Wie heeft een
ziel?” is een boek dat hoogstwaarschijnlijk wel forse discussies zal uitlokken. De auteur Hans Keuss beweert dat
er geen zielen bestaan. Een ziel
kan je straffen en belonen tot in
de eeuwigheid, dat is waar de
meeste religies mee schermen
en vaak hun macht aan ontlenen.
Nee, iemands daden van nu kunnen beloond of bestraft worden.
We hebben geen ziel, maar wel
een bewustzijn en geweten en
dat moet eigenlijk onze invulling van normen en waarden bepalen. Dit geweten moet tussen
ons 5e en 15e jaar gevormd worden. Gebeurt dit niet in deze periode dan wordt het heel moeilijk
om nog iets van een geweten te
creëren volgens de psychologie.

Hans Keuss.

De religies waren en zijn de hoeders van deze normen en waarden en werden bij voorkeur jong
aangeleerd (bijvoorbeeld d.m.v.
de tien geboden in het Christendom).
De auteur beweert ook dat religies en vorstenhuizen puur
door mensenwerk zijn ontstaan,
m.a.w. de macht van religies en
vorstenhuizen is door bepaalde
mensen zelf gecreëerd.
Hij beschrijft daarvoor de geschiedenis van de mensheid uit
een grijs verleden tot heden. Sociologisch samenwerken is van
groot belang geweest voor de
vooruitgang van het menselijk
ras en is dat nog steeds.
Als er geen zielen bestaan en
ook geen religies, hoe los je dan
het probleem met normen en
waarden op?
Ook hier probeert de auteur een
antwoord op te geven. Er moeten sociologische spelregels bestaan voor ons samenleven. Deze regels kunnen worden gemaakt zonder het absolutisme
van de religies en de zich toegeeigende macht van de vorstenhuizen. Ze zullen uiteindelijk
veel beter zijn voor de bewoners
van ons kleine planeetje.
Het is geen boek om in één adem
uit te lezen, nee het is zelfs beter
om het per hoofdstuk te lezen en
daarmee de inhoud op u te laten
inwerken, meent de auteur.
Het boek “Wie heeft een Ziel?”
is verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker Binnenweg 138 te
Heemstede (19,95 euro).

kosten zijn 10 euro en voor kinderen tot 14 jaar, 5 euro. Wel inclusief een dorstlessende sportdrank + fruit.
Exclusieve prijzen , de wisselkies
bokaal en de melkwisselkies bokaal voor junioren.
Doneren kan ook: Rekeningnummer: 48.87.146 t.n.v. Stichting Handen voor Tanden, te
Heemstede
Kijk ook eens op de website
www.handenvoortanden.nl
Ton van den Brink

Collecte
Handicap.nl
6 t/m 11 juni
Heemstede – Dit jaar
vindt de nationale collecte van Handicap.nl
plaats van 6 tot en met
11 juni.
Het geld dat Handicap.nl
ophaalt gaat naar het Ango
fonds.
Vanuit dit fonds wordt individuele financiele hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere
regelingen
vallen.
Ook
lokale initiatieven worden
met de opbrengst ondersteund.
Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie
van
de Ango. Ango wil medemensen met hun beperking
of chronische ziekte een
volwaardig leven geven.
Eigen regie en niet (altijd)
afhankelijk te zijn van
anderen.
Dit kan met een sta-opstoel
of een matras, maar ook
met een autoaanpassing zodat iemand weer kan gaan
erken en een eigen inkomen
verdienen.
De Ango komt al sinds 1927
op voor gehandicapten en
chronisch zieken.
Meer info: www.handicap.nl
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Het terras is geopend!

Restyling voor Restaurant
Cozy in de zomer

Batifol-Groene Druif Challenge Rally
Heemstede – Zelfs de meest
ervaren wereldreizigers waren
het eens over de autorally die
zij zondag reden in onze regio.
“Wat is het hier mooi”! Een compliment aan de bedenkers van
de rit die de fraaie naam meekreeg: route touristique et performante. Vijfendertig equipes
hadden zich ingeschreven bij de
Migols Eijkmans van Proeflokaal
Groene Druif aan de Jan van
Goyenstraat en bij Frank van der
Vooren van Grand Café Bati-

fol aan de Binnenweg, met hun
Bentley, BMW Sport, open Triumph of topless Peugeot 206.
Zondagochtend kregen de deelnemers eerst een stevig ontbijt
bij Batifol waarna de zenuwen
op de proef werden gesteld bij
het aftellen naar de start en hoe
ziet de route eruit. Twee auto`s
per minuut richting Koediefslaan via Blekersvaart, Leidsevaart naar Bloemendaal, via het
Kopje om uit te komen bij de
Jan van Goyenstraat, waar de

lunch met gerookte zalm en kip
al klaar stond. Om daar direct alle de misverstanden en ruzies te
vergeten die onvermijdelijk
thuishoren in de communicatie tussen chauffeur en navigator. Maar er moeten samen nog
meer puzzels opgelost worden,
want vragen als de bijnaam van
landgoed Duin en Kruidberg,
wanneer was Ter Hofstede notaris en in welke eeuw werd er
begonnen met kasteel van Brederode moesten nog ingevuld
worden. Om weer uit te komen
bij Batifol, waar de chef barbecue al druk in de weer was. Maar
eerst werden de prijzen bekend
gemaakt door Frank en Migols
op hun eigen chaotische wijze
zoals dat hoort als de spanningen bijna onbeheersbaar zijn. De
eerste binnen de tijd was Nick
Dogtrop, hij had niet te hard en
niet te zacht gereden. Kistjes
wijn waren voor Arno en Erik, de
Welldressed overhemden voor
Conny en Thomas. Van Amerongen had de troetelprijs, een wijn
van Paul Brantjes. De eerste rally van de Groene Druif en Batifol was zo succesvol dat de volgende al bijna volgeboekt is. De
teller staat al op vijftig.
Ton van den Brink

Heemstede – Het gaat goed
met Restaurant Cozy. Het gezellige en goede restaurant
aan het Wipperplein heeft voor
het interieur een complete opfrisser in petto. Oftewel een restyling, geeft eigenaar Bob Divendal aan. Samen met zijn
echtgenote Love zwaait hij alweer geruime tijd de scepter
in de horecagelegenheid. “In
de zomer gaan we het interieur vernieuwen. Andere tafels,
stoelen en wandbanken.” Bob
vertelt dat uit een gastenenquête bleek dat er grote tevredenheid over het eten en de
bediening bestaat, maar dat
men over het algemeen vond
dat het interieur wel een opfrisser kon gebruiken. Het behoud van de huiselijke sfeer
vinden Bob en zijn vrouw wel
belangrijk, maar verder staan
ze open voor vernieuwing.
Tijdens de metamorfose gaat
de populaire bezorgservice
‘Ribs2go’ gewoon door, terwijl de binnenboel wordt voorzien van nieuwe meubels en
nieuwe kleuren. Ook het terras wordt meer aangekleed.
Met goed weer is het uitstekend toeven buiten met een
bord eten een en koel drankje.

Voedingsspecialist kat/hond bij De Oosteinde

Jeuk of kale plekken? Moeilijk bewegen?
Bennebroek - Op zaterdag 28 mei kunt u bij Tuincentrum de
Oosteinde in Hillegom terecht bij de voedingsspecialist voor uw
huisdier. Kom als u wilt samen met uw hond of kat. De voedingsspecialist van ECOstyle is aanwezig om samen met u te kijken welke voeding het meest geschikt is voor uw huisdier. Is uw hond of
kat jong of oud, gezond of spelen er problemen? U ontvangt een
advies op maat. De voedingsspecialist is aanwezig van 10.00 –
16.00 uur, u bent van harte welkom!

durig verharen, jeuk, kale plekken of ontstoken oren. Soms bijten
ze hun poten bijna stuk van de jeuk! Katten daarentegen hebben
vaak een overgevoelige blaas of nieren. Bij beide horen we met regelmaat over stijve, stramme spieren en gewrichten.
Het liefst zien we ons huisdier natuurlijk vrolijk, gezond en vitaal.
Weet u dat een gezonde voeding de basis is van een goede gezondheid? Als de spijsvertering en de organen hun werk goed
kunnen doen is er al veel gewonnen!

Het is fijn als een hond of kat goed in haar/zijn vel zit. Helaas is
dat niet altijd geval. Met name veel honden hebben last van lang-

U vindt Tuincentrum de Oosteinde aan de Zandlaan 22, Hillegom.
Tel. 023-5846338. Kijk ook op: www.deoosteinde.nl

Bob en Love hopen dat ook
mensen die nog niet eerder
hebben kennisgemaakt met
Cozy de drempel (die toch echt
niet hoog is) over gaan. “Onze menukaart is net weer iets
anders dan elders en we zijn
echt niet duurder.” Cozy biedt
heerlijke voor-, hoofd- en nagerechten bereid volgens de
Franse keuken met wereldse
invloeden. Ze blijven vernieuwen en spelen in op het seizoen, zoals nu met asperges
op het menu.
De spareribs en biefstuk met
pepersaus zijn klassiekers
maar probeer gerust ook eens
vis- en vegetarische gerechten. Voorafjes zijn er vanaf 7,50
euro, hoofdgerechten vanaf
15,50 euro en desserts vanaf
6,50 euro.
De zomer komt er weer aan
met leuke evenementen waar
Cozy acte de présence zal geven. Bijvoorbeeld Bennebroek
Culinair en Haarlemmermeer
Culinair. In 2010 werd Cozy
zelfs tweede!
Bij Cozy eten? Informeer/reserveer: 023-5293186 of kijk
op:
www.cozyrestaurant.nl
(maandag en dinsdag gesloten)

Klein maar fijn
Heemstede - “Ik kom net uit
m’n nestje vallen zo op de tuinbank en hup zo op de vinger
van m’n buurman, die soms ook
zorgde voor het noodzakelijke
voer en nestruimte. Ik wist niet
hoe de wereld er precies uitzag toen ik uit m’n veilig nestkastje werd weggeroepen door
m’n pa en moe. Hier dus veilig
in de hand van m’n tuinhuisbaas.
Na een paar minuten flink sjerpen en lawaai maken van mijn
broertjes en zusjes en m’n ouders vloog ik in de tulpenboom
de wijde grote wereld in! Maar ik
kom terug hoor, dat doen koolmeesjes n.l. altijd!”
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Haarlemse erepenning
voor Boudewijn de Groot
Heemstede - De Haarlemse gemeenteraad heeft besloten Boudewijn de Groot (Heemstede) de
zilveren erepenning toe te kennen. Dit vanwege zijn grote artistieke verdiensten en zijn innige band met Haarlem. Burgemeester Bernt Schneiders reikte
de ere- penning vrijdagavond 20
mei j.l. uit na afloop van de voorlaatste uitvoering van het programma ‘Waar gebeurd’ in de
Stadsschouwburg Haarlem.
In de Nederlandse taal behoort
Boudewijn de Groot tot de bekendste en meest populaire zanger/liedjesschrijvers. Hij vormde
met zijn vaste Haarlemse tekstdichter Lennaert Nijgh tientallen
jaren een vernieuwend duo in de
Nederlandstalige popmuziek. Op
zijn erelijst staan tal van gouden,

platina en diamanten platen en
Edisons, waaronder één voor zijn
totale oeuvre.
Haarlem is de stad waarin Boudewijn de Groot een groot deel
van zijn jeugd doorbracht en
waar hij weer geruime tijd ‘naast’
woont, even over de grens in
Heemstede. In zijn boek ‘Hoogtevrees in Babylon’ schreef hij:
“...Hoe graag ik ook ergens anders ben, het zal altijd maar tijdelijk zijn. Haarlem en omstreken houden me altijd in hun ban;
het is een van de dingen die ik
gemeen had met Lennaert.” Ook
tijdens zijn tournees steekt Boudewijn de Groot zijn liefde voor
Haarlem niet onder stoelen of
banken. Hij vertelt vaak met trots
over zijn jeugdjaren in de Spaarnestad.

INGEZONDEN

Rabobank steekt helpende hand uit

Hulp nodig voor uw vrijwilligersproject?
Regio - Kent u een vrijwilligersproject dat hulp kan gebruiken? Laat het vóór 15 juni weten via www.rabobank.nl/haarlem en wie weet komen medewerkers van Rabobank Haarlem en Omstreken u helpen om uw idee werkelijkheid te laten worden!
Dit jaar organiseert Rabobank
Haarlem en Omstreken voor de
6e keer een medewerkers-vrijwilligersdag. Tijdens de vrijwilligersdag zijn er tientallen medewerkers druk in de weer om
mensen een onvergetelijke dag
te bezorgen. Zo zijn vorig jaar
bewoners van Nieuw Unicum in
Zandvoort in het zonnetje gezet
tijdens een heerlijke verwendag
en eerdere jaren hebben we hulp

geboden aan Zebra Zorgboerderij en hebben we bewoners van
de Hartekamp een geweldige
kerstbeleving gegeven tijdens
het kerstbelevingspad.
Directievoorzitter Wiegert Mulder: “Als coöperatieve Rabobank vinden wij het belangrijk
onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dit doen wij
bijvoorbeeld door middel van

ons Maatschappelijk Stimuleringsfonds, sponsoring van lokale verenigingen en projecten,
maar ook met de jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag. Ieder
jaar zoeken wij hiervoor andere projecten uit. Wij zijn dan ook
erg benieuwd welke projecten er
dit jaar worden aangedragen via
onze website.”
Aanmelden van een project
U kunt uw project vóór 15 juni
aanmelden via de website www.
rabobank.nl/haarlem. Op deze
site vindt u ook de voorwaarden
waaraan het project dient te voldoen.

Red Hat Society
Zuid-Kennemerland nu officieel!
Regio - Afgelopen zaterdag is
de Red Hat Society Zuid-Kennemerland officieel van start gegaan.
Dertien vrouwen, gekleed in het

paars én met rode hoed, vermaakten zich prima tijdens de
Vijfhoekkunstroute in Haarlem.
Ze vielen op door hun vrolijke
outfit, hadden plezier met elkaar

en genoten van de kunst.
In de theepauze werd de naam
van de groep door Queen Ella en
vice-queen Nera onthuld. Voortaan heet de Chapter ‘De Red
Bells van Zuid-Kennemerland’.
Hun motto luidt: 1, 2, 3, 4, rode
hoedjes zorgen voor plezier.
De groep telt inmiddels zeventien leden en er is nog plaats
voor zo’n acht à tien nieuwe leden.
Verdere activiteiten zijn een
lunch in La Place (a/d Dreef) op
vrijdag 1 juni en een picknick op
woensdag 17 augustus in Elswout.
Voor het komend seizoen wordt
een programma opgesteld,
waarbij ieder op haar beurt het
voortouw neemt om een activiteit te organiseren.
Belangstellende vrouwen kunnen informatie krijgen via redhatsocietyhaarlem@snelnet.net

Eendenkraamhotel (vervolg)
Heemstede – In de Heemsteder van 18 mei heeft u kunnen lezen over het bijzondere eendenkraamhotel. Jammergenoeg was
de naam van de inzendster bij het artikel weggevallen: Sophie
Verbeek, Höckerkade, Heemstede. Er is weer nieuws en welk! Er
zijn eendenkuikens geboren! Lees het vervolg:
“De eend die zat te broeden in de loggia is zondag 15 mei vertrokken. Voorafgaand aan haar vertrek zagen wij die ochtend al wat
kleine koppies te voorschijn komen.
Moedereend besefte waarschijnlijk dat dit niet zo’n slimme plaats
was om te broeden, in paniek bedacht ze hoe ze haar pulletjes hier
weg moest krijgen. Ze keek of de kleintjes achter haar aan kwamen, door zelf over het balkon weg te vliegen. Dat deden ze hun
moeder niet na. Door hard te piepen kwam moeder weer terug.
Klaar voor poging 2. Opnieuw vloog moeder over de balkonrand
weg waarop de 10 kleintjes 1 voor 1 uit de plantenbak sprongen.
Nu hadden ze onze hulp nodig, we openden de deur naar het terras, en alsof ze deze route al jaren liepen, liepen ze direct naar de
plaats waar ze het water in konden springen. Ook deze pulletjes
hebben de val van 2 meter overleefd. Moeder was al in het water en werd herenigd met haar kroost. De eerste zwemles kon beginnen.
Alsof ze ons wilde bedanken kwam ze de volgende dag met al haar
jongen nog eenmaal langszwemmen...”
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Wagner en Waylon in de woonkamer

Win een fanpack
van zanger Waylon!
Vanaf mei tot en met 30 juni
zit er muziek in de diepvries.
Dan maken consumenten bij
aankoop van ‘Wagner Piccolinis’ namelijk kans op een
van de unieke Home concerts van Waylon. De succesvolle zanger die als eerste Nederlander een album
op het wereldberoemde Motown Label uitbracht, zal de
huiskamers van de winnaars
omtoveren tot een bijzonder podium voor een exclusief en onvergetelijk privéconcert.
Waylon stond in zijn carrière al vaak voor een groot
publiek. Zo ging hij op tournee
met zijn grote idool en inspiratiebron Waylon Jennings, stond
op North Sea Jazz en speelde in

het voorprogramma van Whitney Houston.
Voor Wagner Piccolinis ruilt
hij de grote concertpodia nu
in voor de intieme ambiance
van de huiskamer: bij de winnaars thuis zal hij een klein
en sfeervol privéconcert gaan
geven.
Aan de binnenkant van de actieverpakking Wagner Piccolinis is een unieke wincode te
vinden. Deelnemers kunnen
de code invullen op de actiesite www.piccolinishomeconcert.
nl om zo direct kans te maken
op één van de Waylon Home
concerts en Waylon Fanpacks
met een gesigneerde CD, zonnebril, muts en vele andere fanartikelen.
De winnaars van de Waylon

Home concerts worden aan het
eind van de actieperiode bekend gemaakt.
Piccolinis
De mini-pizza’s uit de originele steenoven van Wagner zijn
een geliefde snack voor elk moment. Ze kunnen snel en simpel
worden klaargemaakt en worden vaak geserveerd op feestjes, als hapje bij de prosecco of
gewoon als tussendoortje. De
Wagner Original Piccolinis zijn
verkrijgbaar in de smaken Salame, Tre Formaggi, Hawaii, Tuna
en Tomato Mozzarella.
Los de puzzel op en stuur de
oplossing naar: de Heemsteder
(puzzel), Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede en maak kans op
een fanpakket van Waylon!

De wijkbeheerders van Elan Wonen en hun milieuvriendelijke elektrische scooters (fotografie: Ton Hurks).

Elan Wonen kiest voor
elektrische scooters
Heemstede - De wijkbeheerders van woningcorporatie Elan
Wonen rijden sinds kort duidelijk herkenbaar door Haarlem,
Heemstede en Velsen. Hun nieuwe elektrische scooters zijn namelijk in een paars-oranje Elan
Wonen-jasje gestoken.
Doordat de woningcorporatie dit
jaar wijkgericht is gaan werken
kregen de wijkbeheerders (voorheen huismeesters) geografisch
gezien een groter werkgebied.

Sanneke Kwadijk, beleidsmedewerker P&O: “Fietsen of lopen
was in de nieuwe situatie geen
optie meer. Toen we op zoek gingen naar een alternatief, kwamen we al snel uit bij de milieuvriendelijke elektrische scooters.
Elan Wonen heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan,
en niet alleen voor (nieuw)bouwprojecten. De keuze voor de hippe elektrische scooters, die geen
vervuilende stoffen uitstoten,
was dus snel gemaakt.”

Stuur uw goede oplossing naar: redactie de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede, ovv ‘puzzel mei’.
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Geen gebrek aan terrassen tijdens
Hemelvaartsfietstocht HFC
Heemstede - Hemelvaartsdag 2
juni stapt voetbalvereniging hfc
Heemstede op de fiets. Zo laat
in het jaar is de tocht nog nooit
gefietst. Ook dit jaar een mooie
tocht van ongeveer 30 km in de
omgeving. Verrassend genoeg is
het de 4 Merentocht, waar vind
je in de buurt van Heemstede 4
meren? Een verrassing voor iedereen. De fietscommissie heeft
de tocht 2x gefietst en ja- eerlijk
is eerlijk - geen gebrek aan terrassen onderweg.
Al vanaf 1982 wordt deze tocht
georganiseerd. De opzet is en
blijft een ontspannen dagje fietsen, een drankje, lekker eten
en goede muziek. De opdrachten en spelletjes voor onderweg
zijn met zorg uitgezocht. De winnaar van de laatste fietstocht,
Annie van de Aar, gaat de wisselbeker verdedigen. De muziek
komt uit Heemstede, een zanger
met veel talent en ambitie. Opnieuw genieten van een Chinees
buffet. Dus zorg voor een goede
fiets en goed humeur en meld je
aan voor 2 juni. En ruim na afloop een plaatsje in op je fiets
voor wat tuingoed...
De fietstocht wordt dus op Hemelvaartsdag donderdag 2 juni
gehouden:
- van 10.30 uur tot 11.30 uur kun

Daar en tegen kan de gemeente heel eenvoudig duurzaamheid
stimuleren. Allereerst bestaat Heemstede uit 2 belangrijke noordzuid verbindingen. Hier rijden (helaas) een hoop gemotoriseerde
voertuigen. Dat is niet anders. Maar als deze auto’s voor en stoplicht staan, dan verbruiken ze extra veel benzine en stoten ze daarmee extra veel CO2 uit. De gemeente kan dat heel eenvoudig oplossen: verander deze wegen in een groene zone. Hiermee kunnen
auto’s op eenzelfde snelheid ons dorp doorkruizen. Of dat nu 35 kilometer per uur is of 70 kilometer. Het benzine verbruik is constant
en daarmee de CO2 uitstoot. Het gevolg een veilige stroom voertuigen op een snelheid en een beperkte CO2 uitstoot.

je inschrijven in de kantine van
Heemstede/VEW Sportparklaan
Heemstede
- vanaf 11.00 uur – tot 12.00 uur
kun je vertrekken.
- Schrijf je vooraf in dan kan de
fietscommissie rekening houden
met het aantal deelnemers.
- De kosten zijn 7,50 euro voor
volwassenen en 5,- euro voor
kinderen en daarvoor krijg je een
routebeschrijving, een opdrach-

Sport en spel-avonden
in Heemsteedse wijken

- op vrijdag 30 mei is de straatspeelavond in de Vogelwijk aan
de Ooievaarslaan;

Duurzaamheid in Heemstede:
een idee
Het verbeteren van duurzaamheid is momenteel een belangrijk onderwerp. Een onderwerp waar alle kiezers en consumenten achterstaan. Gelukkig is ook de gemeente Heemstede actief aan het
zoeken hoe zij kan bijdragen aan duurzaamheid. Momenteel volg
ik de lokale politiek alleen nog maar vanuit de luie stoel thuis. Dan
komen de berichten vooral vanuit de lokale nieuwsbladen op mij af.
Daarin lees ik hele ingewikkelde initiatieven, zoals een nulmeting
met een dure luchtfoto, auto’s op aardgas en dergelijke. Allemaal
investeringen in duurzaamheid? Voor mij is niet helder hoe de gemeente daar duurzaamheid mee bereikt.

Straatspeeldagen Casca

Heemstede - De jaarlijkse
straatspeel-avonden van Casca
zijn er weer!
Het is langer licht en dus mogen kinderen ’s avonds wat langer buiten spelen. Casca speelt
daar op in door in maar liefst 10
wijken, verspreid over Heemstede, avonden vol sport en spel te
organiseren. Of je nu 4 of 18 jaar
bent, er is voor iedereen wel wat
te doen.
De jeugdwerkers en vrijwilligers nemen bergen vol sporten spelmateriaal mee: alle soorten ballen die je maar kunt bedenken, tennis- en badmintonrackets, jongleermateriaal, minidoeltjes, volleybalnet, jeu de
boules, tafeltennisbatjes, skateboards, frisbees, springstokken
en skelters. Maar de kinderen
kunnen ook stelten lopen, hoepelen, elastieken, skippyballen,
springtouwen, stoepkrijten en
nog veel meer.
De hele buurt kan meedoen. En
dat allemaal helemaal gratis!
(Zorgt u wel zelf voor begeleiding voor uw kleine kinderen?)

INGEZONDEN

- op dinsdag 31 mei in de Schilderswijk op het Jozef Israëlsplein;
- op maandag 6 juni in de wijk
Prinseneiland aan de Floradreef;
- op dinsdag 7 juni in het Centrum op het Res Novaplein;
- op donderdag 9 juni in de Indische Wijk aan de Slotlaan/Meerweg;
- op vrijdag 10 juni in de Stationswijk op het Spoorplein
- op dinsdag 14 juni in de Rivierenwijk aan de Linge;
- op donderdag 16 juni in de Provinciënwijk aan de Zeelandlaan;
- op vrijdag 17 juni in Merlenhove bij de voetbalkooi aan de
Roosje Voslaan;
- en ten slotte op maandag 27
juni in de Geleerdenwijk aan de
van der Waalslaan.
Op deze avonden worden de betreffende straten afgesloten voor
verkeer en kan er vanaf
17.00 uur niet geparkeerd worden. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht.
De straatavonden zijn van 18.30
tot 20.30 uur en helemaal gratis!
Dus kom lekker spelen en doe
mee!

tenformulier en een lunchpakket.
- Blijf je ook voor het Chinese
buffet dan is deelnemen aan het
buffet 10 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar krijgen
gratis patat en frikadellen.
Wil je al inschrijven, dat kan
schrijf je in per email edverhelst@wanadoo.nl

Verder is uit onderzoek gebleken dat alle vrachtwagens in Nederland momenteel slechts 40% beladen zijn. Hoe komt dat nu? Dat
komt omdat iedere gemeente zijn eigen regels stelt als het gaat
om het transporteren van goederen naar de winkels. De transporttijden zijn in iedere gemeente aan verschillende regels gebonden.
Er is geen eenduidigheid. Dat leidt eigenlijk tot teveel vrachtverkeer in onze regio. Dit kost extra veel benzine en daardoor extra
veel CO2 uitstoot. Wat is nu de beste oplossing? Laten we als gemeente Heemstede in overleg met Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer nu eenduidige regels opstellen voor de
bevoorrading van onze winkels, zo kunnen de vrachtwagens optimaler benut worden. Hiermee hebben we minder vrachtwagens
nodig die beter beladen zijn en besparen we benzine en CO2 uitstoot.
Het moeilijke van dit idee is wel dat alle deelnemers op een lijn
moeten komen. Dat blijkt in deze regio niet makkelijk. Haarlem
streeft andere belangen na dan haar omringende gemeenten. Wellicht dat het nieuwe Statenlid van de VVD, Annelie Brummer, de
smeerolie kan zijn in dit interessante overleg proces.
Door regels te veranderen geeft de gemeente geen geld uit en stimuleert zij duurzaamheid. Hiermee wordt zij tevens weer een dienende organisatie in plaats van een bevoogdende organisatie. En
met dienen groeit het vertrouwen van kiezers en consumenten.
Ik zou het mooi vinden als partijen die groen en duurzaamheid
hoog in hun vaandel hebben (D66 en Groen Links) op deze wijze
de brug slaan met de liberalen. Daar mee bereiken ze een win win
situatie. Geen extra geld uitgaven en wel duurzaamheid stimuleren.
Erik-Jan van Emmerik, Heemsteedse Dreef 128, Heemstede

25 Jaar La Via

Heemstede – afgelopen maandag werd het 25jarig bestaan gevierd van Restaurant La Via aan
de Binnenweg. Het Italiaanse restaurant is in han-

den van de familie Ceglia. Eigenaren zijn de broers
Sandro en Paolo, maar het restaurant is ooit opgestart door hun ouders, Jos en Antonio.
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Skinpoint op TV
Heemstede – Afgelopen zondag 22 mei werd in het programma ‘Beauty+’ van RTL4 aandacht
besteed aan de behandelingen
van Skinpoint, huidverbetering
in de praktijk. Wie de uitzending
over het Heemsteedse bedrijf
niet heeft gezien, kan opnieuw
afstemmen op RTL4, zaterdag 28
mei om 16.30 uur. (herhaling)
Skinpoint, Heemsteedse Dreef
38, info: www.skinpoint.nl

VJ ‘YOU’ in
Broadwaybabies in Heemstede de 1ste Aanleg
Heemstede - Zaterdag 4 juni
om 20.15 uur staat een wervelende en grensverleggende show
van de Frank Sanders’ Akademie
in Theater de Luifel. De titel is
‘Broadwaybabies XI Esperanza’.
In de show wordt gespeeld, gezongen en gedanst door musicalacteurs van het 3e jaar van de
Frank Sanders’ Akademie voor
Musicaltheater.
Broadwaybabies zijn vakgenoten met een grenzeloze liefde
voor ‘het musicaltheater’, maar
ook met dito dromen. Door de
enorme diversiteit in het musicaltheater ontwikkelen acteurs

voorkeuren voor bepaalde stijlen, schrijvers, componisten en
niet te vergeten choreografen.
Op 4 juni kunnen de studenten
laten zien in welke categorie zij
uitblinken.

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Entree 16,50 euro, CJP/65+ 15,50
euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
U kunt ook telefonisch reserveren via de theaterlijn:
023 548 38 38.

Cursus in Bibliotheek Heemstede

Kennismaken met de computer
Heemstede - Tijdens drie bijeenkomsten, op maandag 30
mei, 6 en 20 juni, vindt van 9.30
- 11.30 uur de cursus Kennismaken met de computer plaats
in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede. Deze
cursus is speciaal bedoeld voor
mensen die nog (bijna) niet met
een computer gewerkt hebben
en willen weten of ´computeren´
iets voor hen is. Het cursusgeld
bedraagt 24,- euro voor leden;
niet-leden betalen 30,- euro.
Tijdens drie bijeenkomsten van

twee uur leren de deelnemers
o.a. de basisvaardigheden om
een pc te bedienen en het gebruik van de muis. Ze krijgen
uitleg over het gebruik van het
toetsenbord en maken een begin met het vinden van informatie op het internet.
Tijdig aanmelden is gewenst en
kan in Bibliotheek Heemstede of
telefonisch via 023-511 53 00.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede.

Heemstede - Café de 1ste
Aanleg komt zaterdag 28 mei
met een moderne variant op
de succesvolle reeks DJ ‘YOU’
die het café eerder bracht.
Waar het bij DJ ‘YOU’ de bedoeling was om de stoffige
oude zolder op te gaan om de
oude vergeten vinyl plaatjes
van toen weer eens op te zoeken en zelf te komen draaien daar is nu de DVD aan de
beurt.
Heeft u muziek DVD’s met net
die prachtige live uitvoering
of wilt u gewoon graag met
medemuziekliefhebbers delen wat u mooi vindt? Neem
ze dan zaterdag mee naar de
1ste Aanleg, kondig ze zelf
aan en leg uit waarom juist dit
stukje muziek voor u zo bijzonder is. Alles mag van Hoempapa naar rock, naar blues naar
disco of Nederlandstalig. De
variatie maakt de avond juist
uniek.
Technisch staat alles klaar,
groot plasmascherm en een
‘vette’ versterking over de geluidsinstallatie. Assistentie is
aanwezig en er wordt gestart
vanaf 21.30 uur. Locatie: Hoek
Kerklaan en Raadhuisstraat.
Meer informatie 023 5286035

Bijnadoodervaring
Regio - Ineke Smit Uitvaartverzorging organiseert een lezing over bijna–doodervaringen op donderdag 26 mei. Locatie: Hogeschool Hippocrates, Koepellaan 8 in Bloemendaal. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: 10,00 euro. Opgeven via
info@inekesmit.nl
Telefonisch: 06-54661799.

Vocoza zingt Martin
Heemstede - Kamerkoor Vocoza uit Heemstede, o.l.v. Sanne
Nieuwenhuijsen, is aanstaande
zaterdag 28 mei om 20.15 uur
te horen in de Groenmarktkerk
aan de Nieuwe Groenmarkt 14
te Haarlem.

Op het programma staan enkele psalmen van Mendelssohn,
Marialiederen van Martinu en
de prachtige dubbelkorige mis
van Martin.
Informatie en reserveringen:
www.vocoza.nl

Dienst PKN
Heemstede – Dienst Protestants Gemeente Heemstede op
zondag 29 mei:
Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Arie
Molendijk, m.m.v. de Cantorij;
met Kinderkring en crèche; Kennemerduin: 10.30 u. zangdienst
en Oude kerk: geen dienst.

Zomerschool
aan de Leidsevaart!
Regio - De Volksuniversiteit
Haarlem organiseert ook dit
jaar weer een aantal korte zomercursussen en workshops
aan de Leidsevaart 220. Deze
vinden plaats in de maanden
juni en juli 2011.
Alle informatie over data, tijden en prijzen van de zomerschool staat op www.volksuniversiteit-haarlem.nl en inschrijven kan daar ook.
Het gaat om korte cursussen overdag , zoals Hatha Yoga (6 lessen) , Neuro Linguistisch Programmeren ( 4 dagen), Timemanagement ( 4 lessen), Sieraden van zilverklei
(1 dag), GPS-gebruik (1 dag),
Nederlands als 2e taal (5 weken), Tekenen & schilderen (6
lessen), cameratechiek (2 lessen voor digitale spiegelreflexbezitters) etc.
Spaans
Nieuw is een intensieve cursus
Spaans voor beginners. Het
tempo ligt hoog, want in 5 weken op maandag-, woensdagen donderdagochtend is er les
van 10 tot 13 uur. Zo kan men
niveau A1.1 (basiskennis) bereiken in korte tijd!
Gratis proefles “kennismaking met cabaret”
In september start een cursus
van tien lessen: uniek in Haarlem Op dinsdagavond 12 ju-

li van 20 tot 21 uur wordt er
voorlichting gegeven over deze
cursus dmv een proefles, aan
de Leidsevaart 220. Aanmelden is niet nodig: iedere belangstellende is welkom.
Proeflessen september
2011
Voor de aanvang van alle overige driehonderd cursussen,
eind september 2011, kunnen
belangstellenden kennismaken
met de docenten en een proefles meemaken op maandag 5
september van 19 tot 21 uur,
woensdag 7 september van 10
tot 12 uur en woensdag 7 september van 19 tot 21 uur aan
de Leidsevaart 220 te Haarlem.
Niet alle docenten zijn er beide dagen, dus kijk vooraf op de
website. Het volledige overzicht kunt u vanaf 1 augustus bekijken.
Taleninformatie
Wie in september een vreemde taal wil leren, kan in een intakegesprek met de docenten vaststellen in welk niveau
het beste begonnen kan worden. De VUH organiseert zestien verschillende talen, zowel
overdag als ’s avonds. Vraag de
folder., . Tel. 023 – 5329453.
Taleninformatie is er op maandag 5 en woensdag 7 september 2011,van 19 tot 21 uur, aan
de Leidsevaart 220 te Haarlem

Culinaire cursussen vanaf juni

Afrikaanse keuken, Tapas
en High Tea
Heemstede - Afrika is een
smeltkroes van vele volkeren. De
Afrikaanse keuken is daardoor
heel gevarieerd. Van de Mediterrane kusten in het noorden tot in
Zuid-Afrika komen veel verschillende keukens samen: Bobotie,
Bredie, Potjekos, Melkert, maar
ook tajingerechten en Briks.
Bij Casca start op dinsdag 14
juni van 19.30 tot 22.30 uur een
cursus Afrikaanse Keuken van 4
lessen. Heerlijk en bijzonder!
Tapas zijn kleine Spaanse hapjes of snacks. Er zijn er honderden van. Tapas zijn een culinaire
weerslag van een gezellige, afwisselende levensstijl. Er zijn zowel warme, als koude gerechtjes. Koude zijn o.a.: olijven, ansjovis, chorizo, kaas. Warme tapas kunnen zijn: gegrilde spiesjes,
ribbetjes, koteletjes of zeevruchten. Je proeft de zon en het mediterrane leven!
Woensdagavond 15 juni start
een korte cursus van 2 lessen
bij Casca, waarin u enkele tapas
leert bereiden. De lessen zijn van
19.30 tot 22.00 uur.

En ten slotte op twee woensdagen, 29 juni en 6 juli van 19.30
tot 22.30 uur leert u zelf hoe u
een High Tea maakt. Een Afternoon Tea of High Tea is het middelpunt van de dag.
De perfecte High Tea begint met
iets hartigs (kleine sandwiches,
toastjes en hartige taartjes), gevolgd door zoet (scones met
jam en room en cakes, briochebroodjes). En natuurlijk een perfect gezet kopje thee.
Alle culinaire cursussen zijn bij
Casca in keuken van de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden kan van maandag t/m
vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur:
telefoon 023 – 548 38 28-1 of via
www.casca.nl.
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Honkbal

RCH/P simpel naar dubbele
winst op Double Stars
Heemstede - Het probleem van
spelen tegen zwakkere tegenstanders is het bewaren van de
concentratie. Tegen laagvlieger
Double Stars gebeurde het in de
openingswedstrijd dat een 3-0
voorsprong plotseling in een 3-4
achterstand werd omgezet, maar
toen was de Racing wakker geschud en werd het nodige tandje
bijgezet. De return in Heemstede verdiende nauwelijks het predikaat “wedstrijd”, daarvoor was
het krachtsverschil veel te groot.
Zaterdag in Heiloo leek RCH rustig naar de overwinning te wandelen. Mark Smit, na geraakt werper en 4 wijd voor Lex Leijenaar
op het 2e honk beland, sneuvelde kansloos op het 3e honk na
een vangbal in het linksveld en
de aangooi 7 naar 5. Maar even
later mocht Lex na een honkslag
van Ferd van Stekelenburg dan
toch de openingsrun noteren. Na
de 2-0 in de 2e inning door Victor Draijer en de 3-0 een slagbeurt later door Zamir Lijde leek
er geen vuiltje aan de lucht voor
de ploeg van Tjerk Smeets. Startend werper Robin van Eis liet in
de eerste 3 innings niemand verder dan het 1e honk komen en
zelfs het eerste tegenpunt in de
4e slagbeurt na 2 doubles kon
de Heemsteedse gemoedsrust
niet verstoren. Na 2 honkslagen,
2 x 4 wijd en 2 misgrepen in het
infield stond het in de 5e inning
plotseling 4-3 voor de thuisploeg
en werd Chris Mowday naar de
heuvel gedirigeerd om de zaken
recht te zetten. Met 1-0-2-0 in
3 innings hield hij de thuisplaat
schoon en bouwde RCH via Jim
Leijenaar,Victor Draijer (2 x), Giovanni Valmont, Kevin Gerard en

Lex Leijenaar de score op naar
9-4 in Heemsteeds voordeel. Het
laatste woord was echter aan
de thuisploeg, toen Rick Cornu
een worp van closer Ewout Bos
over de omheining sloeg: Double
Stars - RCH/P 5-9.
De return, zondag in Heemstede, was niet om aan te zien. De
Heiloose heuveltroef, de Amerikaan Adam Skelton, was geblesseerd en een ratjetoe aan pitchers werd ingezet om de Heemsteedse aanvalsdrift in te tomen.
Dat lukte voor geen meter. 16
honkslagen en 11 vrije lopen wegens 4 wijd waren debet aan de
20 runs in slechts 6 slagbeurten.
Marcel Timmer (met 2-2-2-1 in 5
innings) zag 2 opponenten thuis
komen en reliever Ewout Bos
had een déjà vu toen 2e honkman Rick Cornu de bal over het
linksveldhek mepte. Closer Bayron Cornelisse verloste de Double Stars met 3 snelle nullen in
de 7e inning uit hun lijden : 20-3.
Mark Smit, met 6 uit 11 en Ferd
van Stekelenburg, met 4 uit 8,
profiteerden dit weekend het
meest van het zwakke Heiloose
verweer.
De stand van de bovenste 6 op
basis van hun onderling gespeelde wedstrijden:
1. Euro Stars 8-12
43-34
2. RCH
6-8
38-34
3. PSV
8-8
52-47
4. DSS
6-5
33-32
5. TTT
6-4
26-35
6. Hawks
6-3
33-43

Softbal
Nuttige overwinning van RCHPinguins op TIW/Survivors

kon ook Daniëlle scoren op de
paniekerige inbreng van de bal
naar het infield. Toen even later
ook Eva Verduijn (deze wedstrijd
goed voor 3 uit 4) kon scoren na
een aantal defensieve misgrepen, stond RCH/P voor het eerst
in deze wedstrijd voor : 3-4. De
naar later bleek winnende run
werd in de 6e inning gescoord
door Marit Hartog na een honkslag, een gestolen honk en een
veldfout.
Reliever voor de laatste 3 innings, Daniëlle Kuipers, kreeg
het alleen in de 6e Diemense
slagbeurt zwaar te verduren. 2
Honkslagen, in combinatie met
2 nullen die op het 1e honk gemaakt moesten worden, leverden de 4-5 op, maar een uitstekende actie 2 naar 5 (van Eva
Verduijn naar Janneke Ekker)
voorkwam verdere schade. De
7e inning werd probleemloos afgemaakt, met onder meer 2 x 3
slag door Daniëlle Kuipers.
Door deze overwinning kwam
RCH-Pinguïns op 6 punten uit
6 wedstrijden, goed voor een
plaats in de middenmoot van de
ranglijst.

Joop Janssen bij het graf van zijn teckel Miepje.

“Soms is het afscheid van
een huisdier heftiger”
Regio – Op de algemene begraafplaats Zandvoort is tien
jaar geleden een afgesloten gedeelte voor huisdieren gecreeerd. Aanleiding was de vraag van een man die met zijn hond
begraven wilde worden. Dat mocht destijds niet. Beheerder
Joop Janssen stelde het College en de Raad voor een stuk
grond voor huisdieren beschikbaar te stellen om in de behoefte te voorzien. Niet toevallig is Janssen een dierenvriend. Zijn
eigen teckel Miepje ligt er inmiddels ook onder een witte
hartvormige steen.
Achter een zacht glooiende helling ligt de laatste rustplaats van
vele honden en katten. Want die
vormen het leeuwendeel van de
begraven dieren. De grafjes zijn
de stille getuigen van de betekenis die het dier in het leven van
het baasje of het hele gezin had.
Grafstenen met pootafdrukken,
foto’s en opschriften als: ‘Dag allerliefste kater’ en ‘We zullen je
nooit vergeten’. Soms zie je een
grafsteen die vrijwel identiek is
aan degenen die je op de begraafplaats voor mensen ziet. Alleen het formaat is kleiner. Andere grafzerken zijn met schelpen
bedekt en versierd door kinderen met tekeningen en bloemen.
De allerkleinste grafjes zijn voor
hamsters, konijnen en vogels. De
huur van een graf voor een kat of
kleine hond bedraagt iets meer
dan 200 euro voor een periode
van 5 jaar; voor een groot huisdier is dat 350 euro. Voor 1 jaar
huren kan ook en er is een gemeenschappelijk graf.
Voor Joop Janssen is de dood
een normaal verschijnsel. Hij
groeide op met een vader die
werkte bij een uitvaartcentrum
in Haarlem. “Ik liep daar als kind
na schooltijd tussen de kisten.
Wij praatten er thuis gewoon
over en ik heb nooit de angst gevoeld voor de rituelen rond de
dood.” Dat mensen ervoor kiezen
hun huisdier te begraven, snapt
hij heel goed. “Net als bij mensen trouwens, vind ik dat cre-

meren te snel gaat. Een graf is
een tastbare plek waar je naartoe kan gaan.”
Veel emotie
“Afscheid nemen van een dier is
bijzonder”, vertelt Janssen. “Het
kan heel heftig zijn, minder ingetogen dan bij mensen. Het komt
voor dat een hond ’s ochtends
sterft en ’s middags al begraven wordt. Dan is de confrontatie met het verlies van een trouwe huisgenoot intens. Er vloeien
veel tranen.”
Niet zelden nemen mensen alvast meerdere graven voor alle huisdieren van het gezin. Zo
kan het konijn straks liggen bij
de hond die al begraven is. Janssen: “Hier liggen diverse Heemsteedse dieren, maar ze komen
uit de wijde omgeving, van Leiden, Amsterdam tot aan Almere.”
In de kleine aula is er gelegenheid het afscheid te omlijsten
met een ceremonie, kompleet
met muziek en toespraken.
Op de begraafplaats is een speciale plek ingericht voor een
Jack Russell die het leven van
zijn bazin heeft gered. “Met familie en vrienden werd het verlies verwerkt door gezamenlijk
bij het graf een glas champagne te drinken. Eigenlijk is er bij
ieder huisdier wel een bijzonder
verhaal, zoals de twee papagaaien van een Indiër. De man was
overtuigd dat ze een reïncarnatie
waren en weer terug zouden ko-

men in een nieuw leven. Ze liggen afzonderlijk in twee kistjes.“
De vriendschap van een huisdier
gaat diep, volgens de beheerder:
“Soms zijn het net hun kinderen.
Ik heb een nichtje die zelf geen
kinderen heeft. Ze zei me: ik kan
echt alles kwijt bij mijn hond, zowel de vrolijke dingen als mijn
tranen als ik me verdrietig voel.
Hij is er altijd voor mij.”
De dierenbegraafplaats is te vinden aan de Tollensstraat 67 in
Zandvoort. Voor meer informatie:
www.dierenbegraafplaats-zandvoort.nl
Mirjam Goossens

Heemstede - Er was met enige zorg uitgekeken naar het bezoek aan Diemen, nu ook al Kim
Westerveld langdurig geblesseerd lijkt te zijn. Maar gelukkig kon ook nu weer geput worden uit het arsenaal van leden
uit het tweede en de junioren en
kon met precies 9 speelsters geprobeerd worden een goed resultaat neer te zetten. Dat lukte
met moeite.
De toon werd gezet in de 1e Diemense slagbeurt. Op het werpen
van Sandra Assendelft sloegen
de Survivors 2 honkslagen, wat
in combinatie met 1 x 4 wijd en
een opofferingsstootslag de 1-0
betekende. Met 2 en 3 bezet en
1 uit was het linksveldster Marit Hartog, die met 2 uitstekende
vangballen verdere schade wist
te voorkomen.
In de 3e inning kreeg de Racing
vat op de harde worpen van pit-

cher Leonie Christiani. 3 Opeenvolgende honkslagen van Daniëlle Kuipers, Eva Verduijn en
Jans Cassee leidden tot de 1-1,
maar in de gelijkmakende helft
van die slagbeurt scoorde de
thuisploeg 2 x na 2 honkslagen
en maar liefst 3 veldfouten. De
schade zou nog veel groter zijn
geweest als 2e honkvrouw Shelley Franssen niet in een reflex
een line drive had gevangen, gevolgd door een aangooi op het
1e honk, goed voor een dubbelspel. De 3-1 stand bleef in de 4e
slagbeurt onaangeroerd, maar in
inning 5 sloeg RCH toe. Sandra
opende met een honkslag, waarna Daniëlle aan slag kwam. Was
zij in de 1e inning uitgegaan op
een actie 9-3 door de kort staande rechtsveldster, deze keer ging
de bal hoog over haar heen voor
een 3- honkslag, goed voor 2
punten, want behalve Sandra

A.s weekend speelt RCH/P de
dubbel tegen DSS. De uitwedstrijd op vrijdag begint om 19.45
uur, de thuiswedstrijd op zaterdag vangt aan om 14.00 uur.

pagina 26

25 mei 2011

Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek

•

VJ ‘YOU’ in café de 1ste
Aanleg. Kondig zelf uw DVD
aan en leg uit waarom juist
dit stukje muziek voor u zo
bijzonder is. Alles mag van
Hoempapa naar rock, naar
blues naar disco of Nederlandstalig. Start: 21.30 uur.
Locatie: Hoek Kerklaan en
Raadhuisstraat.
Meer informatie 023-5286035.

Exposities
T/m dinsdag 5 juli
• Expositie Thea Verstraten en René van Geest in
het voormalig Gemeentehuis
in Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Thea Verstraten maakt beelden van hardsteen, marmer,
kilkenny (Iers) en arduin (Belgisch).
René van Geest creëert tekeningen, schilderijen op doek,
hout en glas, beeldhouwwerken en 3D ‘schilderijen’. Maandag tot en met vrijdag van 8.30
– 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.
T/m maandag 4 juli
Rob Hinse exposeert in
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede.
Zijn eerste impressionistische
werken (in acryl) zijn te bezichtigen, schilderijtjes die hij
maakte nabij Parijs, stillevens
(in olieverf) en zijn impressies
van reizen door binnen- en
buitenland. www.bibliotheekhaarlem.nl. Julianaplein 1 te
Heemstede. Toegang gratis.

•

Theater
Zaterdag 28 mei
• Toneelgroep Vondel
speelt ‘Vaders’. Theater Casca de Luifel in Heemstede
Tragi-komedie over dubbele
moraal,vergeving en wraak.
Aanvang 20.15 uur.
Kaarten: 10,00 euro te bestellen via toneelgroepvondel@hotmail.com en op 0235358203.
Kijk voor meer info op www.
toneelgroepvondelhaarlem.nl
Zaterdag 4 juni
Broadwaybabies van
Frank Sanders Akademie
om 20.15 uur in Theater de
Luifel. Musicaltheater. Herenweg 96, Heemstede. Entree
16,50 euro, CJP/65+ 15,50 euro. Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en 45 minuten voor
aanvang. Theaterlijn 023 548
38 38.

•

Zondag 29 mei
• Ensemble Klezmaran
(Jiddische muziek) speelt in
de Petrakerk Heemstede aan
de Limburglaan 3.
Zaal open om 14.30 uur. Toegang vrij. Na afloop is er een
collecte ter bestrijding van de
kosten.

Persfotografen aangevallen.
Zaterdag 28 mei t/m
zondag 6 november
• In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia Loren, Miles Davis en Ernest
Hemmingway zijn er ook foto’s te zien zijn met een sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste foto van
president Allende vlak voor
zijn executie. Historisch Museum Haarlem, Groot Heiligland
47. Tel. 023 542 24 27 www.historischmuseumhaarlem.nl

Zondag 29 mei t/m
zondag 12 juni
• Expositie ´Lost and Found`
in Haarlemse Waag. Christine Bangert exposeert schilderijen en beelden bij Kunst Zij
ons Doel in de Waag, waar zij
gedurende de expositie ook
zal werken en slapen. De expositie gaat over de losse kaders van kunst, aldus Bangert.
Over de schoonheid van het
proces. Als de tijd over dingen gaat.
Spaarne 30rd, 25/5 t/m 12/6,
do t/m zo, 13-17 u.

Divers
Donderdag 6 juni
• Taxatiedag 13.00 – ca.
16.00 uur in Grand café
restaurant De Tulp, Raadhuisstraat 9 in Heemstede met
veilinghouder Arie Molendijk
uit Rotterdam. Taxatie van o.a.
oude en zeldzame boeken,
handschriften en of oude bijbels. Taxatie: 3,- euro p.p. De
Tulp, Raadhuisstraat 9. Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. Tel 010 - 4667164 of
06 51950097.

Regio
Exposities
T/m donderdag 26 mei
• Roza Schous (19) exposeert foto’s in Bibliotheek
Haarlem Noord.
Planetenlaan 170. De tentoonstelling is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek. Roza droomt ervan om met een busje vol kleding, accessoires en leuke
mensen de wereld rond te reizen om foto’s te maken voor
tijdschriften.

Muziek
Zaterdag 28 mei
• Kamerkoor Vocoza uit
Heemstede zingt om 20.15
uur in de Groenmarktkerk aan
de Nieuwe Groenmarkt 14 te
Haarlem.
Informatie en reserveringen:
www.vocoza.nl

snelheid die de vogels op de
verschillende doeken uitstralen. Locatie: Schous, Drossestraat 2, hoek Gedempte Oude
Gracht te Haarlem. Openingstijden: 13.00-17.00 uur.

T/m vrijdag 27 mei
• Expositie ‘Gekleurde herinneringen’ van Riet Aarts
en Cathelijne van der Burg
in verpleeghuis Zuiderhout
in Haarlem. Het adres van de
vrij te bezoeken expositie is:
Beelslaan 9 te Haarlem.

Schilderij : Harm van Ee /
strand bij IJmuiden / acryl op
doek 2009.
Zondag 29 mei

• In galerie Kunstlease Haar-

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

Donderdag 2 en
zondag 5 juni
• Scheepmakersdijk 43 is een
nieuwe kunstruimte in Haarlem die wordt beheerd door
beeldend kunstenaars Harm
van Ee en Annabelle Rebière.
Tentoonstelling
deze
maand heeft de titel Zeezucht. Serviezen en handbeschilderde tegeltableaus.
Schilderwerk van Harm van
Ee. Speciale gast is dichter/
kunstenaar George Moormann. Optreden: Donderdag
2 juni om 17.00 uur. Hemelvaartdag van 13.00 tot 17.00
uur. Zondag 5 juni van 13.00
tot 18.30 uur

‘De Grote Bavo’ van Saskia Minoli, acryl op doek, 1.00x70 cm.
Kunstkring.
Vanaf heden t/m 28 juni, ‘t
Teylertje, Spaarne 4, Haarlem.
Openingstijden: di t/m vrij 1018 en zo 11.30-18 uur. Inlichtingen: info@teylertje.nl

T/m zaterdag 2 juli
• Foto-expositie ‘Aaibaar!’
in de Bibliotheek Haarlem,
Gasthuisstraat 32. Gratis tijdens openingsuren te bezichtigen. De onderwerpen zijn
viervoeters en gevleugelden in
verschillende poses, in kleur
gefotografeerd tegen een
witte of zwarte achtergrond,
waardoor de dieren volledig
centraal komen te staan.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl,
op www.cappictures.com en
op www.catvertise.nl.

Muziek

Koen Hauser.

Maaike Poorthuis.

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

Zondag 29 mei
• Concert wereldpremière
Declamatorium ‘De lof van
mijn man’ uit 1956 van Albert de Klerk. Lofzang van
Maria op haar man Jozef.
Tekst en muziek zijn onlangs
aangetroffen in de nalatenschap van Albert de Klerk.
St. Josephkerk, Jansstraat 43,
Haarlem. 15.00 uur

•

•

Expositie Aves Rapaces
van de Haarlemse kunstenaar Huib van den Broek.
Acryl-schilderijen van roofvogels. Meest opvallend is de

Zondag 5 juni t/m
zondag 10 juli
• Een Macaber Dansje - Stefan Kasper. Nieuwe
werken op papier. Galerie 37,
Groot Heiligland 37, Haarlem
www.galerie37.nl Open: donderdag t/m zondag 12-17 uur
T/m dinsdag 28 juni
‘Haarlem in Beeld’ is de
titel van de nieuwste expositie van de Haarlemse

•

Maandag 13 juni
4e Editie internationale
draaiorgelevenement
‘Haarlem Draait Door…’ ca.
20 draaiorgels uit binnenen buitenland. Het Draaiorgelmuseum Haarlem heeft
ook dit jaar een uniek programma samengesteld. Met

•
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Cubaanse orgel ‘Cien Años
de Tradición’. Ook programma
in de Grote- of St. Bavokerk
en infomarkt annex ruilbeurs
met orgelboeken. Zweefmolen
en poppenkast voor kinderen.
11 tot 17 uur en speelt zich af
in de gehele binnenstad. Tijdens ‘Haarlem Draait Door….’
is het draaiorgelmuseum aan
de Küppersweg gesloten.

Divers
Donderdag 26 mei
• Jongerenwerk Bloemendaal nodigt John van Schagen, auteur van het boek
‘Jonge Ondernemers’, uit
voor een lezing over het
starten van een eigen
(web)bedrijf. nVan 19.30 21.30 uur in de activiteitenruimte van Welzijn Bloemendaal, Bloemendaalseweg 125
in Bloemendaal. Entreeprijs
3,50 euro. Aanmelden via:
nicole@welzijnbloemendaal.nl

•

Toneelvoorstelling ‘De
Darmdialogen’ in Spaarne
Ziekenhuis. Aanvang: 20.00
uur. Spaarne Ziekenhuis,
locatie Hoofddorp. Gratis toe-

Juni is ‘Kijk in de Wijk’ maand

gankelijk. Aanmelden via:
www.spaarneziekenhuis.nl
Na de voorstelling zijn er diverse stands met voorlichting
over darmziekten aanwezig.
Ook is er dan de mogelijkheid
om informatie en voorlichting
te krijgen van (onder andere)
de MDL-arts van het Spaarne
Ziekenhuis, stomaverpleegkundigen en patiëntenverenigingen.

Heuse Country Fair
in de Glip

enz. IJsbaanlaan 4 A ( Randweg) te Haarlem. Toegang
volw. Euro 3,50. Kinderen onder geleide t/m 12 jaar gratis
toegang. Parkeren is gratis.
Zaterdag 28 mei
• Boekenmarkt bij molen
De Adriaan aan het Spaarne in Haarlem. Van 09.30 –
16.30 uur. Genieten van zeldzame mooie antiquarische en
bijzondere tweedehands boeken van goede kwaliteit. Info: Marjan Hielken, Tel 0639436143, info@oudboekje.nl,
www.oudboekje.nl

Donderdag 2 juni
• Boudewijn de Groot opent
Haarlemse Dichtlijn.
Poëziemanifestaties van bekende Haarlemse culturele instellingen en talenten op historische locaties rond de Grote Markt. Tussen 12.00 uur en
18.00 uur.

Zondag 29 mei
Vlooienmarkt in Kennemer IJsstadion Haarlem
van 10-16.30 uur. O.a. brocante, curiosa, boeken, leuk
aardewerk, speelgoed, munten, postzegels, poppen, vintage, kleding, verzamelobjecten, leuke hebbedingentjes,

po Doeloe-sfeer in Zorgcentrum Schalkweide van
14.00-16.15 uur. Deze Indisch getinte zondagmiddag is
bedoeld voor iedereen die van
gezelligheid houdt. Met zangtrio, spel en hapjes.
Toegang gratis. Floris van
Adrichemlaan 15 te Haarlem.

•

Zondag 5 juni

• “Rumah Ngobrol” in tem-

Heemstede – Juni is doorgaans
een heerlijke maand. Halverwege het jaar laat de natuur
zich op zijn mooist zien; bomen vol in het groen en kleurenpracht in park en tuin.
Juni is ook de maand van vele activiteiten in Heemstede. Wie
zei dat er niets of weinig te doen
valt in ‘de Heerlijckheid’? Geen
echte feestweek misschien,
maar wèl een maand met tal
van leuke, sportieve en gezellige
dingen om (samen) te doen. En
dat onder de noemer ‘Kijk in de
Wijk’. In het leven geroepen door
Sociaal Cultureel Werk Casca,
die twee jaar geleden het initiatief nam voor het evenement,
destijds in de Indische Buurt.
Het werd een succes met vorig
jaar het vervolg, toen in de gerenoveerde Provinciënwijk. 2011
Is het De Glip / Merlenhove die
gebombardeerd is tot wijk waar
van alles te beleven valt.
Kijk in de Wijk begint op maandag 6 juni en eindigt op zaterdag
18 juni. Volgende week schenkt
de Heemsteder meer aandacht
voor alle activiteiten. Cascadirecteur Sjaak Struijf hoopt
ook nu weer op een succesvolle Kijk in de Wijk. “Het doel is
om verbindingen te stimuleren.

Het zijn laagdrempelige activiteiten georganiseerd in de wijk,
door wijkbewoners en ieder kan
meedoen. We hopen dat er volop participatie vanuit de buurt
is.” Casca speelt een grote rol bij
Kijk in de Wijk. Zij brengt netwerken tot stand, onderhoudt ze
en biedt bewoners de mogelijkheid invulling te geven aan activiteiten waar zoveel mogelijk
wijkbewoners plezier aan beleven.
Volgende week dus meer over
de diverse evenementen. Toch
een interessant tipje van de sluier: De Country Fair. Deze staat
op het programma van maandag 13 juni, Tweede Pinksterdag.
Van 11-16 uur kunt u van alles
beleven met diverse muzikale optredens, een rommelmarkt
en o.a. demonstraties van oude ambachten en Oudhollandse
spelletjes. Let op: talenten kunnen zich opgeven en men is nog
op zoek naar vrijwilligers evenals standhouders (wel vanuit de
wijk!). Voor de stands betalen
wijkbewoners 10 euro (rommelmarkt of stekjesmarkt).
Informatie algemeen bij Casca:
023-5483828.
Mail: kijkindewijk@casca.nl

Welzijn Bloemendaal
Nieuw: Boodschappenservice met buurtbus
Op donderdag kunt u met onze buurtbus naar
Albert Hein in Bennebroek. Kosten: 2,- euro per
keer. Twee dagen van te voren aanmelden bij
Welzijn Bloemendaal.
Feestweek in Bennebroek
Op zaterdag 2 juli is er om 10.00 uur in de tent
op de Geitewei een ochtend voor senioren. De
zanggroep The Whale City Sound, bekend van
korenslag, zal optreden.
Bustochtje naar Paleis het Loo
Op donderdag 23 juni rijdt de bus van Welzijn Bloemendaal naar paleis Het Loo in Apeldoorn, waar de tentoonstelling van Maxima
10 jaar in Nederland wordt bezocht. Er kunnen
6 personen mee. Kosten: 30,- euro p.p. incl. vervoer en entree.
Open Eettafel
In Bennebroek kunt u op maandag, woensdag en vrijdag in ’t Trefpunt deelnemen aan
de Open Eettafel. In Vogelenzang iedere eerste donderdag van de maand in de Ontmoetingsruimte aan de Kerkweg. Aanvang op beide
locaties: 12.30 uur.
Vervoer van deur tot deur
• Buurtbus
- Voor groepjes van minstens twee personen

van en naar een zelfde bestemming
- Voor minderjarigen onder begeleiding van een
volwassene
- Voor 55-plussers
- Voor mensen met een mobiele beperking
(zonder rolstoel)
U wordt thuis opgehaald en gebracht naar een
adres in de gemeente of naaste omgeving.
• Vervoer op maat
Als u geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer of buurtbus en ouder bent dan
55 jaar. Vrijwilligers brengen u met hun eigen
auto naar uw afspraak (zoals een arts) en kunnen u ook begeleiden.
Bewegen goed voor u!
- Op woensdag 29 juni is er een wandeling
rondom Bennebroek. Start om 10.00 uur vanaf locatie Zuid.
- Op maandag 6 juni wordt er gewandeld in
de Waterleidingduinen. Start is om 10.00 uur
vanaf ’t Panneland.
- Nordic Walking in de Waterleidingduinen.
Iedere zaterdag en de eerste dinsdag van de
maand kunt u zich aansluiten bij een groepje wandelaars. Start om 10.00 uur vanaf
’t Panneland
- Een korte ﬁetstocht wordt gehouden op dinsdag 14 juni. Motto: Struinen door de duinen.
Aanvang 10.00 uur vanaf locatie Zuid.

Alle hierboven genoemde deze activiteiten worden door vrijwilligers begeleid.
Sponsorﬁetsdag Rabobank Hillegom
- Rabobank Hillegom organiseert een ﬁetsdag
op zaterdag 18 juni. Afstanden 15, 30 of 60
km. Afhankelijk van de afstand stort de Rabobank een bedrag naar Welzijn Bloemendaal.
Opgeven bij Welzijn Bloemendaal.
Voor informatie over en aanmelden voor activiteiten kunt u contact opnemen met Welzijn
Bloemendaal.
Jongeren opgelet:
Een Tienerkamp voor jongeren van 11 t/m
15 jaar is gepland van vrijdag 24 t/m zondag 26 juni. Binnenkort informatie op de site:
www.jongerenbloemendaal.hyves.nl

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid
Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
Tel. 023-5845300
Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl
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Knappe toernooiwinst voor VEW-E
Heemstede - Zaterdag 21 mei
was het jaarlijks terugkerend
toernooi bij Vlug en Vaardig in
Amsterdam. Het altijd sterk bezette toernooi had weer een
spannende ontknoping met uiteindelijk VEW als winnaar. Zaterdag 28 mei gaan de D-junioren
naar Vlug en Vaardig.
De uitslagen:
Haarlem/Kennemerland - VEW
0-1
Kadoelen- VEW 0-2
VEW- Purmerend(meisjes) 4-1
VEW- Vlug en Vaardig 1-1.

Na een rondje om het veld werd
de eerste prijs in ontvangst genomen.
Zeven tegen zeven toernooi
groot succes
Alles zat afgelopen zaterdag
mee: prachtig weer, een sportieve strijd en een goed georganiseerde BBQ. Achttien teams
hadden zich ingeschreven voor
dit jaarlijks terugkerend spektakel. Organisatoren Wim en Micha Pannekoek hadden alles prima in orde. Marijke Voogd was

als speaker aanwezig om alles in
goede banen te leiden.
Onder de achttien deelnemende zeventallen waren heel aparte namen: Vrijheidsdreef United, Intermailers, lekkere Geitenbilletjes en team Olvarit. De
strijd om de prijzen verliep zeer
sportief. De uiteindelijke winnaar
werd team Olvarit die in de finale UNO-a1 versloeg. Intermailers
werd uiteindelijk derde na een
4-1 winst op Strategisch Vastgoed.
Na afloop van de finale werd er
driftig gebruik gemaakt van de
bar en de BBQ .
De agenda:
28 mei: Toernooi D-junioren bij
Vlug en Vaardig
28-29 mei: Toernooi B-junioren
in Tongeren(België)
3, 4 en 5 juni: Het Kampweekend
in en rond het clubhuis van VEW.
10 juni: Avond voor vrijwilligers.
11 juni: BBQ succesvolle D-junioren met ouders, broertje en
zusjes.
24 juni: Sportdag de Evenaar.
VEW heeft voor volgend seizoen
nog plaats voor jeugdleden. Kijk
op www.vewheemstede.nl VEW
is de enige echte zaterdag voetbalvereniging in Heemstede.

Toestelkampioenschappen turnen in Beverwijk
Heemstede - Eenmaal per jaar
geeft GSV de mogelijkheid om
te kijken wie het beste is op je
favoriete (turn) toestel. Van de
vier toestellen die er zijn, mag je
er twee kiezen. Bij een normale wedstrijd moet je op 4 toestellen goed presteren om in aanmerking te komen voor een medaille. Het voordeel bij de toestelkampioenschappen is dat je
in kan schrijven op 2 toestellen
die je het leukst vindt, of het beste kan. Voor sommige meisjes levert dit dan een medaille op die
in de vierkamp niet te halen is.
Van GSV Heemstede begonnen op zondag 22 mei 10 turnsters. Julie en Mikki begonnen
op de brug ongelijk en dat leverde resp. de 1ste en 2de plaats
op. Rianne durfde het aan om op
de balk te turnen, dit ging helemaal goed en hiervoor werd ze
beloond met een 2de plek. Bij de
vloer startte de jeugd in niveau
8; Fabienne, Emma, Pien, Vera en
Myrthe. Van deze groep kreeg
Myrthe door haar strakke oefening de 5de plaats. In de tweede ronde sprongen Emma en Renee met een plank over de pegasus, wat voor Renee een zilveren medaille opleverde. Julie,
Mikki, Rianne en Kyra streden bij
de vloer om de mooiste oefening
in niveau 11. Hier weer 2 meiden
op het podium: Rianne de 4de
plaats en Julie de 2de plaats. Renee en Fabienne durfde ook een
de balkoefening; Renee turnde
een hele strakke oefening met
een 2de plaats als gevolg. Als
laatste in deze wedstrijd streden
Pien, Vera en Myrthe nog voor

een brugpodium die niet beslist
kon worden door de jury, Myrthe
en Vera behaalden een gedeelte
1ste plaats.
In de 2de wedstrijd streden Floor
en Mirre op de vloer in niveau 10.
Mirre is zeker geen vierkamper,
maar op de vloer turnt ze heel
goed, dit leverde haar een 2de
plaats op. Charlotte begon bij
de sprong over de kast met een
overslag in niveau 9 en zij werd
bekroond met een 1ste plaats.
April sprong in niveau 10; ook
een overslag over de kast, voor
haar een 3de plaats. Christa en
April turnden als tweede toestel
de brug ongelijk. Beide turnden
een hele nette oefening, de ju-

ry kon niet beslissen wie er beter
was en besloot ze hetzelfde cijfer te geven, voor allebei een 2de
plaats. Charlotte heeft een hele
nette oefening op de vloer, met
een mooie arabier flick flack, hier
kwam een zilveren medaille voor.
Bij de junioren sprongen Marlijn
en Rivka allebei een half in, half
uit, maar bij Marlijn was de uitvoering iets hoger, waardoor zij
op de 1ste plaats kwam te staan.
Rivka had vandaag de meeste
pech; twee keer is ze net buiten
het podium beland met een 6de
plaats op vloer en een 3de plaats
op sprong.
Met 17 deelneemsters en 17
medailles is er een hele goede
wedstrijd geturnd.

Drie keer brons voor HPC
Heemstede - Tijdens de AKring finales van de Kring
Noord-Holland, die de afgelopen twee weekenden werden
gezwommen in de 50-meter
baden van Alkmaar en Beverwijk, heeft David van Groen drie
keer brons weten te veroveren
op de 100 meter rugslag, de 200
meter rugslag en de 200 meter
vrije slag. Vooral met die laatste afstand was David erg content! Op de langere afstanden
is het erg moeilijk om persoonlijke records te zwemmen omdat er veel minder keerpunten
worden gedraaid ten opzichte
van de 25-meter baden. Hierdoor wordt er ook geen extra
snelheid meegegeven en dat
scheelt al gauw ruim een seconde per keerpunt. Ondanks
het feit dat David zijn persoonlijke records niet heeft verbeterd is het een knappe prestatie dat hij drie keer het podium
heeft weten te halen!
Voor de kleine Waterplezierzwemmertjes van HPC Heemstede was het weer spannend,
want zij konden afgelopen vrijdag een certificaat halen. De
Waterplezier lessen zijn speciaal bedoeld voor kinderen die
net hun zwemdiploma hebben

behaald en op een speelse manier de geleerde vaardigheden
kunnen behouden en verbeteren. Aan het eind van iedere periode kunnen ze een certificaat behalen. Voor Jayson
Horn was dit zijn eerste certificaat. Hij moest onder andere door een hoepel springen, wrikken (zichzelf voortbewegen door middel van korte
polsbewegingen) op de rug en
“schroeven” maken tijdens het
zwemmen. Juliëtte Hooijberg
en Roos, Reinaert en Quinten Ravesteijn gingen op voor
hun tweede certificaat waarbij
ze al wrikkende een ster moesten maken, borstcrawl moesten
zwemmen én een echt shoolslagkeerpunt moesten kunnen
maken. Liv Mensink, Michaël
van Ieperen, Rombout Jansen
en Ilias Smit behaalden hun
vierde certificaat door het maken van een rugslagkeerpunt,
koprollen vanaf de muur en deze ook in het water te maken en
door gehurkt te kunnen draaien. Helaas waren Eva Verkoren
en Simon Bakker afwezig. Fien
van Munster is het nieuwste lid
van HPC Waterplezier die bij
de volgende ronde vast en zeker ook haar eerste certificaat
gaat halen!

Straattennis voor kinderen
in Bennebroek
Bennebroek - Op zaterdag 4 juni komt het REAAL Straattennis
naar Bennebroek. De befaamde tenniscontainer met speelmuur, verschillende tennisveldjes en het freestylecourt staan
van 13.00 tot 16.00 uur op het
parkeerterrein van de TVB aan
de Binnenweg in Bennebroek.
Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen gratis meedoen met het REAAL Straattennis. Tennisvereniging Bennebroek nodigt jong en
oud uit om te komen kijken.
Wat is REAAL Straattennis?
Met REAAL Straattennis maken we geen jacht op de nieuwe nummer 1 van de wereld. Het
is wel een kennismaking met
de tennissport! Tijdens REAAL
Straattennis ontdekken kinde-

ren op een speelse manier hoe
leuk tennis is. Een professioneel
straattennisteam heeft rackets
en ballen voor alle kinderen die
willen straattennissen. Meedoen
is gratis, heel gemakkelijk en
vooral enorm gezellig! En er zijn
ook nog leuke prijzen te winnen!
Wat kun je doen?
De basisbeginselen van het tennis leren de kinderen al snel op
de uitgezette tennisvelden. Maar
er is meer! Het straattennisteam
leert de kinderen binnen korte tijd allerlei leuke trucs met de
bal en het racket. Uiteraard geven ze ook even een show weg
van stoere freestyle tennisbewegingen. Tegen de tenniscontainer kan naar hartenlust een bal
geslagen worden.
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Woonwijk Slottuin Heemstede:

95 woningen op terrein Nova-college
Woningcorporatie Elan Wonen en projectontwikkelaar Pathos willen op het terrein van het Nova College aan de Ir. Lelylaan 95
woningen bouwen. Hiervoor is een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarin onder meer staat beschreven waar gebouwd wordt
en hoe hoog, breed en diep de gebouwen worden. Het college van burgemeester en wethouders kan zich goed vinden in het plan
en brengt dit in de inspraak. Dit betekent dat u van 26 mei tot en met 22 juni 2011 kunt reageren.

Het plan
Het terrein van het voormalig Nova-college
wordt omzoomd door de Cruquiusweg, Ir.
Lelylaan, het Oude Slot en een weiland.
Elan Wonen en Pathos willen op dit terrein
65 appartementen en 30 grondgebonden
woningen realiseren. De appartementen
komen aan de kant van de Cruquiusweg,
de 30 eengezinswoningen zijn gepland
aan de kant van het Oude Slot. De huidige
sloot tussen het terrein en weiland wordt
vergroot tot een bredere waterpartij, waaraan, gezien vanaf de Cruquiusweg, twee
appartementengebouwen komen en (aan
de kant van Het Oude Slot) elf eengezinswoningen.
De appartementengebouwen aan het
water rusten op palen van twee bouwlagen
hoog. De gebouwen zelf bestaan uit drie
bouwlagen (totale hoogte: vijf bouwlagen).
Het appartementengebouw dat evenwijdig
aan de Cruquiusweg ligt, wordt deels vier
en deels drie verdiepingen hoog. Achter dit

Achter de letters staat het aantal woningen vermeld dat op die plaats komt.
Rechts op de tekening de appartementen, links de eengezinswoningen.
gebouw, in het midden van de nieuwe wijk,
komen twee appartementenblokken van
drie verdiepingen.
Onder de woonwijk komt een half verdiepte
parkeergarage.

te bereiken via een brug. De waterpartij, de
waterspeelplaats en het direct aangrenzende weiland zijn voor iedereen toegankelijk. De overige omliggende weilanden
zijn verpacht en blijven niet toegankelijk
voor publiek.

Omgeving
Om de bestaande wijk en de nieuwe wijk
beter op elkaar te laten aansluiten krijgt de
Ir. Lelylaan een nieuwe inrichting. Hiervoor
moet nog een ontwerp gemaakt worden. U
kunt hier na de zomer op reageren. Bij de
verbrede waterpartij die wordt aangelegd
tussen de woningen en het weiland, komt
aan de kant van het weiland een waterspeelplaats. Vanuit de nieuwe wijk is deze

Bestemmingsplan
Om het bouwproject mogelijk te maken, moet
er een klein (‘postzegel’) bestemmingsplan
komen. Dit plan is nog in de maak en komt
nog in de inspraak. Voor het bestemmingsplan gelden de algemene uitgangspunten die
voor alle nieuwe bestemmingsplannen
gelden en die door de gemeenteraad van
Heemstede zijn vastgesteld. Daarnaast
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Subsidie voor
Buurtactiviteiten
Wilt u een straatbarbecue, een
spelletjesdag of buurtfeest organiseren?
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor een subsidie. Te veel
mensen hebben te weinig contact met
andere mensen in hun buurt. Dit is
jammer, want hoe meer mensen u kent in
uw buurt, hoe meer u zich thuis voelt.
Buurt-activiteiten zijn de ideale gelegenheidsplaatsen om kennis te maken met
elkaar. Als u zo'n activiteit op touw wil
zetten zijn er een aantal formaliteiten die
vervuld moeten worden, vooral als dit op
de openbare weg georganiseerd wordt.
De gemeente Heemstede vindt het
belangrijk dat inwoners zich thuis
voelen in hun buurt en in hun gemeente.
Ze wil initiatieven van inwoners ondersteunen en stelt daarom een budget
beschikbaar van maximaal € 12.000,--.
Dit bedrag is beschikbaar voor buurtprojecten gericht op het bevorderen van
de sociale cohesie en de participatie
van buurtbewoners in een bepaalde
buurt. Maar ook voor het verbeteren van
de leefbaarheid in een buurt.
Waar moet uw subsidieverzoek aan
voldoen

Uw verzoek moet voldoen aan de
voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Heemstede en de
Verordening incidentele subsidies
straat- en buurtactiviteiten 2009. De
aanvraag voor een buurtproject moet

Vervolg op pag. 2
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www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

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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Vervolg woonwijk Slottuin

Vervolg subsidie voor Buurtactiviteiten

zijn er een paar specifieke uitgangspunten voor
dit project. Deze hebben we voor u op een rijtje
gezet (zie ‘Uitgangspunten’ in kader). Ook hierover kunt u uw mening geven tot en met 22 juni.
De reacties verwerken wij zo mogelijk in het ontwerpbestemmingsplan, dat wij na de zomer ter
inzage zullen leggen.

een omschrijving bevatten van de manier
waarop vorm wordt gegeven aan het
betrekken van bewoners uit de buurt en
over de activiteiten waarvoor de subsidie
wordt aangevraagd (inclusief begroting).
Daarnaast moet voldoende draagvlak
aangetoond worden.

De activiteit of project moet in een van de
volgende buurten in Heemstede plaatsvinden: De Glip, Dichters- Vogelbuurt,
Rivierenbuurt, Kennemerduin en omgeving, Van Merlenbuurt, Provinciënbuurt,
Centrum,
Geleerdenbuurt,
Schouwbroekerpolder, Zandvoortselaan,
Heemsteedse Dreef, Indische buurt en
moet in 2011 van start gaan;

Uw subsidieverzoek moet ingediend zijn
vóór 1 juli 2011. Met deze indieningtermijn wordt overigens afgeweken van
de in de Verordening incidentele

Welstand (architectuur)
Voor het bouwproject moeten nog welstandscriteria worden geformuleerd. Dit betekent dat u
in dit stadium nog niet kunt reageren op de vormgeving van de gebouwen, ofwel de architectuur. De welstandscriteria komen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan na de zomer ter
inzage. Nu kunt u alleen uw mening geven over de massa’s, dus: hoogte, breedte, diepte en
plek en over de uitgangspunten die zullen gelden voor het bestemmingsplan.

Plannen inzien & reageren
Het stedenbouwkundig plan en de uitgangspunten liggen ter inzage in het raadhuis en zijn
digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website www.heemstede.nl. Tot en met 22 juni kunt
u uw mening (zienswijze) indienen bij het college van B&W, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
U kunt uw reactie ook per e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl. Voor meer informatie
of vragen kunt ook contact opnemen met Marieke Boor, telefoon (023) 548 57 61.

Uitgangspunten
Bij het opstellen van het bestemmingsplan worden de volgende uitgangspunten (of
‘beleidsvoornemens’ of ‘ruimtelijke ontwikkelingen’) gehanteerd:

Het hoofdgebouw mag alleen binnen een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak
is de weergave van de plattegrond van de woning zoals deze nu is vormgegeven.
Ook de aan- en bijgebouwen zullen een maximale bouw- en goothoogte krijgen.

De mogelijkheden voor de burgers om te bouwen naast en achter de woning worden
anders ten opzichte van de huidige mogelijkheden. De gezamenlijke oppervlakte van
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 70 m� per
bouwperceel waarbij ten minste 25 m� van het bouwperceel onbebouwd moet blijven. Dit
laatste is niet van toepassing voorzover dit ertoe leidt dat op een bouwperceel minder
dan 25 m� aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen kan worden opgericht.

In bijgebouwen mag niet worden gewoond en bijgebouwen mogen niet worden
gebruikt voor een aan-huis-verbonden-beroep.

Bedrijven Het voorgestelde beleid is om in de woonwijken alleen milieucategorie 1

en 2 bedrijven toe te staan.

Dakkapellen Twee dakkapellen boven elkaar geplaatst in één dakvlak wordt niet
toegestaan.

Dakterrassen Het dak van een aan- of uitbouw mag worden gebruikt als dakterras,
met dien verstande dat de afstand van een balustrade tot de perceelsgrens tenminste
2 meter dient te bedragen.

Beleid voor seksinrichtingen Voor deze regeling is in 2002 een zogenaamd paraplubestemmingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente opgesteld waarin het
beleid voor seksinrichtingen juridisch is vastgesteld. De regelingen uit dit paraplubestemmingsplan worden nu overgenomen in de nieuwe bestemmingsplannen.

Woningen In het bestemmingsplan wordt de term woningen gebruikt in plaats van
eengezinswoningen. Daarbij komt een aanduiding voor die bouwvlakken waar maar
1 woning mag worden gerealiseerd.

Ondergronds bouwen vastgelegd In de nieuwe bestemmingsplannen wordt voorgesteld dat onder het gehele bouwblok een kelder mag worden gebouwd. En komt er de
mogelijkheid ontheffing te verlenen voor een onderbouwing in de tuin, mits de waterbeheerder daartegen geen bezwaren heeft.

Omgaan met binnenplanse ontheffingen De gemeenteraad heeft aangegeven dat
de binnenplanse ontheffingen van bijvoorbeeld 10% niet automatisch mogen
worden toegepast. In de nieuwe bestemmingsplannen zijn de ontheffingen niet meer
vanzelfsprekend.
Het plan bevat minimaal 30% sociale woningbouw.

Het bestemmingsplan zal worden opgesteld conform het vastgestelde stedenbouwkundig plan.

2 0 11

subsidies straat- en buurtactiviteiten
genoemde termijn van 1 mei 2011.
Per buurtproject is een bedrag van maximaal € 2.500,-- beschikbaar. Als het
beschikbare
budget
van
maximaal
€ 12.000,-- onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, zal het college van
B&W keuzes maken. Bij deze afweging
wordt een evenwichtige verdeling van het
budget gemaakt, waarbij onder andere
gekeken wordt of er voldoende draagvlak
voor de activiteit in de buurt is.
Meer weten?
Voor meer informatie over deze subsidie
kunt u contact opnemen met de heer Koen
Siegrest van de afdeling Welzijnszaken,
telefoon (023) 548 56 79 of via de e-mail:
ksiegrest@heemstede.nl.

Werk aan de weg
Rijnlaan tussen Herenweg en Amstellaan
Op woensdag 25 mei en donderdag 26 mei worden in de Rijnlaan tussen Herenweg en
Amstellaan snoeiwerkzaamheden uitgevoerd aan de gemeentelijke laanbomen. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase
tussen Koediefslaan en Hugo de Grootlaan wordt tot medio juni 2011 aangepakt. Verkeer
kan alleen van zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.
Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg het beleid > Reconstructie Herenweg.

Schollevaarlaan- Zandvoortselaan
Tot 1 juni 2011wordt de bestrating hersteld op de kruising Schollevaarlaan-Zandvoortselaan.
Verkeer vanuit en naar de wijk Vogelpark wordt omgeleid via de Stormvogelweg.

Zandvoortselaan-Schollevaarlaan-Vondelkade
Tot 1 juni 2011 wordt op de kruising Zandvoortselaan-Schollevaarlaan-Vondelkade een
voetgangersoversteekplaats aangelegd. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Rhododendronplein-Azalealaan-Orchideeënlaan
Tot 1 juni 2011 wordt de bestrating van het Rhododendronplein, Azalealaan en
Orchideeënlaan op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte
verkeershinder.

Leidsevaart Bennebroek
Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen.
De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

Reconstructie Herenweg?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning
Aanvraag Bouwvergunning (Woningwet)
Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase
Burgemeester van
het bouwen van een zorgcomplex
Lennepweg 35
“het Overbos”
Ontvangen 19 mei 2011

2009.255/
3770

De aanvragen liggen vanaf 26 mei 2011 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 20 mei 2011)
De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 26 mei 2011 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Omgevingsvergunning (Wabo)
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010
een aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse
aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen
maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Omgevingsvergunning voor bouwen
Zandvoortselaan 60
het plaatsen van een dakopbouw
Omgevingsvergunning voor slopen
Crayenestersingel 55
het verwijderen van asbesthoudende
materialen

2011.107

2011.136

Verleende kapvergunning (verzonden 25 mei 2011)
Burgemeester van
Lennepweg 35

het kappen van 161 diverse bomen (Overbos)

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26 mei 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Van der Horstlaan 40
het maken van een trapgat en plaatsen spiltrap
ontvangen 16 mei 2011
Rijnlaan 42
het plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak
ontvangen 16 mei 2011
César Francklaan 22
het uitbreiden van de 1e verdieping
ontvangen 16 mei 2011
Franz Schubertlaan 65
het vergroten van een dakkapel op het vooren achtergeveldakvlak
ontvangen 16 mei 2011
Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Johan Wagenaarlaan 68
het bouwen van een zadeldak op de uitbouw
aan de zijkant van de woning
ontvangen 13 mei 2011

2011.148

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)

2011.149

Kadijk 34-36

2011.150

Het verzoek ligt vanaf 26 mei 2011 gedurende 6 weken van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 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.

2011.151

het plaatsen van een nieuwe brug
met kademuur

2010.206/
3876

2011.152
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Evenementen
Op 19 mei 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Koninklijke Roei- en
Zeilvereniging “Het Spaarne” voor het houden van de Nationale Tocht Aangepast Roeien op
zaterdag 25 juni 2011.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het
Marisplein tussen de Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de zijde van Het
Spaarne) op 25 juni 2011 vanaf 06.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

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

Handhavingsactie gezonken vaartuig
Zuider Buiten Spaarne
In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en
binnenwateren is in opdracht van burgemeester en wethouders het volgende volledig
gezonken vaartuig gelicht die in het Zuider Buiten Spaarne lag:

een stalen roeiboot in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van Tooropkade 2,
vastgemaakt aan de wal met een oranje touw.
Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van 13 weken - met ingang van 25 mei
2011 - opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 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 opsporingsambtenaren van bureau Handhaving, telefoon (023) 548 56 30.
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Verkeersbesluit

Uitschrijving GBA

Het aanleggen van een algemene invalidenparkeerplaats op de Burgemeester van
Lennepweg ter hoogte van de fysiotherapiepraktijk op nr. 1. Deze parkeerplaats wordt aangelegd ten behoeve van de bezoekers voor de fysiotherapiepraktijk.

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

Het besluit ligt vanaf 20 mei 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar maken.
Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend
belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening
vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten
worden betaald.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste
instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te
traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat
ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs
bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan
worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de
AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing
gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per
19-04-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:
K. Gál, geboren 17-06-1983, adres Alberdingk Thijmlaan 62

Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14,
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
woensdag:
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college
van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook
kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

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

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

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

Overlast

Meer weten?

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het

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

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.

Ter inzage

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

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

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

