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Pianiste Daria van den Bercken zal zaterdag 26 mei rijdend met haar vleugel door Heemstede aandacht
vragen voor de open dag op maandag 28 mei.

Open Dag Podium Oude
Slot in de Oude Kerk
Heemstede - Op tweede Pinksterdag, maandag 28 mei, organiseert Podium Oude Slot haar
jaarlijkse Open Dag. Om deze
dag te promoten rijdt De Vliegende Vleugel zaterdagmiddag
26 mei door Heemstede. Pianiste
Daria van den Bercken speelt op
deze vleugel die op een aanhanger achter een auto wordt rond
gereden. Een uniek spektakel.
Wilt u vast een voorproefje van
de Vliegende Vleugel ga naar
www.podiumoudeslot.nl,
programma januari. Onder 15 januari staat een filmpje van de Vliegende Vleugel.
Op de Open Dag kunt u genieten
van een selectie van artiesten

die in het seizoen 2012/2013 in
Het Oude Slot of De Oude Kerk
komen optreden.
Het programma wordt gepresenteerd door cabaretière Karin Bruers. Een programma met klassiek pianiste Daria van den Bercken, cabaretière Yora Rienstra en Fay Lovsky samen met Laurens Joensen.
Hun passie ligt bij authentieke
muziek en maffe teksten. Dette Glashouwer geeft u een kijkje
in de keuken van het solotoneel.
Margriet Brandsma presenteert
en signeert haar nieuwe boek
‘Het Mirakel Mekel’. Boekhandel Blokker is aanwezig voor de
verkoop van dit boek. Clara de

Mik maakt samen met de kleine gasten muziek. Accordeonist
Roelof Ruis zorgt voor en gezellige sfeer rond De Oude Kerk.
U bent welkom van 11.00 tot
14.30 uur. U kunt voor het seizoen 2012/20132 kaarten bestellen met een speciale vroegboekkorting. Het programma van
het nieuwe seizoen kunt u vinden in het programmaboekje of
op www.podiumoudeslot.nl. Het
programmaboekje is te bestellen
via 06-13133626.
De Open Dag van Podium Oude Slot wordt gehouden in De
Oude Kerk, Wilhelminaplein,
Heemstede.

Voorjaarsmarkt Opgekikkerd
Heemstede - Kinderdagverblijf KidsPlaza, gevestigd aan de Raadhuisstraat 49 in Heemstede,
opende afgelopen zondag haar deuren tijdens
de braderie. Met als doel een inzamelingsactie
te houden voor ‘stichting de Opkikker’. Honderden gezinnen per jaar, afkomstig uit een groot
aantal ziekenhuizen in Nederland, worden via
het ziekenhuis of de instelling in de gelegenheid
gesteld om met de Opkikker een unieke dag te

beleven. Op deze dagen worden de gezinnen in
het zonnetje gezet. Met de verkoop van kikkerknuffels, schminken, knutselen, springen op een
luchtkussen en een grabbelton en ook een financiële bijdrage heeft Kinderdagverblijf KidsPlaza bijna 300 euro opgehaald. “We zijn heel blij
met deze opbrengst en we gaan het geld binnenkort persoonlijk overhandigen tijdens een van de
opkikkerdagen in Zeewolde”, aldus KidsPlaza.

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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Opening Buitenplaatsenjaar
met bijeenkomst in raadhuis

COLOFON
van 1930

Heemstede - Op donderdag 31
mei houdt de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
(HVHB) haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst in het Raadhuis van
Heemstede. Deze bijeenkomst is
tevens de start van het Buitenplaatsenjaar Heemstede. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Toegang is vrij.

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

Na een korte jaarvergadering
van de HVHB opent de burgemeester van Heemstede, mevrouw Marianne Heeremans, het
‘Heemsteedse buitenplaatsenjaar’ officieel. Daarna is de première van de videofilm over de
buitenplaatsen in Heemstede die
door leerlingen van Hageveld in
het kader van hun maatschappelijke stage is gemaakt. Ze interviewden eigenaars en bewoners. Kijk mee met de verrassende blik van jongeren op onze buitenplaatsen.
Vervolgens houdt de voorzitter
van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012, de

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

Gewond bij
aanrijding

Huis te Manpad.
kunsthistoricus René Dessing,
bewoner van Huis te Manpad,
een inleiding met veel prachtige
plaatjes over de buitenplaatsen
in Nederland.
Daarna, vanaf 22.00 uur, is er een
informeel gedeelte met gelegenheid om na te praten bij een
drankje en een hapje.
Andere activiteiten in het Bui-

tenplaatsenjaar zijn onder meer
rondleidingen op een aantal buitenplaatsen in Heemstede. Die
zullen plaatsvinden op 1 en 8
september. Zodra daar meer
over bekend is, leest u dat in de
Heemsteder, of op www.hv-hb.
nl. Al deze activiteiten zijn mede mogelijk dankzij steun van de
gemeente.

Het spoor van toen

Heemstede - Een 70-jarige
Heemsteedse fietsster is vorige week woensdagmorgen omstreeks tien uur op de Kerklaan
gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto.
De automobilist, een 79-jarige
Heemstedenaar, heeft de vrouw
mogelijk te laat gezien toen zij
vanaf de Kerklaan in de richting
van de Herenweg wilde fietsen.
De vrouw wilde tussen twee personenauto’s doorrijden toen zij
plotseling vanaf de rechterkant
werd aangereden door de 79-jarige automobilist. De Heemsteedse heeft vermoedelijk haar
schouder en pols gebroken. Verkeersongevallenanalisten hebben een onderzoek ingesteld
naar de exacte toedracht.

Aanhouding

Heemstede - De Thalys rijdt langs station
Heemstede. Deze foto, gemaakt door Nico
Spilt is genomen op 11 februari 2006. De
Thalys werd omgeleid wegens werkzaamheden/storing en had nog niet echt een eigen
spoorlijn (HSL). De Fortisbank bestikkering
maakt het wel apart maar niet uniek.
Vandaag de dag zijn er bijna geen unie-

ke treinen meer te zien op dit station zoals de Thalys en Beneluxtrein. Op de foto is
te zien dat er nog geen perronrandmarkering is gedaan, de centrale aanwijsbakken
zijn nog oud en ook de spoorbedding is nog
niet vervangen. Deze foto is ook te zien in
het hoofdstuk ‘Treinen’ op website www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

Poging oplichting op naam van apotheek
Heemstede - Afgelopen week
is er bij de Centraal Apotheek
Haarlem een melding binnengekomen van mogelijke poging
tot oplichting. ’s Avonds na 22.00
uur is bij een oudere man aangebeld door iemand die zei namens
de Centraal Apotheek langs te
komen. De man had een soort

mobiel PIN-automaat mee. De
man waar aangebeld werd had
echter geen medicijnen besteld
en er was ook geen recept klaargemaakt. De oudere heer heeft
zeer alert gereageerd door de
persoon weg te sturen. Vermoedelijk had deze ‘bezorger’ geen
goede bedoelingen.

Centraal Apotheek, de dienstapotheek voor Haarlem en omgeving (tevens Heemstede en Bennebroek) laat weten dat hun bezorging niet met mobiele PINautomaten werkt.
Het incident is gemeld bij de
politie.

Bennebroek - In de nacht van
vrijdag op zaterdag omstreeks
02.35 uur overliep een bewoner
van een woning aan de Narcissenlaan een inbreker bij de achterdeur. Hij vluchtte weg. Gealarmeerde politieagenten stelden een onderzoek in. In eerste
instantie troffen zij daarbij vier
jongens die zich verstopten in
een tuin aan de Willinklaan. Het
viertal vluchtte ook weg. Eén van
hen kon na enige tijd weer worden gevonden in een tuin aan de
Rijksstraatweg. Hij is aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten. Dat is een 18-jarige
jongen uit Vogelenzang.

Winkeldief
bekeurd
Regio - Vrijdag omstreeks 16.10
uur is een 49-jarige Hoofddorper aangehouden in een supermarkt aan het Burgemeester van
Stamplein. Hij rekende 12 boodschappen ter waarde van 78,69
euro niet af bij de kassa. Hij is
voor verhoor overgebracht naar
het politiebureau. Daar is hem
vervolgens een bekeuring uitgereikt van 340 euro. Ook heeft hij
een winkelverbod gekregen.

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
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Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
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zijn met naam en adres, telefoon of
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te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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SLAGERIJ SJAAK VD WERFF

Gewoon goed !

Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
Alpe D’Huzez Burgers

4 Stuks

Hiermee steunt u Thijs
en het goede doel

Hamlappen

500 Gram

5.00
3.98

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
Salami

1.29
0.99
1.09

100 gram

Leverkaas
100 gram

Provencaalse Rollade
100 gram

Heel Kilo Gehakt
woens- Half
om Half of rund
dag

donderdag

5.98

3 Malse Biefstukjes
Runder
Kogel

vrijdag
zaterdag

5.00
6.50

Chinees Thais Buffet
vanaf 17.00 uur warm

per kilo

9.98

Alle soorten Paté

extra scherp geprijsd !

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

De sportvissers kijken uit naar de opening het nieuwe hengelseizoen komende
zaterdag. Dan krijgen de vissen een zware dobber aan de hengelaars die hen de bek
willen snoeren. Voor de vis die zich aan de haak laat slaan is het niet in de haak.
VD WEEK
Die
verdwijnt
in de vissoep en wordt nog een keer uit het nat opgevist.
IJD
MAALT

Asperge Beenhamschotel
500 Gram

4.98
Muziekavond op de
Haarlemsche Montessori School

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Regio - Donderdag 10 mei gaven 35 mini-artiesten een performance op het podium van
de basisschool HMS in Haarlem-Zuid. Een gezonde mix van
meisjes en jongens, tussen de
6 en 12 jaar, werden aangemoedigd door spreekstalmeester/ schooldirecteur Egbert de
Jong, in een sfeervol versierde
gymzaal.
Begeleid door vakleerkracht
en muziekdocent Machteld
Adema, verantwoordelijk voor
de artistieke leiding, en met
een meer dan 125-koppig publiek, kwamen alle muziekstijlen aan bod. Klassiek, pop,

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

jazz, beatboxen, musical, rock,
blues, tango, op fluit, sax, slagwerk, harp, gitaar, piano, viool,
zang of hobo en officieel geopend door het gezamenlijk
gespeelde stuk ‘Let’s Swing’.
Indrukwekkend om te zien was,
dat naast heel veel talent, het
zichtbaar niemand veel extra
moeite kostte om zich te presenteren; alleen, met instrument, samen, begeleid door
ouder of opa, die bij de introductie vermeldde dat hij 70 jaar
geleden in dezelfde gymzaal
aan de ringen had gebungeld.
Een uiterst geslaagde en inspirerende avond.
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Lezingen
Lezing door Reggie Baay over ‘Gebleekte ziel’
Heemstede - Reggie Baay geeft
woensdagavond 6 juni bij Boekhandel Blokker een lezing over
zijn boek ‘Gebleekte ziel’.
Amsterdam 1879. De jonge en
intelligente Nyoman Darma,
zoon van een verbannen Balinese edelman, komt aan in ‘het
land van de overheerser’. Hij is
geschokt door de Hollandse kou,
kijkt zijn ogen uit als hij langs de
rijk gevulde etalages van de chique winkels in de Kalverstraat
loopt, en leert gedienstig rijtjes
jaartallen met belangrijke Nederlandse historische gebeurtenissen uit zijn hoofd. Wat hij
niet weet, is dat de koloniale bewindvoerders hem als een gevaar beschouwen voor de stabiliteit van de kolonie NederlandsIndië. Om dit gevaar te neutraliseren, is hij naar Nederland gestuurd. Zijn privéleraar heeft de
opdracht gekregen hem te ‘bleken’ en hem te ontdoen van zijn
inheemse identiteit. Eenmaal te-

sche ontknoping. ‘Gebleekte ziel’
is een op historische feiten gebaseerde roman en werpt licht
op een onbekende zwarte bladzijde van onze koloniale geschiedenis.

rug in zijn geboorteland, maakt
vertwijfeling zich van Darma
meester: hij is te blank voor zijn
landgenoten, en te donker voor
de blanke elite. Wie is hij eigenlijk? En aan welke kant staat hij?
De keuzes die hij dan maakt leiden uiteindelijk tot een dramati-

Lezing door Nelleke
Noordervliet over ‘Vrij man’
Heemstede - Nelleke Noordervliet geeft donderdag 31 mei bij
boekhandel Blokker een lezing
over haar roman ‘Vrij man’.
De historische roman Vrij Man
gaat terug naar de tijd van De
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en de prille dagen van de Nieuwe Wereld. De
Rotterdammer Menno Molenaar leeft in vier werelden: die
van de Engelse lakenreder Dixon
en diens naar liefde hunkerende vrouw, de radicale vrienden rondom Spinoza, de Haagse politieke kringen rond Johan
de Witt en het volk aan de zelfkant – werelden die zich moeilijk laten combineren. Hij maakt
zich los van godsdienst en traditie, maar heeft nog geen nieuw
kompas. Als hij gedwongen
wordt tot spioneren voor de Engelsen, komt het tot een confrontatie.
Menno Molenaar vlucht naar
de Nieuwe Wereld, waar hij
zijn ideeën over vrijheid in
praktijk wil brengen. Maar idealen zijn weerbarstig en het ver-

leden laat zich niet ontkennen.
Nelleke Noordervliet is onderdeel van het verhaal, zij wandelt met Menno Molenaar door
het decor van zijn verleden. Zij
schrijft zijn geschiedenis, die een
vertekening is van de echte geschiedenis. Kan zij immers het
verleden echt kennen, echt begrijpen?
Nelleke Noordervliet (Rotterdam,
1945) studeerde Nederlands in
Leiden en Utrecht. In 1987 debuteerde ze als auteur met ‘Ti-

Reggie Baay (Leiden, 1955) studeerde Nederlandse Taal- en
Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij zich specialiseerde in de koloniale en postkoloniale literatuur. Van 1985 tot
2005 was hij als redacteur verbonden aan het tijdschrift ‘Indische Letteren’ en publiceerde hij
vele artikelen op het gebied van
koloniale geschiedenis en koloniale literatuur. Eerder verschenen boeken zijn: ‘De ogen van
Solo’, ‘De njai’ en ‘Portret van een
oermoeder’.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang
5 euro. Reserveren gewenst,
023-5282472. Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.
ne of De dalen waar het leven
woont’. Haar volgende romans
werden vaak genomineerd voor
en bekroond met literaire prijzen.
Ze was gastschrijver aan de universiteiten van Groningen, Leiden, Delft en Berlijn en aan de
Sorbonne te Parijs. Ze publiceert
verhalen, essays, lezingen en columns in weekbladen en tijdschriften. Met enige regelmaat
is ze te gast bij radio- en televisieprogramma’s.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang
7,50. Reserveren gewenst bij
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138 in Heemstede, 023-5282472
Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.

Lezing over buitenplaatsen
Heemstede - Woensdag 6 juni komen Riet Schenkeveld-van
der Dussen en Willemien B. de
Vries bij Boekhandel Blokker
vertellen over de uitgave ‘Endenhout en Elsryk. Buitens met hun
bewoners in Haarlem/Heemstede en Amstelveen’.
Welgestelde stedelingen brachten graag de zomers op hun buitens door en soms waren ze zo
trots op hun bezit en ook op hun
landelijke levenswijze dat ze
dichters en illustratoren inhuurden om hun huizen en activiteiten uit te beelden. Het op de
grens van Heemstede en Haarlem gelegen Eindenhout oftewel
‘het huis met de beelden’ aan de
kruising van Herenweg en Spanjaardslaan is de opvolger van
een ouder buitengoed dat met

een verschil van één letter ‘Endenhout’ heette en in het begin van de achttiende eeuw bewoond werd door de familie
Muyser. De dichter Jan Baptista
Wellekens was bevriend met de
familie en bezong met veel plezier hun buitenverblijf. Hij betrok daarbij ook de Haarlemmerhout, de Leidse vaart en zelfs
Zandvoort.
De beide auteurs vertellen hierover, tonen enkele antieke afbeeldingen en geven proefjes
van Wellekens’ charmante poezie. Aanvang: 10.30 uur. Toegang vrij. Reserveren gewenst bij
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138 in Heemstede, 023-5282472
Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.

Taalstimulering bij kinderen
van 0 tot 4 jaar
Heemstede - Vanaf de geboorte zijn kinderen bezig met het
leren van taal. Dit gaat meestal vanzelf. Kinderen leren praten
doordat zij taal en spraak horen
in hun omgeving. Het is daarom
belangrijk dat ouders en de omgeving een kind hierin stimuleren. In een lezing bij Casca op
donderdag 31 mei vertellen Caroline Villevoye, logopediste van
Onderwijs Advies en Lucy Smit,
Jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar hoe u dit kunt
aanpakken. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• Het verloop van de spraak- en
taalontwikkeling en het stimuleren hiervan in de thuissituatie;
Wat als er thuis meerdere talen
worden gesproken?
• Het signaleren van mogelijke

achterstand in spraak- en taalontwikkeling;
• Wat kunt u doen als u zorgen
of vragen heeft over dit onderwerp?
• Wat heeft u als ouder aan het
logopedisch spreekuur bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG)?
Vooraf vragen of opmerkingen? Mail naar: fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel 0235291947.
De informatieavond Taalstimulering bij kinderen 0-4 jaar is op
donderdag 31 mei bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Tijd: 20.00-22.00 uur, de
entree is gratis.
Reserveren kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-5483828.

Opgeven kabaaltjes
Heemstede - Vanaf heden kunt u op twee manieren uw
kabaaltje aan onze krant opgeven:
• Via de zogenaamde ‘Kabalen-bon’ in de krant.
• Door opgave via onze website, www.heemsteder.nl
(kies voor kabalen).
• Telefonische opgaves en via e-mail zullen niet worden
geaccepteerd.

Te uwer informatie nog even de voorwaarden:
- van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld;
- géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*;
- géén goederen en dergelijke met een waarde boven
de 500 euro*;
- géén personeels- of zakenadvertenties*;
- géén werk gevraagd of aangeboden*;

- alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor
plaatsing;
- de uitgever kan zonder kennisgeving de aangeboden
kabalen weigeren.
* Dit zijn commerciële advertenties. Neem contact op
met onze verkoopafdeling via 023-8200170 of verkoop@
heemsteder.nl.

pagina 8

23 mei 2012

Introductie Bull & Bullit bij Poelgeest
Regio - Dit Pinksterweekend introduceert Jachthaven Poelgeest
in Oegstgeest een reeks nieuwe sloepen en tenders. Dit keer
geen polyester maar aluminium boten! De afgelopen winter
heeft een samenwerkingsverband van enkele gerenommeerde watersportbedrijven, waaronder Jachthaven Poelgeest, de
Bull sloepen en Bullit tenders
ontwikkeld.
De Bulls en Bullits onderscheiden zich door de luxe afwerking.
Veelal worden aluminium boten zeer ruw afgewerkt maar de
Bull & Bullit bieden een hoog niveau van afwerking. Zo worden
de boten voorzien van een keiharde coating die behalve bescherming ook de mogelijkheid
biedt om de boot in alle kleuren
uit te voeren. Tevens is er een
ruime keus aan accessoires om
de boot geheel naar persoonlijke
smaak in te richten.
Dat met het ontwerp en de eindeloze mogelijkheden raak is
geschoten blijkt wel uit het feit
dat de Bullit 660 gekozen is als
tender voor de Olympische Spe-

De Olympische Bullit 660 Tender.
len in Londen. Begin dit jaar is
de aanbesteding gewonnen en
op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 25 Bullits
die gaan fungeren als watertaxi
in Londen deze zomer. De keuze
van de organisatie werd in grote
mate bepaald door de zeer goede (snel)vaareigenschappen en
praktische zaken als een zelflozende kuip.
Voor Jachthaven Poelgeest zijn
de Bull en Bullit een mooie aanvulling in het hoogwaardige as-

sortiment. Net als de bekende
Antaris en Maril sloepen en tenders zijn de nieuwe aluminium
boten een geheel Nederlands
product van hoge kwaliteit.
Tijdens het Pinksterweekend
worden de eerste modellen getoond en is er de mogelijkheid
tot proefvaren. Het introductieweekend wordt gehouden van
25 t/m 28 mei van 11.00 tot 17.00
uur. Meer informatie vindt u op
www.poelgeest.nl.

Renault Velserbeek biedt
betaalbaar comfort
Regio - Wie nog voor de aankomende zomer wil genieten
van een nieuwe auto die uitblinkt in zuinigheid, rijcomfort
en betaalbaarheid, doet er verstandig aan een tussenstop te
maken in Velserbroek of Haarlem. Daar bevinden zich namelijk de showrooms van autobedrijf Renault Velserbeek.
En dáár valt nu heel veel voordeel te behalen bij aanschaf
van een nieuwe Renault Clio.
Over die auto gaat het namelijk.
Velserbeek heeft diverse uitvoeringen op voorraad staan,
waar u zonder wachttijden in
over kunt stappen. Stuk voor
stuk rijk uitgeruste uitvoeringen, zoals de aantrekkelijke Authentique of comfor-

tabele Collection. U heeft de
keus uit diverse schone en
zuinige benzinemotoren in
3- of 5-deurs, maar ook staat
de geheel belastingvrije diesel eco2 klaar voor een uitgebreide proefrit. Elke Clio is
zéér scherp geprijsd en tijdelijk krijgt u ook nog airconditioning en cruise control voor
slechts 295 euro.
Het kan niet op wat het voordeel betreft, maar wel wat de
voorraad betreft. Wacht dus
niet te lang maar breng een
bezoek aan Renault Velserbeek. Voor betaalbaar comfort.
Renault Velserbeek, Kleermakerstraat 71, 1991 JL Velserbroek, tel. 023-5132929, of
Grijpensteinweg 8, 2014 KX
Haarlem, tel. 023-5533333.

Wakker worden voor 20 procent
korting bij Verfhandel Ree
Heemstede - Voor de zesde keer op rij organiseert Verfhandel Ree ook dit jaar weer
haar ludieke luilakactie! Zij
opent haar deuren op zaterdag
26 mei tussen 7.00 en 8.30 uur
voor alle niet-luilakken. Indien
u komt met/in uw badjas ontvangt u maar liefst 20 procent
korting! En uiteraard kunt u net

als elk jaar weer heerlijk genieten van een uitgebreid ontbijt.
Het personeel, gekleed in pyjama maar zonder ochtendhumeur, ontvangt u hartelijk met
warme broodjes, gekookte eitjes en verse koffie of een kopje thee. De scherpe korting van
20 procent geldt op het gehele
assortiment bij directe betaling.

Alleen op raamdecoratie en behang geldt een korting van 10
procent. Wegens de verwachte (maar gezellige!) drukte zal
er wel slechts beperkt gelegenheid zijn voor uitgebreid advies.
Bent u geen luilak? Kom dan
zaterdag 26 mei in alle vroegte
naar Verfhandel Ree, Binnenweg 89 in Heemstede!

Heemstede - Op Hemelvaartsdag organiseerde de Heemsteedse Reddingsbrigade
weer het jaarlijkse kamp voor kinderen die altijd zo hard werken aan hun reddingsbrigade-diploma’s. Dit doet het begeleidend team onderleiding van Laura Baas altijd vrijwillig voor de kinderen. Een enorme inzet van hen wat heel erg gewaardeerd wordt.
Ook dit jaar vertrokken de kinderen vanaf het clubhuis aan de Ringvaart in de sloeps
naar Droompark Spaarnwoude waar een Mega Kamp werd gehouden.
De kinderen kwamen zaterdag 19 mei weer terug.

Foto: Hedy de Bats.

Kinderen op kamp

PLUS wakkert Oranjekoorts
aan met EK Juichbandjes
Heemstede - In de aanloop
naar het EK voetbal trapte PLUS
Heemstede afgelopen maandag
21 mei af met de spaarcampagne
voor de PLUS EK Juichbandjes.
Bij elke 15 euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten ontvangen klanten gratis een zakje met één van de 32
beschikbare EK Juichbandjes. Er
zijn zestien verschillende Oranje
bandjes en zestien bandjes van
de deelnemende Europese landen. Naast de juichbandjes is er
een speciale Juicharm en opblaashand beschikbaar. Daarmee kan Nederland zich helemaal klaarmaken voor de Oranjegekte.
De EK-gadget moet een waar
verzamelitem gaan worden. De
EK Juichbandjes zijn geïnspireerd op de WK Juichbandjes
actie in 2010. De WK Juichbandjes waren een enorm succes en
scoorden bij consumenten goed
op originaliteit, sympathie en
deelnamebereidheid. Dit succes
zag men terug in de cijfers en
voor de deur, waar dagelijks kinderen stonden om hun collectie
compleet te maken. Voor de supermarktketen was het een logische stap om dit concept verder
te ontwikkelen en in een nieuw
jasje te steken.
De EK Juichbandjes van PLUS
zijn niet alleen vrolijk vormgegeven, ze zijn ook makkelijk te ge-

bruiken. Zo zijn de bandjes van
stof gemaakt, waardoor je ze
makkelijk om je arm kunt doen.
Daarnaast zijn de EK Juichbandjes voorzien van klittenband, zodat zowel kinderen als volwassenen ze kunnen dragen. De PLUS
Juicharm is verkrijgbaar bij speciale actieproducten of los te
koop voor 1,99 euro. Kinderen
kunnen de juichbandjes zo eenvoudig verzamelen en op hun kamer neerzetten. Bij de Juicharm
hoort ook een opblaashand.
Als je zestien bij elkaar passende bandjes hebt en ze in de juiste volgorde om je arm doet, verschijnt het woord ‘Holland’. Doorsparen wordt zo extra aantrekkelijk. Alle bandjes zijn blind verpakt. Welk EK Juichbandje je bij
de kassa krijgt, is dus iedere keer
een verrassing.
Om het verzamelen van de Juichbandjes voor kinderen nog leuker te maken, heeft PLUS samen
met Nickelodeon de EK Juichbandjes game ontwikkeld. Het
spel kan worden gespeeld op
www.nickelodeon.nl/plus.
Zondag 3 juni heeft PLUS exclusief een volledige Nick Battle als
EK editie op Nickelodeon tv. Bijna drie kwartier lang is Nickelodeon nog meer Oranje. De rode draad in de uitzending is de
vraag: Hoe kunnen supporters
Holland aan de overwinning helpen?
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Heemstede bridget tegen Heemstede
Heemstede –Drie bridgeclubs
uit Heemstede spelen hun spel
in de Luifel van CASCA. Ieder op
zijn eigen avond. Ze gebruiken
alle drie dezelfde apparatuur,
dezelfde kastjes, aangesloten op
een computer die genadeloos
elke uitslag vastlegt. Daar komt
geen penningmeester meer aan
te pas. Best een leuke gedachte om eens samen een potje te
spelen. Dick Ippel en Hans Blokker namen de wedstrijdleiding
op zich en wisten het zo te plan-

nen dat er geen clubleden tegen
elkaar zouden spelen.
Op 2 mei speelden twaalf paren
in drie sterktes, lijnen in bridgejargon. Maandagavond 21 mei,
de vaste clubavond van BCG,
mocht Heleen de Klerk, de voorzitter van BCG Heemstede, de
wisselbokaal in ontvangst nemen van Peter van der Geest,
de penningmeester van Centrum 111. De drie deelnemende clubs zijn BCG Heemstede,
in 1946 opgericht in een wijk in

Haarlem, genaamd “Garenkokerskwartier”. De “G” in de naam
herinnert daar nog aan. Al ruim
30 jaar spelen zij in Heemstede, sinds 1997 in de Luifel. BCG
heeft nu ruim 120 leden.
Centrum 111, afkomstig van
het centrum dat ooit verderop lag aan de Herenweg, speelt
dus nog steeds op `eigen ` terrein. KlaverTop is ontstaan uit
de bridgelessen die Casca geeft.
Na een aantal jaren lessen moet
je in het diepe en de leerlingen

hebben toen zelf een bridgeclub
opgericht in 2005. Ze spelen
wat minder fanatiek dan de
andere twee clubs, volgens
bestuurslid Rokus de Groot,
maar het enthousiasme is niet
minder.
Dit geslaagde toernooi krijgt met
de fraaie wisselbeker een vervolg. Bij Casca aan de Herenweg 96 in Heemstede kunt u
meer informatie over de bridgeclubs krijgen. Begin september
beginnen de clubs weer aan een
nieuw seizoen.
Ton van den Brink

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 23
mei draait er één van de beste
filmkomedies ooit bij Casca op
het grote scherm in de theaterzaal van de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.
Met Tony Curtis, Jack Lemmon
en Marilyn Monroe in de hoofdrollen!
Aanvang film 20.00 uur, entree 5
euro.

Korting op alles bij DA
Heemstede - DA is dé specialist op het gebied van schoonheid en gezondheid. Zo kunt
u van 21 mei tot 1 juni bij DA
Drogist van der Schuit aan de
Jan van Goyenstraat terecht
voor een gezondheidscheck.
U kunt uw BMI, bloedruk/pols,
Hb, cholesterol en bloedsuiker
laten meten bij DA Drogist van
der Schuit.
Maar wist u dat u ook prima
kunt budgetshoppen bij DA?
Zo biedt DA haar klanten op
24, 25 en 26 mei maar liefst
20 procent korting op alle producten. Binnen het ruime as-

sortiment van DA Drogist van
der Schuit is er voor elk wat
wils. De actievoorwaarden
vindt u in de folder, op www.
da.nl en in de winkel.
Bij DA zijn landelijk 15.325
verschillende producten verkrijgbaar van zo’n 1.487 merken, bijvoorbeeld van het excellente DA huismerk, maar
ook van NIVEA, Olaz, Zwitsal,
Schwarzkopf, L’Oreal makeup, Venus en John Frieda. De
slogan van DA is tijdens deze actie dan ook: 100% keuze,
20% korting op alles!

Welzijn Bloemendaal
Feestweek Bennebroek
Kofﬁeconcert voor senioren en jonge senioren.
Er wordt opgetreden door het popkoor Harlem Nocturne.
Vervoer nodig? Bel locatie Bennebroek
Zaterdag 9 juni, van 10.00 - 12.00 uur in tent
op de Geitewei
Gezellige maaltijden
• Open eettafels:
- In Bennebroek: elke maandag, woensdag en
vrijdag, om 12.30 uur, Meerleven
- In Vogelenzang: elke eerste donderdag van
de maand, om 12.30 uur, Ontmoetingsruimte
Kerkweg
Themabijeenkomst
Ontdek het Landje van De Boer, rondleiding in
proef- en pluktuin, met kofﬁe/thee en wat lekkers.
Donderdag 21 juni, 10.00 - 12.30 uur, Bloemendaalseweg 183 te Overveen
Workshops
• Downloaden van bestanden, hoe zet u informatie, muziek en ﬁlms op uw computer
Woensdag 27 juni 15.00 - 17.00 uur in het Nova
Leerbedrijf Media, Tetterodestraat 109, Haarlem
Vervoer van deur tot deur
• Bus van Welzijn Bloemendaal
Wij halen u thuis op en brengen u naar een
adres in de gehele gemeente en naaste omgeving.
• Vervoer op maat
Onze vrijwilligers brengen u met hun eigen au-

to naar uw afspraak (zoals arts) en kunnen u
ook begeleiden.

in The Spot in Bennebroek, leeftijd 11 - 18
jaar. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Bewegen, goed voor u!
• Recreatief ﬁetsen
- Woensdag 30 mei, 10.00 uur: langs de boorden van het Spaarne, Locatie Zuid
- Woensdag 20 juni, 10.00 uur: naar Katwijk
aan Zee (59 km), Locatie Zuid
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 4 en 18 juni, 10.00 uur vanaf ’t Panneland
• Wandelen rondom Bennebroek
Woensdag 27 juni, 10.00 uur vanaf Locatie Zuid
• NIEUW: Wandelen in omgeving Vogelenzang start maandag 25 juni, korte wandeling,
10.00 uur vanaf de RK in Vogelenzang
• Nordic walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10 uur ‘t Panneland

Elke woensdag van 14.00 - 16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelenzang, groep 6, 7,
8. Locatie: Henk Lensenlaan 2A

Informatie over en aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal
JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!
Feestweek Bennebroek op de Geitewei
Zaterdag 9 juni van 10.00 – 17.00 uur. Onze
jongerenbus staat er ook weer!
Vrije inloop en gratis entree:
Elke dinsdag van 16.00 – 18.00 uur Girls Only in The Spot in Bennebroek, creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 jaar. Locatie: ’t
Trefpunt, Akonietenplein
Elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur Inloopavond

Elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur sport &
spel Bennebroek. Leerlingen van groep 5-8 van
Sparrenbosschool kunnen in de gymzaal gratis
meedoen aan o.a. basketbal, voetbal, volleybal,
trefbal. Locatie: Sparrenbosschool
Elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelenzang, leeftijd 10 - 14
jaar. Locatie: Henk Lensenlaan 2A
Elke vrijdag van 19.30 – 22.30 uur Inloopavond
in The Spot in Bennebroek, leeftijd 11 - 18
jaar. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein
KIJK OP
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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Country Fair
op de Glip

Frank Sanders’ Akademie
in Theater de Luifel
Heemstede - Vrijdag 1 juni om
20.15 uur kunt u genieten van
de wervelende en grensverleggende show van de Frank Sanders’ Akademie in Theater de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Broadway Babies wordt gespeeld, gezongen en gedanst
door derdejaars musicalacteurs
van de Frank Sanders’ Akademie
voor Musicaltheater. Broadway
Babies zijn vakgenoten met een
grenzeloze liefde voor ‘het musicaltheater’, maar ook met dito
dromen.
De musical heeft een heel eigen
plaats binnen de Nederlandse
theatercultuur. Want musical is
meer dan een sketch en een liedje. Musical is dansen, acteren en
zingen met een fundament van
dramatisch besef en theatraal
gevoel. Door de enorme diversiteit in het musicaltheater ontwikkelen acteurs voorkeuren voor
bepaalde stijlen, schrijvers, componisten en niet te vergeten choreografen. Op vrijdag 1 juni laten
de studenten zien in welke categorie zij uitblinken.
Dit twaalfde afstudeerjaar is te
zien in een compleet vernieuwde
versie van “Alice in Onderland”.

Val samen met Alice door het konijnenhol oneindig ver naar beneden voor een fantastische theatersensatie. Een verhaal geïnspireerd op de gelijknamige animatiefilm uit 2010 over de terugkeer van Alice naar Onderland.
Deze musical, in een regie van
Paul van Ewijk, is uitnodigend en
magisch en geeft een duistere
draai aan een van de meest geliefde verhalen aller tijden.
Alice is nu 19 jaar oud. Ze keert
na tien jaar terug naar de bizarre wereld Onderland, waar ze als
kind voor het eerst kwam. Ze kan
het zich echter niet meer herinneren. Alsof ze zich in een droom
waant, gaat ze op zoek naar haar
ware lot. Ze probeert een einde
te maken aan het regime van de
Rode Koningin in de hoop dat
Onderland weer het vroegere
Wonderland kan worden.
Zie ook www.theaterdeluifel.
nl en www.franksandersakademie.nl. Kijk ook op www.aliceinonderland.nl. Kaartverkoop van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten
voor aanvang. U kunt ook telefonisch reserveren via de theaterlijn 023-5483838.

Harmonie St. Michaël op
de voorjaarsmarkt
Heemstede - Tijdens de voorjaarsmarkt heeft Hamonie St.
Michaël een start gemaakt met
de kaartverkoop voor het kinderconcert. Harmonie St. Michaël
geeft op 17 juni in het Coornhert
Lyceum dit speciale Kinderconcert. Dit concert in niet zomaar
een concert. Het is een benefietconcert voor het slagwerk. Vorig
jaar is de aanhanger met slagwerk gestolen. Om het slagwerk
weer op orde te krijgen speelt
men dit benefietconcert. Tijdens
het concert hebben is er ook een
gastoptreden. Irene Moors zal
de harmonie geheel belangeloos begeleiden. Het kinderconcert staat in het teken van Jun-

gle Book en Disney. Maar ook
de populaire liedjes van K3 en
kabouter Plop ontbeken niet.
Het kinderconcert vindt plaats in
het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1 in Haarlem. Aanvang
15.00 uur. De kaarten kosten 10
euro. U kunt de kaarten kopen
bij de Pijp, Raadhuisstraat 30 in
Heemstede en natuurlijk via de
website www.stmichael-heemstede.nl.
Op de kraam van Harmonie St.
Michaël kon iedereen proberen
trompet te spelen. Degene die
de langste toon kon blazen heeft
2 toegangskaarten voor ons Kinderconcert gewonnen. De winnaar krijgt persoonlijk bericht!

Heemstede - Op de Glip
wordt zondag 10 juni van
10.00 uur tot 16.00 uur voor
de tweede keer een Country Fair gehouden. De Country
Fair wordt ondersteund door
Elan Wonen. Er zijn diverse
oude ambachten te bewonderen zoals bierbrouwen, hoeden maken en potten bakken.
Daarnaast exposeren diverse kunstenaars uit Heemstede
en omstreken hun werken en
zijn er workshops bloemschikken en etsen maken. Ook zijn
er stands waar bezoekers informatie kunnen krijgen over
allerlei plaatselijke opvallende
zaken zoals het ooievaarsnest.
Voor de kinderen zijn diverse leuke activiteiten waaronder een springkussen. Verder
is de Zebra zorgboerderij van
de partij met een aantal dieren
en verzorgen medewerkers en
vrijwilligers diverse spelletjes
voor de kinderen waar leuke
prijsjes mee te winnen zijn.
Als speciale activiteit wordt
onder begeleiding van de bekende kunstenares Anita Johansen uit Heemskerk samen met de bezoekers van
de Country Fair het grootste
schilderij ooit in Heemstede
gemaakt met een lengte van
12 meter. Het kunstwerk krijgt
een permanente plek in Sportcentrum Groenendaal
De Country Fair wordt opgeluisterd door diverse muzikale optredens. De organisatie is
er dit jaar in geslaagd om twee
top acts te boeken. De bekende percussieband Zwaanswijk
uit Amsterdam geeft een optreden. Deze band heeft op
Bevrijdingspop in Haarlem opgetreden. Ook treedt het duo
Berends & de Jong uit Groningen op, Folks muziekanten en
multi-instrumentalisten.
De Country Fair wordt mede mogelijk gemaakt door de
ondernemers uit de omgeving
van de Glip en wordt gehouden op de Patrijzenlaan/Fazantenlaan in Heemstede
Voor meer informatie kunt u
bellen met John Bakker: 0624624574.

Hofjeswandeling voor senioren
Heemstede - In april heeft Hans
Tulleners, journalist en monumentenzorger, bij Casca verteld
over het leven toen en nu in de
Amsterdamse Hofjes. Dinsdag
19 juni neemt hij u mee op een
wandeling langs deze goed bewaard gebleven hofjes, die nog
steeds worden bewoond door
bejaarde dames van onbesproken gedrag. Tussen 1600 en 1900
werden in Amsterdam 51 hofjes
gesticht, waarvan er vandaag
de dag nog steeds 47 over zijn.
Dit maakt de hoofdstad dé

‘hofjesleverancier’ van Nederland.
Voor de excursie wordt verzameld op dinsdag 19 juni om 9.25
uur in de hal van station Heemstede. Kosten: (inclusief entreeen Cascakosten, exclusief reiskosten en consumpties) 1 euro.
Opgeven kan door middel van
betalen tot uiterlijk donderdag
31 mei bij de receptie van Casca
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede van maandag tot en met
donderdag tussen 9 en 16 uur
en op vrijdag tussen 9 en 13 uur.

Opening Afscheidshuis
op 1 juni
Heemstede – De afgelopen
tijd is er veel bouwactiviteit
geweest aan de Herenweg 92
in Heemstede, het historische
pand naast de Bavokerk. Aannemers bouwden daar, onder
toezicht van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding, aan
een nieuw Afscheidshuis.
Brokking & Bokslag is een uitvaartonderneming die sinds
vijftien jaar in Zuid-Kennemerland persoonlijke dienstverlening biedt op het gebied van
uitvaartzorg. Een klein team
van vrouwelijke uitvaartbegeleiders werkt veelal in Heemstede, Haarlem, Bloemendaal
en Aerdenhout maar ook in de

omliggende gemeenten. Brokking & Bokslag zorgt dat in
het proces van afscheid keuzes worden gemaakt en de
uitvaart een eigen, persoonlijke invulling krijgt.
De dienstverlening vindt plaats
bij de mensen thuis. Maar voor
het afsluiten van het laatste
hoofdstuk van het leven kan
er behoefte zijn aan een locatie buitenshuis waar men afscheid kan nemen. Om in die
behoefte te voorzien opent
Brokking & Bokslag op 1 juni
het Afscheidshuis.
Het telefoonnummer
023-5310238.

Het Klijn Örkest heeft een gezellig optreden verzorgd en trok het nodige publiek.

blijft:
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Juf Ans stopt na 46 jaar

Niets leukers dan lesgeven
Heemstede –- Na 46 jaar voor de klas, waarvan de laatste 34
jaar op de Voorwegschool, neemt AnsTannemaat (bijna 65)
deze week afscheid. Wie mocht denken dat de leerkracht van
groep 4 snakt naar haar pensioen, heeft het mis. Werkdruk en
burn-out, termen die vaak geassocieerd worden met een baan
in het onderwijs, komen in haar woordenboek niet voor. “Ik
ging iedere dag met plezier naar mijn werk. Lesgeven is gewoon het leukste dat er is.”
Hoe kijkt u tegen het
naderend pensioen aan?
“Het is een raar gevoel. Donderdag is er een afscheidsfeest
voor mij georganiseerd, het komt
nu echt dichtbij. De laatste weken op school merkte ik dat de
kinderen er ook mee bezig waren. Komt er zo’n grote knul van
groep 8 langs in de gang, die
zegt: ‘U gaat weg hè juf Ans. Dat
vind ik wel jammer, hoor.’ Dat is
toch schattig!“
Hoe bent u bij het onderwijs
terecht gekomen?
“Mijn vader was hoofd van de
school in Enschede, de stad
waar ik geboren ben. Hij raadde
me aan om na de M.M.S. naar de
kweekschool te gaan. Hij vond
het een goede investering in
mijn toekomst. “Je kan je dan altijd redden, ook al trouw je niet”,
zei hij. Na de 2-jarige opleiding
in Hengelo stond ik als 18-jarige voor de klas, eerst een klas
met 38 leerlingen en het jaar erna met 52 kinderen. Moet je je
voorstellen: het lokaal puilde uit
en ik keek nog alles na ook. Gelukkig had ik er voldoende energie voor. Maar in die tijd waren
dat soort grote klassen normaal.“

Wat is de grootste
verandering geweest in het
onderwijs?
“Ongetwijfeld het digitale tijdperk dat is aangebroken. Ik ben
natuurlijk begonnen met schoolbord en krijtje en nu werk ik met
een digitaal schoolboord. Ik vind
het een geweldige ontwikkeling.
Ik had het deze week bijvoorbeeld in de klas over de Keukenhof. Sommige kinderen vroegen zich af wat dat is. Dan google je het even op het internet
en even later kan je een filmpje
laten zien. Je kunt het zo mooi
aanschouwelijk maken in de les.
Ik zag aanvankelijk enorm op tegen dat digitale gedoe, maar ik
ben erg enthousiast geworden.
We kijken ook elke dag om tien
uur samen met de klas naar het
jeugdjournaal. Het heeft de wereld dichterbij gebracht voor de
kinderen.“
Zijn de kinderen anders dan
vroeger?
“Kinderen zijn altijd leuk. Dat waren ze vroeger en dat zijn ze nu
ook. De kinderen van nu zijn helemaal thuis in de wereld van de
computer. Ik weet nog dat we de

eerste Apple kregen op school.
We dachten dat we het de kinderen moesten uitleggen hoe alles werkt. Maar in een mum wisten ze er meer van dan wij. Er zijn
natuurlijk ook best nadelen. We
hebben in groep 8 een beleid op
het gebruik van mobieltjes. Dan
hoor je over pesten via internet
en de mobile telefoon. Dat gebeurt dus ook. Maar bij de kinderen van de leeftijd van groep 4
is dat nauwelijks aan de orde. Ik
vind het geweldig dat ze al heel
jong die spelletjes kunnen spelen op de Ipad. Aan de andere
kant vind ik het heel belangrijk
dat ze ook buiten spelen.“
Wat is het geheim van een
goede le erkracht?
“Je moet duidelijk zijn voor kinderen en ze structuur geven.
Kinderen voelen het meteen hoe
ver ze kunnen gaan, dat begint al
bij de kleintjes in groep 1 en het
werkt door naar de oudste leerlingen. Er is altijd even die strijd:
kan deze juf het wel aan. Dat is
niet om de baas te spelen, maar
dat is wat kinderen feitelijk willen, orde en in rust kunnen werken. Verder is belangrijk dat er
een goed pedagogisch klimaat
heerst in de klas. Kinderen moeten zich veilig voelen om fouten
te mogen maken en vrij zijn om
de juf te vragen het nog een keer
uit te leggen.“
Wat gaat u met uw vrije tijd
doen?
“Ik hoef me niet te vervelen, want
ik hou van tennis en van golf.
Verder heb ik een man, twee

Getuigen gezocht
Regio - Zondagavond is een
snackbar overvallen aan de Bazellaan in Haarlem. Vermoedelijk twee gewapende daders bedreigden na binnenkomst om
21.40 uur het personeel en gingen er vandoor in onbekende
richting. De politie heeft direct
na de melding van de overval in
de omgeving gezocht, maar de

dochters en drie kleinkinderen
en we reizen graag. Ik heb tijdens mijn leven allerlei cursussen gevolgd in vreemde talen en
spreek vloeiend Duits, Spaans
en Italiaans. Ook de kinderen in
de klas hebben er wat van meegekregen, want als er iemand jarig was, zongen we altijd ‘Lang
zal hij leven’ in 6 talen. En dan
ligt hier nog een museumjaarkaart te wachten om eindelijk
eens wat meer gebruikt te worden. Als ik me dan nog verveel,
ga ik misschien wel weer wat bijlessen geven.”
Op donderdag 24 mei is het de
daders bleken spoorloos. Voor
zover bekend, raakte niemand bij
de overval gewond. Het overvallenteam heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld en is op zoek
naar getuigen die rond 21.40 uur
iets verdachts hebben gezien in
de omgeving van de Bazellaan of
in Parkwijk.
Mensen die informatie hebben
en de politie nog niet gesproken
hebben, worden verzocht contact op te nemen met het overvallenteam via 0900-8844. Anoniem iets melden kan via 08007000.

Familie Hubregtse naar
het Amstel hotel
Heemstede – En weer mag
bakkerij Nol Bertram Heemstede
een tweetal blijmaken met een
kosteloze high-tea in het Amstel hotel. Ditmaal won de familie Hubregtse het thee-drinkek
‘op stand’. Zij maakte kans door
middel van de spaaractie die de
bakkerij aan de Binnenweg al-

weer enige tijd met veel succes
organiseert. Zo succesvol dat er
tevens tweede prijzen te verdienen zijn. Dat overkwam de familie Roelofsen, die een maand
gratis brood heeft gewonnen.
Op de foto de high-tea winnaars
Ton Yvonne, Rosalie, Féline en
Julian Hubregtse.

hele dag feest voor juf Ans. De
afscheidsreceptie voor oud-collega’s en ouders is van 16.00 tot
18.00 uur op de Voorwegschool.
Juf Ans wil geen afscheidscadeau, maar wil graag de Kika
knuffelbeer verkopen en de opbrengst doneren aan Kika, de
stichting voor kinderen met kanker.
Mirjam Goossens

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Camplaan
35, 2103 GV Heemstede.
Foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Dim all the lights...
De discolampen
zijn voorgoed gedoofd
Geen enkele kans
voor jouw laatste dans
die me was beloofd...
Ik sta stil:
in de verte echoot lang
die markante zang
die maar niet weggaan wil
Zelfs die hele lange versie
van “I feel love”
die je met ons hebt gedeeld
is bijlange niet uitgespeeld....
Opgedragen aan
Donna Summer: de absolute
“Queen of Disco” (1948-2012)
Bart Jonker
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Opbrengst balschieten bij Ree
voor de Zonnebloem
Heemstede - Verfhandel Ree
draagt De Zonnebloem een
warm hart toe. Zo kon je bij de
stand op de Voorjaarsmarkt, afgelopen zondag, bij Ree ballen
schieten. Niet zomaar de straat
in; je moest mikken in de daarvoor bestemde gaten in een
groot bord. Met ‘Schiet ‘m er in’
waren diverse prijzen te winnen
en tegelijkertijd kon je De Zonnebloem daarmee ondersteunen. De opbrengst van dit behendigheidsspel gaat namelijk
naar de Heemsteedse afdelingen De Valkenburg en Berkenrode, die signaleren dat de huidige groep vrijwilligers de vraag
naar het Zonnebloemwerk niet
meer kunnen bijbenen. In totaal
is 267,- euro bij elkaar ‘gescho-

Imkers hebben handen
vol aan bijenzwermen
Heemstede - Door het warme weer van de laatste dagen hebben de regionale imkers hun handen weer vol met
het verwijderen van zogeheten bijenzwermen in Kennemerland. “In twee dagen tijd kreeg
ik bijna tien meldingen binnen”,
zegt de Heemsteedse imker Pim
Lemmers. Daarnaast kreeg de
imker ook veel meldingen van
hommelnestjes in vogelhuisjes
binnen.
De komende dagen verwacht hij,
vanwege het mooie weer, nog
veel meer meldingen.
Lemmers: “Omdat het de laatste weken erg koud was, hebben

veel imkers hun bijenvolken nog
niet nagekeken. Terwijl de ontwikkeling van het bijenvolk in de
tussentijd wel gewoon doorgaat.
Veel bijenvolken zitten hierdoor
bomvol met bijen, met als gevolg
dat ze op een gegeven moment
bij mooi weer gaan zwermen.
Een bijenzwerm is eigenlijk een
natuurlijke deling van het volk”,

aldus de imker van kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede.
Volgens de bijenhouder hoeven
mensen niet bang te zijn voor
een bijenzwerm. Bij aantreffen
van een zwerm kunt u contact
opnemen met de gemeente of
met de politie. Zij zijn in het bezit
van telefoonnummers van regionale imkers.

ten’, gescoord dus eigenlijk in
voetbaltermen. In de melkbus
zaten ook nog 2 euro’s zodat in
totaal 269,- verdeeld kan worden tussen de twee afdelingen
van de Zonnebloem in Heemstede. “Er is dus 267 x 3 = 801
keer tegen een bal getrapt voor
het goede doel”, aldus Sabrine
en Jasper van verfhandel Ree.
Een mooi resultaat!
De Zonnebloem in Heemstede
danken Verfhandel Ree en de
winkeliersvereniging voor het
beschikbaar stellen van de leuke prijzen. De Zonnebloem organiseert activiteiten voor mensen met een fysieke beperking
door ziekte, hoge leeftijd of
handicap. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers.

GSV Heemstede start
nieuwe activiteit
Heemstede - Bij Gymnastiekvereniging GSV Heemstede
wordt een nieuwe activiteit opgestart voor 60-plussers. Op
donderdag 31mei om begint de
kennismakingscursus Aerobics/
Bodyshape voor de 60-plusser, die van bewegen op muziek houdt. Zonder ingewikkelde
pasjes wordt, met begeleidende muziek, op het niveau dat bij
hen past, gewerkt aan het algemeen uithoudingsvermogen aan
de kracht van benen afgewisseld
met lenig makende oefeningen
voor spieren en gewrichten.
Aansluitend wordt op de oefenmat geoefend om de rug-, buik-,
bil-, been- en armspieren te
versterken en er wordt afgeslo-

ten met een korte ontspanning.
Deze cursus zal het komend seizoen, bij voldoende deelname, in
het gevarieerde programma van
GSV Heemstede worden opgenomen. De lessen worden door
de ervaren docente Saskia Veenhoven verzorgd.
De kennismakingscursus bestaat uit 4 lessen en worden gegeven op de dondermiddagen
31 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni. en vinden plaats in het GSV
gebouw aan de Frans Schubertlaan 37 Heemstede. De aanvang
is om 13.00 uur. Informatie: Het
verenigingssecretariaat:
0235291244 of Saskia Veenhoven:
023-5472460. Per e mail:
gsv.heemstede@12move.nl.

Paardentram weer in Groenendaal
Heemstede – Talloze kinderen uit Heemstede en zelfs van
ver buiten Groenendaal zijn
vertrouwd geweest met een
ritje met de Pony Track in het
Groenendaalse bos. Wethouder Christa Kuiper wist zich
goed te herinneren hoe zij als
kind mee mocht met de Pony
Track, die getrokken werd door
pony`s die in hun `vrije` tijd op
het Paardelandje bij de Nijverheidweg verbleven. Leuk dat ritje door Groenendaal. Nog leuker het ijsje daarna van de Italiaan. Tot 1998, want toen moest
mevrouw Holland stoppen, het
Paardelandje was niet meer beschikbaar, er moest gebouwd
worden. De pony`s, Bruin en
Iris, al ver in de dertig jaar, bivakkeren nu al jaren op een
stukje grond bij boerderij Milatz
achter het autocircuit. Zomers
kunt u ze zien lopen op het

weiland bij de Cruquiusbrug.
De familie Geels heeft nu de
Pony Track weer letterlijk van
stal gehaald en de kar, een
achtpersoons
comfortabele 1 pk taxi, wordt getrokken
bij toerbeurt door de fjordenpaarden Fridtjof en Annelies. Zij
grazen op de kwekerij van de
gemeente verderop in het Groenendaalse Bos waar ook een
stal is. Als vanouds dus weer
op de woensdagmiddag vanaf
13.00 uur, op zaterdag en zondag al vanaf 11.00 uur en in de
vakanties alle dagen een rondrit maken rond Groenendaal en
de kinderboerderij. Woensdagmiddag maakte de wethouder
de weg vrij voor de Pony Track
door een lint door te knippen
en maakte zij de eerste rit met
een glaasje champagne. Het ijsje komt later wel.
Ton van den Brink

23 mei 2012

Heemstede is een groene gemeente. Dat bewijst wandelbos Groenendaal met
zijn prachtige natuur. U wandelt er misschien vaak. Maar kent u ook de andere gebieden waar u lopend volop van de natuur kunt genieten? Wandelgebied
Leyduin is zo’n voorbeeld. Zeker nú de moeite meer dan waard. Over het spoor
bij de ‘Appelschuur’ kunt u van start gaan. Er zijn twee wandelingen, een korte
van 2,2 km en een iets langere van 3,6 km. In de Appelschuur wordt u door middel van publicaties goed geïnformeerd over de flora, fauna én geschiedenis van
de landgoederen. Voor (‘nieuwe’) inwoners een ‘must’ om hier het prachtige natuurgebiedje te leren kennen. Genoemd gebied (Leyduin, maar ook Oud-Woestduin en Vinkenduin) wordt beheerd door Landschap Noord-Holland.

Natuur dichtbij huis, op Leyduin

Foto’s: Joke van der Zee.
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Kinderen maken kennis met schermen bij JeugdSportPas
Regio - Vanaf het begin van
dit schooljaar deden al veel
Zandvoortse kinderen mee
aan de JeugdSportPas sporten wedstrijdzwemmen, turnen op de tumblingbaan, hockey, skiën, snowboarden, hardlopen, schaatsen, paardrijden en
streetdance. In het laatste blok
in juni kunnen de kinderen uit
Zandvoort opnieuw inschrijven
voor paardrijden, maar ook voor
schermen. Op de Oranje Nassau School, de Nicolaas School,

de Beatrix School, De Hannie Schaftschool en De School
in Zandvoort zijn de afgelopen
week ter voorbereiding op blok
4 gastlessen schermen gegeven. De kinderen waren erg enthousiast. Er is dan ook al massaal ingeschreven voor blok 4.
Wie nog mee wil doen aan de
JeugdSportPas surft naar www.
sportserviceheemstedezandvoort.nl en klikt op de banner
JSP. Inschrijven kan nog tot 25
mei.

Op zoek naar de Camera Obscura
Regio - Op 1 juni 2012 is het
precies vijftig geleden dat het
Hildebrand-monument in de
Haarlemmerhout werd onthuld. Nieuwe Gracht Producties (Michaëla J. Bijlsma en Eric
J. Coolen) en Bies van Ede staan
uitgebreid stil bij dit jublileum.
Het Hildebrandmonument is
door de jaren heen ernstig vernield en beschadigd. De beelden
rond de fontein zijn verwijderd
en het is niet zeker of ze worden
teruggeplaatst. Een groep Haarlemmers maakt zich momenteel
hard voor herplaatsing van het
beeld op een andere locatie.
Op 2 juni om 15. 00 uur vindt tijdens de Stripdagen Haarlem de
feestelijke opening plaats van
de expostie: ‘ Op zoek naar de
Camera Obscura’. Een exposi-

tie bij en in samenwerking met
Van Duivenboden Interieur aan
de Gedempte Oude Gracht 8894. Hildebrand woonde en werkte in het pand waar thans Van
Duivenboden is gevestigd. Er
zijn nog talloze ruimtes en voorwerpen in het pand aanwezig
die herinneren aan de schrijver
en zijn werk. De expositie bestaat uit illustraties, piëzografieen, gedichten, textielkunstwerken, meubels, woonaccesoires
en.......enkele Camera Obscurabeelden uit de Haarlemmerhout.
Tijdens deze middag zal tevens
de presentatie plaatsvinden van:
‘Beelden uit de Camera Obscurs’,
een prachtig vormgegeven bundel met teksten van Bies van Ede
en illustraties van Eric J. Coolen.
De bundel kost 9,95.

Informatiebijeenkomst over longkanker
Regio - Op donderdag 31 mei
organiseert het Kennemer Gasthuis (KG) van 17.00 tot 18.00 uur
een informatiebijeenkomst over
longkanker in locatie zuid. Deze bijeenkomst is bedoeld voor
(ex)longkankerpatiënten en hun
naasten en iedereen met interesse in of vragen over de ziekte.
In Nederland wordt per jaar bij
ongeveer 11.000 mensen longkanker vastgesteld. Het is - na
prostaatkanker - de meest voorkomende kankersoort bij man-

nen. De laatste jaren komt longkanker ook steeds vaker bij vrouwen voor. Longkanker komt bij
mannen met name tussen de 65
en 80 jaar voor. Bij vrouwen met
name tussen de 55 en 80 jaar.
In 86 procent van de gevallen is
longkanker het gevolg van roken. Daarnaast vergroten ook
‘meeroken’ en intensieve blootstelling aan bepaalde stoffen,
zoals nikkel of asbest, het risico op longkanker. Longkanker
is niet erfelijk. Wel zijn er be-

paalde erfelijke factoren die ertoe leiden dat sommige rokers
wel longkanker krijgen en andere rokers niet.
Tijdens de informatieavond in
het KG vertelt longarts dr. M.
Bard over de verschillende soorten longkanker, de behandeling
van longkanker en de organisatie en het zorgpad van longoncologie binnen het KG. Er is ruimte voor vragen en lotgenotencontact.
Aanmelden kan via www.kg.nl.

Diensten
in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve leidt ds Hetty van Galen zondag 27 mei de viering om 15.00
uur.
U vindt De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.

Take it easy zingt: ‘Rijp en Groen’
Regio - Take it easy is een enthousiaste
Haarlemse
vocalgroup die - onder leiding van
dirigente Carole Kroese - een gevarieerd repertoire zingt. Veelal
zijn dit meerstemmige bewerkingen van bekende en minder bekende stukken. Een spannende, soms zelfs gewaagde mengeling van eigentijdse pop, jazz,
beetje klassiek en volksmuziek.
Ook het Nederlandse lied komt
aan bod. Take it easy wordt hierbij vakkundig op de piano begeleid door de dirigente. Na ruim
een jaar hard gewerkt te hebben met een bijna volledig nieuwe samenstelling van koorleden,
presenteren zij vol trots hun programma:
“Rijp en Groen”. Dit
bestaat uit een mooie en verrassende verzameling van oud en
nieuw werk, met als leidraad de
keuze van alle individuele leden
van Take it easy. Met een gast-

optreden van gitarist Maarten
Eijsker. Veel Haarlemse gitaristen hebben les gehad van “Oom
Gitaar” Maarten Eijsker. Hij wil
na langere en kortere ervaringen met bands nu meer als solist
het podium op. Take it easy biedt
hem graag deze gelegenheid.

Het concert is op zondag 3 juni, 14.30 uur in de Lutherse Kerk,
Witte Herenstraat 22 in Haarlem.
Kaarten à 8 euro zijn te bestellen via info@vocalgroup-takeiteasy.nl of telefonisch bij Ineke
Veltman, 0252-686417 of Jan van
Goor, 06-13770222.

Ray’ s Initiative Bigband in
Dorpshuis Vogelenzang

Regio - Op zaterdag 2 juni
geeft Ray’s Initiative Bigband
(RIBB) uit Castricum een concert in het Dorpshuis aan de
Henk Lensenlaan in Vogelenzang. Het concert zal om 21.00
starten (zaal open 20.30; entree 5 euro per persoon) en is
een initiatief van dorpsgenoot
Johan van de Luijtgaarden die
sinds 1,5 jaar de drumpartijen
van de bigband voor zijn rekening neemt. “Het leek mij een
heel leuk idee om op deze wijze een bescheiden bijdrage te
mogen leveren aan het culturele leven van ons mooie dorp
Vogelenzang, en de vernieuwde grote zaal van het Dorpshuis
een keer te vullen met warme
jazz- en soulklanken van een
dampende bigband”, aldus Johan van de Luijtgaarden.
De roots van Ray’s Initiative
Bigband liggen in de jaren 90.

Binnen korte tijd wist de toenmalig Triple E bigband vele successen te boeken, zowel in Nederland als in de Britse Midlands (nabij Worcester...ja, van
die beroemde saus). In 2010 is
de band weer nieuw leven ingeblazen met heel veel nieuwe,
enthousiaste musici, veelal afkomstig van Muziekvereniging
Emergo uit Castricum. De voltallige bigband bestaat uit ervaren muzikanten uit de wijde
omgeving en speelt op projectbasis van optreden naar optreden. Het repertoire bevat echte
bigband klassiekers, maar ook
composities uit funk, latin en
soul worden met veel plezier en
enthousiasme gespeeld.
Voor nieuws kun je de bigband
volgen op Twitter @raysinbb en
Facebook Ray’s Initiative Bigband. Kijk én luister op YouTube.
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Ondanks spat regen
fantastische Voorjaarsmarkt
Heemstede – De grootste braderie van Noord-Holland zou de
Voorjaarsmarkt in Heemstede
zijn. Dat geloven we. Maar het is
vast ook de meest succesvolste.
Wat een kramen, wat een mensen en wat een ongedwongen
sfeer in hartje Heemstede afgelopen zondag. Het was een

‘uitje’ waar tout Heemstede op
af kwam, weer of geen weer.
Dat ‘geen weer’ beperkte zich
in het begin van de middag tot
een buitje regen en enigszins
koele temperatuur. Het maakte de Heemstedenaren niet uit.
Trouwens… een plu kon ook
nog wel gekocht worden hier

of daar op en stand. Los daarvan bood de markt teveel om
op te noemen hoewel sieraden, riemen en tassen toch vaker dan op één kraam werden
gesignaleerd. Heerlijk snuffelen voor de dames want braderieprijzen zijn nu eenmaal
lage prijzen. Tal van winkels waren ook open en boden vaak
voor de zaak aantrekkelijke
koopjes aan. Tussen het kramen
kijken door kon de dorst worden
gelest of de lekkere trek worden bevredigd. De terrasjes zaten lekker vol in de middag. Bij
Restaurant Deux klonken gezellige tonen van een zanger die
zich op toetsen begeleidde. Het
‘trapeze’werk bij het voormalig postkantoor in de Raadhuisstraat was ook dit jaar weer een
trekpleister. Stoere jongens en
meiden maakten hier sprongen,
gadegeslagen door mam en pap
met camera in de aanslag. Of je
nu met de wandelwagen, rollator of arm in arm met je lief door
de straat bent gegaan… het
was voor iedereen een héérlijke
Voorjaarsmarkt!
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Una Giornata Particolare

Bijzonder theater in Museum de Cruquius
Regio - In Museum De Cruquius is een bijzondere theatervoorstelling te zien op vrijdag 25 mei
om 20.00 uur. ‘Una Giornata
Particolare’ (Een bijzondere dag)
speelt zich af op 8 mei 1939 als
heel Rome uitloopt voor de historische ontmoeting van Hitler
met Mussolini. Een radioverslag
van de gebeurtenis is in de he-

le stad te horen. Antoniette, een
huisvrouw, moet thuis blijven
terwijl iedereen naar de militaire
parade gaat. Per toeval ontmoet
ze haar homoseksuele overbuurman Gabriele, die totaal is buitengesloten door het fascistische
regime. Tussen de twee ontstaat
een breekbare relatie.
Het stuk is een toneelbewerking

van de gelijknamige film van Ettore Scola met Sophia Loren en
Marcello Mastroianni.
In de voorstelling nemen de spelers het publiek mee in de sfeer
van vlak voor de Tweede Wereldoorlog: armoede, instabiliteit, homohaat en de onzekerheid over
wat komen zal. De twee hoofdpersonages, gespeeld door Anna
Pool en Fred Rosenhart, voelen
zich lotgenoten met ieder een eigen beleving van de oorlogsdreiging. Derde persoon is een bemoeizuchtige conciërge (Monique van der Vaart), die de spanning af en toe positief weet te
breken. Hoofdthema: de lijn tussen discriminatie en acceptatie
is flinterdun. Toen, maar ook nu.
Iets om lang over na te praten.
Kaarten à 10 euro zijn uitsluitend te bestellen via e-mail: info@museumdecruquius.nl. De
voorstelling op vrijdag 25 mei
begint om 20.00 uur. Het museum is om 19.30 uur open. Na afloop is er gelegenheid voor een
drankje en kan men het museum
bezichtigen.

Zonnige en sombere strips in de Waag
Regio - Tijdens het tweejaarlijkse festival “Haarlemse Stripdagen” gedurende het eerste weekend in juni tonen twee
beeldende kunstenaars zeer uiteenlopend werk in de Waag aan
het Spaarne. Peter Brunsmann
uit Haarlem maakt doorgaans
abstract werk doch gunt zichzelf in zijn strips doorgaans veel
vrijheden qua uitbeelding. Vanaf
donderdag 31 mei exposeert Peter op de 1e verdieping tekeningen die op indringende wijze de
schaduwkanten van het menselijk bestaan uitbeelden, thema’s
als oorlog, geweld en discrimi-

natie komen daarbij veelvuldig
aan de orde. Tijdens deze dagen
toont Peter een nieuwe serie tekeningen onder de titel “Vertekende Strips”, in de betekenis
van “op een verkeerde wijze tekenen, misvormen” of “vernietigen”. Zie ook www.peterbrunsmann.nl.
In vergelijking hiermee kan Hans
Duivenvoorden uit Hillegom zonder meer een traditionele cartoonist worden genoemd. Humoristisch zijn de stripschilderijen en de strips rond Katzilla de kater (mijn alter ego zoals
Hans deze kater noemt), kenne-

lijk ooit de schrik van de Leidsebuurt in Haarlem, daarnaast vertoont Hans films van zijn kleurrijke cartoons. De nadruk van deze
expositie van Hans ligt echter op
een stripverhaal gebaseerd op
een historische gebeurtenis begin vorige eeuw. In het voorjaar
van 1918 werd een fietstocht van
Amsterdamse en Rotterdamse
leden van de Vrijdenkers beweging ”De Dageraad” die elkaar
in Lisse ontmoeten belaagd en
gemolesteerd door met stokken
en messen gewapende Lissenaren, opgehitst door de plaatselijke autoriteiten en de geestelijkheid. De expositie van Hans Duivenvoorden is op zaterdag 1 en
zondag 2 juni op de tweede verdieping van de Waag te bezichtigen en wordt op zaterdagmiddag om 15.00 uur feestelijk geopend door beeldend kunstenares Klaar Wolff. Zie ook: www.
artstonelimited.nl
Galerie De Waag aan het Spaarne 30 rood te Haarlem is tijdens
de Haarlemse stripdagen vanaf donderdag 31 mei tot en met
zondag 3 juni geopend tussen
13.00 en 17.00 uur. Zie ook www.
kzod.nl en www.stripdagenhaarlem.nl. (Jan Reijnders)

Vier jaar ‘Rumah Ngobrol’ in Schalkweide
Regio - Op zondag 3 juni van
14.00-16.15 uur vindt de Rumah
Ngobrol alweer voor het vierde jaar (gezellig met elkaar praten, spelletjes doen) in Schalkweide plaats. Deze Indisch getinte zondagmiddag is bedoeld
voor iedereen die van gezelligheid houdt en is mede georga-

niseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Iedere eerste zondag van de
even maand is er van 14.0016.15 uur Rumah Ngobrol met
een wisselend programma.
Het programma van 3 juni is:
twee rondes Rad van fortuin,
zanger en entertainer Ray Smith

treedt op met zijn kinderen (Ray
Smith heeft afgelopen jaar de
award gewonnen voor beste
Molukse zanger !) en vanaf 13.30
uur verkoop Indische hapjes.
Toegang is gratis. Schalkweide,
woonzorgcentrum Stichting Sint
Jacob ligt aan de Floris van Adrichemlaan 15 te Haarlem.

Lustrum-editie ‘Haarlem
Draait Door’ met top-orgels
Regio - Op maandag 28 mei,
Tweede Pinksterdag, vindt in de
Haarlemse binnenstad de vijfde
editie plaats van het unieke internationale
draaiorgelevenement “Haarlem Draait Door….”.
In de Haarlemse binnenstad
spelen circa 20 draaiorgels uit
binnen- en buitenland.
Op dit eerste lustrum is er voor
jong en oud veel te beleven in
het centrum van Haarlem, waar
de Grote Markt het centrale punt
vormt van dit evenement. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum
is de organisatie er in geslaagd
een zeer bijzondere collectie
te presenteren. Absolute toppers zijn: Neerlands beroemdste
draaiorgel De Arabier uit de Perlee-collectie van Museum Speelklok te Utrecht. Van hetzelfde
museum het pronkstuk De Lange Gavioli, een spectaculair kermisorgel dat een lekkernij is voor
de liefhebbers.
Ook dit jaar is de Grote- of St.
Bavokerk geopend waar het
Müllerorgel zal worden bespeeld
door organist Anton Pauw, af-

wisselend met het draaiorgel de
Piccolo uit Groningen dat klassieke muziek ten gehore zal
brengen. Naast de Bavo is een
gezellige Info- en verkoopmarkt
opgesteld waar u onder andere kunt zien hoe orgelboeken
worden gekapt en waar draaiorgel gerelateerde artikelen worden aangeboden. Verder zijn er
diverse stands met historische
grammofoons, oude 78-toetenplaten en aanverwante zaken.
Ook zijn er informatiestands van
onder meer de Nederlandse Pianolavereniging en natuurlijk het
Draaiorgelmuseum.
De orgels zijn in het gehele voetgangersgebied te bewonderen
en kinderen kunnen zich uitstekend vermaken in de zweefmolen en bij de poppenkastvoorstellingen die beide op de Grote
Markt te vinden zijn. Voor kinderen en volwassenen is er de Miniatuurkermis van Vincent Bouman uit Deventer.
Het evenement wordt gehouden
van 11:00 tot 17.00 uur en speelt
zich af in de gehele binnenstad.

Dienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 27 mei is pastor dhr. F. Bossink om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in

Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door een vocaal kwartet onder leiding van dhr. J. van
Enk. Het is een communieviering.
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Super Thymo Rovers toernooi bij RCH
Heemstede - Wat een stralende
dag, afgelopen zaterdag, in vele
opzichten. Mooi weer, een fantastisch F- en E-toernooi en een
geweldig resultaat voor de Kanjerketting van de Vereniging van
Ouders, Kinderen en Kanker.
RCH kan trots zijn op de organisatie en gastvrijheid van heel
veel jeugdleden van diverse verenigingen bij zowel de F-jes als
de E-tjes. Goed, er is altijd wel
iets dat hapert, maar wat boeit
dat de vele voetballertjes. Die
willen maar 1 ding: voetballen en
verder geen gezeur en dat werd
volop gedaan. Je zag iedereen
genieten.

vertegenwoordigt met wisselende resultaten. Langs de kanten alleen maar genietende coaches en ouders. Was het niet van
het voetballen, dan in ieder geval
van de zon.
Buiten het schieten van de bal
in het doel was er deze dag nog
een belangrijk doel. Niet voor
niets werd het toernooi vernoemd naar het te vroeg overleden jeugdlid Thymo Rovers. Zijn
ouders koppelden dit toernooi
aan de KanjerKetting, een initiatief van de Vereniging van Ouders, Kinderen en Kanker. Het is
een ketting met kralen, die staan
voor een bepaalde behande-

Rechts de ouders van Thymo en zijn broer
Voorop stond natuurlijk het voetbal en de lol en laten zien wie de
beste is. Dat is aan al die voetballers wel toevertrouwd. RCH
was in beide toernooien ruim

ling, onderzoek of gebeurtenis.
De ketting laat zien wat een kind
heeft doorstaan en wat een kanjer hij of zij is. De kinderen krijgen deze ketting gratis, maar ze

moeten wel gemaakt worden en
dat kost ongeveer 50.000 euro
per jaar. Op verschillende manieren werd er tijdens dit toernooi
geld ingezameld voor steun aan
deze KanjerKetting en dat heeft
bijna 1900 euro opgeleverd.
Ard Dinkelberg, één van de drijvende krachten achter dit toernooi: “Vele mensen binnen RCH
maakten dit alles mogelijk. De
spelers deden in de ochtend en
middag hun best om op sportief
gebied een goed resultaat neer
te zetten, maar wat er buiten het
veld gebeurde was indrukwekkend. We hebben geld opgehaald voor het goede doel. Voor
de loterij hebben vele sponsors
prijzen beschikbaar gesteld en
eigenlijk was het onvoorstelbaar
hoe makkelijk dat ging. Iedereen
was ervan overtuigd dat het gekozen goede doel ´Vereniging
voor Ouders, Kinderen en Kanker´ een gerechtvaardigde keuze
was en er werd daarom ook lustig lootjes gekocht”.
Martine, moeder van Thymo, het
in 2008 aan de gevolgen van
kanker overleden jeugdlid van
RCH, legde nog eens uit waarom
de steun aan de KanjerKetting
zo belangrijk is: “Tijdens Thymo’s
behandelingen in het ziekenhuis
kreeg Thymo de kanjerketting.
Dit is voor de kinderen, die ziek
zijn een ondersteuning. Het maken van deze kralen kost echter
veel geld. daarom had RCH samen met ons besloten om de opbrengst van het toernooi aan de
KanjerKetting te doneren. Dank
aan iedereen die dit alles mogelijk heeft gemaakt.”

St. Jacob voetballen voor HBC
Heemstede - De eerste aanloop naar het EK voetbal heeft zorgcentrum Bosbeek al genomen. Geen
overdreven oranje jurken en dassen, wel straks fanatieke bewoners voor de flatscreen die met de jaren voetbal academici geworden zijn. Zoals de heer Spijker, een fanatiek Ajax supporter en dat zijn
toch de beste? Afgestudeerd aan de Ajax Academie, heeft hij aan de kleinzoon van een vrijwilliger
van Bosbeek, Yannick van Bercke, voetballend bij HBC bij de F1, een bal overhandigd tijdens een afsluitend toernooi op 19 en 20 mei.. Met als toeschouwer een trotse opa Jules Tonino.
Ton van den Brink

Herman de Baat in de wisselbus.

Voor de vijfde maal

Heemstedenaar loopt van
Parijs naar Rotterdam
Heemstede - Hoe ver is ParijsRotterdam? 520 kilometer. Hoe
lang doe je daar over? Ja dat ligt
eraan, rijdend, trein, bus of.......
lopend! Lopend duurt het een
heel Pinksterweekend van zaterdagavond 18.00 uur tot maandagmiddag 15.00 uur.
Waarom zou je dat doen? Als
sponsorloop….om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor
een goed doel. En dat is wat
Herman de Baat samen met zijn
vriendin Nel Reurich, beiden afkomstig uit Heemstede, gaan
doen. Herman is de hardloper
en Nel verzorgt de inwendige
mens als ‘pastakoker’. Zij horen
bij Team204 Ormer/UNIT4, dat
deelneemt aan de Roparun.
Acht super sporters starten in
Parijs en lopen in estafette van
Parijs naar Rotterdam verdeeld
over twee groepen van 4. De ene
groep loopt, terwijl de andere eet
en slaapt. Na 50 kilometer wordt
de eerste groep afgewisseld en
is er tijd om te eten en rusten.
Maar niet te lang want na 4 uurtjes ben je weer aan de beurt.
Dit gaat als een soepel draaiende motor door totdat er 520 kilometer voorbij is en je wordt binnen gejubeld op de Coolsingel in
Rotterdam.
Team204 Ormer/UNIT4 start op
26 mei om 18.00 uur in Parijs.
Maar voor het zover is, hebben
ze natuurlijk al maanden voorbereiding achter de rug. Zo hebben de lopers heel veel uren in
de benen en hebben de teamleden zich ingespannen om zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen.
Maar er wordt niet alleen gelopen. Je moet er toch niet aan
denken dat je als hardloper met
een gangetje van 12 kilometer

per uur, midden in de nacht met
een routekaartje over de Franse landweggetjes op zoek moet
naar de volgende loper, die je af
gaat lossen? En hoe kom je weer
op de plek waar je zelf klaar
moet staan, om je medelopers
af te lossen? Met de hardlopers
gaat dus een heel team mee. Tijdens het lopen worden de lopers begeleid door twee fietsers.
Een wijst de weg en de tweede
fietser rijdt achter de loper en
zorgt ervoor, dat deze niet door
een dronken Fransoos de berm
in wordt gereden. Zodra je de
volgende loper aantikt, spring
je in een busje en word je samen met de andere lopers afgezet bij het volgende wisselpunt.
En van hardlopen krijg je honger:
“Doe mij maar een bordje pasta,
een pannenkoek of een lekker
broodje.“ “Is er nog een soepje,
want ik kan wel wat zout gebruiken, anders schieten mijn spieren in de kramp.” Het team wordt
dus ook bemand door pastakokers, chauffeurs en masseurs.
Alles bij elkaar toch 25 personen.
En voor wie is dan het sponsorgeld? De Roparun is een organisatie die zich inzet voor mensen met kanker. Zij zorgen voor
een goede pruik of een verwendag. Maar ook heeft Roparun vakantiehuisjes waar je gebruik van mag maken. Dit om je
weer op te kunnen laden, even
te lachen met je gezin of vrienden, om weer de kracht te krijgen om de strijd tegen kanker
aan te gaan.
Leuk als je Herman, Nel en
Team204 Ormer/UNIT4 wilt
steunen. Dat kan op www.ikdoehetvoor.nl of op www.team204.
nl. Informatie over de Roparun:
www.roparun.nl.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Zondag 1 juli
• Kunstkring Heemstede
viert 60-jarig jubileum met
tien muzikale optredens
buiten op het Wilhelminaplein en in de Oude Kerk,
13.00-18.30 uur.
De concerten in de kerk zijn
gratis voor de leden, niet-leden kunnen voor 14 euro een
passepartout kopen via 0235281348 of info@heemsteedsekunstkring.nl. Meer informatie:
www.heemsteedsekunstkring.nl.

Theater
Vrijdag 1 juni
• Frank Sanders’ Akademie
in Theater de Luifel, 20.15 uur.
Kaarten: 023-5483838. Zie
ook www.theaterdeluifel.nl.
Tot en met 25 mei
• Schilderijen van Pauline
de Jong in het raadhuis van
Heemstede.
Dinsdag 29 mei
• Afsluitende expositie van
het project Generatiemix in
de Pauwehof, Achterweg 19 in
Heemstede, 13.30-17.00 uur.
Tot en met 22 juni
• Foto-expositie Amsterdamse straten, o.a. fietsers
in de stad. Werk van fotografe Marjon Bleeker is te zien in
het Touchdown Center Heemstede, Havenstraat 87. Werkdagen van 8.30-16.30 uur.
Tot en met 1 juli
Werk van schildercursisten van de Pauwehof in de
Bosbeek, Glipperdreef 209 in
Heemstede.

Woensdag 6 juni
• Lezing door Reggie Baay
over zijn boek ‘Gebleekte ziel’ bij Boekhandel Blokker aan de Binnenweg, 20.00
uur. Reserveren gewenst: 0235282472.

Tot en met 4 juli
Schilderijen van Josée
van Schuppen in het voormalige gemeentehuis van
Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5, maandag t/m
vrijdag 8.30 tot 12.30 uur en
woensdagmiddag 13.30 tot
16.30 uur.

•

Muziek

Dussen en Willemien B. de
Vries komen bij Boekhandel Blokker vertellen over de
uitgave ‘Endenhout en Elsryk. Buitens met hun bewoners in Haarlem/Heemstede en Amstelveen’, 10.30 uur.
Reserveren gewenst: 0235282472.

Zondag 10 juni
Country Fair op de Glip
(Patrijzenlaan/Fazantenlaan)
in Heemstede, 10.00-16.00
uur.

•

Van 10 juni tot en
met 22 juli
• Solo tentoonstelling van
Maaike van der Linden in
Galerie 37, Groot Heiligland 37
in Haarlem. Informatie:
www.galerie37.nl.

Zondag 3 juni
• Concert vocalgroup Take
it Easy in de Lutherse Kerk,
Witte Herenstraat 22 in Haarlem, 14.30 uur. Kaarten: info@
vocalgroup-takeiteasy.nl
of
06-13770222.

Diversen
Donderdag 24 mei
• Lezing ‘Maya wijsheid
voor je levenspad’ door Elvira van Rijn bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Aanmelden:
023-5483828.
Zaterdag 26 mei
• Luilakactie bij Verfhandel
Ree, Binnenweg 89 in Heemstede, van 07.00 tot 08.30 20
procent korting.

Zaterdag 9 juni
• Concert Haarlems Bach
Ensemble in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang
Frankestraat 24, 17.00 uur.
Informatie: www.haarlemsbachensemble.nl.

Regio
Exposities
Tot en met 25 mei
• `Heemsteedse wijken te
kijk’ in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47
in Haarlem.
Tot en met 26 mei
Buitenplaatsen langs de
Herenweg in het NoordHollands Archief, Jansstraat
40 in Haarlem.

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni
• Houtfestival in Haarlem.
Informatie:
www.houtfestival.nl.

•

Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem.
Open: werkdagen van 14.0016.00 uur.
Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Altena uit Heemstede in verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 in Heemstede.

Maandag 28 mei
• Een sprookjesachtige
Vossenjacht voor jong en
oud in het bos van Groenendaal, georganiseerd door
Kinderboerderij ’t Molentje,
starttijden tussen 11.00 en
14.00 uur.

Tot en met 27 mei
• Marjan van Berkel exposeert portretten van haar
familie in de Waag aan het
Spaarne 30 in Haarlem. Feestelijk samenzijn op zondag
Eerste Pinksterdag om 16.00
uur. Informatie: www.kzod.nl.

• Lezing door Nelleke Noor-

Tot en met eind mei
• Schilderijen van Rob Boddeke in Café Storing, Houtplein 12 in Haarlem.

Zondag 3 juni
• Kunstmarkt Jan
Goyenstraat 11-17 uur.

Tot en met 8 juni
Foto-expositie Udo K.
Geisler bij Pluspunt, Zandvoort. Tegelijkertijd met deze
tentoonstelling zijn er ook verschillende foto’s te zien in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.

dervliet over haar roman
‘Vrij man’ bij boekhandel
Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur. Reserveren
gewenst: 023-5282472.
van

Maandag 28 mei
Draaiorgelevenement
‘Haarlem Draait Door’ op en
rond de Grote Markt in Haarlem, 11.00-17.00 uur.

•

Theater

Open Dag Podium Oude
Slot in de Oude Kerk, 11.0014.30 uur.

Donderdag 31 mei
• Informatieavond Taalstimulering bij kinderen 0-4
jaar bij Casca in de Luifel,
20.00-22.00 uur. Aanmelden:
023-5483828.

Zondag 17 juni
Kinderconcert Hamonie St. Michaël met Irene
Moors in het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1 in Haarlem,
15.00 uur. Informatie:
www.stmichael-heemstede.nl.

•

Vrijdag 25 mei
• Una Giornata Particolare
in Museum de Cruquius, 20.00
uur. Kaarten (10 euro): info@
museumdecruquius.nl.

•

• Start Buitenplaatsenjaar
Heemstede met bijeenkomst
in het raadhuis, 20.00 uur.
Informatie: www.hv-hb.nl.

Zaterdag 26 mei
• De Wereldband in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.15 uur. Kaarten: 023-5483838. Zie ook
www.wereldband.nl en www.
theaterdeluifel.nl.

Zaterdag 2 juni
• Concert Ray’s Initiative
Bigband (RIBB) uit Castricum in het Dorpshuis aan de
Henk Lensenlaan in Vogelenzang, 21.00 uur.

• Riet Schenkeveld-van der

•

Tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Töning in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Informatie:
www.dititoning.nl.

Muziek

•

Tot en met 3 juli
• Expositie van Ad van Luijk
bij Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 2 september
‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

•

Tot en met 29 september
Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

•

Zaterdag 26 en
zondag 27 mei
• ‘Theater aan het Water’,
theaterwandeling langs het
Spaarne door Theatergroep
Eglentier. Aanvang 20.00 uur
in de Bakenesserkerk, Vrouwestraat 16 in Haarlem. Informatie: www.eglentier.nl of
023-5313115.

Diversen
Donderdag 24 mei
• Gedichten en hun schrijvers staan centraal in lezing over bloemenpoëzie
van Adri de Roon in museum
de Zwarte Tulp aan de Grachtweg 2 in Lisse, 20.00 uur. Aanmelden (5 euro): 0252-417900
of via e-mail: info@museumdezwartetulp.nl.
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Donderdag 31 mei
• Informatiebijeenkomst
over longkanker in Kennemer Gasthuis locatie zuid, 1718 uur. Aanmelden: www.kg.nl.
Zaterdag 2 juni
• Fietsdag van de Rabobank. Fiets gratis mee voor de
Stichting Contacthond. Informatie: www.contacthond.nl.
Zondag 3 juni
• Rumah Ngobrol, Indisch
getinte middag in Schalkweide,
woonzorgcentrum
Stichting Sint Jacob, Floris van
Adrichemlaan 15, Haarlem,
13.00-16.15 uur.

Vrijwilligers gezocht voor muziekclub
Heemstede - Iedere dinsdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur
is het feest bij de Hartekamp
Groep. Vier muzikale vrijwilligers
verzorgen, samen met een groot
aantal cliënten, een swingend
muzikaal uurtje. Verschillende
muziekstijlen staan op het repertoire, variërend van Hollandse
meezingers tot jaren ‘60 popmuziek. Favorieten zijn “Kom van
dat dak af” en “The lion sleeps
tonight”. Cliënten van De Hartekamp Groep genieten elke week
weer op hun eigen manier; door
mee te dansen, door met veel
passie mee te trommelen of door
te zingen en te spelen op een
keyboard. Gewoon lekker zitten
luisteren en kijken mag ook.
Deze succesvolle muziekclub
van de Hartekamp Groep bestaat al meer dan vijftien jaar.
Om te zorgen dat de huidige vrijwilligers zich echt helemaal kunnen richten op het muzikale gedeelte van de avond, zoekt men
vrijwilligers die de cliënten willen
ontvangen en begeleiden.

Zomerkoor

Zoek de verschillen

met een verstandelijke beperking een gezellige avond te bezorgen?
Neem dan contact op met Caroline Salomonsz of Wilma Onderwater, coördinatoren Vrije Tijd
en Vrijwilligers.
Caroline Salomonsz, tel. 0650885651, e-mail: c.salomonsz@
dehartekampgroep.nl,
Wilma
Onderwater, tel. 06-46227182,
e-mail: w.onderwater@dehartekampgroep.nl.

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 27 mei is
ds. A. Molendijk de voorganger
in de dienst in de Pinksterkerk
aan de Camplaan, om 10 uur. Er
is creche voor kinderen tot 4 jaar,
en Kindermuziekdienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Vindt u het leuk om mensen

Kunstzinnige
afsluiting
van de
Generatiemix

U kunt dan een afspraak maken
om een keer een avond mee te
maken en de sfeer te proeven.
De muziekclub vindt plaats in
de aula van de Hartekamp, Herenweg 5 in Heemstede. Houdt u
niet van muziek, maar wilt u wel
graag iets betekenen voor deze mensen? Neem dan ook contact op met een van de coördinatoren, want vrijwilligers zijn altijd welkom bij De Hartekamp
Groep.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 27
mei ds. J.E.Th. Nak- Visser de
viering om 10.00 uur. Er is Kom
in de Kring (0-9 jaar).

Heemstede - Al enige jaren
wordt er in Meer en Bosch, Achterweg 5 in Heemstede, een
kerstkoor gevormd uit cliënten,
medewerkers en andere belangstellenden. Dit jaar zal er ook in
de zomerperiode een koor gevormd worden. Het koor staat
onder leiding van Joke Scholten, die naast haar werk voor de
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland ook muziekdocent is
aan de Voorwegschool in Heemstede.
Het koor zal oefenen op zondagavond gedurende 6 weken en
daarna een uitvoering geven in
de zomertent op het terrein van
de Cruquiushoeve op woensdagavond 11 juli. Gezongen
worden liedjes met een Amerikaans tintje en vanuit verschillende Amerikaanse tradities: oude werk-, strijd- en dansliederen,
spirituals, maar ook wat beroemde Amerikaanse hits en musicalliedjes.
Heb je zin om mee te doen? Wil
je meer informatie? Neem dan
contact op met Hetty van Galen,
geestelijk verzorger SEIN, tel.
023-5588393 of via email: hvgalen@sein.nl. De data waarop geoefend worden zijn zondag 3, 10,
17, 24 juni en 1 en 8 juli van 19.30
tot 20.30 uur.

Heemstede - Op dinsdag 29
mei wordt het project De Generatiemix afgesloten met een
expositie in De Pauwehof. Het
Heemstede - Op zondag 27 mei
thema van dit project is jong
begint de dienst in de Petrakerk
en oud verbinden. Er kunnen
aan de Limburglaan 3 om 10.00
nog steeds werken worden inuur. In deze feestelijke Pinkstergeleverd bij De Pauwehof. Er
dienst gaat voor br. Frans Schip- Heemstede - Lekker: je bent
is hard gewerkt door kinderen
pers uit Heemstede. Er is kinder- tussen de 11 en 14 jaar, de
van de Voorwegschool samen
opvang voor de kleinsten en Bij- schoolweek is voorbij en je kan
met een aantal ouderen aan
belklas voor de kinderen van de bij ‘t = weer Vrijdag chillen, haneen kunstwerk in de lijn van
gen (zonder dat iemand daarbasisschool.
Hundertwasser. Dit werk zal
toch
over zeurt…), potje poolen, airgepresenteerd worden
op de nog ‘vorst’-elijk bezoek
hockey of WII-en op een groot
expositie. Mensen die als hobscherm. Daarnaast doen ze soms
by beeldhouwwerk, keramiek,
een spel, gaan ze sporten of iets
schilderijen, aquarellen en teanders leuks doen.
keningen maken en kinderen
Vrijdag 1 juni wordt een Spelledie een mooie tekening of foto
Bennebroek - Bij de Hervormde tjesmarathon gehouden. Je gaat
hebben gemaakt waarop jong
Gemeente Bennebroek aan de verschillende bordspelen, zoals
en oud zijn vastgelegd worden
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schin- twister, hints, pictionary en deruitgenodigd mee te doen met
kelshoek zondag 27 mei om gelijke doen. De keus is aan jou!
de expositie. De werkstukken
10.00 uur de voorganger.
Weet jij nog een ander leuk spel?
kunnen worden ingeleverd bij
Neem het mee! Meedoen is graWOH van maandag tot en met
tis.
donderdag van 09.00 tot 17.00
Je mag je voor ‘t = weer Vrijdag
uur en op vrijdag van 09.00
opgeven bij andere Plexat activitot 13.00 uur. En van dinsdag
teiten, via de mail: plexat@castot en met vrijdag van 09.00
ca.nl, of bellen met: 023-548 38
tot 12.00 uur bij De Pauwe28. Maar je mag ook op de avond
hof, Achterweg 19, telefoon:
Oplossing elders in de krant
zelf komen. ‘t Is weer Vrijdag is
023-5286022. Voor meer inRegio - Zondagmorgen om- altijd in de jongerenruimte van
formatie: WOH, telefoon 023streeks 06.00 uur hielden poli- Plexat bij Casca in de Luifel, He5288510.
tieagenten een 30-jarige Hoofd- renweg 96, Heemstede van 20.00
De expositie kan worden bedorper aan. Hij wordt ervan ver- tot 22.00 uur.
keken op dinsdag 29 mei
dacht kort daarvoor zijn vrouw te Kijk voor het volledige programvan 13.30 tot 17.00 uur in
hebben mishandeld in hun wo- ma op www.casca.nl bij activide Pauwehof. Om 16.00 uur
ning. De verdachte is voor nader teiten jongeren/Plexat. ‘t Is weer
wordt het project officieel afonderzoek ingesloten, er wordt Vrijdag heeft ook een eigen hygesloten met een hapje en
proces-verbaal tegen hem op- ves pagina: www.plexat-heemeen drankje.
gemaakt.
stede.hyves.nl.

Oplossing elders in de krant

Petrakerk

’t Is weer Vrijdag

Zoek de verschillen
oplossing

Zoek de verschillen
PKN
Bennebroek

Huiselijk geweld
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Honkbal

Double Stars tegen RCH
taaier dan verwacht
Heemstede - Double Stars is
zo’n tegenstander waarvan je, als
kampioenskandidaat, op papier
niet mag verliezen. RCH is voor
laagvlieger Double Stars zo’n tegenstander waarvan je, zonder
gezichtsverlies, mag verliezen en
waartegen je lekker ontspannen
in het strijdperk kunt treden. Het
verwachte resultaat bleef niet
uit, maar spannend was het wel,
hoewel de 5-0 eindstand van de
eerste wedstrijd niet zonder geluk tot stand kwam.
Dat Chris Mowday in de thuiswedstrijd op de heuvel als een
vorst heerste, zal niemand bevreemden. Na 8 innings en 87
pitches deed hij met 4-2-2-1 de
heuvel over aan Ewout Bos, die
aan 9 worpen genoeg had om de
laatste slagbeurt van de Double
Stars met schone honken door te
komen.
De Heiloose verdediging was
toevertrouwd aan Adam Skelton,
die in 7 van de 8 Heemsteedse
slagbeurten niemand verder liet
komen dan het tweede honk en
die over de hele wedstrijd genomen geen enkel verdiend punt
tegen kreeg. Het antwoord op
de vraag hoe het dan 5-0 kan
worden, wordt gevonden in het
scoreboek bij de derde slagbeurt van de Racing. Bij 2 nullen
en Reggie Valpoort op het derde honk leek de door Mark Smit
ingebrachte bal een eenvoudige prooi voor korte stop Amado Pacheco te worden, maar die
ging hopeloos in de fout, waarop Valpoort de 1-0 aantekende
en Smit het eerste honk bereikte.
De aangeslagen Skelton zag vervolgens honkslagen van Lex Leijenaar en Tino van Erk langsko-

men, waarop Mark Smit de 2-0
scoorde. De klap op de vuurpijl
kwam van de knuppel van Ferd
van Stekelenburg, die de bal het
Heemsteedse Sportpark uit joeg
en de vroegtijdige eindstand op
5-0 bepaalde.
De return in Heiloo voltrok
zich bepaald niet in één enkele inning. Het was een levendige
wedstrijd, er werden op het natte veld veel veldfouten gemaakt
en het scoreverloop was grillig.
RCH kwam slechts tot 6 honkslagen, maar kreeg 11 vrije lopen
wegens 4 wijd en 2 door geraakt
werper. Twee van die vrije lopen
zorgden, bij volle honken, in de
2e slagbeurt voor een makkelijke 0-2 Heemsteedse voorsprong,
maar die werd direct, op het
werpen van Marcel Timmer, gecompenseerd door een 2-punten homerun van Joey Treurniet.
In de derdeinning moest Timmer
3 honkslagen toestaan, werd het
3-2 en duurde het tot de zesde
slagbeurt voordat er een antwoord van de Racing kwam. Na
geraakt werper voor Tim Vermij
en kort werk van Mark Smit en
Lex Leijenaar stond het weer gelijk en zorgden, bij volle honken,
Donny Hamelink en Ferd van
Stekelenburg met opofferingsslagen in het midveld voor de 3-5
voorsprong. Maar in de gelijkmakende inning werd het alweer
5-5 na 2 honkslagen en 2 veldfouten en lieten de Stars ook nog
eens 3 lopers op de honken achter. De opluchting was dan ook
groot toen in de zevende slagbeurt Lex Leijenaar bij volle honken een tweehonkslag noteerde
en Mick van Vliet, Tino van Erk
en Tim Vermij over de thuisplaat

bracht. De Heiloose tegenrun,
die de stand op 6-8 bracht, leidde niet meer tot paniek en closer
Ewout Bos deed in de achtste en
negende inning wat er van hem
werd verwacht: de overwinning
veilig stellen.
Mick van Vliet met 3 uit 5 en Lex
Leijenaar met 4 binnengeslagen
punten waren deze wedstrijd de
aanvallend meest opvallende
spelers.
Komend weekend volgt het
klapstuk van het eerste competitiegedeelte, de dubbel tegen medekoploper Hawks. Zaterdag 26 mei worden om 14.30
uur de degens gekruist in Dordrecht, de return een dag later in
het Heemsteedse Sportpark zal,
zoals gebruikelijk, beginnen om
14.00 uur.

Ingevorderde
rijbewijzen
Regio - Zaterdag tussen 14.30
en 18.00 uur hebben medewerkers van de interregionale videosurveillance een verkeerscontrole gehouden op verschillende wegen in Noord-Holland.
Dat leidde tot de invordering van
verschillende rijbewijzen van bestuurders die grove snelheidsovertredingen pleegden. Zo reed
een 38-jarige Purmerendse motorrijder met 171 km door de Velsertunnel. Een 40-jarige motorrijder uit Haarlem reed met 156
km over de A9 bij Heiloo terwijl
daar 100 km is toegestaan. Verder kreeg een 44 jarige Hoofddorpse automobilist een bekeuring. Hij reed te hard, onnodig
links, kleefde en dat met een ipad op schoot. Dit gebeurde op
de N201 in Hoofddorp.

Twaalf Kring-titels voor HPC
Heemstede - De afgelopen twee
weekeinden hebben de wedstrijdzwemmers van HPC Heemstede optimaal gepresteerd tijdens de A-Kring Kampioenschappen van de regio NoordHolland. Martijn Braspenning,
Gwyn Bird en Carmen Meijer
vielen helaas net buiten de prijzen, maar hebben gezwommen
voor wat ze waard waren, waarbij Carmen net achttienhonderdste van een seconde tekort
kwam op de 50 meter vrije slag
om opnieuw uit te mogen komen op het Nederlands Junioren
Kampioenschap. Jeroen Braspenning won een mooie bronzen
medaille op de 100 meter rugslag. Floris van Wieringen veroverde zilver en brons en Anouk
van Dam twee keer brons en een
keer zilver. David van Groen won
zilver en brons op de 200 rugslag
en 200 meter vrije slag en mocht
zich Kring Kampioen noemen op
de 200 meter vlinderslag. Maar
de HPC toppers van deze kam-

Wesley, Carmen, Anouk, Michael, Floris, Gwyn en David.
pioenschappen waren toch Michael van Dam en Wesley Bos.
Michael mocht maar liefst tien
keer het podium beklimmen en
ging huiswaarts met vier bronzen, 2 zilveren en 4 gouden medailles, waarbij hij op de 50 meter vlinderslag en de 400 meter
vrije slag een clubrecord wist te

zwemmen. Wesley was de Koning van A-Kring in zijn leeftijdscategorie. Met een bronzen
medaille en maar liefst ZEVEN
gouden medailles, steeg hij opnieuw boven zichzelf uit! Zowel
Michael als Wesley mogen zich
Kampioen van de Kring NoordHolland noemen op de 200 me-

HPC introduceert
Swimkick Techniekschool
Heemstede - Vorige week
dinsdag hebben de jonge
HPC Heemstede zwemmers
Eva Verkoren, Roos, Reinaert
en Quinten Ravesteijn en Fien
van Munster hun eerste les
van het programma Swimkick Techniekschool gehad.
Een programma dat is ontwikkeld door de KNZB en als doel
heeft om kinderen van circa 7
tot 9 jaar op een speelse, maar
leerzame wijze de basisvaardigheden van de vier zwemslagen bij te brengen (schoolslag,
rugslag, borstcrawl en vlinderslag). Onder basisvaardigheden wordt de techniek van de
slag, de start en het keerpunt
verstaan. Steeds meer kinderen stromen binnen de zwemvereniging door van de afdeling Waterplezier (speciaal
voor kinderen vanaf 6 jaar die
net hun zwemdiploma hebben behaald) naar de afdeling
wedstrijdzwemmen. Speciaal
voor die kinderen is de Swimkick Techniekschool ideaal.
Uiteraard zijn ook de kinderen
die niet eerst het Waterplezier
hebben gedaan welkom. De
enthousiaste HPC trainers zullen de kinderen in dit leerproces gaan begeleiden waarbij
er vooral gekeken wordt naar
de individuele prestaties van
de zwemmertjes. Pas als er
een stap met succes is afge-

ter wisselslag en de 200- en 400
meter vrije slag. Daarnaast veroverde Michael ook de titel op
de 100 meter vrije slag en Wesley op de 100- en de 200 meter
rugslag en de 100- en 200 meter vlinderslag. In totaal waren er
slechts 15 verenigingen waarvan
de zwemmers de strenge limieten hadden behaald. Door het
binnenslepen van de 12 gouden,
5 zilveren en 10 bronzen medailles is HPC op een knappe vierde
plaats in het eindklassement geeindigd. En dat is een uitzonderlijke prestatie! Het trainersteam
mag terecht trots zijn op de huidige ploeg zwemmers. Het hele seizoen wordt er al uitermate goed gepresteerd en dat komt

rond, kan hij/zij doorgaan naar
de volgende stap.
De trainingen krijgen een vaste structuur waarbij per blok
één bepaalde slag aan de orde komt. Spelenderwijs gaan
de kinderen niet alleen de basisvaardigheden van de vier
slagen beheersen, maar wordt
er ook getraind op coördinatie, flexibiliteit, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen.
Aan het eind van ieder blok
wordt een techniektoets afgenomen, waarbij gekeken wordt
naar techniek van de slag van
de zwemmer, de start en het
keerpunt. Per onderwerp kan
de zwemmer een sticker verdienen die hij in zijn eigen
zwempaspoort kan plakken
die hij bij aanvang krijgt uitgereikt samen met een aantal boekjes waarin de techniek
op een speelse manier wordt
uitgelegd. De trainers zullen
het kind pas aan de toets laten deelnemen als ze er zeker
van zijn dat het kind de toets
glansrijk zal doorstaan. Hierdoor is falen geen optie waardoor de zwemmer meer zelfvertrouwen krijgt en plezier
houdt in de sport. De HPC
trainers zijn ervan overtuigd
dat alle kinderen die dit zwemprogramma gaan volgen, daar
in zijn/haar latere zwemcarrière veel profijt van zal hebben!

niet in de laatste plaats doordat de sfeer binnen de vereniging zo goed is. Trainer Theo van
Dam: ”Wij als trainers zijn super
trots dat onze zwemmers zo hun
best hebben gedaan. Het resultaat met twaalf Kring Titels mag
er dan ook zeker zijn! Volgende
week gaan we knallen op het Internationale Sprint Toernooi in
Hagen (Duitsland) waar we met
ruim 30 zwemmers aan de start
gaan verschijnen. In de weken
daarna zullen Michael, Floris en
Wesley hun uiterste best gaan
doen om een mooi resultaat
neer te zetten op de Nationale
Kampioenschappen. Het wordt
een mooi einde van een toch al
geweldig seizoen!”

Nieuws
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Themabijeenkomst
‘Spraak en taalontwikkeling’
Smit, jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
De bijeenkomst richt zich op ouders met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 6 jaar. De thema-avond vindt plaats op
donderdag 31 mei van 20.00 tot 22.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. U hoeft zich niet
aan te melden. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen
kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op
www.cjgheemstede.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin
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Wethouders in
de wijk op 25 mei
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
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/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.

Vanaf de geboorte zijn kinderen bezig met het
leren van taal. Dit gaat meestal vanzelf. Kinderen
leren praten doordat zij taal en spraak horen in
de omgeving. Het is daarom belangrijk dat taal en
spraak door ouders en de omgeving voldoende
wordt gestimuleerd.
In een themabijeenkomst van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) krijgt u meer zicht op hoe u dit kunt
aanpakken. Gastsprekers voor deze avond zijn Caroline
Villevoye, logopediste van Onderwijs Advies en Lucy

Wilt u meer weten over deze themabijeenkomst
of heeft u een andere vraag? Voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand
ouder bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een email sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Speelgoed voor kinderboerderij
De kinderen die hun eerste
communie doen bij de Sint
Bavokerk aan de Kerklaan/
Herenweg, zamelen geld
in voor een goed doel. Dat
geld sprokkelen ze bijeen
door het doen van klusjes.
Dit jaar hebben de kinderen
geld ingezameld voor
speelgoed voor de dieren op
de kinderboerderij. Vrijdag 18
mei hebben de kinderen het
speelgoed uitgedeeld aan de
dieren.

Bouw en woningtoezicht:
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 donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
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).
Telefoon (023) 548 58 68.
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.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Inloopochtend burgemeester 1 juni
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats

op vrijdag 1 juni van 10.00 tot 12.00 uur, in het
raadshuis. U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak,
om van gedachten te wisselen met de burgemeester
over ontwikkelingen in Heemstede.

Inspraak na de zomer

Verordening
openbaar water
(ligplaatsenbeleid)

Wethouders in de wijk
Vrijdag 25 mei 10.00-12.00 uur in de Princehof Heemstede
Voorlopig als proef tot de zomer houden de
wethouders van de gemeente Heemstede één keer in
de maand spreekuur op locatie. Inwoners kunnen hier
zonder afspraak langskomen om in gesprek te komen
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt.
Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 25 mei
tussen 10.00 en 12.00 uur in de Princehof aan de
Glipperweg 57. Lees meer op www.heemstede.nl of
scan de QR code.

Gewijzigde afvalinzameling rond Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag 28 mei zamelt De Meerlanden
geen huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken
gelden afwijkende inzameldata:

De gemeente heeft een concept opgesteld voor een
nieuwe Verordening openbaar water met daarin regels
over het ligplaatsenbeleid. Hierin staat onder meer
dat voor een boot in de Heemsteedse wateren een
vergunning nodig is en liggeld betaald moet worden.
De commissie Middelen heeft dit concept op 16 mei
behandeld. Naar aanleiding van deze vergadering
zal de verordening op een aantal punten worden
aangepast en opnieuw aan de commissie worden
voorgelegd. Dit houdt in dat het ligplaatsenbeleid
pas na de zomer de inspraak in zal gaan. We
houden u op de hoogte via www.heemstede.nl en
HeemstedeNieuws.

- Wijk 1a:
gft-afval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei
- Wijk 1b:
restafval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei
- Gele huisvuilzakken:
van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.
De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven
op de in december 2011 huis aan huis verspreide
afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op
www.meerlanden.nl.

Omgevingsvergunning
Werk aan de weg

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw
2012.135
ontvangen 5 mei 2012
- Prinsenlaan 48 het plaatsen van een erfafscheiding,
een uitrit, een carport en een tuinhuis 2012.137
ontvangen 7 mei 2012

(verzonden 16 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Cruquiusweg 35 het plaatsen van een reclamezuil
2012.070
- Binnenweg 209 het plaatsen van lichtreclame
2012.134

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

Narcissenlaan Tot eind mei 2012 vindt in de
Narcissenlaan herstel plaats van de bestrating van
trottoirs en rijbaan. Er wordt gewerkt vanaf het
Rhododendronplein richting Chrysanthemumlaan.
Daarbij is het mogelijk dat de straat voor korte duur
wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
Breitnerweg Eind mei starten de
rioleringswerkzaamheden aan de Breitnerweg.
Hierdoor kan op de J.H. Weissenbruchweg enige
verkeershinder ontstaan.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Johan Wagenaarlaan het kappen van een iep
2012.136
ontvangen 7 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 24 mei 2012
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 voor kappen
- Van Merlenlaan 19-19A het kappen van een tamme
kastanje en een esdoorn 2012.107
- Glipperweg 21 het kappen van een berk 2012.131
- Maaslaan 33 het kappen van 2 sparren en 1 conifeer
2012.133

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 21 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Cruquiusweg 35 het plaatsen van lichtreclame
2012.055
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 24
mei 2012 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:’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de
woning Haemstedeplein 2 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de
bewoonster (verzonden: 21 mei 2012).
Het besluit ligt vanaf 24 mei 2012 zes weken ter
inzage.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar 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 te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening moeten griffierechten
worden betaald.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 31 mei 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.30 uur

bezwaar tegen de beëindiging van een
WWB-uitkering
- niet openbaar -

20.00 uur

21.00 uur

bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het kappen
van 11 bomen aan de Ir. Lelylaan 8-10
- openbaar -

bezwaar tegen de weigering van een
gehandicaptenparkeerplaats en een
gehandicaptenparkeerkaart
- niet openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Evenementen
Brocantemarkt Jan van Goyenstraat
Op 14 mei 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het houden
van een brocantemarkt in de Jan van Goyenstraat op
zondag 16 september 2012 van 11.00 tot 17.00 uur.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven het weggedeelte van de Jan
van Goyenstraat tussen het J.M. Molenaerplein en het
Van Ostadeplein op 16 september 2012 vanaf 07.30 tot
18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
In verband met het bovenstaande is door het college
van burgemeester en wethouders, op grond van

artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede,
besloten zondag 16 september 2012 aan te wijzen
als dag waarop de winkels voor het publiek in het
deelgebied ‘Winkelcentrum Jan van Goyenstraat’ open
mogen zijn.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Boottrailer Industrieweg
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving hebben geconstateerd dat er langer
dan drie achtereenvolgende dagen een boottrailer is
geplaatst op de parkeerplaatsen aan de Industrieweg
ter hoogte van huisnummer 6.
Op grond van artikel 5:6, eerste lid van de
Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden
een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen,
vouwwagen, keetwagen, woonwagen of ander
dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel

anderszins uitsluitend of mede voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te
hebben.
De eigenaar van bovengenoemde boottrailer krijgt tot
en met 6 juni 2012 de gelegenheid om de boottrailer
van de weg te verwijderen. Indien de boottrailer
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd,
laten burgemeester en wethouders de boottrailer
door middel van bestuursdwang verwijderen. De

boottrailer wordt dan voor een periode van 13 weken
opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de
eigenaar de boottrailer binnen deze periode weer
terug krijgen. Indien de boottrailer niet binnen de
genoemde periode van 13 weken wordt opgehaald,
wordt de boottrailer vernietigd.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met
de gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het
telefoonnummer (06) 1179 0454.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Mandaatregeling 2012
Bij besluit van 15 mei 2012 heeft het college een
nieuwe Mandaatregeling 2012 vastgesteld. Deze
omvat alle (interne) mandaten die zijn verleend door
het college en de burgemeester.

De Mandaatregeling 2012 is met ingang van 21 mei
2012 in werking getreden. De regeling ligt gedurende
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De regeling
is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen

op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
‘Lokale regelgeving’.

Raadsagenda 24 mei 2012
Vergadering gemeenteraad

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op 24 mei 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.

Kijk op www.heemstede.nl voor de actuele agenda,
hierop vindt u ook de stukken waarover de raad
besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in de

ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon
(023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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
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.

MELDpunt
Overlast

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

Roparun steunt nieuwbouw Getuigen mishandeling gezocht
Regio - De politie stelt een on- tegen hem en begonnen hem
Spaarne Ziekenhuis
derzoek in naar een mishande- te slaan en schoppen. De jonRegio - Stichting Roparun stelt
vanuit de opbrengst van de
Roparun 2012 een maximumbedrag van 30.000 euro ter beschikking aan de nieuwbouw
van het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. Het bedrag wordt
gebruikt als bijdrage voor de
inrichting van de huiskamer
van het oncologiecentrum. Het
Spaarne Ziekenhuis is blij met
deze bijdrage.
De Roparun is een loopevenement van 520 kilometer waarbij mensen, in teamverband,
een sportieve prestatie leve-

ren om op die manier geld op te
halen voor mensen met kanker.
Een avontuur voor het leven. Dit
blijkt overigens ook uit het motto
wat al jaren is: Leven toevoegen
aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
Op zaterdag 26 mei 2012 gaat in
Parijs én Hamburg de 21e editie
van de Roparun van start. De finish is op 2e Pinksterdag 28 mei
2012 op de Coolsingel in Rotterdam. Het is voor het eerst dat de
Roparun naast Parijs ook start in
Hamburg.

ling van een 16-jarige Haarlemse jongen door een groep jongens. Het slachtoffer kwam zaterdag omstreeks 18.30 uur op
de Aziëweg op voor een meisje dat door een groep van 7 á
8 jongens werd uitgescholden.
Daarop keerde de groep zich

gen liep er diverse kneuzingen
door op. De groep jongens met
een mediterraans uiterlijk, liep
daarna weg in de richting van
de Edward Jennerstraat. Getuigen worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900 – 8844.

De Roparun is ontstaan in 1992
en heeft inmiddels ruim 45 miljoen euro opgebracht. Het geld
wordt gebruikt voor de ondersteuning van allerlei doelen die

te maken hebben met zorg voor
mensen met kanker.
Meer informatie over Roparun is
te vinden op www.roparun.nl.

Onder invloed
tegen boom
Regio - De veroorzaakster van
een eenzijdig ongeval aan de
Vogelezangseweg in Vogelenzang bleek zondagavond onder
invloed van alcohol te zijn. De
46-jarige vrouw was met haar
auto tegen een boom tot stilstand gekomen en na controle
bleek ze 1,3 promille te blazen.
Zij heeft een hoofdwond aan het
ongeval overgehouden.

