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De organisatie van Heemstedefeestjuh, v.l.n.r. Peter Samson, Ellen To-
ledo en Dirk Teeuwen.

Het begon allemaal met de be-
sloten groepspagina op Face-
book om Heemstedenaren bij el-
kaar te brengen: ´Je bent Heem-
steedenaar als je...´ eind decem-
ber opgericht door Shirley Hill. 
Met nu 1870 leden, bestaan-
de uit Heemstedenaren van al-
le leeftijden die elkaar op dit fo-
rum terugvinden en het wel en 
wee met elkaar delen of herin-
neringen ophalen. Ellen Tole-
do: “Uit deze gedachte groei-
de het idee en de behoefte om 
een groot feest te organiseren, 
voor en door Heemstedenaren. 
Eigenlijk om van  Facebook ‘on-
line’ naar ‘offl ine’ te gaan, ofte-
wel live in de vorm van een ge-
meenschappelijk feest. Heem-
stede moet leven....bruisen, wat 
is er mooier om dat via een 
groot gemeenschappelijk feest 
te doen?” Ook de gemeente on-
derstreept zo’n initiatief.  Peter 
Samson: “Het fenomeen van een 
groot Heemsteeds feest kennen 
we hier nog niet. In de regio ken-
nen we wel de feestweken in bij-
voorbeeld Santpoort en Vijfhui-
zen. Deze feestweken staan ook 

Heemstede - Iedereen weet 
dat Heemstede een feest is 
om te wonen. Maar wat niet 
iedereen weet is dat Heem-
stede zich opmaakt voor een 
groot spektakel:  een echt 
groot Heemsteeds feest op 
zaterdag 5 oktober in SportP-
laza Groenendaal aan Sport-
parklaan 16. Van en door 
Heemstedenaren. Een ge-
sprek met de organisatoren 
Peter Samson, Ellen Toledo en 
Dirk Teeuwen van  de Stich-
ting Heemsteedsfeestjuh.

model voor ons komende feest. 
Daarom is de Stichting Heem-
steedsfeestjuh in het leven ge-
roepen en is voor deze informele 
naamstelling gekozen”.
“Niet zomaar een groot feest, 
maar een spectaculair geluid- 
en lichtevenement voor alle leef-
tijden vanaf 16 jaar in SportPla-
za Groenendaal”, vervolgt produ-
cent Dirk Teeuwen enthousiast. 
“Mede ook door onze huidige 
en toekomstige partners, die het 
evenement willen sponsoren.” 
Dirk heeft al jarenlang ervaring 
met het organiseren van grote 
evenenementen, zoals Sensation 
en Mysteryland. “Het wordt wer-
kelijk tot de verbeelding spre-
kend op 5 oktober, waarbij een 
link wordt gelegd naar de histo-
rie en het hedendaagse Heem-
stede. Vanaf 16.00 uur verzorgt 
een DJ diverse muziek tot de 
offi ciële opening. Daarna ver-
schijnt het raadhuis van Heem-
stede gehuld in  een decor van 
indrukwekkende show-elemen-
ten van geluid en licht en Ben-
gaals vuurwerk. Het Heemste-
de van toen en nu komt als the-
ma letterlijk en fi guurlijk in de-
ze show voorbij. We brengen op-
tredens van onder meer Marjet 
van den Brand, bekend van the 
Voice of Holland. Zij richt zich op 
het betere Nederlandstalige lied. 
We hebben de allround cover-
band Trees, met een breed scala 
aan muziekgenres, alsmede on-
vervalste blues en rock door de 
BBR band met saxofonist Ho-
ward Sea. Voor onze sponsor-
partners zijn er speciale VIP-
decks en de catering is in han-
den van SportPlaza Groenendaal 
Heemstede. De rest blijft nog 

even een verrassing”, lacht Dirk 
geheimzinnig.  
“Bij het organiseren van zo’n 
evenement staan duurzaam-
heid, maatschappelijk verant-
woord ondernemen en veiligheid 
bij ons hoog in het vaandel. Zo-
als het gebruik van LED-verlich-
ting tijdens de show. Maar ook 
de beveiliging: een feestje moet 
voor iedereen leuk blijven”, ver-
volgt Dirk. “Het feest onder-
steunt een mooi goed doel. Een 
deel van de opbrengsten zijn 
voor het goede doel ‘Be-More’ 
bestemd, waar de geboren en 
getogen Heemsteedse Linda-
Jane van den Berg als vrijwillig-
ster actief is voor het project ‘The 
Farm’ in Zuid-Afrika. Be- More is 
een prachtig initiatief dat wij van 
harte ondersteunen. Kijk hier-
voor eens op de website www.
linda-janevandenberg.be-more.
nl.”
“Kaarten kosten tot 1 juni  17,50 
euro (exclusief  2,- euro admini-
stratiekosten) en kunnen tot 1 
juni besteld worden op de face-
bookpagina “Je bent Heemste-
denaar als je...’  https://www.fa-
cebook.com/groups/314987998
619487/?fref=ts. Dit om in ieder 
geval zeker van een toegangs-
kaart te zijn.
Je dient wel (gratis) lid van de-
ze groep te worden. De bestel-
de kaarten kunnen tot 1 juli op-
gehaald en betaald worden bij 
Primera de Pijp op de Raad-
huisstraat, die ook de reguliere 
kaartverkoop na 1 juli verzorgt. 
Kaarten bij de deur van SportP-
laza Groenendaal  op 5 oktober 
zijn 25 euro, maar op is op, dus 
wees er snel bij! Bij een overwel-
digende stormloop en een uit-

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

WWW.DEOOSTEINDE.NL

OPEN 

zONdag 26 mEi

van 1,75 voor

fuchsia
diverse kleuren

van 10.00 - 17.00 uur

0.99

verkocht feest vindt er wellicht 
nog een tweede feest op zondag 
6 oktober plaats”, aldus de Stich-
ting Heemsteedsfeestjuh.

Meer informatie, ook bij interes-
se om sponsorpartner te wor-
den, is te vinden op de website 
www.heemsteedsfeestjuh.nl, per 
e-mail op info@heemsteeds-
feestjuh.nl of telefonisch op 06-
53289387. Het promotieteam van 
Heemsteedsfeestjuh is ook te 
vinden op de Heemsteedse voor-
jaarsmarkt van zondag 26 mei.
Bart Jonker

Heemstede - Iedereen weet 

Zin in een ‘feestjuh’?

t

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GRATIS

Kalfs
saucijzen

Zondag 16 juni 
is het Vaderdag.

Adverteren?

verkoop@heemsteder.nl
06-50284402
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (8)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-
ele opening was op 17 juli 1913.

De walvisbank
De walvisbank was een van de 
folly’s, die eigenaar Adrian Eli-
as Hope (1772-1834) begin 19e 
eeuw deed plaatsen op zijn land-
goed Groenendaal. Een folly 
(ook wel follie) (van het Engel-
se woord folly: dwaasheid) is een 
bouwwerk dat met opzet nutte-
loos of bizar is. Het dient als de-
coratie en niet als gebouw voor 
huisvesting of andere functies. 
Follies werden in het verleden 
veel gebruikt voor toevoegingen 
aan landgoederen. Met name 
in de 19e eeuw was het gebrui-
kelijk om op een landgoed eni-
ge romantische elementen te la-
ten bouwen. Populair waren bij-
voorbeeld schijnbare ruïnes, ont-
worpen grotten, schijn-kapellen 
en verblijfplaatsen voor kluize-
naars. Deze bouwwerken kon-
den door daarin gespecialiseer-
de aannemers kant-en-klaar ge-
leverd worden. Rotspartijen wer-
den hierbij nagebootst met kip-
pengaas en beton. Waterval-
len werden ook vaak aangelegd, 
waartoe bestaande waterlopen 
verlegd werden.
Op Groenendaal zijn er geen wa-
tervallen (als op Sonsbeek in 
Arnhem), maar wel een aantal 
folly’s geweest. Ze zijn echter al-
len helaas verdwenen: de walvis-

bank, de schelpennis. De walvis-
bank, hier op deze ansichtkaart, 
was opgebouwd uit de kaak-
beenderen van de Groenlandse 
walvis. Het was een uniek exem-
plaar: er is geen tweede exem-
plaar in Nederland van een der-
gelijke parkbank bekend. De 
bank is waarschijnlijk al voor 
de Tweede Wereldoorlog ver-
dwenen, waarschijnlijk door het 
veelvuldig gebruik door recrean-
ten. Zo het nou niet mooi zijn om 
ooit eens een (hufterproof) wal-
visbank terug te laten keren op 
Groenendaal?

Meer over de walvisbank en de 
schelpen-nis in het boek ‘Groe-
nendaal van buitenplaats tot 
wandelbos’, 240 pagina’s ge-
schiedenis en natuur van Groe-
nendaal met zeer veel foto’s en 
afbeeldingen.
Meer informatie op www.hv-hb.
nl. Kijk ook eens op wandelbos.
heemstede.nl (zonder www) om 
te weten wat er allemaal in Groe-
nendaal gebeurt.

Spreken van corruptie ongepast
In de brief die de heer Panman aan de Heemsteder heeft gestuurd, 
beweert hij dat er voor een ambtenaar een uitzondering is gecre-
eerd door de gemeente Heemstede, zodat hij een dakopbouw 
heeft kunnen plaatsen. 
Voor deze bouwaanvraag is een wettelijke procedure doorlopen. 
Die mogelijkheid is er voor elke Heemstedenaar, ambtenaar of niet. 
De vergunning en de gevoerde procedure zijn door een onafhan-
kelijke rechter getoetst. De vergunning is in stand gelaten, er is 
helemaal niets mis mee. Daarom heeft de vergunninghouder het 
recht om van zijn vergunning gebruik te maken en te bouwen. 
Andere bewoners in de laan kunnen van precies dezelfde mogelijk-
heden gebruikmaken; er is geen uitzondering gemaakt voor deze 
bewoner. Wil een ander een soortgelijke dakopbouw, dan wordt dat 
uiteraard na het doorlopen van de procedures ook gehonoreerd.
We zijn graag bereid om voor een ieder die daar behoefte aan 
heeft, een inhoudelijke toelichting te geven.
Een ambtenaar van de gemeente Heemstede, die in Heemstede 
woont, heeft als inwoner van Heemstede precies dezelfde rechten 
en plichten als elke andere inwoner. Spreken van corruptie van-
wege het enkele feit dat deze ambtenaar van zijn rechten gebruik 
maakt vinden wij ongepast.
Wij betreuren het dat de redactie ons geen mogelijheid tot weder-
hoor heeft gegeven zodat we niet tegelijkertijd met de ingezonden 
brief hebben kunnen reageren.
Gemeente Heemstede

Reactie Gemeente Heemstede

Beeld Koning Willem Alexander van 
Ellen Wolff gekozen door Haarlem
Heemstede - Een beeld van ko-
ning Willem Alexander van Ellen 
Wolff was op die eerste en fan-
tastische Heemsteedse  kunst-
beurs eind april in de Pinkster-
kerk een primeur. Veel bezoe-
kers konden de creatie van de 
beeldhouwster bewonderen en 
waarderen op een foto. Al was 
het nog maar gevormd in klei. 
Op 2 maart hoorde Ellen Wolff 
van de uitdaging aan alle kun-
stenaars van de gemeente Haar-

lem: “Wie maakt het mooiste ko-
ningsbeeld?” Bedoeld voor de 
raadzaal. Ze kocht gelijk oranje 
klei en toog aan het werk. Geen 
gemakkelijke opgave, zo bleek 
al gauw. Accenten van moeder 
Beatrix en vader Claus kwamen 
voorbij. Het majesteitelijke wilde 
ze erin krijgen. Het ging wel om 
een beeld van de koning. Daar 
hoort allure bij. Hij kijkt iets op-
zij alsof zijn hoofd wat beweegt. 
Naar iets dat hem boeit. Een 

man in beweging, sportief, jong 
met een positieve blik, met  ver-
trouwen in de toekomst. Hij kijkt 
niet naar beneden, ietsje om-
hoog, maar niet uit de hoogte. 
Tijdens het boetseren heeft Ellen 
niet nagedacht over de koning, 
dat was hij nog niet en daar-
mee was ze nog niet beladen 
met het fantastische kronings-
feest dat zoveel emoties opriep. 
Willem Alexander heeft niet ge-
poseerd, ze moest van een plat 
vlak, een foto, een driedimensi-
onaal beeld maken, passen, blij-
ven meten, afstand nemen. Het 
is nog niet af. In klei, leuk oranje, 
maar in brons pas echt. Dan heb 
je het eindproduct. Letterlijk de 
bekroning op je werk.

Raadzaal Haarlem 
Na het boetseren van het beeld 
van Willem Alexander had  Ellen 
Wolff aan koningin Beatrix ge-
schreven: ”Lieve Majesteit, waar-

schijnlijk heeft u zelf al uw oud-
ste zoon gemodelleerd, ik heb 
een poging gewaagd”.  Binnen 
een week kreeg zij antwoord van 
paleis Noordeinde met waarde-
ring. “Met belangstelling is hier-
van kennis genomen, de konin-
gin heeft Uw brief zeer  gewaar-
deerd”.
Tot 5 september blijft het beeld 
uit beeld op verzoek van de ge-
meente Haarlem. Die wil het 
beeld opgepaste wijze op 5 sep-
tember in de raadzaal een plek 
geven en tot die datum geen 
foto`s. Vandaar de lokken van 
Ellen over het beeld van klei op 
de bijgaande foto. Raadsgrif-
fi er Ben Nijman vertelde dat het 
beeld niet teveel mocht kosten, 
de gemeente Haarlem zit krap bij 
kas. Een prijsvraag met een jury 
wordt al gauw kostbaar. Stads-
advocaat Smitshuijsen, Winters 
& de Vries betalen het beeld. Ze 
hadden net een groot contact 
met de gemeente afgesloten. De 
gemeenteraad had in de beslo-
ten vergadering van op 25 april 
geen bezwaar. Ellen Wolff is de 
koning te rijk. 
Ton van den Brink





Duik in het verleden van buitenplaats Leyduin
Heemstede - Zuid-Kennemer-
land was al in de Gouden Eeuw 
een plek waar rijken hun oog 
op lieten vallen. Zo ontstonden 
prachtige buitenplaatsen zoals 
Leyduin. Op zondag 26 mei kunt 
u van 14.00-15.30 uur met Margo 
Oosterveen van alles aan de weet 
komen over het boeiende verle-
den van dit landgoed.
Statige eeuwenoude lanen, 
mooie doorkijkjes en fraaie 
koets- en landhuizen. Dat is dik-
wijls het beeld van de buiten-
plaatsen in de omgeving van 
Haarlem. Leyduin is er een mooi 
voorbeeld van. Het wordt al in 
1596 vermeld, als Nicolaas van 
der Werve het huis “aen de Ley-
duin” verkoopt aan Engeltje Huy-
gensdr. De buitenplaats veran-
derde in de loop van de eeu-
wen diverse malen van eigenaar. 
Ze deden allemaal hun best het 
te verfraaien. U kunt op Leyduin 
nog genieten van het tweeling-
huis, het koetshuis en de histori-
sche moestuin. Tijdens de excur-
sie neemt u ook een kijkje in huis 
Leyduin. Dat was tot vorig jaar 
bewoond en nu zoekt Landschap 
Noord-Holland naar een passen-
de bestemming. Een prachtig ge-

bouw! Margo Oosterveen neemt 
u mee op haar zoektocht langs 
de historische sporen, die ook 
nu nog vertellen over de rijke ge-
schiedenis van deze fraaie bui-
tenplaats.
Zin om mee te gaan? Aanmelden 
is noodzakelijk en kan via www.
gaatumee.nl. Voor meer info: 

088-0064455 (tijdens kantoor-
uren). Kosten 6,50, Beschermers 
3,50 en kinderen tot 12 jaar mo-
gen gratis mee. Volg de Leidse-
vaartweg en neem de afslag over 
het spoor. We verzamelen op het 
parkeerterrein van Leyduin aan 
de Manpadslaan 1, 2114 BJ Vo-
gelenzang.

Het huis Leyduin (foto Landschap Noord-Holland).

Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Heemstede - Voor dinsdag 28 mei  verzorgen de koks van Bosbeek een heerlijke menu bij WOH. De 
keuze van de kok is ditmaal courgette soep, gevolgd door varkensschnitzel met champignonsaus, 
snijbonen, gebakken aardappelen, rauwkost, appelmoes en als dessert dubbelvla.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of thee en 
dat allemaal voor 10,00 euro. Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door de gastvrouwen WOH. 
De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie aan de Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10.

Viering
Het Trefpunt 
Bennebroek

Regio - Het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek houdt op zondag 
26 mei een viering met ds. 
J.A.Berkheij (Woerden). Te-
vens Kom in de kring.

Kerkdiensten

Gelauwerd wetenschapper, 
begenadigd schrijver bij Blokker
Wereld in woorden opent een 
compleet nieuw venster op de 
roemruchte veertiende eeuw: de 
eeuw van de pest - waaraan Eu-
ropa bijna de helft van zijn in-
woners verloor - en nog veel 
meer van binnen en van buiten 
komend onheil. Maar ook een 
eeuw van grote creativiteit, zo-
als blijkt uit de Nederlandse li-
teratuur in deze periode, door 
Frits van Oostrom meesterlijk en 
meeslepend opnieuw tot leven 
gebracht. 
Een ongekend bonte stoet van 
teksten en schrijvers trekt in een 
machtig panorama langs. De al-
om vereerde mysticus Jan van 
Ruusbroec, maar ook rebelse 
geesten . Bloedstollende chirur-
gische  geschriften en ethische 
tegeltjeswijsheden. De unie-
ke abele spelen, de schuine hu-
mor van de boerden, en het al-
tijd weer ontroerende Egidius-
lied. Zowel grote klassiekers als 
obscure teksten komen aan de 
orde, verrijkt met tal van nieuwe 
vondsten uit recent onderzoek.
Wereld in woorden brengt voor 
de cultuurgeschiedenis van Ne-
derland en Vlaanderen een fas-
cinerende eeuw opnieuw tot le-
ven, en zet de kroon op de loop-

baan van een gelauwerd weten-
schapper en begenadigd schrij-
ver Frits van Oostrom. Bovenal is 
Frits van Oostrom een fantasti-
che spreker.
Van Oostrom komt donderdag 
23 mei naar Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
5,=. Reserveren gewenst: 023-
5282472.

Frits van Oostrom.

Dikkie Dik
op de 

voorjaarsmarkt!
Heemstede - Al generaties lang 
zijn kinderen geboeid door Dik-
kie Dik. In 1983 verscheen zijn 
eerste boek, maar daarvoor was 
hij al bekend van het Nederland-
se televisieprogramma Sesam-
straat. Zijn schepper, Jet Boeke, 
over zijn aantrekkingskracht: “Ik 
had zelf een poes die Dikkie Dik 
heette, en de boekenpoes heeft 
ook het karakter van de echte 
Dikkie Dik gekregen. Een onder-
zoekende poes, die open staat 
voor alles. Kinderen snappen 
Dikkie Dik. Ze herkennen hun 
eigen wereldje, de kleine avon-
turen. De poes doet soms ook 
als een kleuter. Toch heeft hij ook 
echte poezenstreken.” Omdat hij 
35 jaar bestaat komt Dikkie Dik 
op bezoek bij boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg 138. Zon-
dag 26 mei tijdens de Voorjaars-
markt, van 12.00 tot 17.00 uur op 
de voorjaarsmarkt.

Welzijnmarkt 
in Schalwijk

Regio – Bent u op zoek naar 
informatie en advies over wo-
nen, zorg, welzijn, fi nanciën of 
vervoer in Zuid-Kennemerland, 
kom dan naar de Welzijnmarkt 
op donderdag 30 mei in win-
kelcentrum Schalkwijk te Haar-
lem. De markt wordt gehouden 
van 11 tot 16 uur. Er is een aantal 
demonstraties op het gebied van 
het thema ‘Zet mensen in bewe-
ging’ door Sport Support. Boven-
dien kunnen bezoekers luisteren 
naar muziek. Meer weten? Kijk 
dan op www.welzijnmarkt.nl

BTW-vrij luilak bij Verfhandel Ree en eitje toe
Heemstede - Luiwammesen ontbijten die ei-
genlijk wel? Jasper de Zwart zag ze zaterdag-
ochtend geen eitje tikken in zijn Verfhandel Ree 
aan de Binnenweg. Wel veel luilakklussers, die 
er zin in hadden om na een stevig ontbijt thuis 
te gaan klussen. Behangen, schilderen, schut-
tinkje beitsen, muur verven, het kwam allemaal 
ter sprake aan de grote ontbijttafel bij Sabrine 
en Jasper de Zwart. Zoon Ruben van drie jaar 
had er al het hoogste woord. Van wie zou hij dat 
hebben? De ‘Trotse Eigenaar’ Jasper had al om 
7.00 uur  de winkeldeur geopend voor alle niet-
luilakken die graag BTW vrij wilden shoppen bij 

Verfhandel Ree. Zo je bed uit naar Ree. De eni-
ge voorwaarde voor deze korting was wel, dat ze 
met badjas of andere ochtendkledij naar de win-
kel kwamen.
En ze kwamen!  Het personeel, Annemarie, Rob, 
Marion en Stefan, gekleed in pyjama, maar zon-
der ochtendhumeur, heetten die ochtend al-
le klanten hartelijk welkom met warme brood-
jes, gekookte eitjes en verse koffi e of een kopje 
thee. De scherpe korting was geldig op het ge-
hele assortiment bij directe betaling. Zo maak je 
de leukste straat van Nederland!
Ton van den Brink 
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Rabobank Haarlem en Omstreken 
heeft een eigen bijenvolk

Op 16 mei heeft Pim Lemmers in 
het bijzijn van Bernt Schneiders, 
burgemeester van Haarlem, Wie-
gert Mulder, directievoorzitter 
van de bank, en een 30-tal en-
thousiaste collega’s, de bijenkast 
officieel ingewijd.
Bijen zijn cruciaal voor het (over)
leven op aarde. Meer dan 70% 
van onze belangrijkste land-
bouwgewassen zoals fruit en 
groente zijn afhankelijk van bij-
enbestuiving. De bijensterfte is 
momenteel hoog; belangrijkste 
doodsoorzaak zijn de levensbe-
dreigende bestrijdingsmiddelen 
die wereldwijd worden verkocht.
Het provinciehuis in Haarlem 
heeft sinds vorig jaar een bijen-
volk. De gemeente Bloemendaal 
en Heemstede hebben vorige 
maand als eerste gemeenten in 

Haarlem-Zuid - Na het Binnenhof in Den Haag kon Rabo-
bank Haarlem en Omstreken niet achterblijven ... sinds 16 
mei beschikt het dakterras van het Adviescentrum op de 
Dreef over een heus bijenvolk!

Noord-Holland een bijenvolk ge-
kregen. Bij de inwijding van het 
bijenvolk bij de Rabobank toon-
de burgemeester Bernt Schnei-
ders veel belangstelling voor het 
bijenverhaal van Pim Lemmers. 

De kans is dan ook groot dat het 
gemeentehuis van Haarlem bin-
nenkort ook over een bijenkast 
op het dak beschikt.’
Kijk op reddebijen.nl voor meer 
informatie.

Voorwegkoor eert haar leden
Heemstede - Leuk sfeertje 
maandagavond na de repeti-
tie van het Heemsteeds Voor-
wegkoor. Voorzitter Hans van 
Leeuwen riep een buitengewo-
ne ledenvergadering bij elkaar, 
opende keurig en had maar een 
agendapunt: Willen we “Leden 
van Verdiensten”? Alle handjes 
gingen direct de lucht in. Vier le-
den, die vanaf de oprichting deel 
uitmaken van het koor, stapten 
naar voren. Trees Dijkzeul, Evelyn 
Lautenslager, Nicolette Visser en 
Willem van den Berg werden om 
die reden in de bloemen gezet 
en ontvingen een prachtig ca-
deau in de vorm van een canvas-
foto. Evelyn Lautenslager werd 
bovendien benoemd tot Lid van 
Verdienste. Met name in haar 
rol van “optreedmanager” is zij, 
al de jaren dat het koor bestaat, 
het bestuur tot grote steun. Zij 
legt de contacten en maakt de 
nodige afspraken, zowel binnen 
het koor als daarbuiten. De voor-
zitter, Hans van Leeuwen, over-

handigde haar als dank daar-
voor een glazen standaard met 
inscriptie.
In 2013 bestaat het Heemsteed-
se Voorwegkoor 20 jaar. Het koor 
werd destijds opgericht door een 
aantal zanglustige ouders van 
kinderen op de Voorwegschool. 
In de 20 jaar dat het koor bestaat 
verwierf het bekendheid door 
het afwisselende repertoire ten 
gehore te brengen in binnen- 
en buitenland. Het uit 45 leden 
bestaande koor staat onder en-
thousiaste leiding van Bas ’t Hart 
als dirigent en Jasper Swank als 
pianist. 

Optredens 
Op donderdag 20 juni a.s. treedt 
het koor op in de Raadhuisstraat 
ter hoogte van  de winkel van 
Chocolaterie Van Dam. Het koor 
zingt bekende maar ook nieuwe 
nummers uit het repertoire! Het 
hoogtepunt van de feestelijkhe-
den rond het lustrum vindt plaats 
op 28 juni a.s. in Theater De Lui-

fel. Naast uiteraard het Voorweg-
koor treden die avond ook op de 
mannenzangroep “Vier Bier en 1 
Cola Light”, de vocalistengroep 
“Brothers-4-Tune” en als klap 
op de vuurpijl “Zazi”! Dit muzi-
kale vrouwelijke drietal is inmid-
dels bekend van radio en TV en 
bracht onlangs hun debuutsin-
gle “Turn Me On” uit. Eind de-
ze maand staat de release van 
hun eerste album op stapel. De 
avond wordt gepresenteerd en 
uiteraard ook muzikaal opgeluis-
terd door niemand minder dan 
Mylou Frencken!
Kaarten voor deze lustrumuit-
voering zijn beperkt verkrijgbaar. 
Informatie hierover komt binnen-
kort  op de website van het Voor-
wegkoor: www.voorwegkoor.nl.

Als u ook van zingen houdt: het 
koor kan nog wel één of twee 
goede tenoren gebruiken! Neem 
hiervoor gerust contact op met 
ons ( info@voorwegkoor.nl).             
Ton van den Brink

V.l.n.r. Trees, Willem, Evelyn, Nicolette en voorzitter Hans.

Steun de Kanjerketting
Thymo Rovers toernooi 

zaterdag 25 mei
Heemstede - RCH organi-
seert zaterdag 25 mei het Thy-
mo Roverstoernooi. Dit toer-
nooi is genoemd naar een van 
de jeugdleden, die helaas op 
jonge leeftijd de strijd tegen 
kanker heeft moet verliezen.
Ondanks zijn verloren strijd 
heeft Thymo veel steun gehad 
aan de Kanjerketting, een ket-
ting, die de strijd symboliseert 
van zoveel kinderen. Elke kraal 
gaf een onderzoek, kuur of an-
dere zaken weer, die de jonge 
lijven moeten ondergaan. Elke 
kraal is weer een overwinning 
in de ogen van het zieke kind.
Vanuit de Vereniging ‘Ouders, 
Kinderen en Kanker is de kan-
jerketting ontwikkeld. Dit kost 
natuurlijk ook geld om de kra-
len te maken. Om hier steun 
aan te geven is heeft het Thy-
mo Rovers toernooi niet alleen 
als doel om heel veel voetbal-
lertjes een onvergetelijke dag 
te bezorgen, maar ook om de 
Kanjerketting te steunen. Al 
het geld dat ingelegd wordt 
van inschrijfgeld, donaties, lo-
terij tot aan de verkoop in di-
verse kraampjes komt ten goe-
de aan de Kanjerketting.
Zaterdag 25 mei gaan om half 
negen de F-pupillen van start, 

waarna 75 wedstrijden volgen. 
Na dit toernooi (prijsuitreiking 
is rond 13 uur) gaan de E-tjes 
beginnen. De 31 ploegen zul-
len hun uiterste best doen om 
winnaar te worden in één van 
de zeven poules. Bij de D-ju-
nioren zijn er twee poules van 
vier samengesteld. Een klei-
ner deelnemersveld, maar hier 
wordt op hele velden gespeeld 
en het zal in de avonduren zijn, 
als het eindigt. Op het haven-
veld spelen tegelijkertijd de D-
meisjes, die zich met 7 tegen 
7 inzetten op een half veld. Zo 
rond acht uur ’s avonds zullen 
de D-kinderen dan met hun 
prijs huiswaarts keren.
Komt allen kijken!

Eten met partner, familie of date?

Geheel vernieuwd a la 
carte menu bij Sanz

Heemstede – Een verrassend menu, heerlijk eten, fijne be-
diening en dan ook nog in een sfeervolle, warme ambian-
ce. Waar dat kan? Gewoon in Heemstede bij u in de buurt, 
in de Jan van Goyenstraat 31, waar Sanz is gevestigd. Pas-
geleden is het a la carte menu geheel vernieuwd dus wan-
neer u eetplannen heeft met partner, familie of date? Dan 
op naar Sanz. U geniet er van heerlijke gerechten voor 
een betaalbare prijs. Kijk op de website voor de nieuwe 
menukaart: www.sanz.nl. Naast het a la carte menu ser-
veert Sanz nog dagelijks een 3-gangen verrassingsmenu 
voor 25,- euro p.p. en een 6-gangen verrassingsmenu voor 
29,50 euro p.p. Reserveren is aan te raden en kan uitslui-
tend telefonisch 023-5291892.





 
08   de Heemsteder  •  22 mei 2013

Een paar maanden geleden heb ik alle hulp gestopt en Home 
Instead Thuisservice ingeschakeld. Twee keer per week en 1 
keer in het weekend komt er een vaste medewerker geduren-
de 3 uur die alles doet wat mijn ouders willen; koffie zetten, huis 
opruimen, samen een spelletje kaart leggen, erop uit met de au-
to etc. Mijn ouders zijn inmiddels dol op deze CAREGiver die 
hen met zoveel toewijding helpt. Daardoor kan ik weer gewoon 
bij mijn ouders op bezoek komen zonder die loden last van ver-
plichtingen en schuldgevoel. Mijn ouders betalen de CAREGiver 
zelf, zo kunnen ze precies bepalen hoe ze alles geregeld wil-
len hebben.
Achteraf gezien had ik Home Instead al veel eerder moeten in-
schakelen!
Home Instead Thuisservice biedt respijtzorg. “Dat wil zeggen dat 
we u als mantelzorger tijdelijk kunnen vervangen en ondersteu-
nen. We doen precies wat u als mantelzorger dag in dag uit doet; 
gezelschap bieden, praktische dagelijkse ondersteuning thuis, 
persoonlijke assistentie bij ADL. Onze medewerkers kunnen uw 
vader, moeder of partner overdag op een persoonlijke manier 
ondersteunen, op de manier die u wenst en op de tijden die 
u uitkomen.Thuiszorg, maar dan anders”, vertellen ze bij Home 
Instead Thuisservice.
Heeft u interesse dan bent u welkom voor het inloop-/informa-
tiespreekuur op woensdag 29 mei of vrijdag 31 mei tussen 15.00 
en 17.00 uur, Herenweg 115 te Heemstede. U kunt zich aanmel-
den via onderstaand telefoonnummer.
Home Instead Thuisservice
www.homeinstead.nl
Telefoon: 023-8200392.

Heemstede - Mijn moeder is 87 en mijn vader 91. Hij is 
vergeetachtig en mijn moeder gaat lichamelijk achteruit. 
Zij kan de zorg voor mijn vader nog nauwelijks opbren-
gen. Al 10 jaar loop ik achter mijn ouders aan; ziekenhuis 
in en uit, boodschappen doen, huis opruimen, financiën 
regelen, noem maar op. Ik ben zo ver gegaan dat ik fysiek 
uitgeput raakte en mijn eigen huishouden verwaarloosde.

Select Windows/Van der Vlugt 
heeft een bijzonder veelzijdig le-
veringsprogramma op het ge-
bied van kunststof kozijnen en 
biedt bovendien keuze uit maar 
liefst 125 verschillende kleu-
ren. Met het oog op het in stand 

houden van de herkenbaarheid, 
werd voor de buitenkant van 
het appartementencomplex voor 
donkerbruine kunststof kozijnen 
gekozen. Door gebruik van zeer 
hoogwaardige Schüco profielen 
was het mogelijk om de hout-
structuur op een zodanige ma-
nier na te bootsen dat het on-
derscheid tussen traditionele 
houten kozijnen en kunststof ko-
zijnen nauwelijks meer te zien is.
Kozijnen in de gewenste kleur
Ook de kozijnen aan de binnen-
zijde van de appartementen zijn 
onder handen genomen. Elke 
bewoner had voor de afwerking 
keuze uit vier kleuren folie, zowel 
voor de kunststof kozijnen als 
voor de vensterbanken. Naast de 
gewenste kleur geeft de folie het 
kunststof kozijn ook een aanvul-
lende houtnerf structuur. Zo lij-
ken de nieuwe kunststof kozij-
nen precies op houten kozijnen. 

Regio - Het aan de Sloterplas te Osdorp gelegen appartemen-
tencomplex Vrijzicht heeft onlangs een grote opknapbeurt on-
dergaan. De kozijnen van de 72 koopappartementen waren 
verrot en moesten worden vervangen. In opdracht van de Ver-
eniging van Eigenaren heeft Select Windows / Van der Vlugt 
alle kozijnen vervangen door kunststof kozijnen. Duur van het 
project: vier maanden.

De grote voordelen van het ge-
bruik van kunststof kozijnen zijn 
daarnaast het onderhoudsarme 
karakter, de inbraakwerendheid, 
de isolatiewaarde én de lange le-
vensduur. 
Inmiddels zijn alle appartemen-
ten voorzien van kunststof ko-
zijnen in de gewenste kleur, in 
combinatie met HR isolatie-, 
warmte- en geluidswerend glas. 
Select Windows /Van der Vlugt 
heeft het project geheel in eigen 
beheer uitgevoerd en het resul-
taat mag er zijn!
Meer weten? Ga naar www.van-
dervlugt.nl of bel  023 538 22 77.

Geeft rustig gevoel als alles is geregeld voor
‘de laatste fase’ 

Uitburgeringsbijeenkomst 
woensdag 5 juni in Castricum

Regio - Weinig mensen denken bij leven na over 
de keuzes die te maken zijn rondom het levens-
einde. Dat constateerde hersenonderzoeker Dick 
Swaab in zijn werk. Hij pleitte daarom bij de ge-
zondheidsraad, in het verlengde van de discus-
sie over de inburgeringscursus, voor een cursus 
uitburgeren. Alle te maken keuzes en mogelijk-
heden voor het levenseinde, kunnen daarin aan 
bod komen, zowel praktisch als ook levensbe-
schouwelijk van aard. Bijvoorbeeld wil ik worden 
gereanimeerd? Zoniet, hoe kan ik dan voorko-
men dat het wel gebeurt? Wel of geen behan-
delverbod? Uw lichaam ter beschikking stellen 
voor de wetenschap? Wil ik mijn organen done-
ren? Wanneer en hoe regel ik euthanasie? Wan-
neer is mijn leven voltooid? Wil ik geestelijke be-

geleiding op het sterfbed? Waar wil ik sterven? 
Thuis of juist niet? Wil ik worden begraven of 
gecremeerd? Op 5 juni vindt van 19.30 uur tot 
21.00 uur in de tuin van Kapitein Rommel, gele-
gen schuin tegenover het NS-station, een uitbur-
geringsbijeenkomst plaats. Daar wordt gespro-
ken over de keuzes die gemaakt kunnen worden 
en is er een voorbeeld van een uitburgeringsbox 
te zien, dit om te stimuleren om zelf hiermee aan 
de slag te gaan. Het geeft een rustig gevoel als 
alles goed geregeld is voor in de laatste fase van 
ons leven. De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg. Ie-
dereen is van harte welkom. U kunt zich telefo-
nisch aanmelden (0255-517452) of per mail: in-
fo@aliceloeters.nl. Deelname is gratis.

Ik kan gewoon weer 
dochter zijn

 Nicole Kindt, Regio Manager Zuid-Kennemerland.

Rectificatie
In De Heemsteder van 15 mei 
staat een artikel over basishu-
welijken. De inhoud is niet hele-
maal juist. Er staat dat er bij een 
basishuwelijk geen gebruik 
mag worden gemaakt van de 
trouwzaal. Dit is wel het geval. 
Een basishuwelijk van 150 eu-
ro in Heemstede is ín de trouw-
zaal, maar zonder toespraak en 
alleen van maandag tot en met 
donderdag om 9.30 en om 10.00 
uur.
 

Bedankt voor de deuk!
Maandag Tweede Pinksterdag was het Open Dag bij het Oude 
Slot Heemstede. Ik was er van half 11 tot ongeveer kwart voor 3 en 
toen ik bij mijn auto aankwam, die geparkeerd stond op het par-
keerterrein van het Oude Slot, zag ik een grote deuk rechtsachter.
Er was geen briefje bij van degene die deze heeft veroorzaakt! Wat 
een leuke dag had moeten zijn, eindigde voor mij in een catastro-
fe! Wat ontzettend onsportief en laf van degene die dit heeft ver-
oorzaakt. Heb dat het lef om eerlijk toe te geven dat je dit hebt 
gedaan, desnoods uit wroeging of spijt. Mijn auto is een lichte ‘Ig-
nis’ en ik heb het ook bij het politiebureau in Heemstede gemeld. 
Waarom moet iemand mij op kosten jagen (eigen risico) waar ik 
niet om heb gevraagd? Dus neem contact op als je eerlijk bent. 
Mw. Van Enschot, Heemstede. Tel. 023-5283808.
Dank u wel voor de moeite.

INGEZONDEN

Kampeerhoek 
bij Dorcas
Heemstede - Het was de afge-
lopen week druk bij de Dorcas 
kringloopwinkel aan de Haven-
straat 49 in Heemstede. Bij Dor-
cas is inmiddels een kampeer-
hoek ingericht.  Daar zijn tenten, 
kampeerstoelen, opklaptafels en 
koelboxen te koop. Ook is er een 
extra ruimte ingericht voor bui-
tenpotten. Bij mooi weer wor-
den er tuinstoelen buiten gezet, 

die voor een klein prijsje wor-
den verkocht. Maar ook de fiet-
senrekken voor achter op de 
auto worden veel verkocht.
Ook komende week verwacht de 
winkel een behoorlijke drukte. Bij 
de inbreng worden alleen goede 
spullen ingenomen. Kapotte of 
vieze spullen worden geweigerd. 
De volledige opbrengst van de 
winkel gaat naar het goede doel. 
Onder andere de aanleg van wa-
terpunten in Mozambique. Meer 
informatie www.dorcasheemste-
de.nl.

Opknapbeurt met speciale wensen

Kunststof kozijnen voor Vrijzicht Osdorp
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Knoopkruid met zandoogje.

Laat de bermen bloeien!
Regio - Landschap Noord-Hol-
land vraagt de Noord-Holland-
se bermbeheerders bloemen te 
laten staan en niet te vroeg te 
maaien. Daarmee wordt de pro-
vincie aantrekkelijker voor vlin-
ders en bijen. Het gaat niet goed 
met bijen en vlinders. Het gebrek 
aan bloemen met hun nectar is 
één van de oorzaken. Ook gras-
landen en gazons kunnen veel 
bloemrijker.
Hoewel laat begonnen, is de len-
te nu echt van start gegaan. Dat 
betekent dat veel bloemen het 
landschap gaan kleuren. Berm- 
en graslandbeheerders kunnen 
op een makkelijke manier vlin-

ders en bijen helpen door even 
niets te doen. Vaak worden bloe-
men te vroeg gemaaid. Er zijn 
volop voorbeelden van bloemrij-
ke bermen die in mei al worden 
gemaaid.  
Landschap Noord-Holland roept 
daarom op om bloemen te la-
ten staan en pas na juli te maai-
en. Het is ook verstandig een 
deel van de berm het hele jaar 
niet te maaien. Insecten gebrui-
ken namelijk planten als over-
winteringsplek. Bijkomend voor-
deel van minder maaien: het le-
vert een fi nanciële besparing op. 
Iets dat in deze tijd van bezuini-
gingen goed uitkomt.

Evenementen
kalenderkalenderkalender

The Vintage
Store

 

 OUDER & KIND OCHTEND
Iedere vrijdagochtend van 09:30-12:00 gra-
tis inloop om met de kinderen te komen knut-
selen en spelen. Incl. een glas limonade voor 
de kinderen. Iedere week een ander thema.

ONTBIJTEN VOOR €1,-
Iedere zaterdagochtend van 09:00 tot 11:00 
een ontbijt bestaande uit een kop koffi e of 
thee, glas jus d’orange, krentenbol en een 
croissant voor slechts €1,-.

WORKSHOP
FOTOGRAFIE

Workshop fotografi e (basis) op donder-
dag 13 juni. U leert de basisprincipes van 
fotograferen (eigen camera mee).
De kosten bedragen €9,95 p.p. Van 19:30 
tot 21:00. Opgeven hiervoor is noodzakelijk
(E-mail/Telefoon/Aan de kassa/Facebook).

KOOPZONDAG/
VADERDAGEVENEMENT

OP ZONDAG 16 JUNI
Koopzondag van 10:00 tot 17:00 organise-
ren wij een Vaderdagevenement, bestaande 
uit: kinderactiviteiten, live muziek (Yellow 
House 21), mini market, veiling ten bate van 
Edukans.

KINDERKAPSTER
WOENSDAG 26 JUNI €12,50

Op woensdag 26 juni is onze kinderkapster 
van 13:00 tot 16:00 aanwezig, kinderen 
kunnen voor slechts €10,00 geknipt worden. 
De kinderen dienen schone haren te hebben. 
Opgeven is noodzakelijk (E-mail/Telefoon/
Aan de kassa/Via Facebook).

Kom een kijkje bij ons
nemen op Beeckestein Pop
(8 juni) en het Houtfestival 

(16 juni)

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Vacature Top 3
Steunpunt Vrijwilligerswerk Heem-
stede publiceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede. We zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 uur: 023 – 5483824. Op on-
ze website www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer leuke vacatures vinden!

Vrijwilliger tuinonderhoud
Onze stichting heeft een nieuw stuk grond aan de rand van het 
Groenendaalse bos in beheer gekregen. Hier komen kindertui-
nen, generatietuinen en mindervalide tuinen. De werkzaamhe-
den bestaan uit schoffelen, snoeien, paden bijhouden, gras-
maaien, etc. Indien u minimaal 2 uur per week beschikbaar hebt, 
kunt u een eigen stuk tuin in beheer krijgen.

Penningmeester
Een Heemsteedse jeugdzeilvereniging is op zoek naar een pen-
ningmeester voor de Stichting, verantwoordelijk voor het onder-
houd en fi nanciering van de vloot, het terrein en het gebouw 
van de vereniging. Het gaat om het bijwonen van de redersver-
gadering, ongeveer vijf keer per jaar, meedenken bij het huidi-
ge reilen en zeilen van de vereniging, meedenken bij toekomsti-
ge veranderingen, de fi nanciële zaken (contributies ed.) regelen 
en beheersen en - samen met de penningmeester van de Ver-
eniging - de jaarrekening opmaken.
Voor het penningmeesterschap is affi niteit met cijfers wel ver-
eist, maar uitgebreide boekhoudervaring is niet nodig. Er is ruim 
voldoende tijd om de functie over te dragen.

Netwerkcoach
Het Centrum voor Mantelzorgondersteuning zoekt een netwerk-
coach met als taak een mantelzorger of iemand met ziekte of 
beperking begeleiden bij het opzetten en uitbreiden van een 
stevig sociaal netwerk. Soms zien mensen alleen nog maar pro-
fessionals om zich heen en is hun wereldje heel klein gewor-
den. Door hun netwerk uit te breiden, kunnen ze op meer men-
sen een beroep doen en wordt hun isolement verminderd. Sta je 
sterk in je schoenen, heb je talent voor plannen en organiseren, 
heb je een dagdeel in de week tijd? Dan is deze functie iets voor 
jou! Er is een speciale training voor Netwerkcoaches en goede 
begeleiding door de mantelzorgconsulent.

M/V
gezocht

Je mag weer op straat spelen! 
Straatspeelavonden van Casca: 
sport en spel in Heemsteedse wijken
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeelavonden van Casca 
zijn er weer!
Het is langer licht en dus mo-
gen kinderen ’s avonds wat lan-
ger buiten spelen. Casca speelt 

daar op in door in maar liefst 10 
wijken, verspreid over Heemste-
de, avonden vol sport en spel te 
organiseren. Of je nu 4 of 81 jaar 
bent, er is voor iedereen wel wat 
te doen. 

De jeugdwerkers en vrijwilli-
gers nemen bergen vol sport- 
en spelmateriaal mee: alle soor-
ten ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badminton-
rackets, jongleermateriaal, mi-
nidoeltjes, volleybalnet, jeu de 
boules, tafeltennisbatjes, skate-
boards, frisbees, springstokken 
en skelters. Maar de kinderen 
kunnen ook stelten lopen, hoe-
pelen, elastieken, skippyballen, 
springtouwen, stoepkrijten en 
nog veel meer. 
De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis! 
(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)

Op de eerste straatspeelavon-
den heeft iedereen alweer heer-
lijk gespeeld. De volgende avon-
den zijn:
• op donderdag 23 mei in de 
Schilderswijk aan het Jan Mien-
se Molenaerplein;
• op dinsdag 28 mei in het Cen-
trum aan het Res Novaplein;
• op donderdag 30 mei in de Pro-
vinciënwijk aan de Zeelandlaan;
• op vrijdag 31 mei in Merlenho-
ve bij de voetbalkooi Roosje Vo-
slaan (met buurtborrel en straat-
voetbaltoernooi Heemstede Cup 
2013 van 20.00-22.00 uur);
• op donderdag 11 juni in de Vo-
gelwijk aan de Ooievaarslaan; 
• en ten slotte op dinsdag 18 juni 
in de Rivierenwijk op het plein-
tje a/d Linge (onderdeel van Kijk 
in de Wijk).

Op deze avonden worden de be-
treffende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwo-
nenden krijgen hierover voor-
af bericht. De straatavonden zijn 
van 18.30-20.30 uur en helemaal 
GRATIS!. Dus kom lekker spelen 
en doe mee! 
Dit jaar zijn de Straatspeel-
avonden van Casca genomi-
neerd voor een Kroonappel van 
het Oranje Fonds. Uit bijna 4.000 
aanmeldingen zijn de straat-
speelavonden gekozen als één 
van de 60 fi nalisten.







Heemstede – Kansen 
scheppen voor jongeren 
door één op één sponso-
ring. Kansarme jongeren 
een vakopleiding geven 
met een toekomstperspec-
tief. Dat is het goede doel 
van Stichting Geef Gambia 

Toekomst. Hoe dat kan? 
Tijdens de voorjaarsmarkt 
die zondg 26 mei wordt 
gehouden, organiseert 
Geef Gambia Toekomst 
een loterij en workshops. 
Met mooie prijzen die Jas-
per de Zwart van Verfhan-

del Ree heeft opgehaald 
bij collega winkeliers. Een 
mooie samenwerking voor 
Gambia waar oud-onder-
nemers van de Raadhuis-
straat zich al jaren inzet-
ten voor de jeugd in Gam-
bia. Henny Goedhart had 
vroeger haar boetiek Bon 
Coeur, waar nu chocola-
terie Van Dam is geves-
tigd en Pieter Goedhart 
was jarenlang het gezicht 
naar de winkeliers voor de 
Heemsteder.
Nu al jaren in Gambia ac-
tief waar Henny in huis in 
Gambia begon met een 
coupeusecursus voor 
meisjes. Inmiddels in een 
school met een lesgeld 
voor 10 euro per maand. 
Inmiddels worden in de 
school 44 jongeren ge-
schoold in werken met de 
computer. Dat is  vervolg-
onderwijs, de basisscho-
len zijn regeringszaak, ver-
der onderwijs is commer-
cieel en duur, veelal alleen 
te betalen door gezinnen 
voor de jongens. Meisjes 
zijn er de harde werkers, 
tot en met mevrouw de vi-
ce- president. Meisjes krij-
gen nu kansen om secre-
taresse te worden, jongens 
krijgen lessen in elektro-
techniek met praktijksta-
ges. Heel druk bezocht 

wordt hun onlangs ge-
opende bibliotheek waar 
veel jongeren studeren. 
Moslim of christen, pro-
bleemloos en gebroeder-
lijk naast elkaar. Projec-
ten die steeds 5 jaar na 
de start, zelfstandig moe-
ten kunnen opereren. De 
aansturing wordt vanaf 
dat moment door de loka-
le gemeenschap gedaan. 
Henny en Pieter gaan ie-
der jaar, nu al zeven, van 
november tot mei naar 
Gambia. De lokale ge-
meenschap participeert in 
de projecten, wordt daar-
mee eigenaar en mede-
verantwoordelijk voor de 
continuïteit. Maar Henny 
en Pieter moeten blijven 
monitoren en motiveren. 
Steeds weer. Mooi werk 
van vroegere onderne-
mers van de tweede leuk-
ste straat van Nederland. 
Jasper van Verfhandel Ree 
wil er een groots Gam-
bia Sponsor Feest van ma-
ken, waar iedere Heemste-
denaar aan kan en moet 
meedoen.

Loterij 
Met Peter Grayer en Rem-
brandt Heerkens Thijssen 
heeft Jasper alle winke-
liers al benaderd, winke-
liers wilden graag mooie 

prijzen geven voor dit ini-
tiatief. Dan ga je op vleu-
geltjes lopen. Er kwamen 
fantastische prijzen voor 
de loterij, de loten kos-
ten een euro per stuk. Dat 
zijn de echte koopjes op 
de voorjaarsmarkt! Zon-
der verdere kosten zijn de 
lootjes gedrukt door B&B 
Print en Office. Akzo Nobel 
maakt ook veel mogelijk 
bij Jasper die dit wereld-
concern goed in zijn greep 
heeft. Heeft u de hoofd-
prijs, Reisbureau Limburg 
doneert de hoofdprijs, dan 
kunt u gebeld worden. 
Geen hoofdprijs, trakteer 
uzelf dan op een Gambi-
aans hapje, een fotoshoot 
tussen Gambiaans gekle-
de figuren die direct ge-
print wordt. Er zijn prijs-

jes bij de loterij die verpakt 
worden in zakjes, gemaakt 
door Gambiaanse coupeu-
ses.
Coupeuses die uw steun 
kunnen gebruiken.
Hoe, dat weten de lo-
tenverkopers die 
de situatie in Gambia ken-
nen, u best uitleggen.
Djembé spelers la-
ten u genieten van war-
me percussieklanken, u 
kunt meedoen. Zij ge-
ven een workshop met 
alle aandacht voor de mo-
toriek en techniek van 
handen en lichaam, reke-
ning houdend met ieders 
mogelijkheden. Als je dat 
ritme hoort, gaan je han-
den al jeuken! 

Ton van den Brink

v/d Riet
schoenen

OP DE KRAAM
DAMES- & KINDER-

SCHOENEN
1 paar €15.-
Herenschoenen

€25.-

B i n n e n w e g  9 4 - H e e m s t e d e
T e l.  0 2 3 - 5 2 8  3 4  2 3

24 - 25 - 26 mei (zondag open)

Voorjaarsmarktdagen
leuke aanbiedingen

lage prijsjes

Kom kijken en doe mee!
Casca - Kinderopvang - Plexat

Op de voorjaarsmarkt - Raadhuisstraat

Gambia op voorjaarsmarkt bij Verfhandel Ree

Heemstede - De tradi-
tionele Voorjaarsmarkt 
Heemstede is de aller-
grootste voorjaarsmarkt 
van de regio. Ook dit jaar 
worden er meer dan 350 
marktkramen en markt-
plaatsen ingericht door 
markthandelaren uit heel 
Nederland en door de on-
dernemers van de Binnen-
weg en de Raadhuisstraat. 
Zondag 26 mei is de dag 
dat deze leuke en grote 
markt plaatsvindt.
De organisatie van de 
markt wordt verzorgd door 
de vrijwilligers uit de on-
dernemingsvereniging 
Winkelcentrum Heemste-
de. Naast tal van kramen 
kan de bezoeker ook te-
recht voor lekkernijen om 
te eten en te drinken. Aan 
kinderen is ook gedacht: 
er zijn diverse leuke at-
tracties. En…de winke-
liers komen deze dag met 
aantrekkelijke aanbiedin-
gen! Komt u even gezellig 
‘markten’? Tussen 11.00-
17.00 uur. 

De Jaarmarkt van 
Heemstede

komt er weer aan…
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Burgemeester Heeremans maakt zich 
sterk voor brandweer Heemstede
Heemstede - In haar streven de 
brandweer voor Heemstede te 
behouden kreeg burgemeester 
Heeremans bijval van alle frac-
ties in de gemeenteraad. Tijdens 
de vergadering van de commis-
sie middelen op woensdag 15 
mei werd duidelijk dat het lot van 
de brandweer niet in handen ligt 
van het gemeentebestuur maar 
bij de Veiligheidsregio Kenner-
merland. Er spelen meerdere on-
derwerpen bij het invullen van 
de brandweerzorg. Er moet be-
zuinigd worden op personeel, 
gebouwen en materieel. Het Rijk 
verlangt een adequate inzet, dit 
wordt vertaald in het percenta-
ge waarbinnen de brandweer ter 
plaatse moet zijn. Kennemerland 
blijkt in staat om in 77% van de 
gevallen binnen de norm van 15 
minuten na de melding aanwe-
zig te zijn. Voor Heemstede al-
leen ligt dit percentage gemid-
deld rond de 55%. Door kritisch 
te kijken naar de aanrijtijden in 
de regio is men tot de conclu-
sie gekomen dat Heemstede in 
de nieuwe opzet net zo goed af 

is met Haarlem of Hoofddorp als 
wanneer de lokale brandweer in 
actie komt. Als de plannen door-
gaan wordt slechts in nog in een 
beperkt gebied de Heemsteed-
se brandweer ingezet. Voor de 
Heemsteedse brandweerman-
nen, vooral vrijwilligers, is de lol 
er dan snel af. Zij bestrijden de 
conclusies die de Veiligheidsre-
gio heeft getrokken. Daar heb-
ben zij een punt. De regio houdt 
geen rekening met files en de 
brug bij de Cruquius. De brand-
weer uit Hoofddorp zal niet veel 
sneller zijn of zelfs langzamer 
dan de Heemsteedse brandweer. 
Als Haarlem of Hoofddorp on-
verhoopt meerdere meldingen 
gelijktijdig krijgt is de inzet van 
Heemstede broodnodig. Stan-
daard vertrekt een brandweer-
wagen vanaf de kazerne als er 
zes manschappen aanwezig zijn. 
De lokale brandweerlieden we-
zen tijdens een inspreekronde de 
commissieleden op het feit dat 
zij Heemstede veel beter kennen 
dan de naburige korpsen. “Wij 
maken gebruik van fietspaden 

en weten exact waar wij nog wel 
en waar we niet langs kunnen”, 
lichtte vrijwilliger Frits Willems 
toe. Proeven zijn gaande om met 
vier dan wel twee brandweerlie-
den te vertrekken en indien no-
dig iets later de rest te laten vol-
gen. De regio zoekt het vooral in 
preventie en controle.
De PvdA vond, bij monde van 
Marie-José Nelissen, dat juist nu 
er landelijk steeds meer een be-
roep wordt gedaan op vrijwilli-
gers zij bij de brandweer worden 
weggewerkt. HBB had moeite 
met de zeggenschap die is verlo-
ren gegaan sinds de Veiligheids-
regio is opgetuigd. D66 vroeg 
aandacht voor alle andere zaken 
dan alleen maar kijken naar aan-
rijtijden. Burgemeester Hermans 
maakt zich binnen de regio sterk 
en hoopt op een uitzondering 
voor Heemstede. Het lot van de 
bandweer ligt in handen van de 
rekenmeesters van de regio. Of 
die gevoelig zijn voor de Heem-
steedse argumenten zal binnen-
kort blijken.
Eric van Westerloo

Woensdagavondfilm:
intens liefdesdrama
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
theaterzaal op het grote doek. 
Deze week zijn dat er zelfs 
twéé! Op woensdag 29 mei is 
dat een intens liefdesdrama, 
waarin Elise en Didier van el-
kaar vervreemd raken door de 
dood van hun dochtertje May-
belle. De film begint om 20.00 
uur. Filmduur: 93 minuten. De 
entree is 5,00. 

Donderdagavond: 
Sprituele film
Op donderdag 30 mei is dat 
een avontuurlijke dramafilm 
geregisseerd door Ang Lee. 
Echt een aanrader! De film be-
gint om 20.00 uur. De entree 
is 5,00. Duur van de film: 127 
minuten. Voor meer info over 
deze films óf om te reserve-
ren kunt u bellen met Casca 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
Neem een kijkje op www.cas-
ca.nl. voor alle informatie over 
de films die komen in juni. 

Seniorenexcursie naar
Rotterdam
Spido Rondvaart en het 
Maritiem Museum
Middenin het drukke verkeer 
van zee- en binnenvaartsche-
pen beleeft u een bijzonde-
re vaartocht door één van de 
grootste zeehavens ter we-
reld. U ziet de indrukwekken-
de skyline met imposante ge-
bouwen aan u voorbijglijden, 

u heeft een uniek uitzicht op 
werven, dokken en de hyper-
moderne overslag van duizen-
den containers. Na de rond-
vaart van 75 minuten lopen 
we naar het Maritiem Muse-
um, waar verschillende ten-
toonstellingen te bezichtigen 
zijn. In de multimedia expo-
sitie MainPort Live maakt u 
door licht, geluid en actie ken-
nis met de haven van Rotter-
dam in het klein. Schepen zijn 
real-time te volgen en in de 
‘control room’ speurt u door 
de geschiedenis van deze ha-
ven van wereldformaat. Met 
de tentoonstelling Geen Zee 
te hoog vertaalt het Maritiem 
Museum Rotterdam wat iede-
re Nederlander over ons ma-
ritieme verleden zou moeten 
weten. Op de familie-tentoon-
stelling Zeekastelen waant u 
zich voor even op een cruise-
schip met onder andere een 
doolhof aan gangen. En ten 
slotte in Echte piraten duikt 
u in de wereld  van de echte 
piraat vol gevechten, bedrog 
en avontuur. Maar ook in het 
nieuws van nu, zoals de So-
malische piraten.
Verzamelen: 9.15 uur in de 
hal van station Heemstede – 
we reizen met openbaar ver-
voer - vergeet uw OV of 65+ 
kaart niet! - kosten 21,50 incl. 
kopje koffie & appelgebak op 
de boot - MK 18,00 euro (in-
cl. boot, museum en organisa-
tiekosten, excl. reiskosten en 
consumpties) Opgeven d.m.v. 
betalen uiterlijk vrijdag 31 mei.

Heemstede - Ondanks het 
slechte weer op tweede Pink-
sterdag, was er veel aanloop en 
belangstelling voor de open dag 
in het Oude Slot. Deze open dag 
gaf enkele voorproefjes van de 
uitvoeringen en lezingen die het 
komende seizoen op de podia 
van de Oude Kerk en het Oude 
Slot plaatsvinden. Wederom kan 
Heemstede zich opmaken  voor 
een indrukwekkend en boeiend 
cultuurseizoen op de planken.  
Bij de ontvangst van de belang-
stellenden in de foyer luisterden 
Erik Timmermans op de bas en 
Jean Louis van Dam op de piano 
de middag muzikaal op. 
In een volle zaal van het Oude 
Slot kon het publiek aan het be-
gin en aan het eind van de mid-
dag genieten van de uitvoeringen 
door de jonge klassieke accorde-
onist Vincent van Amsterdam. 
Met een adembenemende vir-
tuositeit en passie bracht dit ta-
lent onder meer de stukken Pre-
lude Fuga d-minor BWV 875 van 
J.S. Bach, Chromatische Fantasy 
SWV 258 van J.P. Sweelinck en 

Scherzo van F. Mendelssohn ten 
gehore op de accordeon.
Na deze muzikale reis op de ac-
cordeon, nam correspondent en 
bevlogen Chinakenner Jan van 
der Putten het publiek mee naar 
Azië. Daar liet hij het publiek al-
vast proeven en denken over de 
wereld in China en China als we-
reldleider, geschetst in een korte 
preview van zijn lezing.
Met een uitstekend gevoel voor 
timing voerden vervolgens de  
zeer begaafde  en jonge violis-
tes Olfje van der Klein en Emma 
Rhebergen (laureaten Prinses 
Christina Concours)  vol overga-
ve de Sonate voor twee violen, 
op. 56 van Prokofiev uit.
Al met al een zeer geslaagde 
open dag, met waarlijk interes-
sante vooruitzichten op de podia 
voor komend seizoen. Een podi-
umseizoen dat beslist hoge ogen 
gooit. Kijk voor meer informatie, 
de brochure en kaartverkoop op 
de website www.podiaheemste-
de.nl of neem contact op op tele-
foonnummer 023-548 38 38.
Bart Jonker

Volle zaal open dag Oude Slot

Kledinginzameling Sam steunt Mensen in Nood
Regio - Doe mee met de kle-
dinginzamelactie van Sam’s Kle-
dingactie in Haarlem e.o. en 
steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 25 mei vindt in 
Haarlem e.o. de kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood plaats. 
U kunt dan uw gebruikte kle-
ding, schoeisel en huishoudtex-
tiel in gesloten plastic zakken af-
geven op de volgende adressen:

In Bloemendaal, 10.00-13.00 uur 
-  Vijverweg Kerk, Vijverweg 14.
In Haarlem, 10.00-13.00 uur - 
Maria Kerk, Rijksstraatweg 355. 
Opstandingskerk, Ramplaan 108 
- Moeder Verlosserkerk, Prof. 
Eijkmanlaan 48.
In Hoofddorp, 9.30-11.00 uur
- Wijk Toolenburg bij Kerkge-
bouw de Lichtkring, Lunenburg-
dreef 70.
- Parkeerplaats voor Het Brand-

punt, Hoofdweg 770 (tot 11.30 
uur inzamelen!)
- Wijk Overbos Floriande, De 
Ark, Muiderbos 36 

De opbrengst gaat naar de pro-
jecten van Cordaid Mensen in 
Nood. Voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie en de ge-
steunde projecten kunt u kijken 
op www.samskledingactie.nl of 
bellen naar 073-687 10 60.
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Tennispark Groenendaal ondanks 
kunstlicht nog niet uit de zorgen
Heemstede - Al vier jaar sleept 
de kwestie van kunstlicht op het 
tennispark Groenendaal zich 
voort. In 2013 ligt er dan einde-
lijk een besluit van de gemeen-
teraad om 90.000 euro te inves-
teren in een lichtinstallatie. Hier-
mee gaat een vurige wens van 
de stichting Tennispark Groe-
nendaal in vervulling.
Met kunstlicht ontstaat de mo-
gelijkheid om in de avonduren 
gebruik te maken van de banen. 
De kou is echter nog niet uit de 
lucht. De stichting, verantwoor-
delijk voor de gang van zaken op 
het park, heeft per 18 april 2014 
de huur opgezegd. In het huidi-
ge exploitatiemodel ziet zij geen 
mogelijkheid om tot een slui-
tende bedrijfsvoering te komen. 
Uit het verleden rust er nog een 
schuld op de stichting van on-
geveer 65.000 euro. Een door 
de stichting, in tweede instantie, 
verloren rechtszaak noopt hen 
hiertoe. De stichting geeft ba-
nen uit aan de tennisvereniging 
Merlenhoven, aan particulieren 
en tennisscholen. De stichting 
kwam met een degelijk onder-
bouwd plan om verder te inves-
teren in nieuwe banen, waardoor 
er zomer en winter gespeeld kan 
worden. Dit vergt een extra in-
vestering van rond de 500.000 
euro. Vervanging van de toplaag 
is volgens het huurcontract met 
de gemeente pas voorzien in 
2019. Het gemeentebestuur is 
niet van plan om voor die tijd de-
ze investering te doen. Of men 
met enkel een lichtinstallatie le-

vensvatbaar blijft wordt in twijfel 
getrokken. De aanwas van nieu-
we leden stokt en anderen wij-
ken uit naar verenigingen waar 
wel het jaar rond kan worden 
gespeeld.
Wethouder Botter is er van over-
tuigd dat hij er met de stich-
ting en de tennisvereniging uit 
gaat komen. In een eerder ge-
nomen raadsbesluit staat dat 
als er kunstlicht wordt aange-
legd de huur per baan stijgt. 
De wethouder heeft de stich-
ting toegezegd dat er de komen-
de twee jaar geen verhoging zal 
plaatsvinden. Dit schoot bij me-
vrouw Ruitenberg (PvdA) in het 
verkeerde keelgat. “U kunt niet 
zomaar een raadsbesluit naast 
u neerleggen”, hield zij de wet-

houder voor. Wethouder Bot-
ter erkende zijn fout en zal met 
een nieuw voorstel komen waar-
in de huurverhoging de komen-
de twee jaar achterwege blijft. 
De raadsfracties kunnen zich 
hierin vinden. De eerder pad-
stelling tussen de stichting en 
de gemeente is nu omgeslagen 
in een meer constructief over-
leg. Feit blijft wel dat zonder de 
nieuwe baansoort het wel heel 
moeilijk wordt de concurrentie 
met omliggende parken te weer-
staan. De vleermuizen in het bos 
blijken, na onderzoek, geen last 
te hebben van het licht. De nieu-
we baanverlichting wordt nu 
aanbesteed en in het najaar zal 
het licht worden ontstoken.
Eric van Westerloo

Voetballen bij HBC voor project in Afrika
Heemstede - Zaterdag 1 ju-
ni wordt op sportpark H.B.C., 
Cruquiusweg 39, Heemstede van 
9.00 tot 23.00 uur een voetbaldag 
georganiseerd ten behoeve van 
het doel Nice 2 Nice 4 Gambia. 
Alle jeugdteams komen in actie 
en de ouders spelen tegen hun 
kinderen. Er worden diversen 
activiteiten gehouden door de 

jeugdwerkgroep. Ook verkoopt 
men typisch Afrikaanse spullen 
en kan het publiek via een po-
wer point presentatie bekijken 
wat de activiteiten van Nice 2 Ni-
ce 4 Gambia zoal inhouden.
Van de opbrengst van deze dag 
zal de stichting een verloskamer 
in een ziekenhuis in Serrekunda 
opknappen.

De omstandigheden daar zijn 
onbeschrijflijk, het zieken-
huis komt van alles te kort: van 
schoonmaakmiddelen tot deug-
delijke apparatuur, bedden en 
matrassen.

Voor meer informatie kijkt u op 
de website: www.nice2benice-
4gambia.nl.

Heemstede Cup 2013, Hét
voetbaltoernooi van Heemstede
Heemstede - Plexat organiseert 
in samenwerking met Sport sup-
port de Heemstede Cup 2013. 
Kleine teams van 3 of 4 spelers 
strijden op nog 3 locaties ver-
deeld over de maanden mei en 
juni om de titel. Er is een prach-
tig prijzenpakket samengesteld 
door Sport 2000, met natuurlijk 
een dikke beker voor de win-
naars. Per avond speel je met je 
team korte wedstrijdjes. 
Per locatie verschillen de afme-
tingen van het speelveld en dus 
ook een deel van de regels.
De Heemstede Cup 3e wedstrijd 
is op:
• vrijdag 31 mei van 20.00 tot 

22.00 uur aan de Roosje Voslaan 
bij de voetbalkooi (tijdens de 
door de bewonerscommissie ge-
organiseerde buurtavond);

De volgende wedstrijden zijn op:
• zaterdag 22 juni van 16.00 tot 
18.00 uur op het pleintje bij de 
Linge;
• zaterdag 29 juni op het Raad-
huisplein is de afsluiting van 
19.30 tot 22.00 uur (tijdens het 
jeugdevenement H13, vorig jaar 
een groot succes!)
Geef je snel op via mail: plexat@
casca.nl bij Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, of tele-
fonisch: tel. 023-548 38 28.

Manchester United winnaar 
tijdens RCH Jeugdweekend
Heemstede - Wat een feest 
weer afgelopen Pinksterweek-
end. Zaterdag 18 en zondag 19 
mei vond op het complex van 
RCH het befaamde Jeugdweek-
end plaats. Twee dagen lang al-
lerlei (voetbal)spellen van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat 
passeerden de revue.
Zaterdagmorgen half negen ver-
zamelden ruim 100 kinderen van 
4 tot 15 jaar zich in de RCH-kan-
tine. Om negen uur werden alle 
ouders uitgezwaaid met de Har-
lem Shake. Met spellen als Bel-
gisch Voetbal, zaalvoetbal, trap-
bal, touwtrekken, voetbaltech-
nieken en een aantal lucht-
kussens (waarin het water niet 
mocht ontbreken) streden zes 
samengestelde teams om de 
hoogste eer. Er werd geprobeerd 
de scheidsrechters om te kopen 
of op allerlei andere manieren 
te beïnvloeden. ‘Protesten’ wer-
den er aangetekend door diver-
se coaches. Het mocht allemaal 
niet baten. De scheidsen waren 
streng maar rechtvaardig. 
Soms bij het fanatieke af werd 
er strijd geleverd voor dat ene 
puntje, dan wel doelpunt. Af-
gewisseld met tussendoortjes, 
lunchjes, avondeten, bewolking, 
beetje regen, zonneschijn vlo-
gen de uren voorbij. Zaterdag-
avond was het einde om half 1. 
De jongsten lagen toen al te sla-

pen, tenminste... Sommigen pro-
beerden het met 1, 2 of 3 uurtjes 
slaap te redden voor de volgen-
de dag en moest er nog tot vier 
uur strijd geleverd worden voor 
de algehele winnaar.
Dat viel niet mee met al die pijn-
tjes hier en daar, maar vooral de 
vermoeidheid. Maar ja, ’s avonds 
een vent, overdag ook en, de 
spierpijnen trotserend, ging men 
er weer vol tegen aan.
Manchester United werd uitein-
delijk in de finale de winnaar van 
het hele weekend. Echter ieder-
een was winnaar, dankzij dit ge-
weldige evenement, dat RCH ie-
der jaar biedt voor de jeugd.
Dit alles mogelijk gemaakt dank-
zij de vele uurtjes inspanningen, 
van Liesbeth, Wilco en Renate 
(moeder van Jari), die een per-
fect draaiboek gemaakt hadden, 
maar ook dankzij alle mensen 
die hun bijdrage leverden door te 
scheidsen, de verzorging van de 
innerlijke mens, coaching, shirt-
jes, vergunning, muziek, presen-
tatie, foto’s en de produkten van 
PLUS uit de Jan van Gooyen-
straat. Afsluitend nog een over-
heerlijke BBQ voor alle mede-
werkers.
Nu op naar het Thymo Rover-
stoernooi komende zaterdag. 
Kom dan ook allemaal kijken, 
want ook dit wordt weer een fan-
tastisch evenement.

Regio - Hoewel het weer nog 
niet echt heeft meegewerkt aan 
zomerse beeld van een cricket-
wedstrijd , heeft het de spelers 
van Rood en Wit niet weerhou-
den om een gedegen start te 
maken van het seizoen. 
Versterkt met 3 Nieuw Zeeland-
se spelers, 6 spelers uit de eigen 
jeugdopleiding en de al jaren 
voor Rood en Wit uitkomende 
speler/coach Jarrod Englefield 
en Shabaz Bashir (tevens jeugd-
coach bij R&W) is het keurteam 
vol vertrouwen aan het nieuwe 
cricketseizoen begonnen. 
Ruime overwinnen de afgelopen 
zaterdagen tegen Sparta – Pun-
jab – naaste buur United – en 

afgelopen zaterdag werd de 4e 
overwinning op rij geboekt door 
Kampong overtuigend te ver-
slaan.
Op het Helicopterveld (dit sei-
zoen speelt R&W niet op het 
hoofdveld van Kon. HFC) begon-
nen de mannen enigszins onrus-
tig aan de wedstrijd. Succesvol 
captain Sverre Loggers verloor al 
vroeg zijn wicket maar met stevi-
ge scores van G. Worker (54) en 
G. Hay (98) goed gesteund door 
Shabaz (23), Jaap Dickmann (20) 
en J. Englefield (27 n.o.) stond er 
uiteindelijk een zeer fraaie sco-
re van 265 runs op het bord, voor 
het verlies van 8 wickets.
De aanval van Rood en Wit deed 

prima werk en met mooie cij-
fers van Raoul Wouters (3/44 in 
10 overs) , Bas Brouwer (3/15 in 
8 overs), captain Sverre Loggers 
(2/1 in zijn enige over) en twee 
vangen van wicketkeeper Mi-
chiel de la Mar, werd Kampong 
met een fors verlies terugge-
stuurd naar Utrecht:  97 All Out.
Rood en Wit staat  thans sa-
men met VOC-Rotterdam bo-
venaan in de competitie. En uit-
gerekend a.s. zaterdag (25 mei 
aanvang 12.00 uur)  vindt op de 
Spanjaardslaan de confrontatie 
plaats tegen VOC. Dan kunnen 
de krachten van het Rood en Wit 
team echt getest gaan worden.
Hans Kluit

Sterke start cricketseizoen van Rood en Wit
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Heemstede - De wedstrijd-
zwemmers van HPC hebben er 
ruim een jaar op moeten wach-
ten, maar afgelopen zaterdag 
was het weer zover en vertrok-
ken ze met een grote bus om 5 
uur ’s morgens vanuit Heemste-
de naar Hagen in Duitsland voor 
hét zwemevenement van het 
jaar; de Internationale Sprintcup. 
Het is een grote wedstrijd waar-
bij ruim 500 zwemmers uit Duits-
land, België, Luxemburg en Ne-
derland goed zijn voor 2495 in-
dividuele races. De HPC- ploeg 
heeft de afgelopen maanden een 
verjongingskuur ondergaan door 
de vele nieuwe leden die er sinds 
september bij zijn gekomen. In 
totaal kwamen de ruim 40 HPC- 
zwemmers 134 keer in actie. 
Ruim de helft van de races ein-
digde in een persoonlijk record 
en daar waren grote uitschieters 
bij zoals de 28 seconden die IJke  
er op de 200 meter wisselslag af-
zwom. Voor haar was het de eer-
ste keer dat zij mee ging naar 
Hagen. Vooraf had ze een stren-
ge wedstrijd verwacht waarbij de 
tijden en uitslagen heel belang-
rijk zouden zijn. Maar het was 
vooral heel veel plezier maken 
en ze is vastbesloten om volgend 
jaar ook de 200 meter vlinder-
slag te zwemmen. Deze afschu-
welijk zware afstand wordt op 
zondagmiddag gezwommen en 
het feit dat er op zaterdagnacht 

in de sporthal traditiegetrouw 
maar weinig wordt geslapen 
maakt het er niet makkelijker op. 
Met diep respect werd er geke-
ken naar Danai, Nadia, Anouk en 
Veerle die het fantastisch deden. 
Ook voor Lotte Wenneker was 
het de eerste keer dat zij mee 
was en ondanks de vermoeid-
heid heeft zij op al haar afstan-
den een persoonlijk record ge-
zwommen. Grote klasse!
In totaal mocht de ploeg 29 me-
dailles mee naar huis nemen en 
40 oorkondes voor de plaatsen 4 
t/m 6. De trainers Niels Derksen 
en Theo van Dam waren zeer te-
vreden. Niels: “Na een wat kou-
de start op zaterdag werd het 
zondag een zonnige dag met 
zonnige resultaten. Het doet mij 
goed om te zien dat alle nieuwe-
lingen zo enthousiast zijn.” Theo 
kwam zelf ook een paar keer in 
actie. Uiteraard stond de hele 
ploeg hem dan enthousiast aan 
te moedigen en ging er een luid 
applaus op als hij de finish had 
bereikt.
Theo: “De verjonging van de 
HPC-ploeg pakt goed uit en de 
zwemmers hebben boven ver-
wachting gepresteerd. Dit is echt 
een wereld ploeg die bestaat uit 
jong en oud en daarom vind 
ik dat de naam Heemsteedse 
zwem- en Polo Club maar moet 
worden veranderd in Hele Posi-
tieve Combinatie!”

Kon. HFC verdiende meer dan een gelijkspel
Regio - Tweede pinksterdag trof 
HFC thuis Westlandia in het ka-
der van de nacompetitie. Deze 
competitie kan uiteindelijk leiden 
tot promotie naar de top-klas-
se. Ruim 700 toeschouwers wa-
ren op het duel afgekomen en zij 
hebben, ondanks de regen, een 
heerlijke wedstrijd kunnen zien. 
HFC speelde weer als eerder dit 
seizoen snel en verzorgd voetbal 
met een sterk middenveld. Was 
de vorm lang zoek nu lijkt deze 
weer terug. Donny Verdam, Jef-
frey Sam Sin en Mike van den 
Ban waren de grote aanjagers en 
stonden aan de basis van vlotte 
combinaties en strooiden met af-
gemeten dieptepasses. De wed-
strijd was nog geen twee minu-
ten oud of HFC keek wel al te-
gen een achterstand aan. Dan-
ny de Jel kon ongehinderd opko-
men en mocht de bal voorzetten. 
Spits Steven Oltshoorn torende 
hoog uit boven de HFC verdedi-
gers die overigens weinig weer-
stand boden. Met een afgeme-
ten kopbal liet hij de Westlandia 
aanhang een feestje vieren 0-1.
HFC leek niet onder de indruk 
en begon aan een opmars. Met 
kunst en vliegwerk wist de uit-
stekende doelman Leerdam zijn 
doel lang schoon te houden. Een 
schot van Van den Ban pareer-
de hij bekwaam, Tjon-A-Njoek 
was steeds dicht bij een doel-
punt maar steeds ging de vlag 
omhoog voor buitenspel.
Achttien keer deze middag werd 
er buitenspel gegeven en het is 
twijfelachtig of dit in alle geval-

len ook echt zo was. Eenmaal 
brak Tjon-A-Njoek wel regle-
mentair door en kwam oog in 
oog met Leerdam, maar de doel-
man won het duel en ook de re-
bound, na zijn redding, werd zijn 
prooi. HFC was duidelijk de be-
tere ploeg en een doelpunt kon 
niet uitblijven. Vlak voor rust liet 
verdediger Roy Verkaaik doel-
man Leerdam kansloos met een 
kopbal 1-1. Westlandia kreeg 
ook twee opgelegde kansen 
maar nu was het HFC doelman 
Brian van der Werff die met de 
voet redding bracht.
Na rust zakte het spelpeil wat 
weg en was het duel redelijk in 
evenwicht. De ingevallen Wou-
ter Haarmans kreeg een mooie 
kans maar alleen voor de kee-
per schoot hij naast. Mike van 

den Ban trof de doelpaal.  Het 
zat HFC in die periode niet mee 
maar daar was ook het goede 
werk van de Westlandia verdedi-
ging die steeds op tijd de situa-
ties meester was. De laatste vijf-
minuten waren voor Westlandia 
en moest de HFC verdediging 
vol aan de bak om een tegen-
treffer te voorkomen. Afgemeten 
aan het spel en de kansen deed 
HFC zich deze middag tekort. Na 
93 minuten voetbal zat de partij 
er op en is er voor beide ploegen 
nog niets gewonnen of verloren. 
Donderdagavond 23 mei speelt 
HFC om 20.00 in Alphen a/d Rijn 
tegen Alphense Boys. Zondag 26 
mei valt de beslissing tijdens de 
wedstrijd Westlandia- Alphen-
se Boys. 
Eric van Westerloo

Honkbal
Slagploeg van RCH-Pinguins is van de leg

Neem nou de wedstrijd van za-
terdag. Chris Mowday gooit 5-1-
4-1 in 9 innings en wordt ver-
liezend werper. Twee van de 4 
honkslagen vallen achter elkaar 
in de 4e inning en samen met 

een opofferingsklap vang 9 le-
vert dat de bezoekers uit Zwijn-
drecht hun enige 2 runs van de 
wedstrijd op. Het antwoord van 
RCH lijkt te komen in de 7e slag-
beurt. Bij 1 man uit zijn het 1e 

Heemstede - Als je in de eerste 8 wedstrijden van de competi-
tie 70 runs scoort en in de 4 daaropvolgende bij elkaar slechts 
2, dan hoef je geen scherp analyticus te zijn om te conclude-
ren waar het fout is gegaan. Is er altijd wel een slagman die 
in een slump zit, so what? Maar als bijna het hele team ge-
bukt gaat onder een aanvallende depressie, dan kan je pit-
ching nog zo goed op orde zijn, dan nog ga je kansloos ten 
onder. Maar een slump c.q. depressie duurt nooit eeuwig, dus 
RCH-Pinguïns blijft naar boven kijken.

en 3e honk bezet na een double 
van Charlston Paula en een sin-
gle van Victor Draijer. Een opof-
feringsklap van Mark Smit is dan 
goed voor de 1-2, maar als Vic-
tor uitgaat bij het stelen, blijkt 
achteraf de eindstand te zijn be-
reikt. 8 Vrije lopen wegens 4 wijd, 
1 wegens geraakt werper en 
5 honkslagen wegen bij elkaar 
niet op tegen de 4 honkslagen 
en de 1 x 4 wijd en 1 x geraakt 
werper voor Zwijndrecht. De ver-
klaring? RCH laat 10 lopers op 
de honken achter tegen 4 van de 
bezoekers.

De wedstrijd zondag in Zwijn-
drecht leek een kopie te worden 
van die van een dag eerder. Ook 
nu leidde Zwijndrecht na 6 in-
nings met 2-0. 2 Honkslagen, 2x 
4 wijd en een veldfout in de 3e 
inning waren daar verantwoor-
delijk voor. Robin van Eis zat 
goed in de wedstrijd met 4-3-3-2 
na 6 slagbeurten en het wachten 
was op een aanvallende opleving 
van de Racing op het werpen 
van Jurandi Girigori, die tot mo-
ment met 5-5-0-0 ongenaakbaar 
was. En zowaar, in de 7e Heem-
steedse omloop was het einde-
lijk Mick van Vliet die met een in-
field hit de ban leek te breken. 
Hij stal het 2e honk, bereikte 3 
op een wilde worp, maar moest 
toezien hoe zijn opvolgers in het 

slagperk kansloos uitgingen. Het 
bleek de genadeklap voor het 
zelfvertrouwen van RCH te zijn. 
Robin van Eis en zijn opvolger op 
de heuvel, René Versteeg, wer-
den in de gelijkmakende helft 
van die 7e inning meedogenloos 
onder vuur genomen, met alles 
bij elkaar 3 x 4 wijd en 6 honksla-
gen. En nog voor de 3e nul was 
gevallen stond het al 10-0, trad 
de mercy rule in werking en kon 
RCH-Pinguïns de wonden gaan 
likken.

De kansen op herstel zullen 
moeten komen in de wedstrijden 
tegen het sterke Twins, zaterdag 
in Oosterhout en zondag op het 
vertrouwde Heemsteedse Sport-
park, aanvang 14.00 uur. 

Op pad met
Toerclub Vogelenzang

Regio – Fietsen is gezond, daar-
om organiseert de Toerclub Vo-
gelenzang op dinsdag 28 mei 
een fietstocht van circa 30 á 35 
km, langs en door de prachtige 
Kennemerduinen vanuit Voge-
lenzang richting Kraansvlak en 
Bloemendaal. 
De groep verzamelt om 10.00 uur 
bij Brasserie Vogelenzang, Voge-
lenzangseweg 182, 2114 BD Vo-
gelenzang. De start is om 10.30 
uur en de kosten bedragen 1,50 
euro per persoon.
Informatie opvragen kan via de 

website: www.fietsenindebol-
lenstreek.nl en/of via e-mail jo-
kevanbeek@snelnet.net of Joke 
van Beek, Hooge Werf 12, 2181 
ET Hillegom.

HPC: Hele Positieve Combinatie

HFC – Westlandia.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Beeld in marmer van Jos Out.

Tot 1 juni
• Werk van de volgende 
kunstenaars:
Jos Out - marmeren beelden 
en bronzen.
Heidi Nuyts - schilderijen
Betty Braunstahl - schilderijen
Anneke Klumper - monumen-
tale schilderijen 
Bij Galerie Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56 a Heem-
stede.
Woens. t/m zat. 13-17.30 uur.
Zie  www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 4 juni
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 
mooi werk te zien van Rosi-
ta van Wingerden-Haarsma 
()unieke sieraden en objec-
ten) en Gé de Jong-Blaauw 
(grote quilts). Maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot 7 juni 
• Werk van cursisten van 
De Pauwehof in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede. De tentoonstel-
ling is gratis te bezichtigen 
tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek. De expositie toont 
aquarellen, schilderijen, Na-
na’s en patchwork/quilts. 
De aquarellen verbeelden por-
tretten met als thema ‘de cul-
turele samenleving’, gemaakt 
door cursisten onder leiding 
van Jeichina Hovingh. 
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en op www.
Welzijnouderenheemstede.nl.

Excursies
Woensdag 19 juni 
• Excursie Vrouwen van Nu 

Agenda
Cultuur

naar de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest met lunch. 
Daarna vertrek naar de Weer-
ribben over een vaartocht van 
2,30 uur met uitleg en koffie 
aan boord. Kosten 52,50 euro 
all in. Opgave: mevr. Oldersom 
(5736750) of mevrouw Dijk-
man (0612083939). Vertrek 
7.45u. Julianalaan bij de bibli-
otheek, terug om ca. 17.00 uur.

Kinderactiviteiten

Zaterdag 25 mei
• Thymo Rovers toernooi bij 
sportvereniging RCH, Sport-
parklaan 6, Heemstede.
Toernooi genoemd naar een 
van de jeugdleden, die helaas 
op jonge leeftijd de strijd te-
gen kanker heeft moet verlie-
zen. Opbrengst inschrijfgeld, 
donaties, loterij en kraamver-
koop komt ten goede aan de 
Kanjerketting tbv zieke kinde-
ren. Toernooi va. 8.30 uur.

Zondag 26 mei
• Jet Boeke, schepper van 
Dikkie Dik, komt naar de 
Voorjaarsmarkt, bij Boek-
handel Blokker, van 12.00-
17.00 uur. Binnenweg 138, 
Heemstede.
Informatie: 023 – 5282472.

Lezingen
Donderdag 23 mei
• Lezing bij Boekhan-
del Blokker door Frits 
van Oostrom, begenadigd 
schrijver (‘Wereld in Woor-
den’ over de 14e eeuw) en 
verteller. Aanvang: 20u. Toe-
gang: 5,-. Reserveren: 023-
5282472. Binnenweg 138, 
Heemstede.

Theater
Zondag 26 mei 
• Toneelgroep Vondel speelt 
‘Loslopende Vrouwen’.
Geschreven door Haye van 
der Heyden, geregisseerd 
door Marcel Kragt. In thea-
ter de Luifel Herenweg  96, 
Heemstede.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten 
(10 euro) te bestellen via: 023 
-5358203 of via toneelgroep-
vondel@hotmail.com  Drie 
vrouwen moeder, dochter en 
kleindochter kunnen en wil-
len zich niet binden. Maar dan 
verschijnt de ‘driehoogachter-
buurman’ en alles wordt an-
ders.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Donderdag 23 mei
• Voorjaarsbijeenkomst 
Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek in 
Raadhuis Heemstede. Aan-
dachtvoor presentatie nieuw 
boek en videofilm over wan-
delbos Groenendaal. Vanaf 
19.30 uur. Voor ieder toegan-
kelijk. 

Zondag 26 mei 
• Voorjaarsmarkt in cen-
trum Heemstede Raad-
huisstraat & Binnenweg ca 
10.00 – 17.00 uur. Tal van kra-
men, div. activiteiten. Georga-
niseerd door de winkeliersver-
eniging Heemstede Centrum.

• Heb ‘n Hart festival op loca-
tie De Hartekamp, Herenweg 5 
Heemstede. Van 13.00-16.00 
uur voor bewoners en gasten 
van De Hartekamp. Gratis toe-
gang.

• Kynologenclub Kenne-
merland uit Heemstede wil 
proberen 250 van de 339 
verschillende  hondenras-
sen op één foto te krijgen 
tijdens de Dag van de Hond.
Op de website www.kckenne-
merland.nl kunt u zien of zij het 
ras van uw hond nog zoeken. 
Achter de rassen die al aange-
meld zijn staat : reeds aanwe-
zig. Indien dit niet wordt ver-
meld bij het ras van uw hond, 
doe dan mee! De hele dag zijn 
er leuke activiteiten voor u en 
uw hond. De fotosessie be-
gint` om 12.00 uur.  Voor el-
ke deelnemer is er een leu-
ke attentie. Sportparklaan 14, 
Heemstede.

Vrijdag 24 mei
• Sponsoravond en in-
loopborrel bij RCH, Sport-
parklaan 6, Heemstede. Aan-
vang: 17.15u. Met speaker en 
Kon. HFC oud-voorzitter Henk 
Uildriks.

Zaterdag 1 juni 
• Voetballen jeugd en hun 
ouders bij H.B.C. voor het 
goede doel: stichting Nice 
2 Be Nice 4 Gambia. Loca-
tie: Cruquiusweg 39, Heem-
stede. Tijd: 9.00 tot 23.00 uur 
Kijk ook eens op:
www.nice2benice4gambia.nl.

Vrijdag 7, zaterdag 8 
en zondag 9 juni
• Feestweek in Bennebroek 
met een vol programma 
voor jong en oud. Muziek: 
Hans Dulfer New band RE-

NEWED en de Hermes House 
Band. Daarnaast activiteiten 
als Jong Nederland spellen-
parcours, Stilettorun, div. kin-
dertheater, div. springkussens 
en sportieve activiteiten.
Voorverkoop begint op 21 mei 
a.s. Kijk voor meer informatie 
op: www.bennebroeksefeest-
week.nl.

Zondag 9 juni 
•  Gevarieerde Kunstmarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
van 11 tot 17 uur. Kijk ook op:  
www.janvangoyenstraat.nl.

Dinsdag 11 juni
•  ‘De Flitsende fietsers’,  
een fietsinformatiemiddag op 
dinsdag 11 juni om 13.00 uur 
bij WOH. Informatie over de 
vele mogelijkheden van de 
fiets met ondersteuning: de 
E-bike. Deze middag vol met 
nuttige tips wordt afgeslo-
ten met een parcours en fiets-
tochtje van een half uur. Ook 
mensen die overwegen een 
fiets met elektrische onder-
steuning aan te schaffen wor-
den van harte uitgenodigd.

Regio
Exposities

Tot en met 26 mei
• Heemsteedse Vera Brug-
geman (werkend in de Co-
bratraditie) exposeert in Gale-
rie De Waag, Spaarne 30 Haar-
lem. Openingstijden: 13.00 – 
17.00 uur. Zie ook: www.kzod.
nl en www.verart.nl.

Tot en met 31 mei
• Tentoonstelling ‘Neder-
land-Rusland’ in Bibliotheek 
Haarlem Centrum. 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
De expositie is gratis toegan-
kelijk tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek. Zondag 26 
mei om 14:00 uur is het Geor-
gisch ensemble Diaogi te be-
luisteren op het Doelenplein 
van Bibliotheek Haarlem Cen-
trum.   Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en op www.
vijfhoekkunstroute.nl.

Tot en met 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe ten-
toonstelling. U kunt stadsge-
zichten, aquarellen en figuur-
studies bekijken. Onderwerp 
“De Kunst Bloeit Weer Op”. 
Open: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Adres: Gedempte Herensin-
gel nr 4, naast de Amsterdam-
se Poort.

17 mei tot en met 14 juni
• Expositie ‘From Russia 
with Art’, kunst uit Rusland. 
Toegang: gratis, in de Ref-
ter, Kloostergangen Stadhuis 
Haarlem, Markt 2.

18 mei tot en met 15 juni
• Expositie van Russi-
sche kunstenaars bij Ga-
lerie Kunst4iedereen, Kleine 
Houtstraat 104, Haarlem. Info: 
www.kunst4iedereen.nl. Ope-
ning op 18 mei van 12.00 t/m 
17.00 uur. Toegang: elke zater-
dag en zondag van 12.00 t/m 
17.00 uur, gratis.

6 juni t/m 2 juli
• Nieuwe expositie vm ge-
meentehuis Bennebroek: 
Frank Stolk. Kleurrijke kunst. 
Bennebroekerlaan 5. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-
dag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot en met eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-
sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-
teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Anneke van Schie.

• Anneke van Schie (schil-
derijen) en Christine van 
der Velden (beelden) ex-
poseren in de Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt 22 
Haarlem. Open: ma.-zat 10.00-
17.00 uur. Toegang: 2,50 euro. 



Vocaal Ensemble La Grenouil-
le treedt op van 16.00 tot 16.45 
uur met muziek uit de Roman-
tiek uit de 19de eeuw. Graag 
aanmelden via info@muse-
umdecruquius.nl of via info@
lagrenouille.nl.
Museum De Cruquius, Cruqui-
usdijk 27, 2142 ER Cruquius, 
023-5285704, www.museum-
decruquius.nl.

Diversen
Zaterdag 25 en
zondag 26 mei
• Hobbyfestival in Noord-
wijkerhout in NH Conference 
Center Leeuwenhorst, 10.30-
16.30 uur. Informatie: www.
hobbyfestival.nl.

Dinsdag 28 mei
• Toerclub Vogelenzang or-
ganiseert fietstocht door 
Kennemerduinen, Kraans-
vlak en Bloemendaal. Ver-
zamelen om 10.00 uur. Bij 
Brasserie Vogelenzang, Voge-
lenzangseweg 182, Vogelen-
zang. Kosten: 1,50 pp. Infor-
matie: www.fietsenindebol-
lenstreek.nl / jokevanbeek@
snelnet.net of Joke van Beek, 
Hooge Werf 12, 2181 ET Hil-
legom.

Donderdag 30 mei
• Welzijnmarkt in winkel-
centrum Schalkwijk, Haar-
lem. Van 11.00-16.00 uur. O.a. 
Demonstraties op gebied van 
thema ‘Zet mensen in bewe-
ging’ door Sport Support. Ook 
muziek aanwezig. Kijk op: 
www.welzijnmarkt.nl.

Zondag 2 juni
• Wedstrijd cupcakes deco-
reren voor kinderen bij Jouw-
Taart, Leidsevaart 396 Haarlem. 
Inschrijving kost 7,50 per deel-
nemer, alle materialen zijn hier-
bij inbegrepen. Inschijven kan 
via www.jouwtaart.nl of kom 
langs in de showroom aan de 
Leidsevaart 396.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.jouwtaart.nl.

Maandag 3 juni
• Alzheimer Café Haarlem, 
wijkgebouw ’t Trionk, V Oos-
teinde de Bruynstr. 60, hoek 
Westergracht, Haarlem. Inloop: 
19u. Aanvang 19.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 8 juni
• Russisch-Nederland-
se Kunstfestival ‘From Rus-
sia with Art’, van 11.00 tot een 
met 20.30 uur. Kleine Hout-
straat (tussen Gedempte Oude 
Gracht en Gasthuis Vest) en in 
het Egelantier park. 

Www.annekevanschie.nl en 
www.christinevandervelden.nl.

Christine van der Velden.

Tot en met 7 juli
• De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ in het Dolhuys, Schoter-
singel 2, Haarlem. Info: 023-
5410688. www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

Muziek
Zaterdag 25 mei
• Vocaal ensemble Corde 
Vocali zingt ‘gradus com-
parativus’ in het Noord-Hol-
lands archief te Haarlem. Aan-
vang: 20.15u. Locatie: Jans-
straat 40. Kaarten 15 of 5 eu-
ro vanaf een half uur voor 
aanvang concert of jeroen-
klemann@gmail.com of 06-
27482543.

Zaterdag 1 juni 
• Concert Rossini, Schubert, 
Beethoven.
Uitvoerenden: Oratoriumkoor 
Kennemerland en het Haar-
lems Amateur Symphonie Or-
kest onder leiding van diri-
gente Annelies Smit. Bege-
leid door pianiste Nobuco 
Takahashi. Aanvang: 15.30 uur, 
Doopsgezinde kerk Haarlem, 
Frankestraat 24, Toegang: 15,--.

Zondag 2 juni
• Muziek uit de romantiek 
bij Museum De Cruquius. 

Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. Knutseljuf Renate bedenkt 
prachtige, leuke en mooie din-
gen om te maken. Er wordt ge-
werkt met hout, stof, papier, verf, 
kralen etc. 
Op woensdag 29 mei maken de 
jongens en meisjes een karton-
nen puntzak waarin een zelfge-
maakt poppetje zit. Omdat het 
popje op een aantal punten vast-
gemaakt is, kan je het met een 
stokje in en uit het zakje schui-
ven. 
Renate helpt, stuurt en brengt 
meisjes en jongens op goede 
ideeën. Elke keer gaan de kin-
deren tevreden met hun eigen 
werkstuk naar huis. Belangrijk is 
een goed humeur, geduld, aan-

Knutselen met
Renate:
Uitschuifpoppetje

dacht voor elkaar en voor het 
werkstuk. 
”Het is hier altijd heel gezellig en 
de kinderen werken hard”, aldus 
juf Renate.
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.

Generatiemix maakt pop-art
Heemstede – Misschien wel 
het leukste project van de ge-
neratiemix is het project waar 
jong en oud samen kunst ma-
ken. Nog leuker is om met 25 
man één schilderij te maken van 
25 kleine vierkantjes die precies 
op elkaar moeten aansluiten. 
Dat vraagt voortdurend overleg 
en bij elkaar kijken waarmee je 
bezig bent. Vrijdagmiddag zaten 
8 oudere dames, van de Pauwe-
hof mandala groep van docen-
te  Kitty van Pel, naast leerlingen 
van groep 7 en 8 van de Voor-
wegschool, samen hun  pense-
len te dopen in de ecoline. Kit-
ty toonde werken van Keith Ha-
ring, jongens onthoudt die naam! 
Keith was een popart en graffiti 
artist die naam maakte met Andy 
Warhol  Hij gebruikt hele simpele 

vormen. Je ziet dat het mensen 
zijn, maar ze hebben geen de-
tails. Dus geen vingers, gezicht, 
haren enzovoorts. Alles is heel 
eenvoudig. Het werk is herken-
baar aan de contouren, de dik-
ke zwarte lijnen, zonder details. 
Een ideaal voorbeeld om samen 
een nieuw kunststuk te maken. 
De nummer 13 van de 25 indivi-
duele plaatsjes zit precies in het 
midden en heeft 4 poppetjes die 
moeten aansluiten aan de de-
len van poppetjes van de aan-
grenzende schilderijtjes. Met al-
lemaal dezelfde achtergrond, 
zonnig van Gogh geel, een zo-
mers kunstwerk. Was vorig jaar 
een zeer langwerpig kunstwerk 
het resultaat van  gezamenlij-
ke kunstaanpak, dit jaar een 
vierkant van 25 vierkantjes die 

straks en mooi aansluitend  op 
een plaat geplakt, de aula van 
de Voorweg school kan sieren, 
kan pronken in de Pauwehof , 
of een bestemming kan krijgen 
in een verzorgingshuis. De kin-
deren van de groepen 7 en 8 van 
de Voorwegschool waren alle-
maal blij dat ze dit mee moch-
ten maken en konden werken 
met de ‘grote’ mensen van de 
Pauwehof. Die cursisten van de 
mandala cursus moesten in het 
begin wel wennen aan dat vier-
kantje, gewend als ze zijn om in 
cirkels te tekenen en te schilde-
ren. Maar ook zij waren blij met 
het resultaat.
De puzzel werd gelegd, de Ge-
neratimix 2013 had haar kunst-
werk voltooid.
Ton van den Brink

Alzheimer 
Café Haarlem
Regio - Dementie gaat dik-
wijls gepaard met onbegrepen 
verandering in het gedrag. Zo-
als achterdocht, tot niets meer 
komen en snel boos worden. 
In Alzheimer Café Haarlem 
wordt besproken waardoor dit 
gedrag kan optreden en hoe 
de omgeving er invloed op kan 
uitoefenen. Goed omgaan met 
de situatie kan ervoor zorgen 
dat de partner het langer vol-
houdt en dat degene met de-
mentie langer thuis kan blijven 
wonen. Het onderwerp wordt 
besproken door psycholoog 
Miriam Huizinga en ervarings-
deskundigen.
Alzheimer Café Haarlem; 
Maandag 3 juni; Wijkge-
bouw ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, hoek Wester-
gracht, Haarlem; inloop 19.00 
uur, aanvang 19.30 uur (tot 
21.30 uur). Toegang gratis.

 
22 mei 2013  •  de Heemsteder   21



 
00 maand 2013  •  de Heemsteder    00

Wethouders- 
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Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 22 mei 2013

Duurzaam Bouwloket 

Welke bibliotheek heeft toekomst? 
Uitnodiging burgerbijeenkomst zaterdag 1 juni 2013

Vanaf 22 mei kunt u als inwoner van 
gemeente Heemstede voor vragen over 
duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing 
of energie opwekken terecht bij het 
Duurzaam Bouwloket. Via de website 
www.duurzaambouwloket.nl kunnen 
woningeigenaren en huurders vrijblijvend en 
onafhankelijk geïnformeerd en geadviseerd 
worden. 

De website is opgezet door de twee jonge 
ondernemers Roy Langedijk en Raoul Santibañez. 
Wethouder Duurzaamheid Jur Botter zal voorafgaand 
aan het duurzaamheidscafé (woensdagavond  
22 mei) een samenwerkingsovereenkomst voor het 
Duurzaam Bouwloket ondertekenen. ‘’Door telkens 
stijgende energielasten nemen voor veel huishoudens 
de woonlasten jaarlijks toe en het besteedbaar 
inkomen af. Men kan de woonlasten fors verlagen 
door te investeren in energiebesparende maatregelen. 
Als gemeente hebben wij een voortrekkersrol bij 
duurzaamheid en attenderen wij graag onze inwoners 
op de kansen die er liggen. We zijn blij dat we via het 
Duurzaam Bouwloket onze inwoners onafhankelijke 

informatie en advies kunnen bieden. Met de website 
van het Duurzaam Bouwloket zijn wij als gemeente 
ervan overtuigd dat dit ons gaat lukken’.’ Behalve de 
gemeente Heemstede, zullen ook de gemeenten 
Bloemendaal en Haarlem gebruik maken van het  
Duurzaam Bouwloket. 

De gemeenteraad van Heemstede organiseert 
op zaterdag 1 juni, 10.00 uur in het raadhuis een 
burgerbijeenkomst met als thema ‘Welke bibliotheek 
heeft toekomst?’ De komende jaren wordt er flink 
bezuinigd, ook op de bibliotheek. Daarnaast is de 
bibliotheekwereld momenteel volop in ontwikkeling. 
Hierdoor staat de gemeente voor principiële keuzes 

bij het zoeken naar invulling van de toekomstige 
bibliotheek en een locatie die daarbij past. Daarom wil 
de gemeenteraad nu graag de mening van de inwoners 
van Heemstede horen over hun bibliotheek van de 
toekomst. Alle inwoners zijn deze ochtend van harte 
uitgenodigd mee te denken en praten. Kijk voor meer 
informatie op www.heemstede.nl.

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: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur en 
donderdag van 17.00 - 19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten). 

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede
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Afspraak maken  
=  

niet wachten 
Kijk op www.heemstede.nl.

Vacature  
rekenkamercommissie

Draagt u uw steentje bij? 

Samen werken aan een bank

Inloopavond bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen

Wethoudersspreekuur 31 mei

De rekenkamercommissie Heemstede is opgericht om 
de gemeenteraad te versterken in zijn controlerende 
functie. De rekenkamercommissie bestaat uit een 
externe voorzitter, een externe secretaris en drie 
raadsleden.

De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden, de 
middelen en het budget om onderzoek te laten doen 
naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht één tot 
twee onderzoeken per jaar. De externe leden worden 
benoemd door de gemeenteraad voor een periode 
van 3 jaar.

Wij zoeken voor de rekenkamercommissie Heemstede 
een extern lid voor de functie van:

Secretaris /  
plaatsvervangend voorzitter

U beschikt over:
- Een academisch werk- en denkniveau
- Bestuurlijke ervaring
-  Een onafhankelijke professionele opstelling 

gecombineerd met uitstekende communicatieve 
vaardigheden

-  Kennis van en ervaring met (het begeleiden van) 
beleidsonderzoek

-  Inzicht in of affiniteit met politieke processen en het 
functioneren van overheidsorganisaties, bij voorkeur 
in het lokaal bestuur

- Kennis van overheidsfinanciën (bij voorkeur)

Voor het voorbereiden en bijwonen van de 
vergaderingen van de rekenkamercommissie ontvangt 
de secretaris een vergoeding van € 150,-- per maand. 
De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld 10 
keer per jaar.

U wenst meer informatie:
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de grifffier, 
mevrouw I.C.M. Hesp via tel. (023) 548 56 46  
(alle dagen behalve woensdag). Meer informatie 
over het werk van de rekenkamercommissie en 
bijvoorbeeld de Verordening rekenkamercommissie 
kunt u vinden op www.heemstede.nl.

Uw sollicitatie:
U kunt uw sollicitatie en cv vóór 31 mei 2013 per 
e-mail sturen naar vacatures@heemstede.nl, tav 
mevrouw I.C.M. Hesp. De sollicitatiegesprekken vinden 
plaats op vrijdag 31 mei of maandagochtend 3 juni 
2013.

In Heemstede gaat Annemarie Sybrandy graag met u 
aan de slag om een ruim 8 meter lange ‘Gaudi-bank’ 
bij Sportplaza Groenendaal te maken. Het sportpark 
is bij uitstek de plek waar veel mensen samenkomen. 
Annemarie Sybrandy wil met de inwoners van 
Heemstede hier een project opzetten om die 
samenkomst te versterken. Het Bavo Fonds en de 
gemeente Heemstede ondersteunen dit project om 
een Gaudibank te ontwikkelen.

Wat kunt u doen? 
-  Ontwerptalent? Gevoel voor kleur en creativiteit? 

Doe mee aan de ontwerpwedstrijd  
(www.annemariesybrandy.nl) 

-  Liever praktisch bezig? Meer mensen leren kennen?  
Kom dan uw steentje bijdragen en help mee met de 
mozaïeken door plakken en/of knippen.

Op 28 mei 2013 wordt een inloopavond 
georganiseerd vanwege het ontwerpbestemmings- 
plan Bedrijventerreinen. Het ontwerp-
bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage.  
De avond begint om 19.30 uur in het Raadhuis 

Net zoals de burgemeester houden ook de 
wethouders regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen 
dat één keer in de twee maanden op wisselende 
locaties in Heemstede. Op vrijdag 31 mei kunt u 

Voor zowel het ontwerp als de uitvoering worden 
vrijwilligers van harte uitgenodigd om te reageren.  
Aanmelden en vragen via e-mail  
amsybrandy@gmail.com of  T 06 - 21 455 002.

met een algemene toelichting, vervolgens is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. U kunt tot 
21.00 uur binnenlopen. Eigenaren en gebruikers 
van panden op de bedrijventerreinen hebben een 
uitnodiging voor deze avond ontvangen.

tussen 10.00 en 12.00 uur zonder afspraak in gesprek 
met  Christa Kuiper, Jur Botter en Pieter van de Stadt. 
Dit keer is dat gewoon in het Raadhuis!  U wordt van 
harte uitgenodigd om langs te komen. 

Nieuwe Beleidsregels inzake waarschuwing 
en verminderde verwijtbaarheid

Evenement

Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college de 
Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde 
verwijtbaarheid vastgesteld. De beleidsregels treden 
met ingang van 1 januari 2013 met terugwerkende 
kracht in werking. 

Voorjaarsmarkt 26 mei
Op 13 mei 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum Heemstede’ voor 
het houden van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg 
en de Raadhuisstraat op zondag 26 mei 2013 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 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de kruising 
Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve van de 
voorjaarsmarkt af te sluiten.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
tel. (023) 548 56 07.

De beleidsregels liggen tot en met 14 augustus 2013 
ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.
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Omgevingsvergunningen

Vaartuig zonder melding in gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een vaartuig met 
blauw zeil aangetroffen in de gemeentelijke haven aan 
de zijde van de Havenstraat ter hoogte van huisnummer 
87.

De gezagvoerder van een vaartuig die een ligplaats 
inneemt in de gemeentelijke haven moet zich binnen  
24 uur na aankomst melden.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
-  Heemsteedse Dreef 147 het kappen van 1 boom 

wabonummer 4688, ontvangen 2 mei 2013. 
-  Camplaan 9a het aanbrengen van een sparing in 

de dragende middenwand wabonummer 4693, 
ontvangen 2 mei 2013. 

-  Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4708. ontvangen 2 mei 2013. 

-  Binnenweg 164 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4715. ontvangen 2 mei 2013. 

De gezagvoerder van dit vaartuig wordt dringend 
verzocht zich per direct te melden bij bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig 
zich niet uiterlijk 27 mei 2013 heeft gemeld bij bureau 
Handhaving noch met zijn vaartuig uit Heemstede 
is vertrokken, wordt het vaartuig in opdracht van het 
college verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 

-  Abraham Kuyperstraat 7 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 4783, 
ontvangen 2 mei 2013. 

 
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
-  Meindert Hobbemastraat 15 het kappen van 1 berk 

wabonummer 4547, verzonden 6 mei 2013. 
-  Spoorzichtlaan 26 het plaatsen van een fietsenberging 

wabonummer 3294, verzonden 14 mei 2013. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit 
genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt 
zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken 
na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:  
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met  
6 weken na publicatie. 

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen  
6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. De termijn start op de dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 
6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 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 reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met  
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie 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. 
U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij 
het beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare 
vergadering op donderdag 30 mei 2013 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 mei 2013
- Vragenuur

Hamerpunten:
-  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning kindertuin en generatietuin  
in Wandelbos Groenendaal

-  Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
-  Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
- Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede
-  Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 

2013
-  Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 2014 

en 2015
-  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland
-  Jaarverslag en jaarrekening 2012  Werkvoorzieningschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)

-  Heemsteedse Dreef 147 het kappen van 1 boom 
wabonummer 4688, verzonden 17 mei 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 299 het kappen van 3 coniferen 
wabonummer 4611, verzonden 17 mei 2013. 

-  Binnenweg 125 wijziging indeling begane grond en 
gevelaanzicht wabonummer 4399,  
verzonden 17 mei 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

dan weggesleept en voor een periode van 13 weken 
opgeslagen bij de bewaarhaven te Amsterdam. Binnen 
die periode kan de gezagvoerder zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten, waaronder 
taxatie-, sleep- en opslagkosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 14 023.

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

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