www.brantjeswijn.nl
Tel. 023-8200170
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Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Eerste paal nieuwbouw Hartekamp een feit

600 wagens met beton nodig,
10 km aan steigers en 400.000 stenen
Heemstede - Op woensdag 14
mei verzamelden ruim 200 belangstellenden om het slaan van
de eerste paal van de nieuwbouw van de Hartekampgroep
aan de Herenweg, bij te wonen.
De voorzitter van de Raad van
Bestuur, Jan Bauer, riep nog
even het afgelegde voortraject
in herinnering. Het nieuwbouwplan heeft nogal wat voeten in de
aarde gehad. Het begon met het
maken van voorzichtige plannen. In 2006 met de gemeentelijke nota Landgoederen en
groene gebieden. De gedateerde bouw moest op termijn vervangen worden. De omstandigheden waarin de 300 bewoners
moesten wonen, werken en recreëren was niet meer van deze

met de gemeente, nutsbedrijven,
belangengroepen zoals natuurorganisaties en de Historische
vereniging. Het huis en het gehele terrein zijn van grote historische waarde waarmee met
zorg dient te worden omgegaan.
Er was enige verzet van de omwonenden tegen de nieuwbouw
ook dat is opgelost.
Woensdag was dus het startsein
voor de bouw van een aantal gebouwen. De bewoners kijken uit
naar het moment dat zij (januari
2016) de sleutel krijgen van hun
ruime behuizing met een eigen
kamer en een aantal wordt uitgevoerd met een eigen douche en
toilet. Gerda, een van de bewoonsters, ziet het helemaal zitten. Tijdens de toespraak van de heer

tijd. Het was een tijd van plannen
en tekeningen maken en overleg

Bauer liet zij zich niet onbetuigd.

**

Zeker
nietder
toen
zij hoorde dat er
Aanbiedingen slagerij
Van
Werff
**
en Supermarkt de Koning pagina 4 en 5.

We zien
u graag
tussen
11 en 17 uur.

Voorjaarsmarkt, voor uw buiten op de kraam:

Walnoot wortelcake een uniéke cake! 4,95
4 croissants (de lekkerste van heel Nederland) 3,95
+ 2 GRATIS

Binnenweg 143 - Heemstede - 023-5282698

maar liefst 600 wagens met beton nodig zijn, 24 kilometer aan
kabels, 400.000 stenen en 10 kilometer aan steigers. Dat dit allemaal nodig is om haar een mooi
nieuwe kamer te geven deed
haar veel en ze begon spontaan
te klappen. Aannemer Van Wijnen had speciaal een antieke
heistelling laten aanrukken. Bewoners en begeleiders mochten
met handkracht de eerste houten
paal slaan. De overige 600 palen zullen via een boortechniek in
de grond verdwijnen zodat het
storende gebonk en getril van
het heiblok wordt vermeden.
Het project kost rond 22 miljoen
euro. Voor dat bedrag krijgen de
bewoners een ‘state of the art’
huisvesting waarin zij met veel
plezier zullen wonen. Het lange
wachten wordt nu snel beloond.
Eric van Westerloo

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
WESTERVELD

AVONDWANDELING
3 JUNI 2014 • 19.00 UUR
Aanmelden via
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

ZONDAG

OPEN
TOT EIND JUNI
VAN 12.00 - 17.00 UUR
(M.U.V. 1E PINKSTERDAG)

WWW.DEOOSTEINDE.NL

www.vosse.nl • info@vosse.nl

TroTs van de keurslager

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Huisgemaakte

sjasliks
elke 4e

GRATIS
Met gratis kanslot

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

Voorjaarsmarkt maakt
leukste winkelstraat
van Nederland
nog leuker
Heemstede - Inmiddels een vaste traditie op de evenementenkalender van de winkeliersvereniging Heemstede is de Voorjaarsmarkt. Dit jaar vindt de grote kramenmarkt plaats op zondag 25 mei. De leukste winkelstraat van ons land zou de leukste niet zijn zonder deze fantastische markt! Het gezellige evenement heeft niet alleen in Heemstede veel fans; ook mensen vanuit omliggende gemeenten zien het bezoeken van deze
markt als ‘vaste prik’. Want nergens vind je zoveel kramen, zoveel
diversiteit en dan ook nog zoveel leuke intermezzo’s: activiteiten
voor kinderen, muzikale optredens en terrasjes. Er wordt ook wel
gezegd dat de Voorjaarsmarkt van Heemstede de grootste van
heel Noord-Holland is.
U kunt de markt bezoeken van 11.00 tot en met 17.00 uur.
De winkels zijn deze zondag trouwens ook geopend! Kijkt
u vooral op de kramen van uw favoriete zaken, daar liggen
absoluut zonnige aanbiedingen! De organiserende winkeliersvereniging Heemstede hoopt natuurlijk op heerlijk stralend
zomerweer. U komt toch ook? De grootste braderie van de regio is met meer dan 350 kramen en ook veel leuke standhouders
van buiten Heemstede een echte aanrader!
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Kerken toen en nu deel 1: Pinksterkerk
Helaas zijn de foto’s van de winkeltjes in de Indische Buurt even
op. Neemt niet weg dat we nog
steeds hopen op nieuwe foto’s.
Dank voor de vele enthousiaste en positieve reacties. We gaan
nu verder met een serie over de
Heemsteedse kerken, overigens
in willekeurige volgorde. We beginnen met de Pinksterkerk op
de Camplaan.
De eerste steen voor deze Gereformeerde Kerk is gelegd op
3 november 1956. In de stijl van
het naoorlogs modernisme is De
Pinksterkerk in 1956-1957 gebouwd onder architectuur van
het bureau Chr. Nielsen, J.H.C.
Spruit en W. van der Kuilen. Gekozen is voor een filigraingevel, bestaande uit betonelementen, waarin gekleurd glas voor de
verlichting zorgt. Aannemer is D.
Versloot te Nieuwerbrug geweest
en de totale kosten bedroegen

400.000 gulden. Op 20 juni 1957
is de kerk geopend door burgenmeester Van Rappard.
Op 15 oktober 2007 presenteerde minister Plasterk van Cultuur
een voorlopige lijst van ‘100 topmonumenten’ uit de wederopbouwperiode tussen 1940 en
1958. Daarop staat ook de Pinksterkerk aan de Camplaan. Intussen is het gebouw opgenomen
op de lijst van beschermde rijksmonumenten. Dit jaar is het het
gasthuis voor de Kunstbeurs geweest. Meer informatie is terug
te vinden op verschillende sites.
De foto van toen is uit de jaren
60. Foto van nu van Harry Opheikens is van mei 2014.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De

Kerkdiensten

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze website www.hv-hb.nl”. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

Dienst
Trefpunt
Bennebroek

Regio - Trefpunt Bennebroek
houdt zondag 25 mei weer
een dienst in het kerkgebouw
aan het Akonietenplein 1. Ds.
J.E.Th. Nak-Visser gaat de
dienst voor, die om 10.00 uur
aanvangt. Tevens Kindercafé.
Zie ook:www.pkntrefpunt.nl.

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

Pinksterkerk nu.

Pinksterkerk, jaren 60.

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375

Nationale tuinweek

Activiteiten voor heel
Nederland en Vlaanderen
Groei & Bloei, de vereniging
voor iedereen die van groen
houdt, organiseert dit jaar
voor de eerste maal de Nationale Tuinweek van 14 tot en
met 21 juni 2014.

Drie thema’s
De Nationale Tuinweek biedt een
programma met voor ieder wat
wils. Jong of oud, iedereen kan
meedoen. Tijdens de Nationale
Tuinweek zijn er drie thema’s.

De grootste tuinvereniging van
Nederland wil meer mensen enthousiast maken om actief te
gaan tuinieren. Tijdens de Nationale Tuinweek zijn er allerlei ‘groene’ activiteiten in de
regio: natuur-educatiewandelingen, groenprojecten in de regio
die hun deuren openen en tuineigenaren die hun eigen tuin
openstellen. De Nationale Tuinweek wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Net zoals Groei
& Bloei lang geleden Moederdag in Nederland introduceerde,
moet ook de Nationale Tuinweek
een begrip worden.

Beleving
Geniet van prachtige bloemen en
planten. Word enthousiast van
het zelf telen van groente en fruit.
Maak van je tuin een verlengstuk
van je woonkamer, ontdek hoe je
met planten insecten in je tuin
kunt krijgen.
Belang van groen
Groen is niet alleen mooi, maar is
ook belangrijk voor onze leefomgeving. Denk aan groene speelplaatsen en schoolpleinen of
mooie parken. Planten zorgen
voor meer bio-diversiteit en zijn
goed voor de waterhuishouding.

Bijzonder Buiten
Er zijn heel veel mooie en bijzondere tuinen in Zuid-Kennemerland. Bezoek en geniet van deze tuinen.
Maar ontdek ook dat er tuinen in
vele soorten en maten zijn. Zelfs
met een klein balkon kun je een
tuintje creëren.
Het programma voor de Nationale Tuinweek in Zuid-Kennemerland is nog volop in ontwikkeling.
De Nationale Tuinweek wordt in
elk geval op zondag 22 juni afgesloten met een Open Tuinendag.
Tuineigenaren stellen die dag
hun tuin open voor bezoekers.
Meer informatie over het programma van Groei & Bloei kunt
u vinden op www.zuid-kennemerland.groei.nl, facebook.com/
GroeiBloeiZuidKennemerland.

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 25 mei, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. C. BleiStrijbos (Haarlem)
Zondag 1 juni, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge
Zondag 8 juni, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Amusante avond tijdens commissievergadering

Opnieuw verwarring
toekomst Manpadslaangebied
Heemstede - In de commissievergadering Ruimte van donderdag 15 mei kwam de toekomst
van het Manpadslaangebied
aan de orde. De commissie had
een jaar terug een adviesgroep/
werkgroep in het leven geroepen
om te komen tot een visie voor
de inrichting van het gebied. Wat
was ook al weer de opdracht en
het mandaat? De commissieleden stonden lelijk te kijk door nu
vol verbazing de update van de
adviesgroep te vernemen.
Heel bijzonder is het dat alle belanghebbenden, bewoners,
buurtbewoners, eigenaren van
panden en gronden samenwerken in deze groep. Zij allen hebben tegengestelde belangen.
Dat ze toch met een visie komen is daarom knap. Voorzitter
van de groep, de heer De Graaff,
bleek een mannetjesputter van
formaat. Glashelder gaf hij een
inkijk hoe de groep te werk was
gegaan.
Nu vinden politici het niet zo
prettig als er anderen zijn die
zich schijnbaar op hun terrein
begeven. Opeens komen dan
de vragen over de status van de
groep, een groep die ze nota bene zelf in het leven hebben geroepen. Partijen probeerden De
Graaff uit met de opmerking dat
er twee leden van zijn groep waren opgestapt. Een van de opgestapte leden, de heer Willenswaard, bleek informatie te hebben gelekt naar D66 en de pers.
Het zelfde lid was ook al, min of
meer gedwongen, vertrokken
als voorzitter van de werkgroep
duurzaamheid.
Hij bracht naar buiten dat er 70
woningen zouden komen in het
gebied. “Volstrekte onzin”, zei De
Graaff. Tijdens een discussie bin-

Heemstede - De komende twee weken besteedt Albert Heijn
extra aandacht aan ‘een dagje bewust’.
De supermarkt biedt klanten een helpende hand bij het kiezen
van lekker gezond! Dit zullen zij doen door middel van leuke
workshops, demonstraties en proeverijen.
In de winkel is een inspiratietafel gemaakt waar klanten gezonde ideeën op kunnen doen.
Daarnaast worden er mooie prijzen weggeven. Dit in samenwerking met diverse lokale bedrijven.
Kans maken op een van de prijzen is heel erg makkelijk. Bij de
inspiratieplek in de winkel liggen kaartjes met de vraag: Wat
doet u om een dagje bewust te zijn? Door de zin aan te vullen
maakt u al kans op een van de ‘bewuste’ prijzen.
Ook is er een leuke kleurplatenactie voor de kinderen waar ook
bewust leuke en lekkere prijzen voor worden weggeven. De
hoofdprijs is een fiets!

nen de werkgroep over hoeveel
woningen in het gehele gebied
zouden passen werd het getal 70
genoemd. Er is geen sprake van
dat dit aantal ooit zou zijn voorgesteld. D66-voorman Van der Linden werd genoemd als twitteraar
van de onjuiste informatie. De
werkgroep werkt achter gesloten
deuren. Raadsleden zijn echter
van harte welkom bij de vergaderingen. Dat de raadsleden daar
geen gebruik van maken ligt volgens De Graaff niet aan de werkgroep. Maas, (PvdA) vond dat De
Graaff de raadsleden maar moest
uitnodigen. Deze laatste verklaarde dat de groep met enige regelmaat rapporteert en de notulen
beschikbaar zijn. Als raadsleden
zich daar niet om bekommeren,
het zij zo.
De avond werd steeds amusanter. Bij een eerder onderwerp op
deze avond over de bouw van
appartementen voor jongeren
met een handicap vond Klaassen (D66) dat ontwikkelaar Pré
Wonen maar eens met de omwonenden moest spreken. Nu
praten de betrokkenen mee over
het Manpad is het weer niet

goed. De commissie wilde na
het echec van de adviesgroep
duurzaamheid en nu weer hun
positie ten opzichte van deze groep, het fenomeen adviesgroepen weer eens op de agenda hebben. Ondanks het gesputter van verschillende fracties hield De Graaff prima stand
en uiteindelijk kon de commissie zich neerleggen bij de stand
van zaken. De groep komt in augustus met een uitgewerkt voorstel. Naast het deel over het
groen in het gebied werken zij
verschillende voorstellen uit wat
er mogelijk is qua woningbouw.
De raadsleden kunnen daarin naar believen ‘winkelen’. Over
de financiële kant van de zaak
doet de groep geen uitspraak.
“Ons ontbreekt de kennis over
bouw en grondprijzen, kosten
van het inrichten van natuur,
fiets en wandelpaden. Nee, hier
bemoeien wij ons niet mee”, verklaarde De Graaf. Het betrekken
van de burgers bij gemeentelijk
plannen staat hoog op de lijst
met prioriteiten van het nieuwe
college.
Eric van Westerloo

Ben & Jerry’s ijs voor twee Heemsteedse wijken
Heemstede - Twee wijken in Heemstede winnen ijs! De IJsprijs van de Postcode Loterij is namelijk op wijkcode 2102 en 2105 in Heemstede gevallen. Vanaf volgende week ontvangen de winnaars
in totaal 2452 bekers ijs.
Inwoners van Heemstede die in de maarttrekking meespeelden met de Postcode Loterij ontvangen
per lot een beker Ben & Jerry’s ijs. Zij hebben een coupon thuisgestuurd gekregen waarmee zij hun
prijs vanaf aankomende week kunnen ophalen bij een locatie in de buurt.

Ook Heemsteedse dichters bij
de Haarlemse Dichtlijn 29 mei
Regio – Op donderdag 29 mei
vindt de Haarlemse Dichtlijn
plaats. Op een zestal podia in
de historische binnenstad van
Haarlem declameren in totaal
100 deelnemers, van amateur tot
beroepsdichter, uit eigen werk,
onder regie van een gastheer
of gastvrouw uit het Haarlemse
culturele leven. Ook de Heemsteedse dichters Mark van Bie-

Lekker bewust bij AH

zen en Marten Janse brengen
hier hun ter verse gelegde woorden ten gehore.
De Haarlemse Dichtlijn werd
voor het eerst gehouden in 2005
en is uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerend evenement waarbij
dichters hun werk delen met het
publiek. De Dichtlijn wordt officieel geopend om 12.00 uur bij

Bibliotheek Zuid-Kennemerland,
Gasthuisstraat 32 in Haarlem,
met medewerking van stadsdichter Nuel Gieles. De Dichtlijn
kent drie rondes op de zes podia en eindigt rond 16.30 uur. De
toegang is gratis.
Van deze Dichtlijn verschijnt op
29 mei een gelegenheidsbundel
die te koop is voor 10 euro, waarin een gedicht van iedere deelnemer is opgenomen.
Meer informatie over de Dichtlijn
en de locaties van de podia op
www.haarlemsedichtlijn.nl.
Bart Jonker

U bent van harte welkom bij AH aan de Blekersvaartweg 57 te
Heemstede.

Nuttige tips

Goed onderhoud verlengt
het leven van uw computer
Heemstede – Een trage computer. Wie kent het niet? Nog
even snel iets willen doen op
de computer en dan heel lang
moeten wachten tot de computer is opgestart, een programma tot leven is gekomen of een
bestand is geopend. Hoe komt
dat ding zo traag?
De meeste spullen die we dagelijks gebruiken, kunnen rekenen op onze goede zorg. Een
auto krijgt jaarlijks een grote onderhoudsbeurt, apparaten in de keuken worden gereinigd, kleren worden gerepareerd en gewassen, fietsbanden worden geplakt. Maar dat
geldt niet voor de computer, die
moet het gewoon doen, dat zijn
we gewend. En dat niet alleen:
hij moet ook snel zijn, en blijven! Vaak wordt een computer
of een laptop al na enkele jaren vervangen door een nieuw
exemplaar terwijl een goed of
beter onderhoud het leven van
uw apparaat flink had kunnen
verlengen.
Een paar tips
We zetten regelmatig documenten op onze computer.
Tekstbestanden nemen niet
veel ruimte in, maar foto’s, liedjes en filmpjes doen dat wel
– deze bestanden zijn vaak
zwaar. Het regelmatig schonen
van oude bestanden en het efficiënt archiveren van bestanden die bewaard moeten worden, besparen veel ruimte!
Onze zoektochten op internet leveren ons niet alleen
veel informatie op maar zorgen ook voor een grote hoeveelheid tijdelijke bestanden en
zgn. cookies. Ook deze bestanden nemen ruimte in. Gooi ze

regelmatig weg. (bijvoorbeeld
maandelijks op een vaste datum)
Nieuw geïnstalleerde programma’s worden elke keer als u uw
computer aanzet mee opgestart. Dit kunt u in uw instellingen voorkomen. Hoe minder
programma’s er worden mee
gestart, hoe sneller uw computer opstart en afsluit.
In de loop van de tijd verzamelt
zich een aanzienlijke hoeveelheid stof aan de binnenkant
van uw pc. Dit stof moet af en
toe worden verwijderd. Dit kan
door de computer te openen en
het stof weg te blazen of voorzichtig weg te vegen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het onderhoud van uw computer of
laptop, neem dan contact op
met Arjan Heusdens van Zola.
Hij kan u goede adviezen geven. Zola zorgt dan voor het
onderhoud zodat u er geen omkijken meer naar heeft.
www.zola.nu voor meer informatie.
Door: Marc van Biezen
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Podia Heemstede presenteert
adembenemende brochure 2014-2015
Heemstede – Trots overhandigde voorzitter Erik Groot van de
Podia Heemstede vorige week woensdag de gloednieuwe seizoenbrochure 2014-2015 van de Podia Heemstede aan wethouder Christa Kuiper. Een brochure waar door velen hard aan
is gewerkt en waarvan het resultaat er mag wezen.
De vernieuwde brochure draagt
het vernieuwde logo van de Podia Heemstede, is prachtig overzichtelijk uitgevoerd en nodigt
direct uit om in te zien en te lezen. Met daarin opgenomen
een adembenemend programma van voorstellingen die menigeen doet watertanden. Podia Heemstede staan voor maar
liefst 4 podia, te weten: Theater
de Luifel, de Oude Kerk, het Oude Slot en het nieuw toegevoegde podium de Pinksterkerk. Van
de Pinksterkerk is door de verrichte akoestische aanpassingen een uitmuntende locatie
gemaakt voor de grotere klassieke muziekuitvoeringen. Programmeurs Adriaan Bruin (Theater de Luifel) en Iris Haeck (Oude Slot, Oude Kerk en Pinksterkerk) hebben werkelijk weer alles op alles gezet om een veelzijdig programma neer te zetten
dat staat als een huis.
In Theater de Luifel maken diverse cabaretiers de bühne onveilig. Wat te denken van Youp
van ’t Hek en Brigitte Kaandorp? Maar tevens de specialisten van de lach als: Eric Koller, De Partizanen, Pieter Derks,
Dolf Jansen, Micha Wertheim en
René van Meurs. Er wordt ‘hoe
dan ook’ gelachen met Jandino
Asporaat. Bij de toneelvoorstellingen onder meer Het Volk en
een oude getrouwe: Fred Delfgauw. Muziektheater tijdloos gemaakt door Angela Groothuizen
die op zoek gaat naar de ‘eeuwi-

ge jeugd’. Of Huub van der Lubbe met een dijk van een optreden, zonder zijn band deze keer.
Documentairemaker, verteller en
muzikant Mondo Leone gaat met
het publiek op zoek naar de verborgen goudstaven van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor het repertoire van het Oude
Slot, de Oude Kerk en de Pinksterkerk geldt een zelfde gevarieerd en hoogstaand programma. In oktober kan Heemstede zich verheugen op de komst
van de broers Jussen, die het publiek in de Oude Kerk betoveren
met hun pianovirtuositeit op de
werken van Beethoven, Schumann en Schubert. Alsmede violiste Liza Ferschtman, die onlangs nog in Amsterdam voor
het koningspaar optrad tijdens
het Bevrijdingsconcert van 5
mei jongstleden. In Heemstede
gaat zij als solist de meerstemmige stukken van Bach spelen.
Sopraan Miranda van Kralingen
brengt samen met pianist Daniel Thonnard het publiek in opperste vervoering. Het Ragazze
Kwartet dat Strawinsky, Ravel en
Prokofjev in kleurrijke en modieuze sferen van de Parijse catwalk neerzet. Een kerstconcert in
de Pinksterkerk: de indrukwekkende Canto Ostinato van Simeon ten Holt, met onder andere
harpiste Gwyneth Wentink. In het
Oude Slot toneel met scènes van
Shakespeare door Gijs Scholten
van Aschat en Pierre Bokma. En
natuurlijk interessante lezingen,

van onder anderen Bas Heijne
en Job Cohen. Wereldmuziek op
de Portugese fadoklanken van
Quatro Ventos en Maria de Fátima. Maar ook jazz met Trio Eric
Timmermans en Denise Jannah.
Kortom: iedereen komt aan zijn
of haar trekken het komende
podiumseizoen. Een voorproefje
hiervan kunt u zien op de Open
Dag van zondag 21 september: zet deze datum alvast in uw
agenda. De nieuwe brochure ligt
op diverse plaatsen, zoals Theater de Luifel en op het gemeentehuis. Online is deze te benaderen op de vernieuwde website
www.podiaheemstede.nl, waar
tevens kaarten besteld kunnen
worden.
Op Facebook: Podia Heemstede.
Bart Jonker

“Schrijf je dit woord nu met een ‘d’ of een ‘t ?”

Doe mee met het Heemsteder dictee!
Heemstede – Qua poëzie
en proza is Nederlands een
taal van ultieme schoonheid.
Maar ook een taal waarin veel
‘schoonheidsfoutjes’ gemaakt
worden. Iedereen worstelt wel
eens met de juiste schrijfwijzen
in het Nederlands. Zelfs hier op
de redactie gebeurd dit, pardon, gebeurt dit. En dan wordt
er snel naar het Groene Boekje gegrepen. Hierdoor ontstond
eigenlijk het idee om het eerste Heemsteder dictee te gaan
organiseren, in samenwerking
met Casca Nova en Bart Jonker Productions. Het dictee

PUZZEL VOLGENDE
WEEK MEE EN

Cadeaucheque
te besteden aan
gordijnen bij

TER WA
ARDE
VAN

Wethouder Christa Kuiper ontvangt de nieuwe brochure uit handen
van voorzitter Erik Groot (Fotografie: Bart Jonker Productions 2014).

vindt plaats op 5 juni. Durft u
deze beproeving aan: lukt het
u om dit dictee met 10 zinnen
foutloos of met zo min mogelijk
fouten uit te schrijven? Meldt u
dan aan voor het Heemsteder
dictee. Het Heemsteder dictee
is een onderlinge krachtmeting
in taal en daardoor spannend
en leerzaam. Er valt een leuke
prijs te winnen. Wie schrijft er
foutloos Nederlands of maakt
de minste spelfouten, zonder
het Groene Boekje te raadplegen? Op 5 juni weten we het.
Schrijf u snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.

WIN!!!

TWIST
LITE SINGLE

A.Donker
Rijwiel en Scooter palace

€ 1000,

-

WIN!!!

- Versnellingen • Shimano Nexus 7
- Remmen • Rollerbrakes achter,
V-brakes voor
- Accu • 234 Wh
- Actieradius tot 65 km*
- Gewicht • 21 kg (excl. accu)

TER WA
ARDE
VAN

€ 1500,

-

Locatie:
De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree 5 euro. Aanvang:
20.00 uur. Aanmelden via telefoon (023) 548 38 28 - keuze 1, maandag t/m donderdag
09.00-16.00 uur of per e-mail:
info@casca.nl.
Bart Jonker

‘Ik wil de
maan’,
voorstelling
voor de
allerkleinsten
Heemstede - Mol ziet voor het
eerst de maan. “Wat is dat voor
moois?’’ Die glinsterende bal wil
hij wel hebben. Maar de maan
uit de lucht plukken is niet zo
makkelijk als hij denkt!
Zondagmiddag 25 mei vanaf
15.00 uur zijn peuters, kleuters
en hun (groot)ouders van harte
welkom in de Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede. Zij kunnen komen luisteren en kijken naar het vertelkastje, waarmee het boek Ik wil
de maan van Jonathan Emmett
wordt verteld. De toegang is gratis.
Meer info en bestellen van kaarten via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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Binnenweg Raadhuisstraat
vrolijkste straat van Nederland
Heemstede – De Leukste straat
van Nederland kreeg zaterdagmiddag even de trotse titel: Vrolijkste straat van Nederland. De
Rejoice Brass Band liep, kronkelde, danste zich een weg door
het wandelende publiek dat direct een vrolijk gezicht trok. Caribische klanken maken mensen
vrolijk. Ze heten niet voor niks
REJOICE, feest maken, dat kunnen ze. Bestuurslid van de Winkeliersvereniging, WCH, Alexander Mengerink van de Roos, was
vorige week even bij de kapper
Shine in de Raadhuisstraat en
daar ontstond tijdens het knippen een gesprekje over de aan-

trekkelijkheid van de Raadhuisstraat en Binnenweg. De kapper had het over vrolijkheid en
kwam met de Brass Band Rejoice op de proppen. Dat kon hij
wel regelen. Uit de hele Randstad kwamen ze opdagen. Uit
Almere, Purmerend, Hoofddorp,
dansers, danseressen, percussie en een koperblazer. Allemaal vrolijke mensen met een
ritme waar je maar moeilijk stil
blijft staan. Mensen gingen gewoon meedeinen en meedansen. Nu hielp het zonnetje natuurlijk wel mee om dat mediterrane sfeertje te krijgen. Iedereen
had dan ook dat grauwe van het

vorige weekend goed opgeborgen, want vanaf nu is het WinkelCentrum niet alleen de Leukste Straat van Nederland sinds
januari 2014 maar sinds 17 mei
2014 ook de vrolijkste. Alexander loopt er keurig gekapt bij, hij
kan volgende week bij de voorjaarmarkt vóór de kramen langs
lopen. Een traditionele voorjaarsmarkt met een zonnetje waar
kapper Shine voor mag zorgen.
Laat de zon maar schijnen, dan
komt de vrolijkheid vanzelf weer
in de Leukste Straat van Nederland, want met die activiteiten
blijf je die mooie naam houden.
Ton van den Brink

Streekmarkt op de
Dinkelhoeve
Heemstede - Op zaterdag 24 mei van 12.00 tot 16.00 uur wordt
er een heuse, en unieke streekmarkt georganiseerd op de Dinkelhoeve Heemstede. U vindt er uiteenlopende lokale
producten, zoals naast de u welbekende Heemsteedse melk:
Heemsteedse honing, Hillegomse bloemen, groente en fruit uit
Heemstede en de Haarlemmermeer, ambachtelijk geproduceerde bonbons uit Heemstede, hout (meubels, (kaas)planken e.v.)
uit de regio, jam uit Haarlemmermeer, Heemsteedse superfoods
en nog veel meer.
Daarnaast is 24 mei ook nog eens de startdatum van de verkoop
van ambachtelijke biologische boerenkaas, en ambachtelijk biologisch ijs van de Dinkelhoeve. Uiteraard te proeven én te verkrijgen tijdens de streekmarkt.
De nieuwe wethouder ‘duurzaamheid’, de heer Remco Ates is
bereid gevonden tijdens de streekmarkt de kaas- en ijsmakerij van de Dinkelhoeve officieel te openen. Hij zal dit doen om
12.00 uur. Uiteraard kunt u – na de opening – de kaas- en ijsmakerij bezichtigen.
De Dinkelhoeve vindt u aan de Herenweg 61 in Heemstede.
Bereikbaar via 023 - 5283316 / 06 – 45306453.
Mail: info@dedinkelhoeve.nl of kijk op www.dedinkelhoeve.nl.

Nieuwbouw rondom Watertoren:
Wie wacht er nu op wie?
Heemstede – Er is vertraging
ontstaan in de plannen voor de
bouw van appartementen voor
jongeren met een lichtverstandelijke handicap.
Het zal wellicht aan de onervarenheid van de nieuwe commissie Ruimte liggen, maar het collectieve geheugenverlies was
een aantal mensen opgevallen. De particuliere initiatiefnemers kwamen buiten de agenda om de commissie erop wijzen
dat er momenteel een patstelling is ontstaan. Samen met de
toekomstige verhuurder Pré Wonen, hadden de inititatiefnemers
plannen gemaakt en aan de gemeente voorgelegd en de commissie. Iedereen werkte vol enthousiasme mee. Een van de omwonenden maakte bezwaar. Zijn
juist aangeschafte appartement,
nabij de watertoren, zou minder
waard worden en zijn uitzicht
worden belemmerd. De commis-

sie besloot toen eerst maar eens
verder te kijken. Was dit de juiste plek, waren er alternatieven
en zo meer. Voormalig wethouder ruimte Van de Stadt wist toen
al te melden dat er geen andere locatie beschikbaar was. Vervolgens gebeurde er niets. De
grond rond de watertoren is van
de gemeente en veel andere lapjes grond dus alternatieven heeft
de gemeente niet. Toen werd
het stil. Een van de initiatiefnemers kwam de commissie er op
wijzen dat er nu haast gemaakt
moest worden. De zorg voor deze groep valt dadelijk onder de
nieuwe wetgeving. De Provincie
verstrekt 100.000 euro subsidie
op voorwaarde de er nog dit jaar
met de bouw wordt gestart. Het
gesprek met de omwonenden
had plaatsgevonden. Men dacht
dat er wel een claim van planschade uit zou rollen al is dat
nog niet concreet. De planscha-

de komt overigens voor rekening
van de eigenaar van het nieuwe complex. Exacte gegevens
hierover ontbreken. De commissie Ruimte bleek te wachten op
een bouwaanvraag van Pré Wonen. Pré Wonen wachtte op de
commissie of die de bouw op
deze locatie wel zou toestaan.
Zo bleef iedereen op iedereen
wachten. Van Vlijmen (CDA) kon
zich nog herinneren dat de commissie eerder al 200.000 euro
had toegezegd en vond dat Pré
Wonen nu aan zet was. De oplossing, de kersverse wethouder
Ates wordt op pad gestuurd om
met Pré Wonen en de initiatiefnemers af te stemmen. De locatie lijkt nu geen probleem meer,
dus er kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Als die er ligt kan de gemeenteraad alsnog bijsturen als dat nodig blijkt. Probleem opgelost.
Eric van Westerloo
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Open dag Paswerk groot succes
Regio - Een zaterdag en schitterend voorjaarsweer. Dat is een
echte vrijetijdscombinatie. Toch namen maar liefst 600 mensen de moeite om naar de Open dag van Paswerk te gaan. Veel
van deze bezoekers kwamen vanwege het mooie weer op de
fiets naar het bedrijfscomplex in Cruquius-Oost.
Daar konden zij op 15 bedrijfsafdelingen zien wie er werken en welke werkzaamheden
er worden uitgevoerd. Die bedrijven werken in heel verschillende branches, zoals groenvoorziening,
postbezorging,

schoonmaak, verpakken, montage, fietsstallingen, grafisch,
etc. Paswerk wordt daarom wel
‘het meest bekende, onbekende
bedrijf in de regio’ genoemd.
Iedereen kent de naam Paswerk en velen hebben een idee

Demonstratie van diverse groenvoorziening voertuigen tijdens de open
dag. Paswerk Groen verricht groenvoorziening voor onder meer de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Haarlemmerliede, maar ook voor Recreatieschap Noord-Holland en Ikea Haarlem. (Foto: Noortje Dalhuijsen.)

wat voor een bedrijf het is. Maar
slechts weinigen weten wat er
echt allemaal gebeurt. De open
dag bood belangstellenden een
‘blik in de keuken’. Veel bezoekers waren verrast over de diversiteit van het werk en over
de trots van de medewerkers op
hun werk.
Bij sociale onderneming Paswerk werken 1.000 mensen die
op eigen houtje niet zo gemakkelijk een baan bij een werkgever kunnen vinden. Tweederde van deze medewerkers werkt
voor externe werkgevers en opdrachtgevers. Paswerk bemiddelt steeds meer medewerkers
naar banen buiten de eigen Paswerkbedrijven. Dat is ‘arbeidsbemiddeling plus’: werkbemiddeling, werkplektrainingen, begeleiding, ontzorgen van de werkgever. Tijdens de open dag hebben 30 wethouders en gemeenteraadsleden van de vijf Paswerk
gemeenten voor middel van
rondleidingen kennis gemaakt
met het bedrijf. Naast nieuwe
raadsleden en wethouders waren er ook die in de nieuwe raadsperiode 2014-2018 sociale zaken voor het eerst in hun takenpakket hebben gekregen. Door
decentralisatie van Rijk naar gemeenten en tegelijkertijd bezuinigingen wordt de rol van de gemeenten groter en zwaarder.
Paswerk heeft zich in de afgelopen jaren bewezen met het arbeidsfit maken van werkzoekenden in allerlei categorieën. Daarbij wordt gewerkt in opdracht
van gemeenten, UWV en werkgevers.

Ook op de Voorjaarsmarkt!

Kleurrijke manden uit Afrika
Heemstede - Je kunt er speelgoed in opbergen, tijdschriften
en spullen die je even niet kwijt
kunt. Manden om mee naar de
markt te gaan of om de spullen
in mee te nemen naar het strand.
Praktische wasmanden in verschillende maten.
De manden uit Senegal worden
gemaakt in het dorpje Mekhe.
Het ambacht wordt alleen door
vrouwen beoefend en gaat over
van moeder op dochter en kleindochter. Vroeger had men geen
kasten en werden de manden
als opbergruimte voor bijvoorbeeld kleding gebruikt. Tegenwoordig ook om andere spullen in op te bergen. De manden
worden gemaakt van gedroogde rietstengels uit de omgeving.
Zowel de mannen als vrouwen
gaan in de regentijd naar de rivier om het groene riet te snijden
Daarna leggen ze het riet op het
veld om gedurende vijf dagen in
de zon te drogen.
De mandenmaaksters kopen
het gedroogde riet elke maandag op de grote markt in Ngave,

een centrumplaats bekend vanwege het ambachtelijke mandwerk. Het kleurrijke plastic dat
gebruikt wordt om de rietstengels te bundelen – wat met een
grote naald gebeurt - zijn afvalresten uit een fabriek in Dakar
waar plastic bidmatten gemaakt
worden.
De manden worden stuk voor
stuk met de hand gemaakt. In de
droge tijd, van oktober tot april,
wordt vooral buiten gewerkt in
de schaduw van grote bomen.
In de regentijd werken de vrouwen als het regent binnen of onder een afdak. De vrouwen werken in hun eigen leefomgeving
en krijgen per mand betaald. Elke vrouw maakt ongeveer 15
manden per maand. Bij grote
opdrachten wordt de order verdeeld onder meerdere families.
Ook in Madagaskar en Niger
worden manden gemaakt in familiebedrijfjes, door vrouwen. De
manden uit Madagaskar worden gemaakt van pensy, geplet
waterriet en geverfd met natuurlijke verfstoffen. De manden

uit Niger worden gemaakt van
palmblad en met ecologisch gelooid leer afgewerkt.
Decoratieve manden zijn al jaren
een hit. Niet zo vreemd: in elke
hal, woonkamer of kinderkamer
komen deze authentieke, handgemaakte manden goed tot hun
recht. En dat is mooi meegenomen voor de makers, zij kunnen
hierdoor wat geld sparen voor
noodzakelijke voorzieningen als
medicijnen en schoolspullen én
voor de aanschaf van schapen,
kippen of een ezel.
De kleurrijke of naturelkleurige
manden uit Senegal, Niger en
Madagaskar zijn in allerlei modellen verkrijgbaar in de Wereldwinkel, de fairtrade cadeauwinkel aan de Raadhuisstraat 29 in
Heemstede.

Succes voor GSV Heemstede

Irene de Vries turnt
naar 2e plaats
Heemstede - Zaterdag 17 mei
vonden in Beverwijk de districtsfinales turnen plaats in
de D1 en in de 4de divisie.
De beste meisjes van de regio
streden tegen turnsters van
andere regio’s uit het gebied
tussen Texel, Haarlem, Almere en Tiel.
Van de sectie turnen van GSV
Heemstede waren Irene de
Vries en Dominique Dolan,
door uitstekende kwalificaties
in voorrondes en regiofinale,
tot deze finale doorgedrongen.
Als eerste was Irene de Vries,
het jongste turntalent van GSV
Heemstede, aan de beurt. Zij
turnt bij de instappers in de
D1. Op de sprong liet ze een
supermooie salto zien, waarvoor ze een score van 13.55
kreeg, die de hoogste was
van de 27 deelneemsters. Met
de brugoefening scoorde ze
met hoge zwaaien ook een
13.55. De balkoefening turnde
ze heel strak, met een mooie
handstand en stabiele sprongen. Helaas rolde ze scheef bij
de koprol, wat een val van de
balk betekende, en dus 1 punt
aftrek. De laatste oefening was
de vloer. Ze sprong weer een
mooie arabier flick flack en
kwam goed uit haar overslag.
Met een 12.35 een goed cijfer.

Fiets mee voor
Jong Nederland
Bennebroek

Regio - Door mee te doen aan
de Verenigingenfietsdag in Bennebroek, verdient u voor Jong
Nederland Bennebroek geld
voor in de clubkas.
In 2013 is er door ouders, leden
en vrijwilligers in totaal 195,00
euro voor Jong Nederland Bennebroek bij elkaar gefietst. Dit
jaar misschien wel weer!
Alle fietsliefhebbers zijn welkom.
Bij een uitgereden tocht van 15

Alles opgeteld gaf dit een totaalscore van 52.350 en daarmee kwam ze op het podium
met een uitstekende tweede
plaats.
De tweede turnster van GSV
Heemstede was Dominique
Dolan. De verwachtingen waren hoog gespannen, want
bij de vorige wedstrijd was ze
derde geworden en nu hoopte ze weer op een podiumplek. Ze begon bij de sprong
met een half in half uit. Voor
de eerste sprong kreeg ze een
11.60 en dat resulteerde in
een vijfde plaats. Haar brugoefening ging super goed,
mooie kippen en hoge zwaaien, met een 11.70 de zesde
plaats. Helaas ging het mis op
de balk. Bij de radslag viel ze
van de balk. Ook haar sprongen kon ze niet in een goede verbinding turnen en dat
geeft aftrek. De vloeroefening
ging wel weer zoals zij hem
kan doen met een arabier flick
flack salto, een overslag salto
en losse radslag. Met een zestiende plaats was ze niet tevreden over zichzelf, maar ze
heeft wel goed geturnd.
Voor Irene was dit de laatste
uitwedstrijd, Dominique mag
volgende week in Amsterdam
nog een teamwedstrijd turnen.

kilometer ontvangt de club van
de Rabobank per deelnemer
5 euro en bij een tocht van 30
kilometer 10 euro per deelnemer.
Deelname is gratis, verzamelen
om 9.15 uur bij Jong Nederland
Bennebroek (Schoollaan 98a te
Bennebroek). Om 9.30 uur fietst
de groep naar het startpunt
voetbalclub SV Hillegom (van
den Endelaan 7 te Hillegom).
Rechtstreeks starten vanaf SV
Hillegom kan ook tussen 9.30 en
11.00 uur. Routebeschrijving bij
de start. Finishen kan tot 15.00
uur bij de opstapplaats. (Startpunt is tevens eindpunt).

16 de Heemsteder

• 21 mei 2014
Leuke prijzen in kader van
aspergedag, bij Lucas primeurs

Nu ook met bakfietsen
de Leidsevaart over

Geniebrug in gebruik genomen

Heemstede - Vanaf 2002 werd
er al over gesproken. De renovatie en aanpassingen aan de
Geniebrug over de Leidsevaart.
Het maakt onderdeel uit van de
‘Fietsnota’ van de gemeente. In
deze nota zijn in die tijd de door
de Fietsersbond gesignaleerde
knelpunten geïnventariseerd en
opgenomen. Nu, twaalf jaar later, is de aanpassing van de Geniebrug over de Leidsevaart, nabij de Kohnstammlaan, een feit.
Verkeerswethouder Pieter van
de Stadt verrichtte woensdag 14
mei de openingshandelingen. Hij

deed het voor deze gelegenheid
samen met zijn jongste dochter
Livia. De gedachte achter de renovatie en uitbreiding van de
brug was het scheppen van de
mogelijkheid om ook met de tegenwoordig moderne bakfietsen
de Leidsevaart over te steken. Er
is een hellingbaan geconstrueerd waardoor ook grote fietsen
zoals ligfietsen en de verschillende soorten bakfietsen zonder af te stappen de brug kunnen gebruiken. De hekken rond
de brug maken de oversteek veilig en het per ongeluk op de rij-

Nieuw veelbelovend seizoen
CruquiusConcerten
Regio – het belooft een bijzonder seizoen te worden dat
Cruquiusconcerten organiseert,
met bekende namen als Frederieke Saeijs, Maarten Engeltjes, Liza Ferschtman en het Osiris Trio, maar ook nieuwe talentvolle musici, zoals altvioliste Da-

na Zemstov, mezzo-sopraan Karin Strobos samen met Daria
van den Bercken en Felicia van
den End. Of komt u liever luisteren naar de muziek van Brahms
door Klára Würtz en violist Kristóf Baráti, of naar het strijkkwartet van Beethoven door het Du-

baan van de Leidsevaart komen
is daarmee ook voorkomen. Onder belangstelling van de omwonenden werd het een eenvoudige doch gepaste opening.
Slechts één klacht viel er te horen. “Mag er een paaltje komen
bij de ingang? Automobilisten
die er niet bekend zijn hebben
nog steeds de neiging de brug
op te rijden. Met een paaltje
wordt ook dat een stuk veiliger.”
Het is niet bekend of de wethouder deze tip nog laat uitvoeren.
Eric van Westerloo

dok strijkkwartet. Muziek van
Hans Kox is te horen door het
Fresco Trio en Shostakovich is te
horen bij het Floreal strijkkwartet
en bij Trio Bidace met o.a. klarinettiste Celesta Zewald.
Alle concerten vinden plaats in
de Waterschapzaal van Museum de Cruquius in Cruquius. Kijk
voor meer informatie en het bestellen van kaarten op:
www.CruquiusConcerten.nl.

Ook aanwezig op de Voorjaarsmarkt

KWF vele handen maken licht werk
Heemstede - KWF Heemstede grijpt de voorjaarsmarkt, aanstaande zondag, aan om collectanten en wijkhoofden te wer-

ven. Vrijwilligers bemannen deze zondag, 25 mei, de stand en
hopen plaatsgenoten te overtuigen om zich in te zetten voor het

fonds. Om aandacht te trekken
heeft KWF Heemstede dit jaar
leuke activiteiten voor kinderen,
zoals een grabbelton, nagels lakken en schminken.
“Een van de doelen van KWF is
het onder de aandacht brengen van de strijd tegen kanker”,
zegt Pascale Zwaan, bestuurslid in Heemstede. “Door deel te
nemen aan de voorjaarsmarkt
vestigen we de aandacht op de
strijd die heel veel mensen helaas moeten leveren, maar gelukkig ook steeds vaker winnen.
Wie zich wil opgeven als collectant of als wijkhoofd, kan dat gewoon bij ons aan de stand doen.
Al willen mensen maar een paar
straten lopen. Alle hulp is zeer
welkom. De collecteweek is van
1 tot 6 september dit jaar.

Heemstede - Het was afgelopen zaterdag weer een geslaagde aspergedag bij Lucas
primeurs in de Jan van Goyenstraat, ook dit jaar stonden de
klanten in de rij om hun asperges gratis te laten schillen. Bij
aankoop vanaf een kilo asperges mocht de klant een asperge steken uit het daarvoor gemaakte ‘asperge-bed’, aan ieder gestoken asperge zat een
prijs verbonden.
Van een aspergeschiller tot een
ice-watch horloge, ook waren
er nog twee hoofdprijzen beschikbaar gesteld door juwelier
Van Velthoven een skav horloge en een waarde cheque t.w.v.
250,- euro. Winnaar van het
skav horloge is Dimitri Schouw
en de waarde cheque is mevrouw Hoogeveen.

Doe mee met
de Knutselclub

Heemstede - Woensdagmiddag
is knutselmiddag, voor meisjes én jongens van 5 tot en met
10 jaar. Samen met knutseljuf
Renate maken jongens én meisjes iedere week weer leuke en
originele dingen. Er wordt gewerkt met hout, stof, papier, verf,
kralen etc. De kinderen maken
op woensdag 28 mei een vogel

van papier. De Knutselclub (5-10
jaar) is elke woensdag van 13.30
tot 15.15 uur in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per
keer zijn: 4,00 euro, een kaart
voor 10 keer kost 37,50 euro. Kinderen graag per keer van te tevoren aanmelden: 023-548 38 28
– kies 1. (op werkdagen tussen
9 en 12 uur). Kinderen die zich
van te voren hebben aangemeld
gaan voor. Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Nieuwe deelnemers gezocht
voor Drie Dagen Afslanktest
Heemstede - Voor de Drie Dagen Afslanktest is Annemarie
Dohmen van de Welzijnspraktijk
Heemstede op zoek naar mensen uit Heemstede en omgeving om de nieuwe 3-Day try-out
pakketten te proberen!
Dit is een unieke kans om op een
makkelijke manier kennis te maken met de Herbalife voeding
én direct je eerste resultaat te
boeken! De kandidaten die Annemarie zoekt moeten voldoen

aan een aantal voorwaarden.
Wilt u een of twee maatjes minder? Wilt u spieren opbouwen?
Of heeft u de wens om weer fit
en strak te worden na zwangerschap? Dan bent u de persoon
die Annemarie zoekt.
Waaruit bestaat de 3-Day
try-out?
Het loont de moeite om deel te
nemen. Zo bestaat de 3-Day
try-out uit een gratis welzijnsevaluatie, een volledige lichaams- en voedingsanalyse, krijgt u begeleiding van een
persoonlijke coach en heeft u
recht op een gratis smaaktest
plus drie dagen voeding, een
maaltijdplan en advies evenals
begeleiding.
Interesse? Meldt u aan bij Annemarie via: info@welzijnspraktijkheemstede.nl of bel 06 424 12
085.

18 de Heemsteder

• 21 mei 2014

Familietoernooi bij
HBC Tafeltennis

Heemstede – Zaterdag werd
bij tafeltennisvereniging HBC
het jaarlijkse Familietoernooi
gehouden. Jeugdleden vormden een dubbelteam met een
familielid en streden in sportiviteit en gezelligheid om de
prijzen!
Sommige koppels hadden
de afgelopen weken gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om te trainen. Dit was
dan ook goed zichtbaar! De
teams waren door de organisatie op sterkte verdeeld over
diverse categorieën. In poule D werden Jori Versteeg en
vader René de kampioenen!
Zij eindigden voor het duo Simon en Rik van Leeuwen dat
knap tweede werd. Bij de Cpoule moest er op het eind
games geteld worden om te
bepalen wie er op de tweede
plek was geëindigd. Joris en
Maarten Carpay bleken het
beste gemiddelde te hebben.
Winnaars in deze categorie
werden Floris en Paul Kemp!
Zij bleven ongeslagen. Een
klasse hoger, in de B-poule, hoefde er niet gerekend
te worden. Floris en Ben Hamaker werden overtuigend
de winnaars en Anna en Peter Dijkstra behaalden keurig de tweede plaats. Poule A
bestond uit veel kanshebbers
voor de prijzen. Vooral omdat
de ouders ook al vaker getafeltennist hadden. Na zeer
spannende en lange wedstrijden werden Sven Fransen
en vader Edo keurig tweede
maar de titel ging naar Damian en Dennis Bakker! Zij werden de grote kampioenen en
ontvingen hierdoor ook nog
eens de mooie wisselbeker
die zij voor een jaar lang mee
naar huis mogen nemen. Alle foto’s die deze dag zijn gemaakt kunt u bekijken via
www.hbctafeltennis.nl.

Diplomazwemmen
17 mei 2014

Zaterdag 17 mei was er diplomazwemmen bij SportPlaza Groenendaal. De volgende
kinderen hebben hun zwemdiploma gehaald.

Leny Beliën koninklijk onderscheiden
Heemstede - Vrijdag 16 mei
heeft de burgemeester mevrouw
Heeremans, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis aan Leny Beliën een Koninklijke onderscheiding uitgereikt
voor haar verdiensten voor de gemeenschap en in het bijzonder
voor haar activiteiten voor GSV
Heemstede, de KBO en andere
organisaties in de gemeente. Mevrouw Heeremans memoreerde

Honkbal

Broodnodige dubbele winst
brengt RCH naar 6e plaats
Heemstede - Het was dan wel
tegen de nummer laatst van
de Overgangsklasse, maar de
vreugde over de dubbele winst
tegen Tex Town Tigers was er
niet minder om. De Racing deelt
nu met Double Stars de 5e en 6e
plaats en heeft plaatsing voor de
play-offs in eigen hand. Maar
het resterende programma van
de eerste competitiehelft is niet
makkelijk. Het slotweekend, met
de dubbel tegen Sparks, kan wel
eens cruciaal worden.
Zaterdag, in Enschede, ging het
direct van een leien dakje. Een
opeenstapeling van veldfouten

bracht meteen al Andy Raaff,
Jessey de Jong en Ferd van Stekelenburg over de thuisplaat en
met het vooruitzicht van 3 wedstrijden in 4 dagen werd gehoopt
op een overwinning in 7 innings.
Maar zo gemakkelijk ging het
niet. Op het werpen van Robin
van Eis kwamen de Tigers in de
2e inning via 2 honkslagen terug
tot 1-3 en duurde het tot de 4e
slagbeurt voordat Tommy Vader
na geraakt werper, een gestolen
honk en een veldfout de 1-4 kon
scoren. In de 6e inning ging RCH
eindelijk op eigen kracht scoren.
Na een double van de uit Ame-

dat Leny van 1975 tot 1993 actief is geweest met het elke week
maken van de misboekjes voor de
kerk. Sinds 1982 is Leny secretaris
van de Heemsteedse gymnastiek
en sportvereniging GSV Heemstede, in welke hoedanigheid
zij eerste aanspreekpunt is voor
vele overheidsinstanties en sportbonden. Als spil in de vereniging
regelt ze allerlei bestuurlijke zaken. Voor de Katholieke Bond

voor Ouderen zet Leny zich sinds
1998 in om per jaar zes dagtochten en een vakantieweek vlekkeloos te laten verlopen. Bovendien is ze betrokken bij de organisatie van de soos en geeft mede leiding aan het koor. De conclusie van de burgemeester is dat
Leny een druk mens is dat zich
al vele jaren geheel belangeloos
breed in zet voor de samenleving.
In het bijzijn van Leny´s echtgenoot, kinderen, familieleden en
vertegenwoordigers van GSV
Heemstede en de KBO was het
voor burgemeester Heeremans
een grote eer haar mee te delen
dat het Zijne Majesteit de Koning
heeft behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en haar de bijbehorende oorkonde te mogen overhandigen en versierselen op te spelden. Na het heffen van het glas
`Oranjebitter` of `Jus d´Orange`
konden alle aanwezigen haar feliciteren met de prachtige onderscheiding.

rika teruggekeerde Victor Draijer en hits van Ferd van Stekelenburg en Mark Smit was de voorsprong uitgebouwd tot 1-6 en
was de weerstand van TTT gebroken. Robin van Eis werd met
het oog op het zware programma na 5 innings (6-1-3-1) gewisseld voor Dion Steyl, die zijn vermoeienissen van 4 dagen eerder
(128 ballen tegen Double Stars!)
had overwonnen en de wedstrijd
met 6-3-3-0 moeiteloos uitgooide. In de slotinning gaven Reggie Valpoort en Lex Leijenaar,
beiden na doubles en met hulp
van een single van Jessey de
Jong, de score nog een wat prettiger aanzien: 1-8.
Ook zondag in Heemstede leidde de Racing na één inning al
met 3-0 na 4 wijd voor achtereenvolgens Victor Draijer, Ferd
van Stekelenburg en Donny Ha-

melink en hits van Mark Smit en
Tommy Vader. Het regende trouwens vrije lopen wegens 4 wijd,
maar liefst 17, waarvan alleen al 4
x voor Ferd, die er zichtbaar geirriteerd door raakte. Daardoor
kwam RCH maar tot 7 honkslagen: 2 voor Andy Raaff en Tommy Vader en 3 (2 singles + 1
double) voor Mark Smit. Na een
Enschedese tegenrun in de 4e
inning antwoordde RCH direct
via Lex Leijenaar, Andy Raaff en
Ferd van Stekelenburg: 6-1. In
de 6e slagbeurt, waarin ook TTT
één maal scoorde, zorgden Donny Hamelink en Mark Smit voor
de 8-2 tussenstand en leek de
strijd gestreden. Maar in de 7e
inning, waarin startend werper
Marcel Timmer zijn aantal worpen tot 108 zag uitgroeien, slonk
de Heemsteedse voorsprong tot
8-4 na 1 x 4 wijd en 2 honksla-

Diploma A
Tohid Abdullazade, Qadir Abdullazade, Giulio Allebes, Jill
Bakker, Isis Beek, Otto Blok,
Destiny Bon, Brandon Breedveld, Nils Dielman , Lieve Gilding, Olivier de Jong, Job
Klein, Rosanne van Leeuwen,
Guus van Lieshout, Branko Opdam, Erdal Özcan, Stijn
Reijsoo, Ilana Righarts, Chrisje Rovers, Quinty Sijsenaar,
Tibbe Sinnige, Alisa Versteeg,
Philip van Wijk.
Diploma B
Balou Bontekoe, Nina Bontekoe, Stan Brusman, Tariq Boughmari, Fabe Dekker, Tim van Eekelen, Mijndert Engel, Thijs van Goor, Elfie van Harte, Luce van Harte, Ivan Holdorp, Take vd
Hulst, Phileine Jansen, Willem
Kok, Ricardo Korzelius, Menno Maas, Tycho Polak, Luca
van Riek, Sam Roozen, Thijmen Scheepstra, Evi Smolenaars, Floortje Stigter, Lise
Stiphout, Lynn Stoffers, Tamara Tijdeman, Finette Vergnes, Karel Voogd, Elvira Warmerdam, Yara vd. Werf, Paul
Westerveld.
Diploma C
Reinier Brinck, Figo van Duuren, Jesse Gerritsen, Jasper
Haavekost, Joris van der Hoeven, Loek Kramer, Tom Rijkaart, Derek Vink, Sofie van
Willigen.
Alle kinderen van harte gefeliciteerd!

gen, waarvan 1 double. Daarop
mocht Lars Werkman de wedstrijd in de laatste 2 slagbeurten
tot een goed einde brengen, hetgeen hij met 1-0-3-0 naar behoren deed. Aanstaande zaterdag
ontvangt de Racing de nummer
3 van de ranglijst Orioles. De return op zondag in Bergschenhoek vangt aan om 14.30 uur.
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Geslaagd bezoek uit Bad Pyrmont
Heemstede – In het weekend van 16 tot en mei hebben
21 personen uit zustergemeente Bad Pyrmont een bezoek ge-

bracht aan Heemstede. De verwelkoming had plaats in het
raadhuis door de gemeentesecretaris evenals door nieuw-

De groepsfoto is zaterdagavond gemaakt na het souper in een zaal
van de Pinksterkerk.

bakken
wethouder
Remco
Ates, die zelf vorig jaar de Duitse jumelagegemeente bezocht.
Met het oog op de aanstaande
burgemeestersverkiezing in Pyrmont moest mevrouw Elke Christina Roeder verstek laten gaan, maar zij werd waardig
vervangen door Marianne Weiland en Elvira Raudies. Zaterdag
is onder andere een rondvaart
gemaakt in de Haarlemse grachten
en zondag werd het gezelschap
rondgeleid in het Cruquiusmuseum. Begunstigd door het prachtige weer zijn de vriendschapsbanden verstevigd. Van 19 tot 22
juni zal een groep leden van de
Heemsteedse Kring voor Internationale
Vriendschap
een
bezoek brengen aan Royal Leamington Spa in middenEngeland. Belangstellenden in
een
uitwisselingsprogramma
kunnen contact opnemen met de
nieuwe voorzitter, de heer Leon
Christophe, e-mail: ciachristophe@quicknet.nl.

VEW verliest eerste nacompetitie duel
Heemstede - In een attractief voetbalduel trok Volhardt en
Werkt (VEW) uit Heemstede afgelopen zaterdag aan het kortste eind. VEW strijdt om promotie in de nacompetitie tegen
Roda’ 23. Wie over twee wedstrijden de betere is gaat door
naar de volgende ronde voor promotie naar de 3de klasse zaterdag. Roda’23 uit Amstelveen won afgelopen zaterdag de
eerste wedstrijd met 1-2 aan de sportparklaan in Heemstede.
VEW kende geen zenuwen aan
het begin van het duel en overrompelde Roda’23 in de beginfase. Na tien minuten spelen had
Bob de Leeuw de bekroning op
het spel van VEW kunnen geven. Nadat hij een prima VEWaanval dacht af te ronden, bleek
zijn doelpoging tot ieders verbazing nog voor de lijn te zijn weggehaald door een verdediger van
Roda’23. Na deze unieke mogelijkheid om op voorsprong te komen pakte Roda’23 het initiatief over van VEW. VEW kwam er
steeds minder aan te pas in het
verloop van de eerste helft. Door
het goede technisch verzorgd
spel nam de druk op het doel
van VEW steeds verder toe. Het
was dan ook niet verwonder-

lijk dat Roda’23 kansen kreeg.
Jammer was wel dat het doelpunt, wat al een tijdje in de lucht
hing, door een misverstand tussen spelers van VEW werd ingeleid. Zowel Paul van Marsbergen
als Jelle Straetemans dacht dat
de ander de bal wel zou wegwerken. Maar dat deed geen van
beide en hierdoor kwam Roda’23
halverwege de eerste helft op
voorsprong. Roda’23 bleef in die
fase van de wedstrijd de betere ploeg en moest voor rust ook
nog een tweede treffer incasseren. Na rust kwam VEW meer in
haar spel en dat leidde er toe dat
VEW steeds beter partij kon geven. Er werd meer en meer op
de helft van Roda’23 gespeeld.
Mede omdat Jeroen Veltenaar

in de rust in het veld was gekomen voor Bob de Leeuw kon
VEW meer druk naar voren zetten. Veel kansen leverden al die
inspanningen echter niet op. Tot
tien minuten voor tijd. Via een
mooi opgezette aanval werd
vanaf de zijkant Bo van Iperen, rond de 11 meter in stelling
gebracht. Deze wilde de keeper omspelen maar werd onreglementair neergehaald. Dit leverde VEW een penalty op. Micheal Roesler bracht VEW, vanaf
11 meter, terug in de wedstrijd.
In de resterende minuten kon
VEW echter geen potten meer
breken. De technische staf en de
spelers van VEW zullen echt alles op alles moeten zetten, willen
ze komende zaterdag als winnaar van deze tweestrijd van het
veld stappen.
Minimaal twee doelpunten moet
VEW met uw steun kunnen maken. Dus kom aanstaande zaterdag naar het complex van Roda’23 in Amstelveen om VEW
aan te moedigen.

Evenementen bij RCH

Heemstede - De laatste competitiewedstrijden zijn afgelopen
week gespeeld en dat betekent dat RCH zich gaat opmaken voor
enkele fantastische evenementen.
Vandaag, woensdag 21 mei wordt de Open Dag gehouden. Kennismaken met RCH kan op deze dag. Zaterdag 24 mei is een echte toernooidag van ’s morgens 9 uur tot ’s avonds 8 uur. Als eersten zijn de allerjongsten aan de beurt in het voor de vierde keer
georganiseerde Simon Hazevoet toernooi, vernoemd naar de oprichter van RCH. In de leeftijdscategorie 4 tm 6 jaar rennen de
“kleintjes” over het veld waar de bal is. Fantastisch om te zien. Dit
toernooi duurt tot ongeveer 11 uur.
Vanaf 10 uur op 24 mei organiseert RCH voor de eerste keer de
Ladiescup. Ongeveer 36 meidenteams strijden in de A, B, C, D en
E-klasse voor de eerste Ladiescup. Het inschrijfgeld wordt weer
geschonken aan een goed doel en dat is Stichting Lotje & CO.
Het programma voor beide toernooien ziet u op de website van
de club.
Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni wordt het inmiddels befaamde
Thymo Rovers Toernooi gespeeld. Meer dan 80 teams totaal nemen op beide dagen deel. Nieuw dit jaar is het feit dat het toernooi twee dagen is. Zaterdag staat het F-, D- en C-toernooi op het
programma en zondag het E- en B-toernooi. Ook hier staat een
goed doel centraal: Stichting Kanjerketting. Ook zal er een loterij zijn, opbrengst voor het goede doel. U kunt hier alles over lezen op www.rch-voetbal.nl. De seizoensafsluiter is het traditionele
Jeugdweekend in het pinksterweekend op 7 en 8 juni.

Marenka's Voorjaar

In het mooie nationaal park Zuid-Kennemerland

Jongeren de natuur in tijdens Elk uur Natuur!
Regio - Op zondag 25 mei organiseert de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) Elk uur Natuur! een poging
om in één dag, met zo veel mogelijk mensen, zo veel mogelijk soorten dieren en planten te
zien. Daarnaast is het doel om
die dag zoveel mogelijk jongeren te laten zien wat de Nederlandse natuur allemaal te bieden
heeft. Iedereen tussen de 11 en
25 jaar is welkom. De dag wordt
om 10 uur ’s ochtends geopend.
Na de opening vertrekken er de
hele dag door excursies met als
doel zo veel mogelijk soorten te

scoren. Alle soorten tellen mee:
vogels, reptielen, zoogdieren en
planten.
De dag zal plaatsvinden in het
nationaal park Zuid-Kennemerland bij het bezoekerscentrum
De Kennemerduinen in Over-

Rectificatie
In de editie van de Heemsteder van 14 mei is in het artikel over Brabants Schoenenhuis abusievelijk de verkeerde

veen. Deze mooie omgeving
staat garant voor leuke en leerzame excursies en een heleboel
gezelligheid. Deelname is gratis.
Meer informatie of opgeven?
Check www.elkuurnatuur.njn.nl.

naam overgenomen. De juiste
benaming moet Dungelmann
Schoenen zijn.
Excuses aan betrokkenen voor
het eventueel ondervonden
ongemak.

Liguster
Heemstede – Soms kom je een gewas tegen waarvan je niet
zeker de naam weet. Dat is met deze mooie bloesem het geval.
Naar alle waarschijnlijkheid is het de Liguster. Lijkt op de sering,
maar geurt niet als zodanig. Hij bloeit prachtig net tegenover ‘t
Molentje van Groenendaal. Foto: Marenka Groenhuizen.
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Prijsvraag: win vrijkaarten!

Circus Sijm presenteert sterren
van het Chinees Staatscircus
Heemstede - Circus Sijm komt met een compleet nieuw programma naar Heemstede. Op zaterdag 31 mei (aanvang:
13.30 uur en 16.00 uur) en zondag 1 juni (aanvang: 13.30 uur)
staat de blauw/gele tent opgebouwd aan de Vrijheidsdreef te
Heemstede.
Circus Sijm heeft in de loop der
jaren, met succes een goede
naam opgebouwd en een geheel
eigen stijl ontwikkeld. Puur ambachtelijk, maar ook theatraal,
klassiek vol vakmanschap en
passie. Een bezoek aan dit circus
is een belevenis en een sprookje
tegelijk. Een aantrekkelijk totaalplaatje met verzorgde blauw/gele wagens, fonkelende lampjes,
gepoetste schoenen, mooie kostuums, maar bovenal verrassende acts en enthousiaste artiesten. Wie de nieuwe tent betreedt
waant zich direct in een sfeervol circuspaleis met kroonluchters, pluche en gouden ornamenten. Verwachtingsvol klinkt
achtergrondmuziek en de mystieke geur van zaagsel en popcorn prikkelt de zintuigen. Als
het licht dooft, gaan de spots
aan komt het ensemble tot leven.
FantAzië
Aan de ene kant brengen Facebook en Twitter de wereld dichterbij. Aan de andere kant lijkt
het persoonlijk contact tussen
mensen iets uit een ver verleden. Beleving komt uitsluitend
nog via een beeldscherm bij de
mensen binnen. FantAzië opent
de deuren naar een een plek vol
warmte, passie en allure. Artiesten uit Frankrijk, Nederland, Ma-

rokko, Israël, Polen en China
brengen een mix van hoogstaande acts en totaaltheater. Dit is alleen mogelijk door samenwerking, grenzeloos vertrouwen en
een enorme teamgeest.
Joanes is de nieuwe clown van
Circus Sijm, met korte grappige,
vertederende en soms spectaculaire optredens vormt hij de rode
draad in de voorstelling. Met zijn
enorme charisma en uitstraling
weet hij het publiek voor zich te
winnen en te laten wegdromen
uit de realiteit. Zijn tegenspeler
Edi Laforte presenteert een verrassend leuke en vertederende
act met honden, katten, varkens
en eenden.
Ook in 2014 lijkt het wel of het
publiek er naar verlangt om dingen te zien en te beleven waar
men met het verstand niet bij
kan. Buitengewoon bijzonder is
het stroomnummer van de Electric Brothers, zij laten gloeilampen spontaan branden en geven de mystieke sfeer van Circus
Sijm op overduidelijke wijze aan.
In deze setting past ook de illusie act van Jasper Bolechowski.
Dat je van een hoela hoep nummer circuskunst kunt maken bewijst de uit Marokko afkomstige
Vanessa Labat, zij stijgt met haar
persoonlijkheid, stijl en schoon-

heid ver uit boven andere acts in
dit genre.
Met gepaste trots presenteert
circus Sijm artiesten van het
Chinees Staatscircus. Tijdens
het jaarlijks kerstcircus in Heiloo maakten deze artiesten voor
de eerste keer hun opwachting
in de piste van Circus Sijm. Het
is nu gelukt om deze artiesten
voor een heel jaar te contracteren. Het publiek zal gaan genieten van onder andere de acrobate He Yuan zij zal zittend op haar
eenwielfiets, haar evenwicht weten te bewaren bovenop een rollende kogel, tegelijkertijd jongleert zij met Chinese schalen die
boven op haar hoofd belanden.
Het Duo Rui uit Beijing brengt
krachtacrobatiek van het hoogste niveau en de top draadkunstenaar Yanan Ren zal u op het
puntje van uw stoel laten zitten
terwijl hij onder andere op zijn
hoofd op het draad balanceert.
Dit alles is wellicht de kracht
van het circus…….door met elkaar te genieten van een groep
enthousiaste artiesten en dieren, vergeet men even facebook,
twitter en de dagelijkse zorgen.
Kaartverkoop
Kaarten bestellen is mogelijk
via www.circussijm.nl. Wanneer
men via internet reserveert ontvangt men een korting van 3,50
euro per entreebewijs (normaal
12,50 eiro). De kaarten worden
vervolgens per mail toegezonden.

PRIJSVRAAG
Uit welke stad in China
komen de krachtacrobaten van Circus Sijm?
Deze krant verloot 50 vrijkaarten voor de voorstelling van
zaterdag 31 mei – 16.00 uur
Mail het juiste antwoord, o.v.v. naam en adres,
voor 24 mei 2014 naar prijsvraag@circussijm.nl.
Slechts een inzending per adres toegestaan.

“West weeft” expositie op van Merlenlaan
Heemstede – In de Week van
het Weven laat mevrouw Titia
Huisman in haar woning aan
de Van Merlenlaan 19A zien
hoe weven een ambacht, kunde,
ja kunst is. Jarenlang gaf zij
Engelse les op middelbare scholen, waarna ze een driejarige
cursus weven volgde in Gent.
Een strenge Belgische opleiding in een stad, bekend van damast- en gobelinwevers. Een
cursus, geliefd bij veel Nederlanders die de techniek van deze edele kunst wilde leren van de
vakmensen die gevormd zijn
vanaf de Middeleeuwen. Veel
theorie over bindingen, ketting
en inslag, soorten garens van katoen, wol, linnen en zijde, touw,
koperdraad, papier en de synthetische soorten. Veel theorie maar ook veel aandacht voor
vorm en kleur. Hoe zet je een
getouw op, hoe geef je het de
juiste spanning, welke materialen passen bij elkaar en in de vijfentwintig jaar dat Titia nu weeft,
hoe leer je van je fouten. Ze geniet als het lukt om weeftechnieken uit te proberen die ei-

genlijk niet kunnen. Dat uitvogelen hoe iets werkt en wat
kan je ermee. Als het dan een
keertje toch lukt om het `onmogelijke` voor elkaar te krijgen,
dan is haar hele week weer goed.
In die 25 jaar heeft zij op haar reizen veel weefsels verzameld. Etnische weefsels uit Turkije, Egypte, Iran, Oman, Marokko, met
hun specifieke technieken en
kleuren. Ze toont ze ook tijdens
de expositie in een aparte kamer.
Heel leerzaam en met een hoog
deja vu gehalte. De linnenkast
gaat open, ze haalt er shawls
uit. Zelf geweven klinkt het trots,
dat mag ze zijn. Prachtige veelkleurige wollen shawls van een
soort dat niet prikt. Chenille
weefsels die zacht aanvoelen.
Placemats voor ontbijt tot diner.
Veel unieke exemplaren omdat
het allemaal handwerk is. Met
technieken die je machinaal niet
vindt. Handgeweven kunst.
Expositie van Merlenlaan 19A
In haar huis aan de van Merlenlaan 19A houdt Titia Huisman
samen met Pita Phoa van 27

mei t/m 1 juni, tussen 11 en 17
uur, een expositie van hun weefkunst. Het is dan de week van de
weefkunst die onder de naam
“West Weeft” in heel Noord Holland exposities houdt in huiskamers, ateliers, musea en galeries.
Weefsters uit Noord- en Zuid
Holland en Utrecht laten hun
werk zien, variërend van traditioneel tot experimenteel. Kom kennismaken met de weefkunst die
in het dagelijks leven een zo belangrijke rol speelt. Wat meer is
dan het verbinden van verticale
draden met horizontale draden.
Een ambacht, kunde, een kunst!
Ton van den Brink

GSV Heemstede sectie bridge
Jan Warmerdam benoemd tot lid van verdienste
Heemstede - Tijdens de voorjaarsledenvergadering van 16
mei is Jan Warmerdam, wedstrijdleider bij de sectie bridge,
met algemene stemmen van de
vergadering benoemd tot lid van
verdienste van GSV Heemstede.

Jan heeft gedurende 22 jaar met
veel verve het competitieleiderschap op de speelavonden van
het bridgen bij GSV Heemstede
in het GSV Centrum vervuld en
staat bekend als een kundig, behulpzaam en vooral stipte com-

petitieleider. Ook verzorgde Jan
de informatievoorziening voor de
bridge op de website.
Jan was duidelijk verrast toen
hem de verenigingsspeld werd
uitgereikt.

21 mei 2014
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Woensdag
mei
t/m zondag 25 mei

23

en
Vrijdag
zaterdag 24 mei
Toneelgroep Perspektief
speelt ‘het geheugen van
water’ in Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Kaarten reserveren: 0617587319 of www.toneelgroepperspektief. De aanvangstijden zijn op beide
avonden om 20.00 uur.

23

Tentoonstelling in Galerie
de Waag: Postlethargisten,
geestelijk en artistiek ontwakende kunstenaars, die
kunst inzetten als middel
tot sociaal maatschappelijke verbondenheid. Spaarne
30, Haarlem. 13.00-17.00 uur.
Zie ook www.vanonbepaaldewaarde.nl en www.kzod.nl.

21

mei
Woensdag
t/m zaterdag 31 mei

De volgende kunstenaars
exposeren in galerie Het
Kunstbedrijf: Annalies van
Eerde - vilt en wol; Peer de
Rijk – schilderijen; Marjolein Loppies – fotografie en
Ginie Ruitenbeek – schilderijen.
Open: woensdag t/m zaterdag
13.00 -17.30 uur,
tel. 023 5474499/ 0657195700.
Raadhuisstraat 56a, Heemstede.

21

mei
Woensdag
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke
Lekkerkerker in Casca
De Luifel, Herenweg 96
Heemstede. Mixed media,
in niveau gelaagde texteer,
intuïtieve impressies en
veelkleurige abstracte
formaten.

22

mei
Donderdag
Interview met Jan
Siebelink over zijn roman
‘De blauwe nacht’.
De Luifel, Herenweg 96
Heemstede, tel. nr. 023 – 548
38 28. Aanvang 20.00 uur,
toegang 10,- euro. Reserveren
gewenst.

en
Vrijdag
zondag 25 mei
Vocaal Ensemble La
Grenouille zingt in
Haarlemse Noten.
Thema ‘zes eeuwen
muziekgeschiedenis’ en
rijke muzikale leven van de
Spaarnestad. Programma
samengesteld door dirigent
Chris Frölich. 18 mei: NH
Archief/Janskerk Haarlem.
23 mei: Doopsgez. Kerk
Haarlem en zondag 25 mei:
Doelenzaal Stadsbibliotheek.
Info en kaarten: reserveren@
lagrenouille.nl. Kaarten: v.a
12,50 euro.

24

mei
Zaterdag
Café voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel. In de Princehof, van
13.30-15.30 uur. Toegang vrij.
Gast: Annette Hilgersom van
Tandemzorg.
Hollands Vocaal Ensemble
Amsterdam o.l.v. Fokko Oldenhuis zingt werken van
Nederlandse componisten
m.m.v. Maarten den Hengst,
piano. O.a. werk van Röntgen,
Badings en Escher. Nieuwe
kerk, aanv. 20.15 uur. Nieuwe Kerksplein 36, Haarlem.
Entree 17,50/15,00 euro (CJP,
Stadspas, 65+).
Reserveren en informatie:
info@hollandsvocaalensemble.nl. www.hollandsvocaalensemble.nl.
Unieke uitvoering Concertkoor Haarlem van Ein
Deutsches Requiem van
Joh. Brahms in de Philharmonie Haarlem. Aanvang:
20.15 uur. Gratis inleiding
door Kees Wisse van 19.30
- 20.00 uur. Toegang: 27,50
euro. Kaarten: info@concertkoorhaarlem.nl of 0235262293. Kassa Philharmonie: 023-5121212. Meer info:
www.concertkoorhaarlem.nl.
“Ein Deutsches Requiem”
van Brahms door Concertkoor Haarlem o.l.v. Ger Vos,
Philharmonie, 20.15 uur. Medewerkenden: sopraan Judith
van Wanroij en bariton Frans
Fiselier, 50 musici van Het

euro, jeugd t/m 15 jaar:
4,20 euro. Meer info via
023-5292072 of www.
sportplazagroenendaal.nl.

Promenade Orkest en Gonny van der Maten bespeelt
het Cavaillé Coll orgel. Gratis lezing door Kees Wisse om
19.30 uur. Kaarten 27,50 incl.
programmaboekje via
023-5262293 of: tickets@concertkoorhaarlem.nl.

25

mei
Zondag
Voorjaarsmarkt in winkelcentrum van Heemstede.
Talloze kramen in de Raadhuisstraat en Binnenweg met
muziek en terrasjes en activiteiten voor kinderen. 10.0017.00 uur.
Voorstelling ‘Ik wil de
maan’ in de bibliotheek van
Heemstede, Julianaplein.
Aanv. 15 uur. Voor peuter- en
kleuterleeftijd. De toegang is
gratis. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl,
023-5115300.
Tussen 10.00 en 20.00
uur elk uur vertrekken
er toffe excursies voor
jongeren tussen 11 en 25
jaar oud. Gratis toegang.
Bezoekerscentrum De
Kennemerduinen, Zeeweg 12,
Overveen. www.elkuurnatuur.
nl, Organisatie: www.njn.nl.

28

mei en
Zondag
zondag 15 juni
Kanoën bij SportPlaza
Groenendaal door
kanovereinging ‘Waterwolf’,
in het wedstrijdbad van
SportPlaza Groenendaal,
Sportparklaan 16, Heemstede.
Tussen 13.30 – 15.00 uur.
Entree volwassenen: 4,60

29

Donderdag
mei
Joop van Poecke fietstocht
van voetbalvereniging HFC,
ca 30 km in de omgeving,
richting Zandvoort. Inschrijven: 10.30 uur tot 11.30 uur,
kantine VEW Sportparklaan
Heemstede. Vertrek: 11.00
tot 12.00 uur. Deelname: 7,50
voor volwassenen, 5,- voor
kinderen. Voor-inschrijven en
info: edverhelst@ziggo.nl.

31

mei
Zaterdag
Toneelgroep Vondel
speelt ‘Geen dag spijt’.
Moderne komedie waarin
miscommunicatie en onbegrip
de boventoon voeren. In
theater de Herenweg 96
in Heemstede, aanvang
20.15 uur. Kaarten: 12,50
euro via: 023 -5358203 of
toneelgroepvondel@hotmail.
com.

13

juni,
Vrijdag
zaterdag 14 en
zondag 15 juni
Bennebroekse feestweek,
een spectaculair
dorpsfeest voor jong
en oud. Programma en
inschrijvingen op www.
bennebroeksefeestweek.nl
Met op vrijdag om 16.00 uur
het voetbaltoernooi plus BBQ,
en live Voetbal Nederland
Spanje op groot scherm
in de tent. Hierna diverse
activiteiten deze drie dagen
in de feesttent en terrein
rondom. Entree voor de
feestavonden dit jaar slechts
10 in voorverkoop.

• de Heemsteder
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Woensdagavond:
Filmavond
Bijna iedere week draait er
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, een film
in de Theaterzaal op het grote doek. Op woensdag 28 mei
is dat een Japanse dramafilm.
De gemengde familiebanden
worden in deze film op een
rake manier aangevuld met
één van de meest hartverwarmende acteerprestaties.
Aanvang: 20.00 uur – entree
6,00. Duur van de film: 120
minuten. Voor meer informatie over de titel en/of het onderwerp van de film of om te
reserveren kunt u bellen op
werkdagen tussen 9 en 12
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.
Eethuis de Luifel:
‘Hollands’
Van maandag t/m donderdag wordt in Eethuis de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
een heerlijke maaltijd geserveerd, vers bereid door onze koks. De eerste maandag
van de maand is er een thema-driegangendiner met op
maandag 2 juni het thema:
Hollands.
Op het menu staat dan: Eierragoût, Varkenshaas met
champignon-roomsaus,
Sperzieboontjes in spek gerold, gebakken aardappels,
gemengde salade en een lekker ijsje met kletskoppen als
toetje.
U kunt aan tafel tussen 17.15
en 18.30 uur. Reserveren kan
telefonisch op werkdagen
tussen 9 en 12 uur, tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf.
Bel: tel. 023-548 38 28 kies 1.
De tafel staat gedekt voor het
aantal personen waarvoor u
reserveert.
Het themadiner kost 9,75 euro.

Boekpresentatie op de Voorjaarsmarkt

‘Campinggeluk’ bij boekhandel Blokker
Heemstede – Op zondag 25 mei vindt de presentatie plaats van
‘Campinggeluk’ van Marjoleine Tel. Dit gebeurt op de Voorjaarsmarkt.
Bijna elke Nederlander heeft iets met of tegen kamperen. Campinggeluk is de allereerste roman die vertelt over het échte, hartverwarmend Hollandse campingleven. Het feel-good verhaal,
boordevol humor en romantiek, biedt zowel heerlijke herkenning als een inkijkje in onze campingcultuur. Campinggeluk is een
heerlijk (zin-in-) vakantieboek voor alle 20+ vrouwen en hun meelezende mannen (van basic tentkampeerders tot glampingfans), in
een vrolijke vormgeving die de lezers door het complete recreatieprogramma en campingreglement voert van camping De Zandrand in Vlisteren.
Om 13.00 uur wordt Campinggeluk bij boekhandel Blokker gepresenteerd, met een gezellige BINGO waar leuke prijsjes zijn te winnen.
Plaats? Op het campingterrein van Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 te Heemstede.

Nieuws
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Heemstede

Volgende week bij u in de brievenbus

Preventiekrant 2014

In deze uitgave:
- Bekendmakingen
- Loket Heemstede
- Verkiezingen #EP2014

28 mei
Vergadering
gemeenteraad

Aanstaande maandag en dinsdag wordt de
‘Preventiekrant 2014’ verspreid in Heemstede. De
krant staat boordevol tips op het brede terrein
van veiligheid. Aan bod komen niet alleen het
voorkómen van woninginbraak en het beschermen
van uw eigendommen, maar deze keer ook
extra aandacht voor de zogenaamde ‘bluetoothtracker’. Hiermee sporen criminelen apparaten
op zoals laptops, iPads en smartphones die in
personenauto’s liggen. Verder laten we u kennis
maken met het Centrum voor Jeugd en Gezin,
het Loket Heemstede, Buurtbemiddeling en
Streetcornerwork. Ook dat is preventie: weten waar
u moet zijn voordat een probleem ontstaat of uit de
hand loopt.
De preventiekrant wordt verspreid in het
folderpakket. Heeft u geen krant ontvangen?
U vindt de Preventiekrant nu al digitaal op
www.heemstede.nl of haal een exemplaar af
in de publiekshal van het Raadhuis.

Voor jong en oud

Zonne-energie
evenement

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

Op zaterdag 24 mei van 12.00 tot 17.00 uur
vindt in de Stadskweektuin te Haarlem een
groot zonne-energie-evenement plaats. Het
evenement wordt georganiseerd door Route
du Soleil in samenwerking met de gemeenten
Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. Leer
en ervaar alles rondom zonne-energie. Een
informatieve en gezellige middag voor het hele
gezin!

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 vooraf
een afspraak maken.

Meer weten? Kijk op www.routedusoleil.nl of
www.heemstede.nl voor meer informatie,
waaronder de deelnemende bedrijven, workshops
en routebeschrijving. Toegang is gratis voor
iedereen. Van 12.00 uur tot 17.00 in de Haarlemmer
Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Jonge Held van Heemstede 2014 gezocht!
Rotaryclub Heemstede zoekt in samenwerking met
de gemeente Heemstede een maatschappelijk
betrokken Jonge Held in de leeftijd van 12 tot 21
jaar. Iedereen die een Jonge Held in zijn of haar
omgeving kent, kan deze tot en met 17 juni 2014
nomineren!

Hoe meld ik een Jonge Held aan?

Jonge Helden kunnen worden aangemeld via www.
heemstede.nl, via www.rotary.nl of door een mail
of brief te sturen naar de gemeente Heemstede
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede) t.a.v. Nellie
Zwetsloot (nzwetsloot@heemstede.nl).

Loket Heemstede is
er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede
aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het
aanvragen van een voorziening in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zoals OV-taxi,
aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om
informatie en advies, wij helpen u graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.

Verkiezing Europees Parlement:
Neem uw legitimatie mee!
Op 22 mei 2014 worden de leden van het
Europees Parlement gekozen. U kunt met
uw stempas stemmen in elk willekeurig
stembureau in Heemstede. Denkt u er
daarbij aan om zowel uw stempas als
uw identiteitsbewijs mee te nemen? Het
identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar
verlopen zijn (geldig tot 21 mei 2009 of later).

Stemt u voor iemand anders of
iemand anders voor u?

Ook als u iemand via uw stempas machtigt om voor
u te stemmen, moet de gemachtigde (een kopie
van) uw identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw
(kopie) identiteitsbewijs mag de gemachtigde uw
stem niet uitbrengen en gaat uw stem verloren. Ook
hierbij geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal vijf
jaar verlopen mag zijn (geldig tot 21 mei 2009 of
later).

Kijk voor alle informatie rondom de verkiezing
Europees Parlement op www.heemstede.nl bij
Politiek en Organisatie, Verkiezingen 2014.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Nobellaan 5 het kappen van 1 esdoorn
wabonummer 11968, ontvangen 6 mei 2014.
- Frederik van Eedenplein 4 het kappen van
1 eikenboom wabonummer 11971,
ontvangen 6 mei 2014.
- Raadhuisstraat 2B het plaatsen van een
zonnescherm wabonummer 11972,
ontvangen 7 mei 2014.
- Bronsteeweg 100 het verhogen van de nok
wabonummer 11973, ontvangen 6 mei 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 109 het kappen van
1 kastanjeboom wabonummer 11576,

verzonden 16 mei 2014.
- Heemsteedse Dreef 248 het kappen van 1 berk
wabonummer 11735, verzonden 16 mei 2014.
- Herenweg 122 het kappen van 1 leylandii en
1 conifeer wabonummer 11741,
verzonden 16 mei 2014.
- H.W. Mesdaglaan 14 het wijzigen van begane
grond vloer wabonummer 11738,
verzonden 16 mei 2014.
- Achterweg 19A het verwijderen van een
gedeelte van de bestaande houten kerkbanken
en het herplaatsen van banken op het balkon
wabonummer 11055, verzonden 16 mei 2014.
- Bosboom Toussaintlaan 62 het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
10678, verzonden 16 mei 2014.
- Binnenweg / Raadhuisstraat het plaatsen van

banieren ( tijdelijk tot en met 31 december 2014)
wabonummer 12123, verzonden 16 mei 2014.
- Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van
1 leylandii wabonummer 11377,
verzonden 16 mei 2014.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Binnenweg 15 het wijzigen van lichtreclame
wabonummer 11491, ontvangen 18 april 2014..
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een
termijn van 6 weken.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op woensdag 28 mei 2014
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 28 mei
2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
Hamerpunten
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 4 woningen Glipperweg 33-3
- Jaarrekening 2013 gemeente HeemstedeBeleidskadernota Participatiewet 2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering
24 april 2014
- 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)
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Milieudienst IJmond maakt
namens het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede bekend dat in
november 2013 t/m maart 2014 de volgende

bedrijven een melding Activiteitenbesluit van het
oprichten of veranderen van de inrichting hebben
gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid,
van de Wet milieubeheer.

-

Atelier NW, Wilhelminaplein 22
Eethuis Binnenweg, Binnenweg 31
Van Poelgeest , Cruquiusweg 25
Korving Vishandel , Roemer Visscherplein ong.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
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 te 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 te 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 beroepsschrift 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’.

Jonge ondernemers op basisschool De Ark
Heemstede - Ook dit jaar (op
maandag 12 april) hebben de
leerlingen van groep 8 van basisschool de Ark een eigen bedrijfje opgestart. De 25 leerlingen zijn verdeeld over 5 groepjes. Elke groep vormt een bedrijf
met o.a. een directeur, marketingmanager, inkoper, boekhouder en een reclameontwerper.
De bedrijven krijgen informatie
via de leerkracht. Roland Roelen
(van Primera De Pijp) is elk jaar
genegen om zijn praktijkervaring
met de leerlingen te delen.
Vervolgens zijn de inkopers van
de bedrijven naar de Action gegaan in Nieuw-Vennep waar zij
een rondleiding kregen door de
bedrijfsleiding, waarna een artikelkeuze volgt om te gaan verkopen. Een eerste kleine inkoop
wordt gedaan. Daarop wordt
door elk bedrijf een marktonderzoek uitgewerkt dat zij in Heemstede hebben verricht. Dit was
op 25 april. Vijf winkelbedrijven verlenen hun medewerking.
Bij terugkomst wordt de uitslag
opgemaakt en een inkoop gedaan, maar niet voordat de directeuren bij ‘de bank’ officieel
een lening hebben aangevraagd.
Daarvoor moeten zij daadwerkelijk op gesprek om hun bedrijfsplannen voor te leggen. Pas na
dit gesprek en de eventuele lening kan worden overgegaan
tot de inkoop en gaat de ontwerper aan de gang m.b.t. reclame en verpakking. En dan is
het grote moment aangekomen
voor de verkoop van al deze verschillende producten! De bedrijven staan dan weer op hun ‘stek’
en dat zal gebeuren op 16 mei.
Daarna volgt nog een restantverkoop op school 21 mei waarna de boekhouder de staat opmaakt. Er wordt afgerekend, de
lening wordt terugbetaald en de
winst gaat naar een school in Sri
Lanka.
Elk jaar kijken de leerlingen weer
uit naar dit leerzame project. En
zijn benieuwd welk bedrijf de
hoogste winst behaalt!

Gepimpte meubels bij
Verfhandel Ree
Heemstede - Heb jij een oud bijzettafeltje of buikkastje,
lectuurbak of kapstok van oma op zolder staan? Deze verdient eigenlijk een ander plekje in huis! Met decoratieve (krijt-)verven of stukjes behang geef je tweedehands
meubels een hippe opfrisbeurt.
Tijdens de Voorjaarsmarkt op zondag 25 mei worden uiteenlopende tweedehands meubels van The Vintage Store gepresenteerd, die reeds zijn gepimpt door Jasper van Verfhandel Ree.
Zo kun je zelf zien wat er allemaal mogelijk is en hoe ontzettend
trendy tweedehands meubels kunnen worden. Enthousiast geworden? De gepimpte meubels zijn die marktdag voor een leuke prijs te koop.
Wil je zelf aan de slag? Dan kan dat uiteraard ook! Op dinsdagavond 3 juni vanaf 19 uur organiseert Verfhandel Ree namelijk
de workshop ‘van Prul naar Pracht’. Je neemt die avond je eigen, reeds kale meubelstuk* mee. Na een aantal tips & tricks
bij een kopje koffie aan de inspiratiebar, kies je de juiste (kleur)
verf en materialen. Vervolgens gaat iedereen aan de slag met het
schilderen en pimpen, zonder het nostalgische karakter van het
meubel te verliezen.
De kosten bedragen 35,00 euro p.p. inclusief verf, materialen
en koffie/thee. Om het persoonlijke karakter van deze avond te
behouden, is het aantal deelnemers wel beperkt. Aanmelding
gaat via het inschrijfformulier op www.verfhandelree.nl of in de
winkel bij de kassa.
* zie voorwaarden op www.verfhandelree.nl

Sportveld Hageveld College
wordt atletiekbaan
Heemstede - De gemeente Heemstede en Sportservice
Heemstede-Zandvoort brengen ook dit schooljaar jongeren meer aan het sporten en bewegen. Dit doen zij onder andere via het project Sporthackers. Op vrijdag 16 mei
bracht top-atleet Pelle Rietveld in het kader van dit project
een bezoek aan het Hageveld College.
De 125 deelnemende jongeren van het Hageveld hadden zich
verheugd op de bijzondere clinic van de meerkamper. In de
krant hadden zij er al over gelezen. De leerlingen stelden geinteresseerd vragen, bijvoorbeeld of Rietveld ook regelmatig op
TV kwam. Rietveld gaf aan dat dit bij met name EK’s en WK’s
het geval was. Het sportveld van het Hageveld was voor de clinic
omgetoverd tot een geïmproviseerde atletiekbaan. Zowel looptechniek als verspringen, kogelstoten, hoogspringen en hordelopen kwamen aan bod. Op de mooie zomerdag bleven veel
leerlingen in hun pauze nog even oefenen op de onderdelen.
Aan het eind van het schooljaar staat immers een atletieksportdag op het programma. Vakdocent Jogchem van Hoffen was enthousiast over de clinic. “Ook ik heb zowel over de oefenvormen
als het gebruik van materialen weer wat bijgeleerd!”
Softbal met Niels van Weert
Op 4 en 11 juni staat ook nog een softbal clinic op het programma. Niels van Weert (Kinheim) verzorgt de lessen. Hij werd in
2012 landskampioen met de Haarlemse ploeg.
Kennismaken met leuke sporten
Het project Sporthackers geeft de leerlingen de kans om kennis te maken met sporten die zij over het algemeen niet dagelijks zullen beoefenen. De sporten sluiten aan bij de wensen van
de scholen en leerlingen. Sporthackers wordt door Sportservice
Heemstede-Zandvoort aangeboden op middelbare scholen.

