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Landelijke verkiezingen ook 
voor Heemstede van belang
Heemstede - Op woensdag 9 
juni wordt duidelijk welke kant 
het opgaat met Nederland. Voor-
al de mate waarin en de snel-
heid waarmee de staatsschuld 
wordt verkleind is voor een 
ieder van belang.
De voorspellingen wijzen op een 
tweestrijd tussen de PvdA en 
de VVD. Het CDA doet verwoe-
de pogingen om terug te komen 
op het speelveld, maar Neder-
land lijkt een vijfde kabinet Bal-
kenende niet meer te willen. De 
overige 15 partijen lijken niet 
echt meer mee te doen om de 
hoofdprijs. Afgezien van de PVV 
van Wilders  die nog rond de 18 
zetels zweeft, komen de overige 
partijen niet veel verder dan 10 
zetels. Toch zijn de uitslagen van 
deze partijen niet onbelangrijk, 
want een kabinet van twee par-
tijen die een linkse of een recht-
se meerderheid vormen zit er 
niet in. Juist de derde aanschui-
vende partij zal de te vormen 
coalitie naar links of rechts doen 
opschuiven. De keuze voor een 
bepaalde partij was nooit eerder 
zo van belang. Los van het feit 
dat voor een ieder persoonlijk 
de verschillen aan koopkracht 
groot kunnen zijn, is de uitslag 
voor de verkiezingen ook voor 
Heemstede van belang. Er gaan 
stemmen op om nog meer ge-
meenten samen te voegen. Dit 

zou kunnen betekenen dat er 
één gemeente Zuid-Kennemer-
land komt. Daarnaast zal de kor-
ting op de inkomsten van Heem-
stede, vanuit de Rijksoverheid, 
mede afhangen welke bezui-
nigingen op andere overheids-
taken gevonden worden. Min-
der geld voor Heemstede heeft 
verstrekkende gevolgen voor 
die zaken die de inwoners van 
Heemstede belangrijk vinden. 
Dat er minder geld naar Heem-
stede vloeit is zeker, maar hoe-
veel minder hangt mede af van 
de komende verkiezingsuitslag. 

Wat staan de vier partijen op on-
derdelen voor met Nederland en 
haar inwoners?
Belastingen
VVD en PVV willen de belastin-
gen verlagen.
PvdA wil de belasting juist ver-
hogen tot 60% vanaf 150.000 
euro.
Het CDA wil het laten zoals het 
nu is.
Bezuiniging
VVD 20 miljard in de komende 4 
jaar daarna nog eens 10 miljard
PVV 21 miljard.
PvdA 10 miljard de komen 4 jaar 
daarna nog een 9 miljard.
CDA 18 miljard tot en met 2015.
Bestuurlijke vernieuwing
CDA wil geen veranderingen. 
VVD en PvdA staan open voor 

het beperken van het aantal ge-
meenten.
PVV heeft hierover niets opge-
nomen in haar programma.
Hypotheekrente
CDA, PVV en VVD tornen niet 
aan de hypotheekrenteaftrek.
PvdA wil dat vanaf 2014 wel 
gaan doen.
Ontwikkelingssamenwerking 
CDA, PvdA laat het zoals het nu 
is.
PVV alleen nog noodhulp ver-
strekken.
VVD budget halveren.
AOW/Pensioen
CDA naar 67 jaar vanaf 2015 tot 
2025.
PvdA naar 67 jaar vanaf 2020 tot 
2025.
VVD 67 naar jaar vanaf 2011 in 
24 stappen tot 2035.
PVV wil de leeftijd op 65 jaar 
houden.

In Heemstede is de VVD tradi-
tioneel de grootste partij. Ge-
zien de voorspellingen zal dit 
op 9 juni niet veel anders zijn 
en wordt er door de liberalen 
zelfs een aanzienlijke winst ver-
wacht. Bij de laatste verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer had 
het CDA precies 30 stemmen 
minder dan de VVD. Veel kiezers 
stemden op dat moment strate-
gisch om zo een linkse meer-
derheid te voorkomen. De PvdA 
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scoorde een derde plaats met 
ruim 2000 stemmen minder dan 
VVD en CDA. De SP deed het 
in Heemstede beter dan Groen-
Links. D66 haalde bijna evenveel 
stemmen als de Partij voor de 
Dieren, evenals de toen nog niet 
zo bekende PVV van Wilders. Er 
kan op een grote opkomst wor-
den gerekend. In 2006 brach-
ten 16.809 kiezers in Heemste-
de hun stem uit, wat goed was 
voor 87% van het totaal.  Afgaan-
de op de achterliggende econo-
mische gevolgen na deze verkie-
zingen is het niet uitgesloten dat 
de opkomst ditmaal tot boven de 
90% zal stijgen.
Eric van Westerloo
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Voorproefje Binnenwegboek tijdens 
Voorjaarsbijeenkomst HVHB
Heemstede – Voorzitter Jaap 
Verschoor kon dinsdagavond  
in de Burgerzaal van het raad-
huis kort zijn over de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek, de HVHB floreert. Ruim 
duizend leden  genieten ieder 
kwartaal van het gewaardeerde 
tijdschrift HeerlijkHeden. Een fa-
natieke commissie Karakterbe-
houd zet zich in voor het behoud 
van monumenten en karakteris-
tieke plekken in onze dorpen. 
Mede dankzij de inzet van de 
HVHB is de gemeentelijke mo-
numentenlijst vorig jaar fors uit-
gebreid. Een aantal eigenaren 
van deze ‘nieuwe’ monumenten 
waren aanwezig en werden in 
het zonnetje gezet: niet enkel zij-
zelf, maar alle Heemstedenaren 
zijn trots op hun monumenten.
De twee bijeenkomsten die vo-
rig jaar werden georganiseerd 
op Hageveld en in het Tref-
punt in Bennebroek met boei-
ende lezingen en een wijnproe-
verij werden zeer druk bezocht. 
Dankzij de enthousiaste Evene-
mentencommissie waren er vo-
rig jaar verschillende excursies. 
Al die activiteiten kunnen al-
leen worden gerealiseerd door 
vrijwilligers, het wordt steeds 
moeilijker die te vinden. Geluk-
kig was Gerard Bettink bereid 
om de plaats van de aftredende 
en zeer gewaardeerde secreta-
ris Ad van Unnik over te nemen, 
die na zes jaar afscheid nam van 
het bestuur en in de bloeme-
tjes werd gezet. Ook financieel 
gezien gaat het met de HVHB 
voorspoedig: door omzichtig be-
leid en het laag houden van de 

kosten is er zelfs een reserve. 
Dat was voor de Gemeente aan-
leiding om de jaarlijkse subsidie 
in te trekken, daar was voorzitter 
Jaap Verschoor niet zo blij mee, 
al kon hij het begrijpen.

Overplaats
Het archief van de HVHB werd 
uitgebreid met een prachtig ge-
borduurd vaandel van de Ne-
derlandse Christen Vrouwen-
bond Heemstede, dat door voor-

zitter mevrouw Bosch-Bruinsma 
werd aangeboden en in dank 
werd aanvaard. Ook dit stuk 
cultureel erfgoed blijft zo be-
houden. Daarna gaf Saskia 
Bloemen, medewerkster van het 
Landschap Noord-Holland, een 
presentatie over de cultuurhis-
torische vernieuwingsprojec-
ten van het Landschap Noord-
Holland in Heemstede en Ben-
nebroek, en met name over de 
Overplaats van de Hartekamp. 

Jaap Verschoor bij het oude timmerwinkeltje van Schutter aan de 
Binnenweg waar nu Etos zit.

Dit bos tegenover de Hartekamp 
dat helemaal doorloopt tot aan 
de Glipperdreef, is een rijksmo-
nument. De beroemde geleerde 
Carolus Linnaeus woonde hier 
tijdelijk en had zijn kweektuinen 
op de Overplaats. Hier gaan de 
komende tijd mooie dingen ge-
beuren: Landschap Noord-Hol-
land gaat de contouren van de 
oude tuin zichtbaar maken, het 
oude amfitheater herstellen en 
de Linnaeuspoortjes restaure-
ren. Inmiddels is de zichtas van 
de Hartekamp naar de heuvel 
waar vroeger een theekoepel 
was, hersteld en is er een Zwit-
serse brug gebouwd over een 
ravijn.

Boek Binnenweg
Raadhuisstraat
Vervolgens gaf Jaap Verschoor 
een voorproefje van het Binnen-
weg- en Raadhuisstraatboek, 
dat de HVHB dit najaar laat ver-
schijnen naar aanleiding van de 
herinrichting van de Binnenweg. 
De historie van de belangrijk-
ste winkelstraat van Heemste-
de, karakteristieke winkelpan-
den en winkeliers, alles staat 
erin, met vele unieke en nog 
nooit gepubliceerde foto’s. Het 
boek verschijnt volgens plan-
ning in september, het kan nu al 
worden gereserveerd via www. 
hv-hb.nl. De aanwezigen kon-
den alvast een beetje opwar-
men met een ‘Binnenwegkwis’, 
waarbij met een aantal foto’s de 
kennis werd getest. Na de voor-
jaarsbijeenkomst smaakte het 
glaasje eigen HVHB-wijn en een 
hartig hapje. Meer informatie 
over de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek vind 
u op www.hv-hb.nl Hier kunt 
u ook lid worden, alvast een 
exemplaar van het Binnenweg-
boek reserveren.

Bosbeekbewoners met 
kerst weer in eigen huis
Heemstede - Met een bescher-
mende helm op nam Anitra Lou-
wers – voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Sint Jacob – de 
sloophamer ter hand. Lachend 
sloopte ze het muurtje, speciaal 
voor de gelegenheid neergezet. 
Daarmee is de verbouwing van 
Bosbeek donderdag 27 mei offi-
cieel van start gegaan. Een heu-
gelijke gebeurtenis waar Sint 
Jacob zeer trots op is. 

Kerst weer in eigen huis
De komende zes maanden on-
dergaan 51 appartementen en 
4 huiskamers van Bosbeek een 
metamorfose. Een strakke plan-
ning. Maar Sint Jacob is ervan 
overtuigd dat door de goede sa-
menwerking met de aannemer 

(K.Dekker uit Krabbendam) en 
het goede overleg met de Con-
gregatie het doel zeker gehaald 
gaat worden. Zodat het kerst-
feest door de Zusters weer in 
vertrouwde omgeving gevierd 
kan worden. 

Comfort en ruimte
Als in december 2010 de Con-
gregatie van de Zusters van de 
Voorzienigheid weer terug ver-
huizen naar ‘hun’ Bosbeek zijn 
de appartementen ruimer en 
toekomstbestendig gemaakt. 
Zo kunnen de bewoners in de 
appartementen blijven wonen, 
ook als zij onverhoopt meer zorg 
nodig hebben. Ruim sanitair en 
extra comfort zijn hierbij essen-
tieel. Zo zijn de badkamers voor-

zien van comfortverwarming die 
snel een aangename warmte af-
geeft vanaf het plafond. Daar-
naast wordt extra opslagruim-

te voor zowel de Zusters als de 
zorgverlening gerealiseerd door 
het efficiënt gebruik van de aan-
wezige ruimte.

De voorzitter van de Raad van Bestuur Sint Jacob hanteert de 
slopershamer.



Seniorenochtend
Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek, zorgt deze morgen van 10 
tot 12 uur voor een gezellige ochtend voor senioren. (Samenwerking 
KBO, PCOB, Zonnebloem en Meerleven). Zo kunnen zij genieten van 
een optreden van het IJmuidense Shanty- en Seasonkoor ’t Staen-
de Tuygh’. De feesttent is geopend vanaf 9.30 uur. Toegang is gratis, 
consumpties zijn 1,50 euro. 
Van 13-18 uur zijn er buitenattracties voor kinderen.

Streetdance
Fitness- en dansstudio Work it Out organiseert twee streetdance 
shows. Een om 14.00 uur en een om 16.00 uur. In de eerste show 
treden de jongste kinderen op (3 t/m 10 jaar) en de tweede show is 
bedoeld voor de kinderen tussen 11 en 19 uur. Het thema is dit jaar 
‘tribute to Michael Jackson’. 

Feestavond met Jeroen van der Boom
Om 20.30 uur start de feestavond in de tent die tot 2.00 uur duurt. 
Grote trekker is een van de toppers, Jeroen van der Boom. Daarnaast 
treedt de sax-gigant Hans Dulfer op met zijn New band en Partyband 
Bling. Dat wordt natuurlijk heerlijk meezingen met Jeroens’ ‘Jij bent 
zo’ en andere mooie nummers. Voor funky en jazzy moet je bij Hans 
Dulfer zijn. Helemaal geen rustige oudere saxofonist maar een muzi-
kant die de tent laat trillen op zijn grondvesten! Het feest wordt com-
pleet met partymuziek van partyband Bling. Tina Turner, The Tramps, 
Michael Jackson... ze komen vast allemaal voorbij. Dansen dus!

Zondag 13 juni
Kerkdienst
Van 10 tot 12 uur begint de feestdag in alle rust en bezinning met 
een oecumenisch dienst. Zingen, bidden en feesten in de tent, met 
na afloop koffie en gebak. 

Spellenmiddag
Om 11 uur is de start van de Rabo Dikke Banden Race. Dan tussen 
12-16 uur vindt het Straatgolftoernooi plaats en van 12 tot 16 uur 
tevens op het Feestweekprogramma diverse activiteiten gehouden 
door Jong Nederland. Een dag om actief te zijn dus! Voor kinderen 
van alle leeftijden is er iets te doen. Uiteraard zijn ook deze dag alle 
buitenattracties weer geopend, tussen 12 en 20 uur.
Tussen 17 en 18.30 uur vindt tevens het Panna voetbaltoernooi 
plaats. 

Bennebroek Culinair
Een groot succes is het onderdeel Bennebroek Culinair. Dit staat 
voor deze dag op het programma tussen 16 en 19.30 uur met aan-
sluitend het Slotfeest. Diverse cateraars en restaurateurs uit Ben-
nebroek en omgeving laten zien en proeven wat zij op culinair 
gebied in huis hebben. Vanaf 19.30 uur zal de gezellige middag over-
gaan in het slotfeest met een spectaculair optreden van de Hermes 
House Band.

Slotavond met Hermes House Band
Om 20 uur begint officieel de slotavond met veel muziek. Het ein-
de van de avond is gepland om 23 uur. De Hermes House Band laat 
van zich zien en horen. En dat betekent uiteenlopende stijlen, disco, 
pop, smartlappen en eigentijds. Ook deze avond een jonge zanger 
genaamd Dave Miller op het podium. Hij heeft veel opgestoken van 
Robbie Williams maar zingt ook Nederlandse nummers. 
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Attracties op het buitenterrein
Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 juni is het buitenterrein een 
eldorado voor meisjes en jongens. Er zijn diverse attracties zoals 
springkussens, een zweefmolen en twee grote voetbalpanna’s. (Pan-
navoetbal is een vorm van straatvoetbal op een klein veldje waar-
bij 1 tegen 1 tot 5 tegen 5, maar bij voorkeur 2 tegen 2 spelers, door 
middel van behendige voetbaltrucs proberen de tegenstander af te 
troeven.) Een bungee-trampoline en zeephelling zijn leuk voor de 
wat grotere kinderen. (zwemkleding en handdoek mee!)
Zondagmiddag is er een panna voetbaltoernooi. 

Vrijdag 11 juni
Van 13.30 tot 16.30 uur wordt een buurtfeest georganiseerd door de 
Hartekampgroep. De tent en het terrein buiten zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Deze middag, waarop zanger Ronnie Tober zijn 
opwachting maakt, is trouwens niet alleen toegankelijk voor men-
sen met een verstandelijke beperking; iedereen is van harte welkom. 
Entree Ronnie Tober is 5 euro. De show met Ronnie Tober begint 
om 14.00 uur. Het belooft een gezellige meezingshow te worden. In 
de pauze van de show verzorgen cliënten van de Hartekamp Groep 
ludieke optredens.
Op het feestterrein is verder de hele dag een Kunst en Creamarkt te 
bezoeken. Naast mooie artikelen zijn er pannenkoeken te koop.  

Openingswoord en ballonnenwedstrijd
Om 15.30 uur kunnen allen kinderen een ballon halen waarna het 
op het evenemententerrein verzamelen is want om 16.00 uur wordt 
de Feestweek officieel geopend. Daarna mag je je ballon de lucht 
in laten. Er zijn prijzen mee te winnen, dus wie weet komt jouw 
ballon het verst.

Open Podium en disco
Na het welkomstwoord en ballonnen loslaten is het tijd voor spet-
terende optredens. Het Open Podium duurt ongeveer tot 18.00 uur, 
waarna de jury in beraad gaat. De disco die volgt duurt tot 19.00 uur, 
daarna komt de prijsuitreiking.

538 Avond 
Van 20.30 uur tot 0.30 uur draaien de 538 DJ’s On Tour. Dit feestje 
voor jongeren vindt plaats in de 538-tent. Je komt alleen binnen als 
je ID of een schoolpasje op zak hebt. Alcoholvrije avond!

Feestavond met Waylon!
Van 20.30 tot 2.00 uur staat een spetterende feestavond gepland. De 
organisatie heeft een wel hele actuele ster geboekt: niemand minder 
dan de goeduitziende en goedzingende Waylon, bekend van Hol-
lands Got Talent. Zijn muziek kun je het beste omschrijven als Rock 
& Soul. Waylons’ ster stijgt ook buiten Nederland en hoe kan het ook 
anders met bijvoorbeeld het nummer Wicked Way dat heel interna-
tionaal klinkt.
Naast Waylon betreden die avond ook Jan Bik & De Bevers het 
podium. Geen doorsnee coverband; wel (en daarom) heel gezellig! 
Tussen de optredens door draait DJ Marco de Boer. 

Zaterdag 12 juni
Jongerenbus
De dag begint om 10.00 uur met voor ieder wat wils. Zo is er tussen 
10 en 17 uur mogelijkheid mee te doen aan het pokerspel, dat vindt 
plaats in de speciale jongerenbus op de kruising Bennebroekerlaan/
Binnenweg. Je kunt er ook spelen met de WII of Xbox, muziek luis-
teren, film kijken of lekker chillen met je vrienden.

Braderie
Tussen 10 en 17 uur is er ook braderie. Deze is opgesteld op de 
Bennebroekerlaan vanaf bloemisterij de Greef tot de Schoollaan. 
Na een rondgang langs alle leuke kramen kunt u bijkomen op het 
terras van Les Jumeaux en Tappelino. KNA zorgt voor de vrolijke 
(muziek-)noot. 

Bennebroek – In 2003 bestond Bennebroek 350 jaar en in het kader van dat jubileum organiseerde 
de gemeente een groot feest. Dat sloeg zo aan dat een feestweek iets werd dat jaarlijks terugkeerde. 
De bekende locatie is in het centrum van Bennebroek, op de welbekende ‘geitenwei’. Elke keer wist 
een grote groep vrijwilligers weer een gezellige feestweek te organiseren dat bij de Bennebroekse 
gemeenschap altijd een schot in de roos was. Muziek, spellen, gezellig samen zijn, een kerkdienst en 
een cultureel evenement vormen de ingrediënten die jong en oud aanspreken. Ook nu Bennebroek 
niet meer zelfstandig is, maar onder de gemeente Bloemendaal valt, staat de Feestweek van Benne-
broek nog als een huis. Alles wordt uit de kast gehaald, want een dergelijk feest organiseren daar 
komt heel wat voorbereiding bij kijken. Artiesten die moeten worden gecontracteerd, het program-
ma van elke dag moet worden ingevuld met activiteiten voor elke doelgroep... Daar komt heel wat bij 
kijken en zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers zou de feestweek ook niet zo succesvol 
zijn. Uiteraard waarderen de bezoekers dit èn de ondernemers die het dan ook logisch vinden een 
sponsorbijdrage te leveren. Zonder deze financiën zou het ook moeilijk voor elkaar te krijgen zijn om 
een zo divers programma te bieden. Tel daarbij op de publiciteit, die door de PR-afdeling wordt ver-
zorgd middels een pracht van een website en een professioneel ogend programmaboekje, dan komt 
het wel goed met de fantastische Feestweek. Nu nog een enthousiast publiek, maar dat zal zeker gaan 
lukken! Inmiddels is de Feestweek overigens geen echte week meer maar een ‘lang weekend’, boor-
devol gezellige activiteiten. 
Vrijdag 11 juni barst de Feestweek (want die naam blijft gehandhaafd) los om 13.30 uur en op zondag 
23.00 uur eindigt het spetterende slotfeest.

Van alles te doen voor jong èn oud!
Vrijdag 11 juni barst Feestweek Bennebroek los

Entree gelden
Vrijdag

Ronnie Tober: 5 euro.
538 Avond: 7,50 euro.

Feestavond: 15 euro (voorver-
koop), 20 euro kassa.

Zaterdag
Streetdance: 2 euro (t/m 12 jr) 
en 5 euro (v.a.13 jr) kaartverk. 

tijdens de lessen.
Feestavond: 15 euro (voorver-

koop) en 20 euro kassa.

Zondag
Bennebroek Culinair en

slotfeest
Tot 16 jaar: gratis

v.a. 16 jaar: 5 euro.

Ook passe-partouts verkrijg-
baar (35 euro).

Verkooppunten kaarten: 
Zwetsloot, Bakkerij Ted,

Garage Engel, Primera de Pijp 
(Heemstede) en

Hairtrend (Hillegom).

Informatie
www.bennebroeksefeest-

week.nl



FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Tel 023 547 8171

Hét eiwitdieet
Succes verzekerd!

Heemstede –“Een bezichtiging 
van een huis duurt best lang. 
Voordat je een huis helemaal 
gezien hebt en de toelichting 
per kamer hebt gehoord, ben je 
zo een half uur verder. Terwijl je 
soms echt binnen vijf minuten al 
ziet dat het huis helemaal niet is 
wat je zoekt. Maar om dan met-
een weer om te draaien vinden 
we ook zo vervelend voor de ei-
genaar of de makelaar. Eerlijk 
gezegd is dat de reden waar-
om we het liefst huizen bekijken 
tijdens de Open Huizen Route. 
Er is geen makelaar bij. De ei-
genaar weet bovendien dat het 
juist de bedoeling is dat het kort 
en krachtig moet zijn. Een echte 
“speeddate” met een huis dus.” 

Van den Putten makelaars
Een huizenzoeker spreekt. Ze is 
op zoek naar een nieuw huis, 
maar weet nog niet goed wat 
ze wil. Daarom bekijkt ze zo-
veel mogelijk huizen. Op zater-
dag 5 juni 2010 organiseren de 
ERA-makelaars in Nederland al-
weer de tweede landelijke Open 
Huizen Route in het land. Speed-
daten betekent in een paar mi-
nuten kijken of je iets of iemand 
aantrekkelijk genoeg vindt om 
de kennismaking voort te zetten. 

ERA-makelaar Van den Putten 
blikt vooruit: “Dat is dan ook wat 
het publiek zo plezierig vindt 
aan deze actie. Veel mensen 
weten niet precies wat ze willen. 
Door veel te kijken ontdek je je 
woonwensen. Bovendien krijg je 
veel ideeën die je in je volgen-
de huis kunt uitvoeren. En een 
nieuw huis op internet uitzoeken 
werkt niet. Je moet de omgeving 
zien, horen, ruiken, er rondrijden 
en sfeer proeven. Kijkers kun-
nen terecht tussen 11 en 15 uur. 
Ze hebben dus eigenlijk niet zo-
veel tijd. Op deze manier kunnen 
huizenzoekers zoveel mogelijk 
huizen bekijken. Zit er een huis 
bij dat goed voelt, dan maken 
mensen een vervolgafspraak, 
maar dan wel met de verkopen-
de ERA-makelaar. Op een rusti-
ger tijdstip op een andere dag 
komen ze dan terug voor een 
uitgebreide bezichtiging. Dan 
vindt men het juist fijn dat er 
meer tijd is, want dan weet men 
van tevoren dat het huis de tijd 
waard is.”

Waarom is de ERA Open Hui-
zen Route zo populair? Van den 
Putten ERA Makelaars “Een be-
hoorlijk aantal kijkers komt van 
buiten deze regio. Wij zijn op 

internet makkelijker te vinden 
dan een lokale makelaar die 
soms ook een kijkroute orga-
niseert. De naam ERA kent ie-
dereen, dus iedereen komt kij-
ken op www.era.nl naar adres-
sen. Adressen van deelnemers 
bij niet-ERA-makelaars worden 
dan natuurlijk niet gevonden.”
ERA-makelaars organiseren een 
aantal keren per jaar een lan-
delijke Open Huizen Route. Alle 
ERA-makelaars zijn ook aange-
sloten bij de Nederlandse Ver-
eniging van Makelaars (NVM). 
Er zijn in Nederland en België 
225 ERA-makelaars, maar in to-
taal zijn er 2600 ERA-makelaars 
in bijna 50 landen. U vindt Van 
den Putten aan de Bronsteeweg 
45 (t/o de rotonde), telefoon-
nummer 023-5285412.

Regio – Op zondag 13 juni geeft 
een bekende Nederlander zich 
‘bloot’ in de modeshows van 
Nencies, de mooie lingeriespe-
ciaalzaak aan de Gierstraat 77 te 
Haarlem.

Professionele modellen tonen u 
badmode met bijpassende ac-
cessoires van de mooiste mer-
ken! Badmode die pas na de 
show in de winkel te koop zal 
zijn. Ook het nieuwste op het 
gebied van lingerie en nacht-
kleding in bijzondere kleuren zal 
u doen verbazen. Na ontvangst 
met een drankje op een wonder-
schone locatie, nl. De Tuin van 
Middenmeer in Noord-Holland, 
gaat u genieten van veel moois. 

Alles op gebied van lifestyle, dus 
alles voor in en om uw huis zult 
u te zien krijgen. Zelfs auto’s: 
BMW toont hier de nieuwste 
modellen en tevens geven tien 
toprestaurants een pre-evene-
ment in dezelfde ‘tuin’. De eerste 
modeshow begint om half één 
en de tweede show om half drie. 
U heeft hier echter wel kaarten 
voor nodig. Voor elke klant is er 
een ‘goodiebag’ met onder an-
dere cadeaubonnen. 
Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij Nencies, Gierstraat 77 te 
Haarlem. Telefoon: 023-5315537. 
Kijk ook eens op: www.nencies.
nl of www.detuinvanmidden-
meer.nl
Mis het niet!

pagina 6 de Heemsteder - 2 juni 2010

Brink piano’s bij Wilhelminaplein

Ambachten terug op 
historische grond
Heemstede – Hij begon in hart-
je Haarlem in bescheiden om-
vang een werkplaatswinkel voor 
piano`s. De ruimte werd te klein, 
hij verhuisde met zijn werkplaats 
en winkel naar de Zonnebloem-
straat in Haarlem onder de rook 
van de Bavo kathedraal. Ook 
daar werd de ruimte te krap en 
na een zoektocht van vijf jaar, 
van Leiden, Zeist, Gouda, Den 
Haag  tot Heilo, vond Bert ten 
Brink  de voor hem ideale ruimte 
aan de Cloosterweg 7 in Heem-
stede. Een jaar geleden kocht hij 
het kinderdagverblijf Pierewiet, 
kreeg alle medewerking van 
de gemeente, overwon water-
overlast met medewerking van 
bouw-en woningtoezicht. Na in-
tensief contact met de gemeen-
te kreeg hij het voor elkaar om 
de bovenwoning aan te passen 
aan de moderne eisen die je aan 
woonruimte mag stellen. Mèt 
een dakterras dat uitzicht biedt 
op een uniek stukje authentiek 
Heemstede. In de pianowinkel is 
ruimte voor vier vleugels en tien 
piano`s, meer dan 10.000 titels 
bladmuziek voor alle instrumen-
ten als blaas-snaar en klavier-
muziek en zang. Bert in gespe-
cialiseerd in gebruikte  piano`s 
en vleugels die hij reviseert. Met 
de ruime werkplaats die hij nu 
in Heemstede achter zijn piano-
winkel heeft, kan Bert goed uit 
de voeten. Hij heeft de opleiding 
pianotechniek gevolgd , een las-
tige opleiding met veel afvallers. 
Van de tachtig leerlingen waar-
mee hij in de jaren `70 de oplei-
ding begon, zijn er vijf gediplo-
meerd. Nu is die opleiding be-
perkt toegankelijk en een voor-
waarde is een stageplaats. Hij 
volgde nog de ouderwetse op-
leiding waar het ambachtelijke 

van de piano voorop stond. In-
middels is hij zelfstandig repa-
rateur en pianostemmer met 26 
jaar ervaring. 

Ambachtelijk stemmen 
Het stemmen van een piano 
doet hij nog ambachtelijk op ge-
hoor en niet met een digitaal 
apparaatje dat hij even het werk 
laat doen. Iedere piano heeft 
zijn eigen klankkleur en karak-
ter en verdient een zorgvuldige 
behandeling. Bij Bert ten Brink 
kunt u ook piano`s huren met 
recht van koop. Vooral handig 
als kinderen beginnen met spe-
len, maar je niet weet of ze blij-
ven spelen. De winkel is alleen 
op zaterdagen geopend van 10 
tot 15 uur. Bert is van maandag 
tot en met de vrijdag onderweg. 
Maar wel beschikbaar om af-
spraken te maken voor bezoek 
aan de winkel of werkplaats. 
Zijn vrouw Yvonne is muziek-
therapeute en hoopt over enke-
le maanden haar vijfjarige studie 
af te ronden. Ze werkt met kin-
deren, volwassenen en demen-
terende ouderen, geeft lessen 
op de muziekschool in Hoofd-
dorp aan mensen met een be-
perking. In de muzikale fami-
lie studeert dochter Laura deze 
maand af aan het conservatori-
um in Zwolle, natuurlijk in piano 
en wel klassiek. Ze geeft al pi-
anolessen aan alle leeftijden en 
alle niveau`s.  De muzikale fami-
lie Ten Brink is in korte tijd al in-
geburgerd in het uniek stukje 
Heemstede, waar ze een stukje 
ambachtelijk werk weer terug-
brachten, met als buurman de 
ambachtelijke meubelstofeer-
der van `t Hof. Om het werken 
en wonen op die unieke plek 
mogelijk te maken was onder-
steuning van de gemeente hard 
nodig. Na een jaar hard werken 
spreken ze nu ook hun waarde-
ring uit voor de medewerking 
van de betrokken ambtenaren. 
Vooral als het wat tegenliep!
Op 29 mei hield Brink Piano`s 
een open dag voor hun uitge-
breide klantenkring van Den 
Haag tot Den Helder en lieten zij 
vol trots hun droom zien die nu 
werkelijkheid geworden was.
Ton van den Brink

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Tel 023 547 8171

Hét eiwitdieet met
GRATIS begeleiding

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Tel 023 547 8171

Slank de zomer in 
met hét eiwitdieet

7 tot 10 kg per maand

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Tel 023 547 8171

Afvallen met hét 
eiwitdieet

7 tot 10 kg per maand

Bikini’s, bubbels en cadeautjes
Zomerfestijn bij Nencies

Speeddaten tijdens Open Huizen Route

Man let even 
niet op

Bennebroek – Een 31-jarige 
vrouw uit Hillegom is woens-
dagmiddag 26 mei licht ge-
wond geraakt bij een aanrij-
ding. De vrouw stond rond 
17.20 uur met haar auto te 
wachten voor een verkeers-
licht op de Rijksstraatweg. Een 
39-jarige man uit Lisse lette 
even niet op en reed achter-
op de auto van de vrouw. Die 
is voor behandeling naar een 
ziekenhuis gebracht. 



Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Foto
Getroffen door ´n foto

fervent moment
van relativiteit

nu vergeeld beeld
verlopen in de tijd

het diafragma sloot
voorgoed de ogen...

 
het beleven

van die seconde
had ik toch even

hervonden:
en stond mij voor ogen

Opgedragen aan
Elsa Herwarth
Bart Jonker

Dichtstorten

Heemstede - Zondag 6 juni in 
de Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Arie 
Molendijk; Crèche, Kinder An-
ders-dienst, Spiegeltent en Re-
flection; Kennemerduin: 10.30 
u. mw.ds. Nan Sikkel-Wildschut; 
Oude kerk: geen dienst.

Grafitty kunst 
voor jongeren
Heemstede - Ben jij een ech-
te kunstenaar of wil je gewoon 
eens een keer proberen een echt 
kunstwerk te maken? Op vrijdag 
11 juni krijg je deze kans! Bij ‘t 
Is weer Vrijdag ga je een echt 
graffity kunstwerk maken! Mis-
schien is er wel weer een auto 
om te spuiten of een ander groot 
object. Trek niet je beste kleren 
aan! Opgeven kan bij: de recep-
tie van de Luifel 023-548 38 28–
1 of Plexat: tel: 023-548 38 47 of 
mail naar plexat@casca.nl. Dat 
wordt vet! ‘t Is weer Vrijdag is 
altijd in de jongerenruimte van 
Plexat bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

Kerkdienst Protestantse 
Gemeente
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Stagerapporten leerlingen Hageveld
‘Cruquiusbrug gevaarlijk om over te steken; 
stoplicht Javalaan duurt veel te lang’
Heemstede- Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede heeft 
de Fietsersbond benaderd voor 
maatschappelijke stages voor 
leerlingen van Hageveld. Vervol-
gens is de Fietsersbond met het 
idee van de schoolfietsroutes 
gekomen. Deze is via de vacatu-
rebank Maatschappelijke stages 
onder de aandacht gebracht bij 
leerlingen van Hageveld. Zij de-
den dit in opdracht van de Fiet-
senbond in het kader van hun 
maatschappelijke stage. De co-
ordinator van Hageveld zorgt er 
voor dat er goede combinaties 
van leerlingen op de verschil-
lende plekken terecht komen. 
De inhoudelijke begeleiding is 
verder gedaan door de vrijwilli-
gers, als Peter van der Velden en 
Monica Snoeks van de Fietsers-
bond. Het Steunpunt doet vooral 
de algehele coördinatie en on-
derhoudt contact met de vrijwil-
ligersorganisaties en de school.

Knelpunten en oplossingen 
Het kippenbruggetje bij de Mo-
zartkade is te hoog en te smal. 

Vooral `s morgens vroeg is het 
druk als leerlingen van Hageveld 
proberen nog op tijd op school te 
komen. De Cruquiusbrug is ge-
vaarlijk als je schuin oversteekt, 
bij de Princehof is een gevaar-
lijke flessenhals en het stoplicht 
Javalaan/Cruquiusweg duurt 
veel te lang. Zes leerlingen van 
College Hageveld brachten hun 
dagelijkse fietsroutes in kaart en 
droegen oplossingen aan voor 
de knelpunten. Sinan Dogan en 
Joel Dijkhuizen fietsen dagelijks 
van Schalwijk naar Hageveld, 
zij maken dus veel gebruik van 
het kippebruggetje. Rutger Goe-
nendijk en Max Moser komen 
uit Bennebroek en haten slecht 
wegdek en het kruispunt Java-
laan, Marco Kempers en Michel 
Drijver fietsen vanuit Hoofddorp 
waar ze de Cruquiusbrug en 
Nijverheidsweg als knelpunten 
tegenkomen.
Woensdagmiddag ontvingen de 
wethouders Christa Kuiper en 
Jur Botter de rapporten. Bot-
ter was onder de indruk van de 
duidelijkheid van de rappor-

tage met foto`s, situatieschet-
sen en korte teksten. Heemste-
de bouwt hiermee al ervaring 
op en is voorloper als in 2011-
2012 alle middelbare scholen 
een stage van 60 of 72 uur moe-
ten lopen bij een maatschappe-
lijke organisatie. In de opdracht 
van de Fietsenbond om zo een 
stuk maatschappelijke stage 
in te vullen, zag Kuiper  moge-
lijkheden om met die rappor-
ten bij de overheden meer aan-
dacht te krijgen om knelpunten 
versneld aan te kunnen pakken. 
In het kader van het gemeen-
telijk beleid wordt deze zomer 
een nieuw fietspad gemaakt van 
de Cruquiusweg langs de HBC 
velden rechtstreeks naar de 
fietsenstalling van Hageveld, 
het zogenaamde “scholieren-
pad”. 
De wethouders zijn blij met het 
duidelijke overzicht van mogelijk 
gevaarlijke situaties, vervelen-
de stukken om te fietsen. Op-
lossingen uit de praktijk werken 
meestal het beste. 
Ton van den Brink

De Wethouders Christa Kuiper en Jur Botter nemen de rapporten van de zes leerlingen van Hageveld in 
ontvangst.

Kennismaken zonder afspraak op 16 juni
Nieuwe diëtistenservice Apotheek Groenendaal
Heemstede - 76% Van de vrou-
wen met overgewicht heeft in de 
laatste 2 jaar tenminste 2 keer 
geprobeerd af te vallen. 95% 
probeerde dit door gezonder te 
eten, 81% door meer lichaams-
beweging. Toch slaagde 64% er 
niet in om gewicht te verliezen. 
Dit geeft wel aan hoe moeilijk 
het is om op eigen kracht naar 
een gezondere BMI te werken. 
Veel mensen kampen tegen-
woordig met overgewicht en 
hebben al veel verschillende di-
eetmethodes geprobeerd, vaak 
zonder resultaat. Uit onderzoek 
blijkt dat goede begeleiding 
vaak een verschil kan maken. 

Toch is de stap naar een diëtist 
voor veel mensen groot. Ook is 
vaak niet bekend dat in de ba-
sisverzekering 4 uur diëtetiek 
(dit staat gelijk aan ongeveer 7 
consulten) is opgenomen.  
 
Toegankelijke manier
Apotheek Groenendaal aan de 
Valkenburgerlaan 50 te Heem-
stede erkent dit probleem en laat 
cliënten vanaf nu gratis kennis 
maken met een nieuwe diëtis-
tenservice in de apotheek. Deze 
service houdt in dat een diëtist 
op vastgestelde tijden aanwe-
zig is in de apotheek, om al uw 
vragen over gezonde voeding en 

verantwoord afvallen te beant-
woorden. Op deze manier biedt 
de apotheek een toegankelij-
ke manier voor u om vrijblijvend 
tips en advies te krijgen. De eer-
ste keer dat de diëtist aanwezig 
is in apotheek Groenendaal is  
woensdag 16 juni van 10 tot 16 
uur.  U bent van harte welkom. 
Afspraak maken is niet nodig.
 
Geleidelijk gewichtsverlies
De beste manier om af te val-
len is natuurlijk gezonder eten 
en meer bewegen. Maar wie 
dit wel eens geprobeerd heeft, 
weet dat dit makkelijker gezegd 
is dan gedaan. Er zijn manieren 

om in korte tijd snel gewicht te 
verliezen, maar vaak leidt dit tot 
het bekende jojo-effect. Apothe-
ken bieden producten die gelei-
delijk, verantwoord gewichtsver-
lies stimuleren. Een gewichtsver-
lies van 5-10% kan al voldoen-
de zijn voor een gezondere BMI. 

Door kleine aanpassingen in uw 
voedingspatroon, leert u gezon-
der te eten.
Indien u gebruik wilt maken van 
de diëtistenservice, vraag dan 
om meer informatie aan de balie 
in apotheek Groenendaal, of bel 
naar de apotheek 023-5293686.

Groene Kikker Tuinontwerp!
Heemstede - Ook zo ontevreden over uw tuin? Zal het dit jaar 
wel weer niets worden met de beplanting? Zijn uw straatstenen 
ook zo lelijk en gedateerd? Ligt er overal rommel van de kinde-
ren waar ze toch niets mee doen? En vindt u het eigenlijk wel tijd 
dat daar echt eens iets aan gebeurt?
Doe dan mee met de actie: Wie heeft de lelijkste tuin van Ken-
nemerland? Stuur een foto op van uw tuin en maak kans op een 
gratis tuinontwerp van Groene Kikker Tuinontwerp! De hoofd-
prijs bestaat uit een tuinontwerp dat geheel volgens de proce-
dure zoals beschreven op de website Groene Kikker Tuinont-
werp tot stand zal worden gebracht. Naast de hoofdprijs stelt 
het bedrijf drie tuinadviesuren ter beschikking voor de nummer 
2 en 3, tuinen die net niet lelijk genoeg gevonden werden voor 
de eerste prijs!

Tot 12 juni kunt u uw foto doorsturen naar info@groenekikker.nl 
onder vermelding van: Lelijkste tuin? De foto’s worden anoniem 
gepubliceerd op de website www.groenekikker.nl.
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Carmani nu ook met trimsalon!
Heemstede - Na een klei-
ne verbouwing staat de trimta-
fel klaar en is het hondenbadje 
gevuld met warm water. De zus-
sen Marieke en Caroline open-
den ruim een jaar geleden hun 
hondenwinkel Carmani aan de 
Raadhuisstraat 62 en nu kunnen 
ze al uitbreiden. Marieke is bijna 
afgestudeerd als hondentrim-
ster en heeft het edele hand-
werk geleerd door heel veel sta-
ges te lopen. 

De honden konden er geen ge-
noeg van krijgen en Marieke 
heeft helemaal de smaak te pak-
ken. Ze beheerste de theorie al 
snel en nu krijgt ze haar vakdi-
ploma. Het is dankbaar werk zo 
leerde ze in die opleiding. Voor-
al als je verwaarloosde honden 
onder handen neemt of honden 
waarvan het baasje geen tijd 
had en eigenlijk al eerder aan 
een beurt toe waren. Heerlijk om 
die een wasbehandeling te ge-
ven, te ontwollen, plukken, knip-
pen en effileren, dat is het inkor-
ten van vachten met behoud van 
het volume. Het trimmen is be-
doeld voor alle honden. De was-
beurten vooral voor de korthari-
ge honden die veel haar verlie-
zen tijdens de rui. Vooral in die 
ruiperiode is een wasbeurt heel 
belangrijk  want je bent dan 
thuis van de meeste haren af 
en ze ruiken zo fris. Voor som-
mige honden is een trimbeurt 
net zo nodig als voor ons bijtijds 
naar de kapper gaan. Marieke 
heeft er zoveel plezier in om ze 
een extra behandeling te geven. 
Om er gelijk een foto van te la-

ten maken van de getrimde poe-
del, Maltezer, Berner Senne, ter-
riër Lhasa-Apso of spaniël. 
Trimster Marieke werkt met 
diervriendelijke shampoos en 
die zijn ook aardig voor de oog-
jes. De trimtafel is verstelbaar 
en geschikt voor elke hond. 
Het bad is eveneens verstel-
baar, heeft een gemakkelijke in-
stap en anti-slip mat. De speci-

ale föhn is heel krachtig, droogt 
snel  en haal het laatste losse 
haar weg. Vooral Labradors en 
Retrievers zijn dol op een heer-
lijk bad. In de winkel zijn enke-
le opvallende nieuwtjes als de 
DONUT bedden met een na-
tuurlijke zelfreiniging, zijn wa-
ter- en vuilafstotend en  je ruikt 
bijna niets meer. 

Nieuw zijn ook de designbakken 
op 35 centimeter hoogte. Ge-
woon nodig voor grote honden, 

want die  hebben altijd moei-
te met bakken op de grond. Te 
laag  is slecht voor de adem-
haling en gezondheid. Carma-
ni is een winkel voor honden en 
kattenliefhebbers, dus ook voor 
mensen die geen kat of hond 
hebben, maar wel een speciaal 
cadeautje zoeken voor een die-
renvriend. Bij Carmani slaagt u 
zeker. Uw hond of die van de 

buurman verwennen met een 
origineel oranje voetbalshirt-
je met rugnummer, of een oran-
je shawltje, nu actueel vanwege 
het WK in Zuid-Afrika? Carma-
ni in de Raadhuisstraat maakt 
er een oranje feestje van. Sinds 
kort heeft Carmani ook een 
website, want de klantenkring is 
al uitgegroeid tot ver in het land 
en men wil gemakkelijk nabe-
stellen. Kijk maar eens op www.
carmani-catsanddogs.nl 
Ton van den Brink

Nu bij Sport 2000 Heemstede
Muchachomalo is een hippe, 
eigentijdse underwear collectie
Heemstede – Techniek, snel-
heid, status en uiterlijk bepaalt 
ons leven. De ouderwetse saam-
horigheid heeft plaatsgemaakt 
voor een ‘ieder voor zich’ men-
taliteit. De huidige techniek en 
het grote aanbod maakt het mo-
gelijk om in ons hectische leven 
met een druk op de kop alle ge-
miste afleveringen of films terug 
te zien. Maar worden we hier 
wel gelukkiger van? Is de kwa-
liteit van het genot er op voor-
uit gegaan als we meer kunnen, 
willen dus ook moeten zorgen 
dat we het krijgen? Verlangen 
we niet af en toe stiekem terug 
naar de ‘good old times’ toen al-
les nog simpel was? Naar de tijd 
toen we maar de keuze hadden 
uit 3 televisiekanalen en de stra-
ten leeg waren als Dallas op de 
buis kwam? Naar de tijd toen je 
gezamenlijk gezellig voor een 
film ging zitten die je voor altijd 
blijft herinneren in plaats van de 
ene film naar de andere door te 
zappen. Waren dat geen betere 
tijden?

Films en sterren van toen
Muchachomalo is er in geslaagd 
het nostalgische gevoel terug te 
brengen in een kleurrijke hippe 
en eigentijdse underwear col-
lectie. Zo zijn de prints op de 
heren- en damesshorts geïn-
spireerd uit de films, series en 
op filmsterren van vroeger zoals 

Kojak, Baretta, Jaws, Bruce Lee, 
Grease, James Bond en andere 
klassiekers. Verrassende prints 
die je doen herinneren aan het 
genieten uit die tijd, de gewel-
dige acteurs en de grondleggers 
voor de fashionwereld en ima-
go-iconen voor velen. De gewel-
dige collectie maakt een happy 

feeling los. Hiermee wil Mucha-
chomalo met hun 2010 thema 
‘Better Times’ duidelijk maken 
dat je ongeacht welke periode, 
je éigen ‘betere tijden’ kunt in-
vullen. Door je te realiseren dat 
we al heel veel hebben en in 
staat moeten zijn daar optimaal 
van te genieten op een simpele 
manier.
Nieuw zijn de ouderwetse long-
shorts en zoals in de zestiger 
jaren ‘in’ was, in combinatie met 
singlets. Deze strakke shorts ko-
men tot net boven de knie en 
zijn natuurlijk heerlijk op een wat 
koudere dag om de benen warm 
te houden.

Maar hoe cool is het als in deze 
zomer je longshort nog net on-
der je short vandaan komt!

Stoute jongen
Muchachomalo is de Spaan-
se vertaling voor ‘stoute jongen’. 
Elk kwartaal komt het merk uit 
met nieuw, zelfontworpen prints. 
Naast de perfecte pasvorm en 
kwaliteit onderscheidt Mucha-
chomalo zich in de markt door ei-
genwijs een statement te maken 
met de geprinte shorts aan een 
jaarlijks thema. Voor velen is het 
geen mode-item alleen maar een 
lifestyle image concept. Het merk 
spreekt enorm aan, getuige de 
grote groei van verkooppunten.

Waar te koop?
In Heemstede is Muchachoma-
lo te verkrijgen bij Sport 2000 
Heemstede, Binnenweg 157. Te-
lefoon: 023-5476077. Kijk ook op: 
www.sport2000heemstede.nl

Het prachtige park bij Pa-
leis Soestdijk dateert uit 1815 
en is aangelegd door de be-
roemde tuinarchitect Zocher. 
In de ogenschijnlijk losse, on-
gedwongen opzet in Engelse 
landschapsstijl zijn talloze bo-
men en heesters, schitterende 
doorkijkjes, rustieke laantjes 
en waterpartijen als een echt 
landschap aangelegd. 
Ook is er, naast het Wilhelmi-
na-chalet, de Springertuin, de 
voormalige Watertoren en twee 
levensgrote bronzen beel-
den van Koningin Juliana en 
Prins Bernard, in het park een 
beeldentuin. Deze beelden-
tuin Sculptuur Soestdijk, met 
na-oorlogse, moderne beelden 
van mensen is afkomstig uit de 
collectie van museum Beelden 
aan Zee. 
In 1650 was Soestdijk het jacht-
slot van de jonge Stadhouder 
Willem III. In de loop der ja-
ren zijn er vleugels aan het pa-
leis gebouwd, heeft het militai-
ren gehuisvest en uiteindelijk 
werd het vanaf 1937 de woning 
van Koningin Juliana en Prins 
Bernard. Onvergetelijk zijn de 
feestelijke defilés op Koningin-
nedag. Sinds 1971 is het paleis 
Rijksbezit en in afwachting van 
een nieuwe bestemming is het 
nu tijdelijk opengesteld voor 
het publiek. 
Verzamelen op dinsdag 15 ju-
ni om 9.15 uur in de hal van 
station Heemstede en reizen 
met Openbaar Vervoer. Kosten:  
7,50 euro, (incl. entree en Cas-
cakosten, excl. reiskosten en 
consumpties) Geef u snel op! 
Opgeven en betalen uiterlijk 
donderdag 10 juni bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen van 9-12 
uur.

Marieke Willemse en Gerard 
van de Waard nodigen je in 
deze workshop uit om op weg 
te gaan, om een labyrint te lo-
pen: een geleid pad zoals dat 
van het Santa Rosa labyrint, 
dat geïnspireerd is op het gro-
te labyrint in de kathedraal van 
Chartres (Fr.). Je volgt  je voe-
ten. Zo kan je ontspannen, je 
(con)centreren, je komt vanzelf 
in het centrum. 
Een labyrint lopen is een oer-
oude meditatievorm, de oudste 
bekende labyrinten bestaan al 
zo’n 6000 jaar! Het geeft je in-
zicht en uitzicht. Je kan zo’n la-
byrint lopen om iets te vieren 
of als ritueel bij een belangrijk 
moment in je leven. Of wan-
neer je een vraag hebt en je 
komt er niet uit. Je kan ook ge-
woon uit nieuwsgierigheid op 
pad gaan. Het lopen van een 
labyrint wordt ook wel verge-
leken met een pelgrimstocht, 
een reis door je leven. Het the-
ma van de workshop Labyrint 
lopen zal zijn: keer terug naar 
het landschap van je ziel. Keer 
terug naar wie je bent, naar 
wat je bent, naar waar je bent. 
Geboren en herboren worden. 
Wees welkom, loop mee, en 
open jezelf. Het brengt je naar 
hoe het op dat moment is.
Marieke Willemse is zangdo-
cente en begeleidster bij ver-
diepings- en groeiprocessen. 
Ze helpt mensen vanuit haar 
eigen praktijk Ziel en Zang 
zichzelf (weer) te vinden. 
De workshop is op donderdag 
10 juni om 20.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 6,00 euro. 
Opgeven kan op werkdagen 
van 9-12 uur: 023-548 38 28-1. 

Park Paleis Soestdijk in Baarn

Excursie voor 55+
Workshop Labyrint lopen

Terug naar het 
landschap van de ziel
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Klimaatstraatfeest in Bennebroek 
Allemaal duurzaam denken en doen
Bennebroek - Als je tweemaal 
een buurtsessie houdt op het 
Beatrixplein en je krijgt een flin-
ke regenbui, dan moet je niet 
gek opkijken als het echte kli-
maatstraatfeest gehouden moet 
worden, dat het regent. Hoort bij 
het klimaat, zeggen de bewoners 
van het Beatrixplein dat zaterdag 
jl. een feestje hield omdat ze als 
zeventiende geëindigd waren in 
de lijst van 500 winnaars van het 
klimaatstraatfeest. Het aantal 
deelnemers was dit jaar aange-
groeid tot 5500 straten en buur-
ten. Dan is het echt bijzonder dat 
Bennebroek eindigde met 64732 
punten. Dat leverde 500 euro op 
van de organisatie en konden 
de slaatjes, luxe brood, barbe-
cuevlees en drankjes uitgezocht 
worden. Een feestje waar 26 be-
woners van het Beatrixplein van 
genoten ondanks de regen, want 
ze waren goed voorbereid en ge-
waarschuwd, dus de grote para-
sols stonden strategisch op ge-
steld. Droog en gezellig zoals 
ze het hele jaar gewerkt had-
den om duurzaam te leven. Dat 
had de veertienjarige Jory van 
Dorp niet kunnen denken toen 
hij ergens in 2009 met zijn ini-
tiatief en met de medewerking 
van een aantal buurtbewoners 
op de 350ste plaats eindigde. Nu 
17e!  Met een compliment van de 

wethouder Annemiek Schep, die 
zaterdagmiddag het klimaats-
straatfeest opende. Een beet-
je trots dat Bennebroek zo hoog 
geëindigd was waar de gemeen-
te Bloemendaal elke kern graag 
meehelpt en stimuleert duurza-
me oplossingen te vinden en toe 
te passen. De positieve opstel-
ling van de gemeente bij de jury 
leverde al een flink aantal pun-
ten op, een goed voorbeeld in-
spireerde.
Wethouder Annemiek Schep 
droomt dat duurzaamheid straks 
heel gewoon is. Zij overhandig-
de Marie Jose Smit een oor-
konde van de Milieufederatie 
Noord-Holland. Klimaatambas-
sadeur van het Beatrixplein!
Bewoners van het Beatrixplein, 
Klimaatkanjers van de Gemeen-
te Bloemendaal! 
Mevrouw Glasbergen kreeg uit 
handen van de wethouder de 
eerste energiebox met ener-
giebesparende materialen. Ook 
voor de overige deelnemers 
waren er energieboxen. Glas-
bergen vond dat het succes te 
danken was aan de samenwer-
king tussen de bewoners. Alleen 
begin je er niet aan, met elkaar 
doen is leuk. Je begint met klei-
ne dingetjes als het licht uitdoen 
en apparaten helemaal uitzet-
ten, dus ook het rode lampje, 

meer de fiets pakken. Samen de 
banden oppompen, samen de 
tips bespreken die je gevonden 
hebt op internet en met elkaar 
praten over hoe je dat in praktijk 
brengt. Dan ontdek je dat goed-
koop soms duurkoop is met de 
vele wegwerpartikelen die er te-
genwoordig te koop zijn. Dat kan 
ook duurzamer en dan wordt het 
nog leuker.
Ton van den Brink

Expositie van beeldhouwwerken 
in Bennebroek

Bennebroek - Cursisten van 
docent-beeldhouwer Peter 
van Borssum Waalkes expo-
seren van vrijdag 4 juni tot en 
met 3 augustus in het voorma-
lige Gemeentehuis van Benne-
broek. 
Deze expositie wordt ge-
houden ter gelegenheid van 
het 10-jarig jubileum van de 
beeldhouwcursussen van de 
docent.

Tijdens deze expositie staan de 
beelden van de cursisten cen-
traal. Verder zal er 2-dimensio-
naal werk te zien zijn van Peter 
van Borssum Waalkes en van 
Maria Pinxter.
Voormalige Gemeentehuis 
van Bennebroek: Bennebroe-
kerlaan 5, openingstijden: op 
werkdagen van 8.30 uur – 
12.30 uur en woensdagmiddag 
van 13.30 uur – 17.00 uur.

Wandelen met
Welzijn Bloemendaal

Bennebroek - Maandag 7 juni kunt u weer wandelen met een 
vrijwilligster, waarbij u kunt genieten van de natuur in het duin-
gebied. Vertrek vanaf ’t Panneland. Mocht vervoer uit Benne-
broek een probleem zijn, dan kan dat worden doorgegeven: tel. 
584 5300. De vrijwilligster kan max. drie personen meenemen in 
de auto; zij vertrekt om 9.50 uur vanaf het voormalig gemeen-
tehuis.

Gezellige ochtend
Zaterdag 12 juni organiseert Welzijn Bloemendaal, locatie Ben-
nebroek in samenwerking met de KBO, PCOB, Zonnebloem 
en Meerleven een gezellige ochtend voor senioren. Deze vindt 
plaats op het terrein van de Feestweek Bennebroek. Het IJmui-
dense Shanty- en Seasonkoor ‘’t Staende tuygh’ zingt liederen 
die vroeger op de zeilschepen werden gezongen.
De Feesttent is geopend vanaf  9.30 uur het programma duurt 
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Alle consumpties kosten 1,50 euro maar de toegang is gratis.
Indien u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met Wel-
zijn Bloemendaal, locatie Bennebroek. Tel 023-584 5300.

Nieuwbouw GGZ inGeest 
Bennebroek op hoog niveau
Bennebroek - Zaterdag 5 ju-
ni openen overal in het land 
bouwterreinen voor u de poor-
ten in het kader van de jaarlijk-
se landelijke dag van de bouw. 
Een unieke gelegenheid om een 
bouwproject bij u in de omge-
ving te bekijken! Dit jaar bieden 
aannemingsbedrijf Veenman & 
Vink Hillegom en GGZ inGeest 
de mogelijkheid het nieuw-

bouwproject ‘klinieken langduri-
ge zorg volwassenen’ te bezich-
tigen. Tevens is het een unieke 
kans kennis te maken met het 
terrein van GGZ inGeest in Ben-
nebroek en met de zorg die daar 
wordt verleend. Bovendien zijn 
er diverse activiteiten te doen.
U bent van harte welkom tussen 
10.00 en 16.00 uur aan de Rijks-
straatweg 113 in Bennebroek.

Rosé-proeverij kunstig gepresenteerd 
5 en 6 juni bij Le Grand Cru
Heemstede - Hoewel de zon al 
lange tijd verstoppertje speelt 
heeft Le Grand Cru tussentijds 
toch aan hun rosé-assortiment 
gewerkt. De zaak aan de Jan 
van Goyenstraat is klaar voor 
de rosé-proeverij en gaan ervan 
uit dat de zon op zaterdag 5 ju-
ni en tijdens de kunstmarkt op 
zondag 6 juni a.s. zal gaan schij-
nen. Beide dagen staan er van 
13.00 - 17.00 uur dertig rosé- 
wijnen open in de ‘Tastingroom’ 
aan de Jan van Goyenstraat 12-
14 te Heemstede.
In het kader van de kunstmarkt 
worden bij Le Grand Cru beide 

dagen schilderijen geëxposeerd 
van het Heemsteedse kunste-
naars-echtpaar Willem & Mari-
anne Meuwese. 

Een van de werken van Willem 
siert al jaren het proeflokaal. 
Dit werk ‘de Crachoir’ genoemd 
heeft al tot menige ‘kunst-dis-
cussie’ geleid. De werken die hij 
dit weekend zal exposeren heb-
ben een even groot spannings-
veld.

Marianne heeft vorig jaar ook in 
de winkel geëxposeerd. Zij laat 
zich voor haar werken voorna-

melijk inspireren door het thema 
landschappen. 

Beide echtelieden bedenken 
geen ontwerp van te voren maar 
werken puur uit gevoel. De te-
genstelling tussen beiden is der-
mate groot dat hun werken een 
indruk geven van het uiteenlo-
pende gamma aan rosé-wijnen 
bij le Grand Cru. Van licht fragile 
tot gecorseerd en kleurrijk.

Voor meer informatie over Mari-
anne en Willem Meuwese kunt 
u hun website www.atelierm2.nl 
bezoeken.

Avond-
vierdaagse 

gestart
Heemstede – Deze week is de 
54ste avondvierdaagse van start 
gegaan. De wandelaars kunnen 
kiezen voor afstanden van 5 of 
10 kilometer per avond. De ech-
te kilometervreters komen aan 
hun trekken in Haarlem West en 
Spaarndam. Daar kan ook geko-
zen worden voor 15 kilometer per 
avond. De starts zijn in Heemste-
de bij RCH, om 18.00 uur.



de Heemsteder - 2 juni 2010 pagina 13

Brandweer helpt imker aan bijen
Heemstede -  De hoogwerker van de Heem-
steedse brandweer moest zaterdagmiddag uitruk-
ken om een grote zwerm met bijen uit een boom 
aan de Celebesstraat weg te halen. De ongeveer 
7000 bijen werden rond het middaguur door een 
buurtbewoner ontdekt, waarna imker Pim Lem-
mers werd ingeschakeld. 
Het duurde een kwartier voordat het bijenvolk ge-
red was. Hij is blij met de bijen en de hulp van de 
brandweer. Volgens de imker komen de bijen uit 
de spouwmuur van het Hageveld College.
Een bijenzwerm zoekt meestal een tak op in een 
boom.
Wanneer u een zwerm aantreft kunt u het beste 
contact opnemen met de gemeente of politie. Zij 
beschikken over telefoonnummers van imkers.

Uitspraak in zaak Kruijer uitgesteld
Heemstede - Op 20 april j.l. 
heeft de zitting plaatsgevonden 
bij de Rechtbank Haarlem in een 
rechtszaak die de in Heemste-
de wonende Henk Kruijer tegen 
de minister van binnenlandse 
zaken heeft aangespannen, om 
hem te dwingen tot uitoefening 
van bestuursdwang jegens de 

burgemeester van Heemstede.
Afgesproken was om 31 mei uit-
spraak te doen. Echter de Recht-
bank heeft laten weten nog 6 
weken nodig te hebben voor 
een uitspraak.
Henk Kruijer laat weten niet 
verbaasd te zijn. “Gezien het feit 
dat het verweer namens de mi-

nister uiterst pover was en het 
hier om een unieke en belang-
rijke zaak gaat: kan een gewo-
ne burger in Nederland zomaar 
een minister dwingen om zijn 
plicht te doen en zijn ambtseed 
na te komen of houdt dat een te 
grote inbreuk in op de vrijheid 
van politici om zelf te bepalen 
in hoeverre zij hun taak willen 
vervullen?”

Jongen bij dronken moeder in auto
Heemstede – De politie heeft 
woensdag 26 mei tussen 19 en 
22 uur een alcoholcontrole ge-
houden op de Valkenburger-
laan. Van 34 bestuurders werd 
een blaastest afgenomen en 
twee automobilisten bleken on-
der invloed van alcohol. Zij wer-

den ter plekke aangehouden 
door de politie. Een van hen, een 
Haarlemse vrouw, bleek zo ern-
stig onder invloed van alcohol, 
dat de politie haar rijbewijs di-
rect invorderde.
De Haarlemse bleek meer dan 
zes keer de maximale limiet te 

blazen. In de auto van de vrouw 
zat haar 6-jarige zoon. De poli-
tiemensen hebben zich na de 
aanhouding van de Haarlemse 
om haar kind bekommerd. Te-
gen de Haarlemse is proces ver-
baal opgemaakt. Familie van de 
vrouw is ingeschakeld om haar 
zoon en de vrouw zelf op te 
komen halen.

Turndemonstratie GSV 
op de Evenaar
Heemstede - In een drie uur 
durende show laten de turnsters 
van GSV Heemstede op dinsdag 
8 juni zien wat zij in hun mars 
hebben. Op dinsdag 8 juni  zul-
len de pré-selectie en de wed-
strijdgroep laten zien wat zij ge-
leerd hebben. Om 16.30 uur be-
gint de Pré selectie (meisjes die 
een uur extra trainen) met hun 
show. Zij verzorgen een demon-
stratie op brug, balk, lange mat, 
kast en tumbling. Hierna komt de 
wedstrijdgroep op bezoek en la-
ten een, door Donna gemaakte, 
acrodemonstratie zien. Op vlot-
te muziek laten zij acrobatische 
oefeningen zien met aan het slot 
een piramide van 16 personen. 
Om ongeveer 18.00 uur start 
de wedstrijdgroep met hun oe-
feningen. Doordat het een de-
monstratie is kan het voorko-
men dat twee personen tegelijk 

aan één toestel werken, maar er 
zijn ook turnsters die hun oefe-
ning laten zien waarmee ze in 
het afgelopen seizoen zijn door-
gedrongen tot de finalewed-
strijd. Na de toestellen komt het 
springen aan de beurt. Op/over 
de kast en natuurlijk trampoline 
springen. Met dit gedeelte zijn  
de turnsters ook te zien op 19 
juni in Zuid Scharwoude. Daar 
zijn namelijk de springwedstrij-
den  voor het rayon Kennemer-
land. Tot slot volgt nog een tum-
blingdemonstratie.  Dit is een 3 
meter brede matras die 15 meter 
lang is waarop de meisjes door 
de lucht vliegen alsof zij ge-
wichtsloos zijn. Kortom een de-
monstratie die u niet mag mis-
sen. Kom allen dus op dinsdag 
8 juni naar de Evenaar aan de vd 
Waals laan te Heemstede tussen 
16.30 uur en 19.30 uur.

Nieuwe trainer/coach Alliance Heren 1
Heemstede - Karol Sniezek is 
vanaf augustus 2010 de nieuwe 
trainer/coach van Heren 1. Het 
afgelopen seizoen is hij één van 
de hoofdtrainers geweest en dus 
een bekende voor Alliance. Ka-
rol is 28 jaar, afkomstig uit Polen 
waar hij internationale ervaring 
heeft opgedaan als assistent 
bondscoach van het Pools nati-
onale team en als coach van het 
Pools team onder de 21 jaar. Met 
de komst van Sniezek is Alliance 
klaar om het komende hockey-

seizoen met een enthousiaste 
en zeer ervaren (deels nieuwe) 
staf van start te gaan. 

Wie is de nieuwe trainer
Karol Sniezek is een jonge gemo-
tiveerde en doelgerichte coach 
die oog heeft voor zijn spelers 
en daardoor de juiste sportmen-
taliteit naar boven weet te ha-
len. Hij is enorm gedreven en wil 
Heren 1 naar de overgansklas-
se brengen. Hij heeft veel erva-
ring op het gebied van coachen 

en trainen, zowel bij Alliance als 
daarbuiten. Bij Alliance richtte 
Karol zich afgelopen seizoen op 
de opleiding en coaching van de 
jeugd.

Als speler heeft hij ook een goe-
de staat van verdienste; in Polen 
speelde Karol altijd op het hoog-
ste niveau. Afgelopen seizoen 
speelde Karol nog mee met Al-
liance H1, maar moest vanwege 
een blessure het seizoen voortij-
dig beëindigen. 

Deelname districtwedstrijd 
5de divisie in Amersfoort
Heemstede - Vier turnsters van GSV Heemstede mochten 
deelnemen aan de districtskampioenschappen van het district 
Mid-West. Vanuit de regiofinale wisten zij zich te plaatsen naar 
de laatste finalewedstrijd. Omdat er verder geen vervolgwedstrijd 
meer op volgt, konden zij genieten van een extra wedstrijd, weer 
wat wedstrijdervaring opdoen en kijken naar andere turnsters.

Bij de instappers mocht April Bouwman beginnen. Zij turnde een 
goede wedstrijd, waarbij alleen het ophurken bij de brug tijdens 
het inturnen niet lukte, zodat besloten werd naar een makkelij-
kere oefening. Hierdoor daalde haar cijfer iets. Zij wist zich we-
ten te plaatsen op een 24ste plaats.

Charlotte de Jonghe kwam uit in niveau 10. Bij de balk viel ze 
eraf, maar verder ook een goede wedstrijd met een 22ste plaats. 
Marlijn Kroezen nam deel aan de junioren in niveau 7. Ze wist 
weer een goede overslag met een halve draai in en een halve 
draai uit te turnen over de pegasus, waardoor ze het op een na 
hoogste cijfer haalde. Ook de andere toestellen turnde ze heel 
goed, waardoor ze een 15de plek behaalde.

Als laatste mocht Myrthe Joosten haar turnen vertonen bij de 
pupillen 2. Ook bij haar een goede wedstrijd waardoor ze op de 
20ste plaats kwam staan. Goed gedaan meiden.
Monique Marchand

INGEZONDEN
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VEW terug naar vierde klasse
Heemstede - Afgelopen zater-
dag viel de beslissing in de wed-
strijd VVA/de Spartaan-VEW 
gespeeld op het terrein van 
DWS in Amsterdam. VEW be-
gon een beetje lichtzinnig aan 
de wedstrijd en keek na amper 
drie minuten al tegen een 1-0 
achterstand aan. Het enige wa-
penfeit van de Heemstedena-
ren was een schot van Dennis 
Spreeuw op de lat.

Na de thee een iets feller VEW. 
Het resulteerde in de gelijkma-
ker van Michiel Dekker uit een 
vrije trap. Weer was de vreugde 
van korte duur. Martijn Roozen 
vergat mee te verdedigen en Mi-
chael van Gennip was kansloos 
op de inzet.

Micha Pannekoek en Sander 
Smit kregen nog geel.

De activiteiten in juni:
5 juni: Zeven tegen zeven toer-
nooi. Het aantal deelnemers is 
gegroeid naar 22. Op zes halve 
veldjes wordt gestreden om het 
kampioenschap. Aanvang 10.30 
uur.
9 juni: Sportdag van de Icarus.
11 juni: Sportdag van de Eve-
naar.
12 juni BBQ voor de spelers van 
de E-1 met ouders, broertjes en 
zusjes.
19 juni: Nederland- Japan op 
een groot scherm. Clubhuis 
open 13.30 uur. Kosten 5.00 
euro p.p., inclusief twee con-
sumpties.

Bovenste rij: Paul Meester - Martijn Han - Rob de Kwaaste-
niet - Jeoffrey Kanters - Jos Verbeek - Roel Amama - Marten 
Jukema - Jochem Rijlaarsdam.
Onderste rij: Ronald Siezenga - Simon Blok - Arthur Snoeks 
- Roy van Doornum- Anthony Baptist. Niet op de foto maar 
zeker bijgedragen aan het succes: Wim van den Hoven - Ru-
ben de Ruiter - Rutger Dansen - Marc Verbeek - Pablo Kna-
ven en Niels de Pizzakoerier.

Honkbal
Opnieuw puntendeling 
voor RCH-Pinguins

Opnieuw lukte het niet om een 
op papier aanzienlijk zwakkere 
tegenstander twee maal te ver-
slaan. Sterker nog, in het eerste 
duel afgelopen zaterdag op ei-
gen veld in Heemstede, waren 
het de gasten uit Heiloo die de 
wedstrijd van begin tot eind dic-
teerden. Startend RCH- werper 
Marcel Timmer had het zwaar 
te verduren, maar hield toch 
met kunst- en vliegwerk 4 in-
nings lang de thuisplaat schoon. 
Zijn vervanging door Jim Leije-
naar leek logisch, maar pak-
te niet goed uit. Na 2 honksla-
gen en een veldfout leidde Dou-
ble Stars met 0-1 en liepen de 
honken vol, maar bleef de scha-
de beperkt door een dubbel-
spel, ingezet door korte stop To-
ny Wilffert. Maar in de 6e slag-
beurt ging de Heemsteedse ver-
dediging door de knieën. Maar 
liefst 11 tegenstanders kwamen 
aan slag en ondanks het inbren-
gen van reliever Alex Plakke, 
halverwege die inning, scoor-
de Double Stars 6 x op 5 honk-
slagen, 2 vrije lopen, een veld-
fout en een paar wilde worpen. 
Daarmee was het pleit beslecht, 
want op het werpen van de Dou-
ble Star Brian Schaeffer maakte 
de Heemsteedse aanval weinig 

klaar. Pas in de 8e inning vielen 
er 2 honkslagen samen en kon 
Zamir Lijde tegenscoren. De 2-7 
door Lex Leijenaar in de laatste 
slagbeurt kon niet verbloemen 
dat Double Stars, met 14 tegen 
6 honkslagen, de terechte win-
naar was.

De tweede wedstrijd, zondag in 
Heiloo, gaf een volledig ander 
beeld te zien. Al direct in de ope-
ningsslagbeurt was het Zamir 
Lijde, die met RCH’s 1e home-
run van dit seizoen, zichzelf en 
Tony Wilffert over de thuisplaat 
bracht. En toen ook Lex Leije-
naar na een honkslag en het ste-
len van het 2e honk binnenge-
slagen werd door Kevin Gerard, 
was het duidelijk dat er, achter 
startende werper Chris Mow-
day, een heel wat gemotiveerder 
RCH in het veld stond dan een 
dag eerder. Dat leidde uiteinde-
lijk tot een rustige uitbouw van 
de score tot 6-1 in Heemsteeds 
voordeel, waarbij Alex Santuc-
ci, Zamir Lijde, Lex Leijenaar en 
Kevin Gerard met ieder 2 hits de 
grootste bijdragen aan de in to-
taal 13 honkslagen leverden. 
Chris Mowday kwam met 7-2-7-
1 in 9 innings geen moment in 
de problemen. 

Heemstede - Het wordt tijd dat RCH weer eens 4 punten uit 
een honkbalweekend gaat halen, want een plaats bij de bo-
venste zes, recht gevend op deelname aan de kampioens-
competitie in de 2e seizoenshelft, is nog verre van zeker. Met 
nog 3 zware dubbels voor de boeg, tegen DSS, Sparks en PSV, 
zal vooral gekeken worden naar de resultaten van het Dordt-
se Hawks, dat weliswaar één verliespunt meer heeft dan de 
Racing, maar een aanmerkelijk lichter programma heeft af te 
werken. Het worden 3 spannende weken.

Medailles voor HPC Synchroonzwemmen 
in alle kleuren van de regenboog
Heemstede - Afgelopen week-
end werd in Haarlem de laat-
ste synchroonzwem wedstrijd 
van de verenigingscompetitie 
van Noord-Holland gehouden. 
In Noord Holland doen 6 ver-
enigingen aan synchroonzwem-
men. Het Heemsteedse HPC is 
één van hen. Synchroonzwem-
men is een soort ballet in het 
water. In tegenstelling tot ballet, 
houdt je echter niet je voetjes op 
de vloer, maar steek je ze af en 
toe in de lucht. Tijdens de wed-
strijd laat iedereen om beurten 
zien hoe goed ze het drijven be-
heersen, soms met de beentjes 
in de lucht. Onze jongste zwem-
ster; Svetlana Khatchatrian deed 

voor de eerste keer mee en ein-
digde met bijna 20 punten  op de 
8e plaats in de categorie ‘Zon-
der zeilboot diploma’ (een zeil-
boot is drijven op je rug, met 1 
been ingetrokken boven water; 
als je dit goed beheerst kun je 
afzwemmen voor het zeilboot di-
ploma). Van de beginnende syn-
chroonzwemsters bleken Silke 
Burger en Veerle Claasen ech-
te talenten te zijn: Beiden gin-
gen er vandoor met een zilveren 
medaille in de categorie ‘zonder 
Balletbeendiploma’. (Een ballet-
been is drijven op je rug, met 
één been in de lucht; als je dit 
goed beheerst kun je afzwem-
men voor het balletbeendiplo-

ma). Zilver was er ook voor Na-
dia Kellouh, die wel eens een ni-
veautje hoger wilde proberen. 
Hartstikke goed gedaan! 
De bronzen medaille was voor 
Marit Hoogland in de categorie 
junioren (onder 18 jaar) en goud 
was er voor Kimberley van Raa-
venswaaij in de categorie senio-
ren (boven 18 jaar).
Mocht je zin hebben om ook 
eens een synchroonzwemkunst 
aan te leren, neem dan con-
tact op met Ellen Vollenga (el-
len_vollenga@hotmail.com) of 
Nynke Muller (023-5355949 of 
mail: rebergenmuller@chello.nl) 
of kom naar de open week van 
8 tot 13 juni.

Grote show op 6 juni
Heemsteedse sterretjes 
stralen op het danspodium
Heemstede - De jaarlijkse 
dansshow van GSV Heem-
stede op zondag 6 juni be-
looft weer een fantastisch 
evenement te worden. Ruim 
100 leerlingen laten tijdens 
deze show zien wat zij in de 
loop van het jaar hebben ge-
leerd. 

GSV Heemstede is al jarenlang 
de grootste sportvereniging 
van Heemstede. Een van spor-
tieve onderdelen van deze om-
ni-sportvereniging is de sectie 
dans. Onder leiding van twee 
enthousiaste en geroutineerde 
leidsters dansen zo’n 120 leer-
lingen wekelijks met veel plezier 
op klassieke en eigentijdse mu-
ziek. Door een mix van ballet en 
street dance vinden kinderen uit 
Heemstede en omstreken hier 
altijd wel iets van  hun gading. 

Ook dit jaar organiseert GSV, 
ter afsluiting van het seizoen, 
een groots opgezette dansshow. 

Deze show vindt plaats in de 
theaterzaal van de Schoter 
Scholen-gemeenschap aan de 
Sportweg in Haarlem. De voor-
stelling begint om 15.30 uur. 
De zaal is open vanaf 15.00 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar op de 
dag van de show aan de zaal. 
Info: René Klasen reneklasen@
online.nl of 06-51784728. 

Late kampioensfoto VEW-3
Deze unieke prestatie van een “op leeftijd” elftal is het ver-
melden waard. Bij gebrek aan bloemen werd het gevierd 
met bier.

Muziek bij 
finish Avond-

vierdaagse
Heemstede - De wandel-
avondvierdaagse in Heem-
stede wordt dit jaar afgeslo-
ten met een optreden van 
GD Korps en Bigband Tu-
bantia.
De laatste dag van de wan-
delvierdaagse is vrijdag (4 
juni) en om 19.45 uur be-
gint het muziekkorps te 
spelen bij de finish op het 
RCH terrein.
Iedereen die de wandelaars 
wil ‘binnenhalen’, is daar van 
harte welkom!
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Mijn oom Rudolf was een tevreden man. Mooie baan als artsen-
bezoeker, goed van de tongriem gesneden een auto van de zaak 
(zonder reclame) een leuke vrouw en kinderen.
Hij verkocht vooral pijnstillers, tot deze uit de markt werden ge-
drukt door een nieuwe generatie pillen. Zij baas had niets nieuws 
kunnen brouwen dus Rudolf kreeg de zak. Zonder inkomen en au-
to zat hij in de lentezon een shagje te rollen want op sigaretten be-
zuinigde hij direct. Kleiner gaan wonen was geen optie: hij woon-
de al zo klein. De tweede auto de deur uit was een idee. Dan maar 
alles op de fiets. Alle polissen doorlopen. Wat heb je nu echt no-
dig?  De kachel wat lager en de lampen laat aan en snel weer uit. 
Geen glazenwasser meer en ook de Nigeriaanse schoonmaakster 
kreeg haar congé.
Een mooie baan bij de overheid zou hem er snel weer bovenop 
helpen. Met zijn goede babbel kon hij de politici vast wel overtui-
gen, om meer te investeren en leuke dingen te gaan doen voor de 
lokale bevolking. Zo belandde hij in Heemstede en viel van schrik 
de kantoortuin binnen. Hij mocht overal gaan zitten behalve als 
daar al iemand zat. Hij kwam met voorstellen zoveel hij maar wilde. 
De ATV-dagen waren verplicht en de werktijden flexibel. Wat zal ik 
gaan regelen dacht Rudolf, een nieuw zwembad of zo. Tien, twin-
tig dertig miljoen dat was wat erg zot. Kijk eens op de site van de 
EU in Brussel zei een collega. En ja hoor, ideeën te over. Hoelang 
mag een vrachtwagenchauffeur zich binnen de gemeente ophou-
den? Agressiewerende kleding van parkeercontroleurs en beta-
len voor kinderboerderij. Alles bleek mogelijk met de onzin van-
uit Brussel en soms uit Den Haag of Haarlem. Regels, regels, re-
gels... het houdt maar niet op. Rolemmer te vroeg buiten foei, grof 
vuil te laat buiten lekker laten liggen. Een stomme flipperkast in je 
zaak: vergeet het maar. Een ludiek uithangbordje mag ook al niet. 
Rudolf kon zijn lol niet op. Voor alles wat hij hoort, ziet of ruikt en 
zelfs dat niet eens, maakt hij gewoon een regeling. Want ja die ene 
oude boot in de sloot dat mag natuurlijk niet. Je caravan langer 
dan drie dagen voor je deur geeft gelazer. Niet met de buren maar 
met de gemeente. Rudolf staat pas aan het begin van een vrucht-
baar bestaan als ambtenaar.
Hij werk nu aan een grasmaairegeling voor voortuinen op zon- en 
feestdagen. In de achtertuin geldt die niet zolang de buren het 
goedvinden. De hockeyclub krijgt een zesde kunstgrasveld en ook 
nog een zevende want sport verbroederd. De helft van alle Heem-
stedenaren moet in een appartement wonen. De Dreef gaat plat 
en er komen appartementen voor in de plaats. Nooit, nee nooit 
denkt Rudolf nog aan zijn vorige baan. Dit werk geeft meer vrij-
heid, er is geen (werk-) druk en de opslag wordt centraal gere-
geld. Rudolf is weer aan de sigaretten. 

O. Oosterkroon.

Is hier nog wat te regelen?

Deze rubriek is speciaal voor iedere Heemsteder die eens 
wat kwijt wil op papier. Belevenissen, avonturen zelfs, of 
gewoon gedachten. Deel het met de lezer van de Heem-
steder, het zijn er ruim 20.000: een groot publiek dus. Aan 
podiumvrees moet u een broertje dood hebben, aange-
zien het ingezonden verhaal wel van naam dient te worden 
voorzien. De redactie behoudt zich het recht uw verhaal 
in te korten of kan beslissen het niet te plaatsen. Wat u als 
onderwerp kiest is geheel vrij in te vullen... Er is echter één 
voorwaarde: hetgeen u schrijft moet wel een bepaalde link 
hebben met Heemstede of Bennebroek of nabije regio.

Country en Western op de Ark
Heemstede – Basisschool De Ark vierde vorige 
week haar verjaardagsfeestje dat geheel in het 
teken stond van country en western. Al 17 jaar 
wordt de Arkdag gevierd, want samen feesten, 
dat kunnen de Ark-kinderen wel! Aan het eind 
van de ochtend was er een straattekenactiviteit 
waarbij alle groepen buiten met stoepkrijt een 

kunstwerk maakten. Vanaf 17 uur was het feest 
voor volwassenen en kinderen samen. Kraam-
pjes met spelletjes, lekker eten, een drankje en 
het rad van avontuur stonden klaar. Voor de ech-
te western-fans was buiten een mechanische 
stier geplaatst. In de zonnebril van de middelste 
leerling kunt u zien hoe dat eruit zag!

Heemsteedse Kring voor
Internationale Vriendschap vernieuwd
Heemstede – Tijdens de bui-
tengewone ledenvergadering 
van de Heemsteedse Kring voor 
Internationale Vriendschap, 
HKIV, was sprake van opheffing 
van de Stichting, maar de heer 
Rinus Dinkelberg wierp zich op 
om een nieuw bestuur te forme-
ren en dat lukte. Vanaf januari 
2010 bestaat het bestuur uit de 
leden: Rinus Dinkelberg, voor-
zitter Yan de Graaff penning-
meester, Astrid Vreeburg secre-
taris, Hans Krol vicevoorzitter 
Duitsland, Ton Schreuders on-
dersteuning Duitsland, Ad Vree-
burg vicevoorzitter Engeland, 

Anneke Tros  ondersteuning En-
geland. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers die gelijk een nieu-
we Nieuwsbrief maakte, die toe-
gestuurd is naar alle donateurs 
en bedoeld is voor nieuwe do-
nateurs, die welkom zijn. Met 
nieuwe activiteiten hoopt het 
bestuur weer nieuwe donateurs 
te kunnen werven. Naast het 
organiseren van weekenden, 
waarin de steden Leamington 
Spa en Bad Pyrmont Heemste-
de bezoeken of de HKIV  deze 
steden bezoekt met altijd boei-
ende programma`s,  wil het be-
stuur ook een brugfunctie zijn 

voor verenigingen die  zich wil-
len manifesteren in deze steden. 
In het verleden hebben uitwisse-
lingen plaats gehad met tennis- 
voetbal- en zwemverenigingen, 
is het Voorwegkoor verscheiden 
malen opgetreden met zeer veel 
succes in die steden, speelde St. 
Michael en hebben de individu-
ele bezoeken geleid tot hechte 
vriendschappen. Door de Engel-
sen wordt nog steeds met veel 
plezier teruggekeken op  het 
bezoek dat ze ooit brachten aan 
de Tweede Kamer, een te gek-
ke Koninginnedag in Amster-
dam en een vorstelijke zitplaats 
op de tribune aan de Heren-
weg om het bloemencorso in de 
regen, in Engeland ook zeer ver-
trouwd. 

Fürstentreff
Waar het nieuwe bestuur zich 
nu al op kan verheugen en met 
hen een aantal enthousiaste do-
nateurs, zijn de activiteiten die 
nu al vaststaan. Met vijfentwin-
tig man gaat de HKIV begin ju-
li naar Bad Pyrmont, waar een 
Fürstentreff anno 1860 gehou-
den wordt, waar tienduizend 
mensen op af komen. In kos-
tuums van Koninklijke en vor-
stelijke huizen bekende per-
soonlijkheden uit vorige eeu-
wen, zó zullen de inwoners ver-
kleed gaan, aangevuld met ac-
teur-groepen. DE Heemsteedse 
afvaardiging zal koninklijk ge-
kleed aan het ontbijt verschijnen 

en de hele dag zich als vorsten 
door Bad Pyrmont begeven, aan-
gevuld met vijf leden van de the-
atergroep Living History Kenne-
merland onder leiding van Fred 
Rosenhart. Zij zullen paraderen 
in hun historische en vorstelijke 
kleding in het Park en door de 
Hoofdstraat. Het komend voor-
jaar wordt het 25 jarig jubile-
um gevierd van vriendschap met 
Royal Leamington Spa. De offi-
ciële ondertekening geschied-
de op 26 april 1986 door burge-
meester van Heemstede, Jhr. Mr. 
Oscar van den Bosch en Val Da-

vis als burgemeester van Roy-
al Leamington Spa. Gefilmd door 
Yan de Graaf. De eerste onoffici-
ele band met beide gemeenten 
was er al vanaf 1946.
De nieuw gestarte stichting ver-
welkomt graag nieuwe leden. 
Met de HKIV maak je gemak-
kelijk nieuwe vrienden. Astrid 
Vreeburg geeft graag informa-
tie, heeft de folder van de HKIV 
en schrijft u graag in als lid/ 
donateur. Camplaan 16a bij de 
Eigen Slager, tel.nr 023 5281164, 
e-mail hkivmail@gmail.com 
Ton van den Brink 
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4 juli: Heemstede Jazz, 
the Summer Edition

Heemstede - Heemstede 
Jazz keert op 4 juli terug op 
het Wilhelminaplein. Het festi-
val is helemaal gratis. Het be-
looft een groot succes te wor-
den.
De line-up liegt er namelijk 
niet om. Een eerste selectie, 
die in de loop van deze weken 
aangevuld wordt, bestaat uit:
Equinox, Free Funk, Yvonne 
Weijers, Jazzberry en op ve-
ler verzoek terug op het po-
dium: Hans Dulfer. Vorige zo-
mer brak Dulfer op het Wil-
helminaplein de tent af en tij-
dens de wintereditie ging hij 
nog een stapje verder. Samen 
met dochter Candy gaf hij op 
19 december een daverende 

show weg. En 4 juli neemt de 
beste man wederom iemand 
van een behoorlijk kaliber 
mee. Summer jazz gaat 13.00 
uur van start, op 4 juli en duurt 
tot 23.30 uur.
Bij een nieuwe editie van 
Heemstede Jazz hoort een 
vernieuwde website.
Deze is momenteel nog ‘under 
construction’. Maar zeer bin-
nenkort kunt u een nieuws-
brief verwachten waarin staat 
dat de nieuwe site live gaat. 
Uiteraard vindt u daar de de-
finitieve line-up en het tota-
le programma van Heemstede 
Jazz: the Summer Edition.
Houd www.heemstedejazz.nl 
dus goed in de gaten!

Erik van Muiswinkel is 
The Night Reader
Heemstede - In de nacht van 
vrijdag 11 op zaterdag 12 ju-
ni zal Erik van Muiswinkel zich 
12 uur opsluiten in Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. 
Van half acht ‘s avonds tot half 
acht in de ochtend verblijft Van 
Muiswinkel in zijn eentje tus-
sen de boeken, waarmee hij een 
lang gekoesterde droom vervult: 
hij wordt The Night Reader. 
Het idee ontstond ter plekke: bij 
een bezoek aan Blokker zei de 
als altijd gehaaste Van Muiswin-
kel tegen sluitingstijd: Ik zou hier 
best een nachtje willen blijven. 
Willeke van der Meer en Arno 
Koek, eigenaren van Boekhan-
del Blokker, keken elkaar aan en 
riepen: Dat gaan we doen!

Van Muiswinkel zal in deze 12 
uur een ontdekkingstocht ma-
ken door het assortiment: kin-
derboeken, poezie, fotografie, 
biografie, literatuur, sport, reis-
boeken: de Night Reader leest, 
kijkt en betast alle genres. Hij 
vraagt winkeldochters ten dans, 
stelt reputaties ter discussie, ge-
niet, ergert zich, leest hardop 

passages voor, en brengt van 
dat alles verslag uit op camera 
en laptop. 
Erik van Muiswinkel is cabare-
tier en boekenmaniak. Hij vorm-
de van 1997 tot en met 2009 een 
duo met Reve-verzamelaar en 
Captain Cook-kenner Diederik 
van Vleuten. Samen maakten zij 
zes avondvullende voorstellin-
gen, waaronder het befaamde 
Antiquariaat Oblomow (2004), 
dat geheel in een tweedehands 
boekwinkel speelde. 
Hoe Van Muiswinkel er na zijn 
doorwaakte etmaal in de boek-
handel voor zal staan, wordt de 
volgende ochtend duidelijk, tij-
dens een speciaal persontbijt. 
Hier zal hij bij koffie, jus en ei 
aan de pers verslag uitbrengen 
over zijn ervaringen.

Letterlievende Vereniging J.J. Cremer speelt:

In wankel evenwicht
Heemstede - Edward Albee is 
vooral bekend geworden als to-
neelschrijver door de klassie-
ker ‘Wie is er bang voor Virginia 
Woolf’. Hij schreef daarnaast nog 
tientallen andere toneelstukken 
waaronder ‘In wankel evenwicht’ 
(‘A Delicate Balance’).
Dat wordt op zaterdag 5 en 
zondag 6 juni opgevoerd in ‘de 
Luifel’ aan de Herenweg 96. 

Aanvang: 20.15 uur. In een nieu-
we vertaling en bewerking van 
René Retèl is ‘In wankel even-
wicht’ vooral een zoektocht naar 
liefde. Een zoektocht met veel 
vragen en zo af en toe een ant-
woord. Maar wat is liefde? Is het 
iets dat je voelt? Is het iets dat 
je zegt of vooral iets dat je doet? 
En: wat heb je over voor je lief-
de? En hoe ver ga je daarin? En 

omgekeerd: wat mag je van een 
ander verlangen? Deze laatste 
twee vragen zijn de kern van het 
stuk.

Het verhaal
De alcoholistische Claire (‘aan-
geschoten wild’) woont in bij zus 
Agnes (‘Wat mij het meest ver-
baast...’) en zwager Tobias (‘Tuur-
lijk’). Da’s niet bevorderlijk voor 
de onderlinge sfeer. Na haar 
vierde huwelijk is dochter Julia 
(‘melancholieke dertiger’) ook 
maar weer eens thuis komen 
wonen. Ook niet echt bevorder-
lijk voor de sfeer.
Als ook nog eens Edna (‘mede-
lijdend’) en Harry (‘precies op 
tijd voor een cocktail’), de bes-
te vrienden van Agnes en Tobias, 
onverwachts voor de deur staan, 
raakt het wankele evenwicht van 
broze, zorgvuldig opgebouwde 
relaties ernstig in onbalans.
We zien een groep mensen, die 
allemaal op een andere manier 
omgaan met liefde. Voor de één 
is het saamhorigheid, voor de 
ander het huwelijk, de derde is 
wanhopig op zoek en de vierde 
worstelt met de vraag: ben ik wel 
in staat tot liefde? En dan heb je 
ook nog degenen die liefde ko-
men opeisen.
‘In wankel evenwicht’ wordt ge-
speeld door Ans Windhorst, 
Hans Kluit, Joke van Muiswin-
kel, Jeannette Kluit,  Eleonora 
Zomer en Fred Prang. Regie: Re-
né Retèl. Toegangsprijs: 10,- eu-
ro per persoon. Reserveren: 023 
- 528 95 90, info@jjcremer.nl of 
via www.jjcremer.nl

Cursus 
digitale foto- 
bewerking

voor 
beginners

Heemstede - Bij Casca start 
woensdag 16 juni een basis-
cursus digitale fotobewerking 
voor beginners.
U leert in deze cursus onvol-
komenheden op foto’s, zo-
als rode ogen of krasjes, te 
donker of te licht, herstel-
len. Ook op het programma 
staan: het verbeteren van fo-
to’s, filters gebruiken, leu-
ke effecten toepassen en fo-
to’s samenvoegen. Basisken-
nis van Windows is belangrijk 
voor deze cursus. De 4 les-
sen door Michaël van Balen 
zijn op woensdag van 19.00-
22.00 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Bel voor meer informatie 
of opgeven met de receptie 
van de Luifel van maandag t/
m vrijdag van 9-12 uur: 023 - 
548 38 28-1. 
Zie ook www.casca.nl.

Wandelen met Casca in de 
Waterleidingduinen (55+)
Heemstede - Twee keer per 
maand, op donderdag, wordt 
een wandeling uitgezet van zo’n 
5 tot 9 km voor een groep seni-
oren. Op donderdag 3 juni gaat 
de wandeling door de Waterlei-
dingduinen. We verzamelen op 
donderdag 3 juni om 10.30 uur 
op het parkeerterrein bij de in-
gang van de Waterleidingdui-
nen, Zandvoortselaan tegen-
over Nieuw Unicum. Tijdens de 

rondwandeling drinken we kof-
fie bij paviljoen Tijn Akersloot op 
het strand. Vergeet ook uw na-
tuurmonumenten- of lidmaat-
schapskaart niet. 
U kunt per keer meelopen. De 
volgende wandeling is op 17 juni 
en gaat naar de  Ruïne van Bre-
derode. Kijk ook eens op www.
casca.nl voor andere leuke, in-
teressante of sportieve activitei-
ten voor senioren. 

Culinaire cursus: Visgerechten
Heemstede - Vis is een veel-
zijdige, natuurlijke en ook nog 
eens heel gezonde lekkernij, die 
heel geschikt is voor de warme 
maaltijd, maar ook als tussen-
doortje. Met vis zijn heerlijke ge-
rechten klaar te maken, gewoon 
bij de hoofdmaaltijd, maar ook 
bijvoorbeeld voor een feestje.  
U leert van Cascakok Erna van 
Garderen de voorhanden zijn-
de vissoorten of zeevruchten op 
een smakelijke manier klaar te 
maken en aantrekkelijk te pre-
senteren. 
Dinsdagavond 23 juni start een 
korte cursus van 2 lessen bij 
Casca. De lessen zijn van 
19.30- 23.30 uur in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Aanmel-
den kan van maandag t/m vrij-

dag, van 9.00 tot 12.00 uur: te-
lefoon 023 – 548 38 28 kies 1 of 
via www.casca.nl.

Straatvoetbal-
toernooi
Heemstede - Het leukste voet-
baltoernooi van 2010 is…. na-
tuurlijk het straatvoetbaltoernooi 
in jouw eigen wijk! Op woens-
dag 23 juni is er – ook in het 
kader van Kijk in de Wijk - een 
straatvoetbaltoernooi van 18.30 
tot 21.00 uur in de Zeelandlaan 
(door de werkzaamheden kan 
de locatie eventueel nog wijzi-

gen). Kom met je eigen team, uit 
jouw eigen straat. Liefst natuur-
lijk een team uit iedere straat 
van de Provinciënwijk. Meiden, 
jongens, jong en oud, ieder-
een is welkom. Er worden wed-
strijdjes gespeeld van 7 minuten 
in teams van 5 spelers. Deelna-
me is gratis, maar wel graag van 
tevoren opgeven. Dit kan bij de 
receptie van Casca de Luifel, te-
lefoon: 023-548 38 28 kies 1 of 
stuur een mail naar kijkinde-
wijk@casca.nl. 
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Zaterdag 5 juni
• ‘Jarig!’. Verenigingscon-
cert Symfonisch Blaasorkest, 
Teisterband en Heemsteeds 
Jeugdorkest in aula College 
Hageveld. Aanvang: 19.30 uur. 
Info: www.sbo-heemstede.nl

Zaterdag 5 en
zondag 6 juni
• Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer speelt: ‘In wan-
kel evenwicht’. Aanvang: 20.15 
uur in de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Reserveren: 023 - 
528 95 90, info@jjcremer.nl of 
via www.jjcremer.nl

T/m zaterdag 5 juni
• Expositie Beeldende Kunste-
naars Zandvoort in Het Kunst-
bedrijf. Locatie: Raadhuis-
straat 56 a, Heemstede.
Geopend van woensdag t/m 
zaterdag van 13.00-17.00uur

Zondag 6 juni
• Kunstmarkt in de Jan van 
Goyenstraat tussen ca. 10 en 
17 uur. Met diverse beeldende 
kunst en muziek.

• Jaarlijkse dansshow GSV 
Heemstede in theaterzaal 
Schoter Scholen-gemeen-
schap. Sportweg, Haarlem. De 
voorstelling begint om 15.30 
uur, zaal open vanaf 15.00 uur. 
Kaarten aan de zaal. Info: Re-
né Klasen reneklasen@online.
nl of 06-51784728.

Woensdag 9 juni
• Lezing door 
Charles den Tex 
over zijn span-
nende boeken 
bij Boekhandel 
Blokker, aan-
vang: 20u.
Toegang: 5,-.
Reserveren: 
023 – 5282472.

Zondag 13 juni
• Hoe gaat ’t ermee, koor olv 
Leny v Schaik in Pinksterkerk, 
Camplaan. Start: 15u.

Regio
Donderdag 3 juni
• Klassiek kamermuziekcon-
cert in GGZ inGeest Benne-
broek. Rijksstraatweg 113 te 
Bennebroek Aanv: 12.30 uur.

Agenda
Cultuur

Donderdag 3 t/m
zaterdag 5 juni
• Balkan Comics Salon in 
Mondiaal Centrum Haarlem.
Wereldcultuur en strips ont-
moeten elkaar. Met exposi-
ties, presentaties, film, muziek, 
Balkanees eten & drinken, en 
beeldverhalen uit Oost-Euro-
pa. Lange Herenvest 122, te-
lefoon: 023-542 3540.

Donderdag 3 t/m
zondag 6 juni
Vertekende Strips met knip-
oog in de Waag. Spaarne 30 
rood, Haarlem.

Vrijdag 4 juni 
• Ed Cousin, hoofd bron- en 
natuurbeheer van Waternet, 
te gast in Trefpuntcafé Benne-
broek. Thema: Natuurbeheer 
in de bollenstreek. Aanvang: 
20u. Akonietenplein 1.

Vrijdag 4 juni t/m
3 augustus
• Expositie van beeldhouw-
werken in voormalige Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5, openingstij-
den: op werkdagen van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 uur – 17.00 uur.

Zaterdag 5 juni
• 100% NL Strandfeest in Bloe-
mendaal aan Zee bij ‘Beach-
club Vroeger’. Met o.a. Gerard 
Joling, Gordon, Thomas Berge 
en de 3JS. Kaarten www.100p.
nl of 0900-9000500.

• Orgelconcert 15.00 uur in 
Kath. Basiliek St. Bavo, Leidse-
vaart 146, Haarlem. Concert: 
Klaus Müller: orgel, Dortmun-
der Bachchor. Programma: 
Bach, Bunk, Mendelssohn, 
Nystedt.

Zaterdag 5 juni t/m
15 augustus
• Tentoonstelling in Muse-
um de Zwarte Tulp met thema 
Kardinaal Simonis als een van 
de zonen van de Bloembollen-
streek. Met diverse voorwer-
pen uit prive eigendommen. 
Locatie: Grachtweg 2A, Lisse.

Zondag 6 juni
• CD-presentatie en concert 
Vrouwenkoor Malle Babbe in 
de Ontmoetingskerk, Frankrij-
klaan, in Schalkwijk te Haar-
lem. Aanvang 11.30 uur.
Info: www.vrouwenkoormalle-
babbe.nl of: 023-5732543.

Vrijdag 11 juni t/m
zondag 13 juni
• Feestweek Bennebroek op 
de Geitenwei aan de Benne-
broekerlaan. Diverse activitei-
ten voor jong en oud, muzi-
kale optredens, Meezingshow 
ism de Hartekamp, Kunst- en 
Creamarkt, braderie, spellen-
middag, optreden dansstudio, 
straatgolftoernooi, senioren-
ochtend, oecumenische vie-
ring en Bennebroek culinair. 
Uitgebreid programma: www.
bennebroeksefeestweek.nl. 

Ook X Factor winnaar Jaap op Strandfeest

Kaarten winnen voor 
100% NL Strandfeest
Regio – Heerlijk swingen en 
genieten wordt het op het gro-
te strandfeest dat door 100% NL 
wordt georganiseerd op zater-
dag 5 juni bij Beachclub Vroeger 
in Bloemendaal. Het gezellige 
feest zal 16.00 uur van start gaan 
en diverse bekende Nederland-
se artiesten treden op. Naast 
Popstar-winnaar Wesley zal ook 
X Factor winnaar Jaap aantre-
den op het 100% NL Strand-
feest! Kaarten kosten 25 eu-
ro maar... de Heemsteder geeft 
in samenwerking met de orga-
nisatie vier kaarten weg! Mail je 
naam, adres en telefoonnum-
mer naar de redactie: redactie@
heemsteder.nl en maak kans op 
een gratis toegangskaart! Via e-
mail word je door de organisa-
tie van het 100% NL Strandfeest 
op de hoogte gebracht als je een 

kaart hebt gewonnen. Je wordt 
dus door hen uitgenodigd. Eén 
kaart per inzender. Stuur zo snel 
mogelijk na het uitkomen van 
deze krant je mailtje naar de re-
dactie vóór zaterdag 5 juni!

Artiesten
Aan de reeds bestaande line up 
van het 100% NL Strandfeest is 
Ruth Jacott toegevoegd. De zan-
geres toonde zich als één van de 
hoogtepunten tijdens de ‘Top-
pers in Concert’ en mag gere-
kend worden tot een van de bes-
te Nederlandse zangeressen. 
Naast Ruth Jacott maken ook 
Gerard Joling, Thomas Berge, 
Gordon, Popstars-winnaar We-
sley, Tim Douwsma en de 3J’s 
hun opwachting op het 100% NL 
Strandfeest. Na de succesvol-
le eerste editie is dit het tweede 
100% NL Strandfeest. Het be-
looft weer een supersucces te 
worden. Kaarten voor het 100% 
NL Strandfeest zijn te koop via 
www.100p.nl, de Primerawinkels 
en via Paylogic, 0900-9000500. 

Het 100% NL Strandfeest wordt 
gesupport door Entertainment 
NL.
 
Over 100% NL
Met ruim 1,8 miljoen verschillen-
de luisteraars per week is 100% 
NL het snelst groeiende radio-
station van Nederland. 100% NL 
is het radiostation met de mu-
ziek van Nederland. Je hoort de 
hits van o.a. Nick & Simon, Ilse 
DeLange, Thomas Berge, Guus 
Meeuwis, Gerard Joling, Jeroen 
van der Boom, Alain Clark, Jan 
Smit maar ook klassiekers van 
Doe Maar, Toontje Lager, Paul 
de Leeuw en Trijntje Oosterhuis. 
100% NL is overal in Nederland 
te beluisteren. Kijk voor de fre-
quenties op www.100p.nl.
Naast het radiostation heeft 
100% NL ook een eigen magazi-
ne: het 100% NL Magazine. Het 
nieuwe 100% NL Magazine ligt 
nu in de winkel met onder meer 
een uitgebreid dubbelinterview 
met Jan Peter Balkenende en 
Bridget Maasland. 

Zomercursus 
Keramiek
Heemstede - Gedurende juli 
en augustus is er een Zomer-
cursus Keramiek op het ate-
lier van Gerlach van Beinum te 
Heemstede. 
Er wordt gewerkt in groepjes 
van maximaal 5 personen. Hier-
door weet u zeker dat u alle 
mogelijke aandacht zult krijgen. 
Ook heeft dit tot gevolg dat de 
cursus geschikt is voor begin-
ners en gevorderden.
Op het atelier staan 4 elektri-
sche draaischijven. Wachten 
tot er een schijf beschikbaar is 
komt  daardoor zelden voor. 
De volgende onderwerpen 

staan vrijblijvend op het pro-
gramma:
-  maken van gedraaid werk;
-  handvormen maken;

-  werken met een gipsen druk-
mal;

-  decoreren;
-  glazuren;
-  eigen ideeën uitvoeren.
De cursus bestaat uit 8 lessen: 
één les per week in de avond-
uren van 19.30-22.00 uur.
Gemiste lessen kunnen meest-
al ingehaald worden. De cur-
sus kost 140 euro. Dit is inclu-
sief materiaal- en stookkosten 
plus thee en/of koffie.
Nadere informatie kunt u vin-
den op:
www.keramiek-cursus.nl
Voor nadere informatie en/of 
aanmelden neemt u contact op 
met Gerlach van Beinum, Bin-
nendoor 5, 2101 JV Heemste-
de. Tel. 06-245 888 68 /e-mail: 
gb@tiscali.nl

Kindertelefoon Noord-Holland 
zoekt nieuwe collega’s
Regio - Kindertelefoon Noord-
Holland werkt met een gemo-
tiveerde groep vrijwilligers. Het 
zijn mensen met uiteenlopende 
achtergronden, die het leuk vin-
den om met kinderen en jonge-
ren tot achttien jaar via de chat 
en de telefoon in gesprek te 
gaan. Ook zijn er vrijwilligers die 
gastlessen geven op basisscho-
len. Op dit moment is de Kinder-
telefoon op zoek naar verster-
king. Vrijwilligers doorlopen een 
intensieve en afwisselende trai-
ning van drie maanden. Hierin 

komen onder andere gespreks-
vaardigheden, diverse gespreks-
onderwerpen en de opbouw van 
een gesprek aan de orde. Twee-
maal per jaar worden trainingen 
gegeven. De eerstvolgende trai-
ning begint na de zomervakan-
tie. Op www.wordvrijwilliger-
bijdekindertelefoon.nl vertellen 
vrijwilligers over hun ervaringen 
bij de Kindertelefoon. Ben je en-
thousiast geworden om zelf als 
vrijwilliger aan de slag te gaan, 
dan kun je je via deze site ook 
aanmelden. 
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

•  Tweede Kamer Verkiezingen 

9 juni 2010 

•  Werk aan de weg

•  Agenda's

•  Besluitenlijst Raadsvergadering

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Gaat u binnenkort op vakantie naar het 

buitenland? Controleer dan tijdig de 

geldigheidsduur van uw paspoort of 

Nederlandse identiteitskaart. Is deze 

verlopen, dan is dit namelijk ongeldig als 

reisdocument.

U moet het reisdocument persoonlijk aan-

vragen en afhalen bij de gemeente. Vijf 

werkdagen na uw aanvraag kunt u het 

document ophalen. U kunt ook gebruik-

maken van een spoedprocedure. U kunt 

dan in principe het document, als u het 

vóór 14.00 uur hebt aangevraagd, de 

volgende werkdag na 09.30 uur ophalen. 

De extra kosten hiervoor zijn € 41,--.

Wat zegt u als uw zoon om meer zakgeld 

vraagt? Of als uw dochter haar hele budget 

opmaakt aan uitgaan en geen geld meer 

overhoudt voor kleding? Het Centrum voor 

Jeugd en Gezin helpt u graag met dit soort 

vragen. 

Hieronder volgen een aantal tips voor de 

begeleiding van uw kind(eren) bij het omgaan 

met geld:

-  Geef uw kind(eren) een beperkt, vast 

bedrag waar zij een bepaalde periode 

mee moeten overbruggen.

-  Help hen bij het afstemmen van wensen 

op inkomsten.

-  Leer uw kind(eren) onderscheid maken 

tussen wat nodig is en wat ze graag 

zouden willen.

-  Leren omgaan met geld betekent ook dat 

kinderen fouten mogen maken. 

Onverantwoorde keuzes op jonge leeftijd 

kunnen heel leerzaam zijn. Ze kunnen 

voorkomen dat iemand op latere leeftijd 

door een verkeerde keuze in ernstige 

fi nanciële problemen raakt.

-  Maak uw kind(eren) weerbaar tegen 

reclame. 

(Bron: NIBUD).

Wilt u meer weten over kinderen en omgaan 

met geld of hebt u een andere vraag? Voor 

alle vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 

en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand 

ouder bent u van harte welkom. U kunt 

zonder afspraak langskomen, bellen of een 

email sturen. Er zijn geen kosten voor u 

verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14 

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 09.00 - 12.00 

uur, wo 14.00 - 17.00 uur

Inloopochtend burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.

De eerstvolgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 juni van 10.00 tot 12.00 uur. 

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester 

over ontwikkelingen in Heemstede

Op vakantie?
Check tijdig uw reisdocument!

Hoe leer ik mijn kind 
omgaan met geld?

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.



HeemstedeNieuws

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

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

de bestrating en riolering vervangen. Ook is de Zeelandlaan gedeeltelijk afgesloten voor door-

gaand verkeer. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aangegeven.

Vrijheidsdreef
Op dinsdag 8 juni 2010 is de Vrijheidsdreef enige uren afgesloten voor alle verkeer in ver-

band met asfalteringswerkzaamheden. De afsluiting wordt met bebording aangegeven.

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

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

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

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

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

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

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

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

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

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid; 

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

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld;

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

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

Legitimatieplicht bij de verkiezingen
Op woensdag 9 juni 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt stemmen, is het 

van belang dat u naast uw stempas ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw legitimatiebewijs 

mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

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

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

handse machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Ook hier 

geldt dat het legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. Zonder dit legitimatiebewijs of een 

kopie daarvan mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

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

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

mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen.

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

vervangende stempas niet meer mogelijk. Ook in dat geval is het niet meer mogelijk om uw stem uit 

te brengen.

Kandidatenlijsten in braille en grote letters
Op 9 juni worden de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen. Uiterlijk 7 juni ont-

vangt u hiervoor de kandidatenlijst. Als u moeite heeft met het lezen van de kandidatenlijst, dan kunt 

op het raadhuis langskomen. Daar hebben wij voor u een kandidatenlijst in braille en met grote letters 

beschikbaar.

Stemlokaal op luchthaven schiphol
Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer delen wij u mee, dat u op 9 juni ook kunt stemmen 

in een stemlokaal op Schiphol Plaza. U kunt daar terecht tussen 07.30 - 21.00 uur.

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen, moet u uw stempas om laten zetten in een 

kiezerspas. U kunt hiervoor uiterlijk op 4 juni met uw stempas bij de publieksbalie komen. U krijgt 

vervolgens de kiezerspas thuisgestuurd.

Denkt u bij het stemmen ook aan uw legitimatiebewijs? Dit mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Bekendmaking van de uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen
Op de avond van de Tweede Kamer Verkiezingen op 9 juni a.s. is er na sluiting van de stem-

bureaus vanaf 21.30 uur in de Burgerzaal van het raadhuis gelegenheid om onder het genot 

van een hapje en een drankje de (voorlopige) uitslag af te wachten. Deze uitslag wordt niet 

voor 23.00 uur verwacht. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Tellen stemmen Tweede Kamer Verkiezingen
Na sluiting van de stembureaus worden in de stembureaus ter plekke de stemmen geteld. Deze 

tellingen zijn openbaar. In verband met de sluiting van het Spaarne Ziekenhuis worden de 

stembiljetten van dat stembureau overgebracht naar het raadhuis om daar geteld te worden.

Tweede Kamer 
Verkiezingen 9 juni 2010

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 7 juni a.s. om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

- Vaststellen agenda commissievergadering van 7 juni 2010 

- Spreekrecht burgers

- Projectbesluit bestemmingsplan Centrum (Binnenweg 141C) - A-stuk

- Delegatie projectbesluit reconstructie Herenweg - A-stuk

- Dertiende wijziging bouwverordening gemeente Heemstede - A-stuk

- Nulmeting ecologisch beheer Wandelbos Groenendaal - B-stuk

-  Herontwikkeling locatie appartementengebouwen Rijnlaan, stedenbouwkundige uitgangs-

punten - C-stuk

- Start inspraak herinrichting Herenweg vanaf Kerklaan tot Koediefslaan - C-stuk

- Brief college van B&W d.d. 3 mei 2010 inzake stand van zaken herinrichting Binnenweg

Agenda's

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft 

uw organisatie vacatures voor vrijwilli gers? 

Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, 

rechten en plichten? Of zoekt u een goede 

cursus/work shop voor uw vrijwilliger(s)? 

Dan kunt u terecht bij het steunpunt 

Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 

578 - 2100 AN Heemstede. Spreekuur op 

afspraak, telefonisch bereikbaar di. t/m do. 

van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26.Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl



HeemstedeNieuws

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

Vervolg agenda's
- Overzicht bouwprojecten

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 8 juni a.s. om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

- Vaststellen agenda commissievergadering van 8 juni 2010 

- Spreekrecht burgers

- Benoeming J.H.M. Peeperkorn als plaatsvervangend voorzitter commissie Samenleving

- Paswerk: jaarverslag en jaarrekening 2009 - A-stuk

- Vaststelling nota ‘Archeologie in Heemstede: toekomst voor het verleden’ - A-stuk

- Wet investering in jongeren (WIJ): de verordeningen - A-stuk

- Wijziging verordening incidentele subsidies maatschappelijke stages 2010 - A-stuk

-  Tijdelijke aanvullende voorziening Verordening fi nanciële en materiële gelijkstelling - A-stuk

-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk (mondeling)

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 14 juni a.s. om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

- Vaststellen agenda commissievergadering van 14 juni 2010 

- Spreekrecht burgers

- Kadernota 2010 - A-stuk

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 16 juni a.s. om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

- Vaststellen agenda commissievergadering van 16 juni 2010 

- Spreekrecht burgers

- Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) - A-stuk

- Begroting 2011 Stichting Rijk - A-stuk

- Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo - A-stuk

-  Aanwijzing leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland - A-stuk

- Benoemen lid AB Paswerk en vertegenwoordiger AVA Meerlanden - A-stuk

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VRK (mondeling)

-  Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. 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 

RECTIFICATIE
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 3 juni 2010 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen de verleende aanlegvergunning voor het aanleggen van een fi etspad 

t.b.v. scholieren ten oosten van voetbalvelden HBC en achter college Hageveld 

-  openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag om bijzondere bijstand 

 - niet openbaar -
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.119 het plaatsen van een dakkapel - Alberdingk Thijmlaan 4

 op het voorgeveldakvlak

2010.120 het plaatsen van een tijdelijke - tegenover Zandvoortselaan  

 noodslagerij   161 kadastraal B 7626

2010.121 het plaatsen van een dakkapel - Kerklaan 123

 op het zijgeveldakvlak

2010.122 het veranderen van de achtergevel en  - Johan Wagenaarlaan 13

 het dak van de bestaande aanbouw

2010.124 het plaatsen van een aanbouw - Lindenlaan 26

2010.125 het plaatsen van een erfafscheiding - IJssellaan 20

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2010.123 het verbouwen van de entree - Leidsevaartweg 99

 van het kantoorpand

Rectificatie omschrijving aanvraag:
2010.110 het aanleggen van infrastructuur t.b.v.  - ten westen van de   

 voetgangerstunnel i.p.v.   Cruquiusbrug N201

 aanleggen voetgangerstunnel

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 3 juni 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 28 mei 2010)
2010.098 het vernieuwen van reclame - Binnenweg 130

2010.111 het bouwen van een garage - Alberdingk Thijmlaan 73

Verleende sloopvergunning (verzonden 28 mei 2010)
2010.908 het slopen van een garage - Oudemanslaan 1

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 juni 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.099 het uitbreiden van een woonhuis - Frans Lisztlaan 3

Het verzoek ligt vanaf 3 juni 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover ziens-

wijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

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

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Besluitenlijst Raadsvergadering 27 mei 2010 
Aanwezig zijn  21 van de 21 raadsleden

1.  Vaststellen agenda raadsvergadering 27 mei 2010
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorliggende agenda.

2.  Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden
Dhr. H.J.M. van Zon (D66) is beëdigd als raadslid.

3.  Benoemingen in commissies
Dhr. H.J.M. van Zon is benoemd tot lid van de commissies Samenleving en Middelen,

als plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte en lid van de Rekenkamercommissie.

4.  Vragenuur
GroenLinks heeft een vraag over de brief van de Vos (Verenigde Omwonenden 

Sportpark) inzake plannen herinrichting sportpark en Sportparklaan, d.d. 2 mei 2010.

Wethouder Botter geeft antwoord. De wethouder zegt toe dat er een gesprek zal plaats-

vinden met de omwonenden voor aanvang van de werkzaamheden.

  BESPREEKPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in 

de gemeenteraad om tot een besluit te komen.

6.  Benoeming extern lid Rekenkamercommissie
Per 1-4-2010 is er een vacature voor de functie van secretaris/plv. voorzitter van de 

Rekenkamercommissie Heemstede. Op grond van art. 3 lid 1 Verordening 

Rekenkamercommissie benoemt de raad de leden van de Rekenkamercommissie.

Voorgesteld wordt:

1.  Dhr. drs. ing. J.H. Pelleboer te benoemen tot secretaris van de Rekenkamercommissie 

Heemstede voor een periode van 3 jaar.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten

7.  Vaststelling ISV-programma Heemstede 2010-2014 
In het kader van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing is voor de gemeente 

Heemstede als programmagemeente een budget van in totaal € 500.815 gereserveerd.  

Voor de toekenning van dit budget dient de gemeente Heemstede een meerjaren-

ontwikkelingsprogramma op te stellen en aan de provincie ter beoordeling te zenden.

 Voorgesteld wordt:

 1. Het ISV-programma Heemstede 2010-2014 vast te stellen;

 2.  Het saldo van de Knelpuntenpot ISV per 31 december 2009, groot € 70.970,61, 

te reserveren voor eventuele knelpunten in de ISV-periode 2010-2014.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten

8.  Wijziging tarieventabel bij Legesverordening 
Recente verzoeken om schriftelijke weergave van audioverslagen heeft aan het licht 

gebracht dat de tarieventabel bij de Legesverordening voor deze dienst geen tarief 

bevat. De tarievenlijst bevat wel een tarief voor het doen van naspeuringen in het 

gemeentearchief. In analogie daarmee wordt voorgesteld voor het uitwerken van een 

audioverslag in een schriftelijke weergave hetzelfde tarief in de tarievenlijst op te nemen.

Daarnaast is gebleken dat in de tarieventabel enkele tarieven staan die niet overeen-

komen met wettelijk voorgeschreven tarieven. 

 Voorgesteld wordt: 

 1. De tarieventabel bij de legesverordening als volgt te wijzigen:

 a. Het tarief genoemd in artikel 3.10 wijzigt in € 11,30.

 b. Het tarief genoemd in artikel 3.11 wijzigt in € 20,40.

 c. Het tarief genoemd in artikel 9.4 wijzigt in € 33,50.

 d. Het tarief genoemd in artikel 16.1.1 wijzigt in € 30,05.

 e.  Na artikel 16.3 wordt een nieuw artikel 16.4 opgenomen dat luidt: Voor het uitwerken van 

een audioverslag in een schriftelijke weergave, voor elk daaraan besteed kwartier € 5,--.

 2.  Te bepalen dat de wijziging in werking treedt op de eerste dag na die van bekend-

making.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

  De burgemeester zegt toe dat indien het burgers wegens een handicap niet mogelijk is 

het audioverslag te beluisteren, per situatie wordt gekeken wat een goede oplossing is.

9.  Jaarrekening 2009 gemeente Heemstede 
Het college stelt voor de jaarrekening 2009, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en 

het productenboek, vast te stellen. De jaarrekening 2009 sluit met een positief saldo van 

€ 848.404. Voorgesteld wordt om van het voordelig rekeningresultaat een bedrag van 

€ 617.870 over te hevelen naar 2010 en het resterende bedrag ad. € 230.534 toe te 

voegen aan de algemene reserve. 

 Het college stelt de raad voor:

 1.  de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2009, bestaande 

uit het boekwerk jaarstukken en het productenboek vast te stellen;

 2.  de lasten en baten van de rekening 2009 vast te stellen op € 44.341.533 respectievelijk 

€ 45.517.809;

 3.  de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2009 vast te stellen op 

€ 5.039.144 respectievelijk € 4.711.272;

 4.  van het voordelig rekeningresultaat 2009 ad. € 848.404 een bedrag van: 

- € 617.870 over te hevelen naar 2009 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen; 

- € 230.534 toe te voegen aan de algemene reserve.

  Conform het voorstel wordt besloten met 19 stemmen voor en 2 tegen. GroenLinks stemt tegen.

De burgemeester zegt als plaatsvervanger van wethouder van de Stadt toe nog schriftelijke 

informatie te doen toekomen over bestemmingsplannen en aantal stageplaatsen.

  HAMERPUNTEN 
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere 

bespreking in de gemeenteraad.

10.  Herziening Verordening commissie bezwaarschriften 
De huidige Verordening commissie bezwaarschriften is op sommige punten verouderd 

en komt niet altijd overeen met de werkwijze in de praktijk. Daarom wordt voorgesteld 

de verordening op een aantal punten te wijzigen.

Voorgesteld wordt de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor 

zover het gaat om behandeling van bezwaarschriften tegen raadsbesluiten.

Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

11.  Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Heemstede 
Dit jaarverslag van de Rekenkamercommissie Heemstede bevat een overzicht van de 

activiteiten en onderzoeken die gedaan zijn in 2009. 

Voorgesteld wordt het jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Heemstede vast te 

stellen.

Conform het voorstel wordt unaniem besloten

OVERIGE PUNTEN

13.  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
Brief 6 ‘Brief college van B&W inzake groot onderhoud woningen Schielaan, d.d. 4 mei 

2010 zal worden besproken in de commissie Ruimte 

Brief 13 ‘Brief dhr. P.J.M. Tel en mw. M.M. Tel-van der Raadt inzake bouwaanvraag voor 
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De gemeentelijk opsporingsambtenaren van 

de gemeente Heemstede hebben gecon-

stateerd dat de volgende vaartuigen in het 

Zuider Buiten Spaarne zijn gezonken:

-  een speedboot met blauw dekzeil t.h.v. 

Tooropkade 3,

- een wit vaartuig t.h.v. Tooropkade 3. 

Op grond van artikel 17 Verordening op het 

gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is de gezagvoerder, reder of 

eigenaar van een gezonken vaartuig 

verplicht om onmiddellijk na het zinken van 

het vaartuig daarvan kennis te geven aan 

burgemeester en wethouders of bij afwezig-

heid van dezen aan een ambtenaar van 

politie. De gezagvoerder, reder of eigenaar 

dient ervoor te zorgen dat het gezonken 

vaartuig binnen de door burgemeester en 

wethouders te stellen termijn uit de wateren 

is verwijderd, respectievelijk de lading is 

verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaren van deze vaartuigen krijgen 

tot en met 16 juni 2010 de gelegenheid om 

te zorgen dat hun vaartuigen weer volledig 

drijvend zijn dan wel ze te verwijderen. Indien 

het vaartuig binnen deze termijn niet volledig 

drijvende is dan wel is verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig 

door middel van bestuursdwang laten ver-

wijderen. Het vaartuig wordt dan voor een 

periode van 13 weken opgeslagen. Tegen 

betaling van de kosten kan de eigenaar het 

vaartuig binnen deze periode weer terug-

krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 

met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede, telefoon (023) 548 56 30.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van de gemeente Heemstede hebben 

geconstateerd dat in het Zuider Buiten 

Spaarne ter hoogte van Tooropkade 5 een 

sloep met witte bovenzijde en rode kap, met 

de naam Triple Bleu, is aangelegd aan 

grond dat in eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b 

van de Verordening op het gebruik van 

openbare havens en binnenwateren is het 

verboden met dit vaartuig op deze plaats 

een ligplaats in te nemen of te hebben.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig 

wordt verzocht binnen 2 weken na 16 juni 
2010 zijn vaartuig buiten Heemstede te 

brengen. Indien de eigenaar geen gehoor 

geeft aan dit verzoek, dan zullen 

burgemeester en wethouders overwegen 

bestuursdwang toe te passen en het vaar-

tuig te laten verwijderen. Het vaartuig wordt 

dan voor een periode van 13 weken op-

geslagen. Tegen betaling van de kosten kan 

de eigenaar het vaartuig binnen deze 

periode weer terugkrijgen. Indien het vaar-

tuig niet wordt opgehaald binnen boven-

genoemde periode dan zullen burgemeester 

en wethouders overwegen om het vaartuig 

openbaar te verkopen dan wel te laten 

vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen 

met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede, telefoon (023) 548 56 30.

Gezonken vaartuigen Zuider Buiten Spaarne

Sloep in de Zuider Buiten Spaarne

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van de gemeente Heemstede hebben gecon-

stateerd dat er een aanhangwagen staat geparkeerd aan de Roosje Voslaan tegenover 

nummer 50. Deze aanhangwagen is bevestigd aan een gemeentelijke straatlantaarnpaal. 

Het voertuig draagt geen kenteken en heeft een defect rechterachterlicht.

Op grond van artikel 5:6, eerste lid en onder a van de Algemene plaatselijke verordening en 

artikel XIV van het Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening is het verboden 

een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt 

gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op alle 

wegen van de gemeente, waar dit buitensporig is met het oog op de verdeling van beschik-

bare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

De eigenaar van de aanhangwagen krijgt tot en met 16 juni 2010 de tijd om de aanhang-

wagen van de openbare weg te verwijderen. Is op genoemde datum de aanhangwagen niet 

van de weg verwijderd, dan zullen burgemeester en wethouders de aanhangwagen door 

middel van bestuursdwang laten verwijderen. De aanhangwagen wordt dan voor een 

periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar de aan-

hangwagen binnen deze periode weer terugkrijgen. Indien de aanhangwagen niet binnen 

de genoemde periode van 13 weken wordt opgehaald zal de aanhangwagen openbaar 

worden verkocht of vernietigd.

Het is naast het bovenstaande wettelijk niet toegestaan een voertuig op de openbare weg 

te plaatsen zonder kenteken. Verder willen wij uitdrukkelijk aangeven dat het zeer 

ongewenst is dat de aanhangwagen bevestigd is aan gemeentelijk straatmeubilair.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

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

Aanhangwagen Roosje Voslaan

Herenweg 78 te Heemstede, d.d. 18 mei 2010 zal worden besproken in de commissie 

Ruimte van september vóór de behandeling van bestemmingsplan Centrum.

Voor de overige brieven wordt conform de afhandelingsvoorstellen besloten.

14.  Wat verder ter tafel komt
Dhr. Van Zon (D66) stelt vragen over de verspreiding van stembiljetten. 

De burgemeester geeft antwoordt en zegt toe dat er voortaan een langere termijn zal 

zijn tussen ontvangst van de biljetten en de deadline voor machtiging, dan deze keer 

in sommige wijken het geval was.

Dhr. Ates (HBB) dient de motie ‘Evaluatie audioverslaglegging’ in.

De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 3 tegen.

Mw. Sabelis (GroenLinks) informeert naar de brief van het Mobiliteitsfonds. Wethouder 

Kuiper antwoordt.

Dhr. Leenders (VVD) stelt vragen over het VNG Congres. De burgemeester antwoordt.

De VVD dient de motie ‘Ondersteunen van het wijzigingsvoorstel in te brengen op de 

VNG ledenvergadering op 8 juni aanstaande door de gemeente Zaltbommel, inzake de 

noodzaak tot anders werken bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)’ in.

De motie wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 3 tegen. 

Dhr. Klaasen (D66) stelt een vraag over de werkgroep vergaderstelsel.

Mw. Hooij geeft antwoord.

Dhr. Klaasen stelt een vraag aan dhr. Struijf over de aanvaarding van zijn nieuwe functie.

Dhr. Struijf geeft antwoord.

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf de 

woensdag na de raadsvergadering. Via de website zijn overigens ook alle raadsvoor-

stellen, amendementen en moties in te zien.

Vervolg besluitenlijst Raadsvergadering

Gevaar of schade 
op straat doorgeven?

www.heemstede.nl

Wekelijks houden wij u in HeemstedeNieuws op de hoogte van de wegwerkzaamheden. 

Maar daarnaast vindt ook veel ‘kleiner’ onderhoud aan wegen plaats, bijvoorbeeld het her-

stellen van vorstschade of schade door wortels van bomen. Een overzicht van al dit soort 

onderhoudswerkzaamheden die in 2010 plaatsvinden vindt u op de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl > Verkeer en vervoer > Werk aan de weg. Op deze pagina vindt u, onder 

het overzicht van de grotere werkzaamheden, het onderhoudsschema 2010. 

Onderhoud wegen 2010
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van 
bezwaar. 

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

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

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

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van 
beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

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

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

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

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Het ervaringscentrum dat de leden 
met elkaar in contact brengt en hun 

belangen behartigt.

www.brandwondenvereniging.nl

Heeft u of iemand uit 
uw omgeving brandwonden?


