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Gelukwens voor regionale
Amnesty International
regio – Bij de ‘viering’ van
50 jaar Amnesty International
werd vrijdagmiddag in het Hollands Archief een fototentoonstelling geopend. De voorzitter
Amnestygroep Haarlem, Bloemendaal en Heemstede, Andries Tieleman, wist in zijn welkomwoord eigenlijk niet of hier
nu sprake was van feliciteren.
Bestuurslid van Amnesty Nederland, Harm Noordhof, vroeg

zich af je moest vieren of treuren. Toch vraagt dit om een ritueel al is er geen feestvreugde. Even stilstaan bij je teleurstellingen en je inspiraties. Burgemeester van Heemstede, Marianne Heeremans vond een gelukwens op zijn plaats, want het
is fantastisch dat zoveel mensen veel van hun tijd besteden
om wantoestanden in de wereld te bestrijden. Wantoestan-

den die het wezen van ons bestaan raken: rechten van mensen die geschonden worden. In
Haarlem begon 45 jaar geleden
een klein groepje vrijwilligers,
behorend tot de pioniers van
Amnesty in Nederland. Een van
die mensen is Hans de Bruin uit
Heemstede. In 1966, de tijd van
de koude oorlog, werd hij benaderd om activiteiten voor Amnesty op te zetten in Haarlem. Hij
had nog nooit hiervan gehoord
en vertrouwde het zaakje niet.
Misschien wel een communistisch bolwerk? Een betrouwbare vriend, de latere minister van
Buitenlandse Zaken, Kooijmans,
kon hem geruststellen. Het werd
pionieren met z`n tweeën zonder
enige landelijke organisatie. Hij
kreeg drie gevangenen toegewezen waarvoor hij zich ging inzetten om ze vrij te krijgen. In eigen kring gingen hij zoeken naar
mensen die zich wilden inzetten. Sindsdien is er veel gebeurd.
Amnesty werd een wereldwijd
bekende organisatie die allang
niet meer als het `rode gevaar`
wordt gezien. Heeremans overhandigt Hans de Bruin een kandelaar met kaarsen. Voor Amnesty is de brandende kaars met
prikkeldraad het beeldmerk.
De kaars
Het Amnestysymbool, een kaars
omwikkeld met prikkeldraad van

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950
wel vier meter hoog, werd onthuld door de burgemeester van
Bloemendaal, Ruud Nederveen.
Een kaars met de tekst: beter
een kaars ontsteken, dan duisternis vervloeken. De jubileumtentoonstelling kent zeven panelen met affiches van 50 jaar
Amnesty International met informatie over de lesmaterialen
voor scholen en tegen milieuvervuiling door Shell in de Niger
Delta , de fakkeloptochten op
de Dag van de Rechten van de
Mens. Materiaal van een Mensenrechtenwandeling langs de
kust, mede georganiseerd door
Haarlem, Bevrijdingspop en het
Haarlemmer Houtfestival. Amnesty Haarlem 25 jaar met een foto van Hans de Bruin. Activiteiten in Haarlem, de Rozenman,
biervatenbootrace, Groot Haarlems dictee, Oproepen aan leden
te schrijven voor gevangenen in
Argentinië, China en veel krantenartikelen en acties om publiciteit over het werk van Amnesty met een hoog herkenningsgehalte. Deze tentoonstelling van
Amnesty Haarlem is te zien tot
1 juli in het Noord-Hollands archief, Janstaart 40 in Haarlem op
werkdagen van 9 tot 17 uur en
zaterdag van 9 tot 14 uur. Daar
kunt u gelijk een handtekening
zetten op een petitielijst voor de
vrijlating van de Chinese Nobelprijswinnaar.
ton van den Brink
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Leer nog voor
uw vakantie
Sparrenbosschool Bennebroek op stelten
foto’s
Bennebroek - Woensdag 25
bewerken!
mei hebben de leerlingen van de

Heemstede - Aan de orde komt
alles wat u nodig heeft voor het
bewerken van uw digitale foto’s:
• het verbeteren, retoucheren,
• stofjes verwijderen en selecties
maken,
• fotomontage met lagen en
speciale effecten.
• U leert foto’s te importeren, op
te slaan, te printen en te e-mailen.

Sparrenbosschool een sponsorloop gehouden voor Kika (Kinderen Kankervrij). De loop vond
plaats op een bijzondere manier.
Niet lopend of rennend maar
op stelten werd zoveel mogelijk
meters afgelegd. Van kleuters
tot ouders iedereen liep op stelten, klossen of big foots voor het
goede doel.
De leerlingen hebben zich laten
sponsoren door familie, vrienden
en buren.” De leerlingen hebben
een gigantisch bedrag van 4800
euro opgehaald.
En de teller loopt nog”, aldus
een trotse directeur Gerard Vossen. “Kinderen-helpen-kinderen
is een mooi streven en wij blijven
KiKa de komend jaren steunen
met onze sponsoractivitetiten.”

Encore zoekt zangers!
Heemstede - Donderdag 9 juni zingt Encore in de zaal van de
Haemstede-Barger Mavo. Met dirigent Bram Biersteker belooft
dat een muzikale avond te worden.
Encore bestaat uit ongeveer 30 vrouwen en mannen uit de
Haarlemse regio, die met veel plezier mooie liederen en prachtige songs zingen. Het repertoire gaat van klassiek tot populair
en is net zo gevarieerd als de koorleden zelf.
Encore was te horen op korenfestivals in Haarlem, Zandvoort
en Monnickendam.
Het koor zoekt versterking bij de bassen, tenoren en sopranen.
Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom op de
open repetitieavond aan de Koediefslaan 73 te Heemstede.
Uitgebreide informatie is te vinden op de website:
www.koor-encore.nl

Het
fotobewerkingsprogramma en het handboek zijn bij de
cursus inbegrepen. Samen met
docent Inger Loopstra wordt in
een stevig tempo doorgewerkt.
Het is essentieel dat u voldoende basiskennis van Windows
heeft.
De cursus Digitale Fotobewerking met Photostudio 5.5 voor
senioren van 5 lessen start op
dinsdag 21 juni van 13.30 tot
15.30 uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven kan telefonisch op
werkdagen van 9-12 uur: te. 023548 38 28-1 of via www.casca.nl.

Dierenambulance zoekt
vrij willigers
Regio – Regionale Dierenambulance Haarlem e.o. zoekt vrijwilligers. Vrijwilligers (chauffeurs,
bijrijders en centralisten) zetten zich dag en nacht in voor de
dieren, zonder hen kan de dierenambulance niet bestaan! Interesse? Bel tussen 9 en 20 uur
om een afspraak te maken (0235363476). Chauffeurs wordt rijbewijs B en minimaal 1 jaar rijervaring gevraagd. Bijrijders en
centralisten dienen minimaal 18
jaar te zijn.

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 19 t/m 25 mei 2011)

Huwelijken:
M.J. van den Berg & E.G.
Zwikker
S. Dijkstra & M. Klaver
M.P. Out & R.J.H.C. Lumens
M.A. van Eijndthoven & H.
Ubels
Geboorte:
Geen geboortes.

aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Hipstamatic Heemstede

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

Bèèèèh
“Ik zit beneden hier!
Neem mij alsjeblieft mee!
Ik zit verstopt achter,
Een paar blaadjes weegbree.
De kudde snelle jonge gemzen en geiten,
Kwamen hier zojuist voorbij.
Op zoek naar jong vers loof,
Naar mijn vriendinnen en naar mij!
Geen sprietje op mijn hoofd,
Die durft te overwegen,
Mee te gaan met snelle vachtjes,
Al had ik een miljoen gekregen.
Ze verzwelgen, consumeren je,
Voor je het weet slikken ze je weg.
Misschien een beetje kort herkauwen,
Dat was het dan wel zeg.
Liever dan uw saaie sik, beste bok.
Uw gebit kauwt niet meer snel.
Wat langer aandacht voor mijn nerfjes,
Meneer, dat bevalt mij wel…..!”
“Voorzichtig zal ik je plukken,
Ik neem je zacht te grazen lief kind.”
Is het niet verbazend hoe een oude bok,
Telkens toch weer een groen blaadje vindt?
Marcel Harting

Hipstamatic foto’s in de Heemsteder
Heemstede – Hipstamatic is
een nieuw fenomeen in de fotografie. Hipstamatic is een app
voor je iPhone waarmee je foto’s
kunt maken die lijken op oude
analoge foto’s. In de app kun je
diverse bijzondere lenzen, films
en flitsers selecteren waarmee
je allerlei effecten kunt simuleren. Verder is het bijzonder dat
deze app uitsluitend in vierkant
formaat schiet, wat ook een bepaald effect creëert.
Erg eenvoudig met hele bijzondere resultaten.
Vanuit de app kun je direct je
foto uploaden naar Flickr, Facebook en emailen.
Hipstamatic is wereldwijd een
ware cult geworden met een
Flickr groep met meer dan
100.000 leden (naast allerlei lokale groepen, waaronder Hipstamatic Nederland). Voorbeelden:
www.flickr.com/groups/
hipstamatic/

De foto bij dit artikel is gemaakt door Reinout Schotman
uit Heemstede. Hij pleit voor een
fotowedstrijd waarbij de meest
aparte de krant haalt. Uiteraard
met naamsvermelding.
Hij heeft daartoe een Flickr pagina aangemaakt: www.flickr.com/
groups/hipstamatic-heemstede/
Deze groep staat open voor iedereen om foto’s toe te voegen
en hebben als (moderation) regels:
- foto moet genomen zijn in/van
Heemstede;
- foto moet genomen zijn met
Hipstamatic app voor iPhone;
- foto mag gepubliceerd worden
in de Heemsteder;
- geen expliciete of mogelijk
kwetsende foto’s.
Iedereen die handig genoeg is
om een iphone te bedienen en
Hipstamatic foto’s te maken, lukt
het ook nog wel een foto vanuit

de app naar flickr te sturen. Deze kunnen ze dan zelf toevoegen
aan de groep. Als iemand nog
geen Flickr account heeft, dan
kan hij deze gratis maken.
De stappen die iemand dan
moet doen zijn:
1) maak een foto met Hipstamatic op je iPhone (of iPod Touch
nieuwste generatie);
2) stuur die foto naar je Flickr account;
3) voeg die foto toe aan de Hipstamatic-Heemstede groep op
Flickr.
Het aardige is dat als mensen
foto’s opsturen die voorzien zijn
van geo-informatie er op Flickr
automatisch aangegeven wordt
waar deze foto gemaakt is. Je
kunt dan ook foto’s van Heemstede zoeken op basis van locatie!
De leukste foto’s worden geplaatst in de Heemsteder.

Kruijer maakt gemeente 1260 euro lichter
Heemstede - De Rechtbank
Haarlem heeft in een uitspraak
van 13 december 2010 de gemeente Heemstede veroordeeld
tot betaling van dwangsommen
van 1.260 euro aan mr ir H.S.M.
Kruijer. Die dwangsommen waren verbeurd omdat het colle-

ge van B&W te laat aan Kruijer
een door hem aangevraagde besluitenlijst had verstrekt van een
raadscommissievergadering.
De afdeling Juridische zaken
van de gemeente (onder leiding
van mw mr A.E. Hopman) wenste zich echter niet bij deze uit-

spraak neer te leggen, en wilde
daartegen verzet instellen bij de
rechtbank.
De Rechtbank Haarlem heeft dit
verzet van het gemeentebestuur
in een uitspraak van 26 mei 2011
ongegrond verklaard.

Samenwerking INGEZONDEN
leidt tot verkeerschaos
Het lijkt zo´n optimistisch en goed afgewogen bericht in De Heemsteder van 25 mei j.l. Samenwerking betere bereikbaarheid stap
verder Het gaat over het visiestuk `Zuid Kennemerland, bereikbaar
door samenwerking`. Oftewel voorstellen om onze regio beter bereikbaar te maken, geschreven door de Kamer van Koophandel en
de gemeenten in onze regio. Tussen natuurlijk de wens om meer
fietspaden en beter openbaar vervoer en een lofzang op onze regio, staat in de tweede kolom, bijna verscholen een zinnetje over
de verbindingsweg N205 N206 en de wens om deze aan te leggen.
Bewoners van Bennebroek, Hillegom en Vogelenzang zijn in de afgelopen maanden gealarmeerd over de plannen rond deze vierbaanssnelweg waar 100 kilometer per uur mag worden gereden
en die het polderlandschap en het bos van de Geestgronden vernietigt. Bovendien ligt deze snelweg gepland tegen de dorpskernen aan van Bennebroek en Vogelenzang. De snelweg kent grote
op en afritten op de Rijksstraatweg. Andere visiestukken laten ook
zien dat dankzij deze weg het verkeer richting Heemstede en Haarlem zal gaan toenemen. Je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben dat de nu al oververhitte Rijksstraatweg en de zijwegen nieuwe sluiproutes zullen gaan worden richting Haarlem, Heemstede
en Zandvoort. In 2004 heeft de provincie Noord-Holland in een millieu- en effectrapportage deze snelweg daarom ook afgekeurd. De
oorspronkelijke bedoeling van een nieuwe verbindingsweg was om
het verkeer ten zuiden van Hillegom te ontlasten en voor een betere doorvoer te zorgen naar Zuid Kennemerland. Een deel van deze
weg is al klaar, de N207. Om onverklaarbare redenen heeft de gemeente Hillegom gekozen voor de andere variant ten zuiden van
Bennebroek. Nu zullen de bezoekers bijvoorbeeld aan de Keukenhof via een rare knik bij de Zilk over de Rijksstraatweg moeten rijden. Bloemendaal en Heemstede hebben de afgelopen jaren zich
nauwelijk geroerd in deze plannen. Bij een raadvergadering onlangs van de commissie grondgebied in Bloemendaal bleek dat de
verantwoordelijk wethouder Annemieke Schep zeer slecht geinformeerd was. Gelukkig zijn de bewoners van Bennebroek, Vogelenzang en Heemstede maar ook bijvoorbeeld het CDA tijdig wakker
geworden en zijn protestbrieven niet meer te tellen. De diverse actiecomites hebben een prachtige website gemaakt met de laatste
informatie. Kijk op www.nietdoorhetbos.nl
Frank van der Schaar, Bennebroek.
fvanderschaar@ziggo.nl
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Country Fair, nieuw buurtinitiatief

Tweede Pinksterdag: ‘Welcome op de Glip’
Heemstede – Praat met Marcel van Raaphorst over de country site in Engeland en voor je het
weet, ben je een uur verder. Hij is
bewoner van de Glip, sinds twee
jaar bestuurslid van de bewonerscommissie. Iedereen woont
er prettig maar die club houdt
dat in de gaten en komt soms
met ideeën. Een idee van Marcel
was om een buurtfeest te houden, maar wel met een rommelmarkt. Marcel kent het Engelse platte- en heuvelland en zeker ook de fairs die daar veel
worden gehouden. Soms compleet met koeien, paarden, rijtuigen, muziek en spelletjes voor
jong en oud. Zoiets, maar dan
een beetje, meer in de Hollandse maat, dat zou een bescheiden
begin zijn. Een rommelmarkt van
11.00 tot 16.00 uur op het Tapuitenplein, waar de buurt zijn spullen kwijt kan, vrijmarkt voor kinderen op een kleedje, oudhollandse spelletjes, dat werk. Het
idee groeide. De bewonerscommissie van Elan Wonen krijgt ieder jaar wat geld dat besteed
wordt aan een speeltoestel of
bankje, nu aan de country fair.
Supermarkt de Koning verzorgt
de koffie, thee, limonade, fris
en slagerij Sjaak van der Werff
maakt een barbecue en heeft de
lekkerste saté.
De gemeente doet mee en men
kan aanhaken aan het project van Casca, “Kijk in de Wijk”.
Vandaar een voetbaltoernooi op
het sportveld bij de Patrijzenlaan bij Mike Doodeman van
Casca zich al warmloopt. U kunt
nog opgeven aan Mike, tel 023
5483828. Maar er is ook ruimte
voor badminton en korfbal. Een
hondenshow met honden uit de
wijk. Ze worden opgevoed, samen met hun baasjes, iedereen

Heemstede - Hemelvaartsdag lekker vrij en ‘n lang
weekend. Kom langs in De
Konijnenberg genieten op
het terras van de nieuwe
Taco wrap of een pannenkoek
met aardbeitjes en een glaasje prosecco.
Voor de kinderen zijn er nieuwe menukaarten met leuke
kadootjes en vergeet niet het
jubileum spaarkaartje mee te
nemen...
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, Herenweg 33 Heemstede, 023-5848096
www.dekonijnenberg.nl

is benieuwd naar de resultaten
op de echte hondenshow. De
goochelaar komt om half twee.
Er komt een volksdansgroep uit
Assendelft in hun eigen klederdracht en ze zijn al zo enthousiaste over dit idee, dat al hun
partners meekomen. Dat geluid
komt ook uit IJmuiden waar de
zangers van het shantykoor ‘t
Staende Tuygh zich al voorberei-

vijftig liter speciaal bier maken
voor een bruiloft. Het eerste echte Glipbier dat u mag proeven.
Meer niet! Ooit gezien hoe het
boekbinden in zijn werk gaat?
Kom kijken op de Glip waar deze country fair zich afspeelt op
de Fazantenlaan, Patrijzenlaan
en Tapuitenplein, dicht bij de natuur, waar een ooievaarsechtpaar in alle rust zijn drie jongen

den op een stormachtig optreden. Twee jonge doedelzakspelers komen weliswaar uit Amsterdam, maar het geluid lijkt
alsof het zo uit Edinburg komt.
Een mandenmaker en klompenmaker laten zien hoe dat vroeger ging. Een bierbrouwer gaat

laat groeien. Een County Fair met
akoestische muziek zonder versterking, een nieuwe beleving
voor de jeugd? Maak het mee op
maandag 13 juni, Tweede Pinksterdag op de Glip.
Ton van den Brink

Wandelen met Casca (55+)

Bleek en berg

Op twee donderdagen in de maand kunt u wandelen met de Casca Wandelclub: sportief, gezellig en gezond bewegen in de buitenlucht. Er wordt in een rustig tempo gelopen.
Op donderdag 9 juni gaat de wandeling van ongeveer 10 km met
wat stijle klimmetjes door de duinen. Er is geen restaurant onderweg. Na afloop wordt eventueel in ‘het Hemeltje’ in Bloemendaal
wat gegeten en gedronken.
We verzamelen om 10.00 uur bij de ingang van Bleek en Berg
(achter hockeyclub HBS) Kennemerduinen grens Bloemendaal
Santpoort- Zuid. Kosten per keer: 2,50 euro of per seizoen 19,00
euro. Gratis parkeermogelijkheid vindt u ca. 200 meter naar links
tegenover voetbalveld Bloemendaal. U kunt zich opgeven door
betalen bij de receptie van de Luifel op werkdagen tussen 9 en
12 uur - uiterlijk 1 dag van tevoren.

Excursie voor senioren

Zaanse Schans

De Zaanse Schans is een unieke woon- en werkbuurt, vol werkende molens, oude ambachten, bijzondere musea en prachtige groene houten huizen. Hier kunt u nog zien hoe de bewoners
vroeger kaas en klompen maakten, tin goten of distilleerden. In
de oude panden vindt u winkeltjes waar de meest uiteenlopende
zaken te koop zijn. In het Verkade Paviljoen van het Zaans Museum waant u zich terug in de tijd, hier vindt u de geschiedenis, cultuur en industrie van de mensen die hier woonden en werkten.
Ook vanaf het water kunt u genieten van de fraaie koopmanshuizen en de vele industriële molens tijdens een 50 minuten durende rondvaart. De kapitein vertelt u alle wetenswaardigheden!
We verzamelen om 9.15 uur in de hal van station Heemstede en
reizen met het Openbaar Vervoer. Kosten: 16,50 euro, 65+ 15,- euro, MK 9,- euro (incl. entree Zaans Museum, Verkade Paviljoen,
rondvaart en Cascakosten, excl. reiskosten, verdere toegang en
consumpties) Geef u snel op! Opgeven en betalen uiterlijk dinsdag 7 juni in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen
tussen 9 en 12 uur.
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UNICEF-vrijwilligers in Linnaeushof
Bennebroek - Linnaeushof (de
grootste speeltuin van Europa) geeft dit jaar de vrijwilligers
van UNICEF in de regio rondom
Bennebroek de gelegenheid om
op 3 zaterdagen het werk van
UNICEF onder de aandacht te
brengen.
UNICEF, dé kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties
wil kinderen graag bewust maken van de kinderrechten, die

voor alle kinderen over de hele wereld gelden. Een bijzondere
samenwerking is daarom aangegaan met Kids4kids, een groep
studenten die de leefwerelden
van kinderen dichtbij en ver weg
onder de aandacht wil brengen
door een reisverslag te maken
van een tocht langs scholen aan
de zijderoute (Nederland-China).
Op zaterdag 4 juni, zaterdag 2 juli en zaterdag 6 augustus kleurt
Linnaeushof UNICEF-blauw en

Kofferbakmarkt
Bennebroek

Nu bij Nencies Haarlem:

La Decollette

Regio - La Decollette is heel
makkelijk in het gebruik. Elke
vrouw die gewend is een BH
te dragen, zal moeiteloos met
dit product om kunnen gaan.
Net als bij een gewone BH
bevindt de sluiting van La
Decollette zich op de rug. Zowel de schouder- als de rugband zijn in lengte verstelbaar,
zodat elke vrouw La Decollette kan aanpassen aan haar eigen maat. Zorg er wel voor dat
het product stevig om het lichaam heen zit, anders mist
het zijn werking. La Decollette is een product wat ‘s nachts
gebruikt wordt, dus onder
nachtkleding, direct op de
huid gedragen wordt. Het is
aan te raden om voor men

La Decollette aantrekt, het
decolleté eerst te voorzien
van een hydraterende creme
en deze even te laten intrekken. Verder doet La Decollette
tijdens de nacht haar werk.
Doordat de bh de borsten
min of meer dwingt om op de
plaats te blijven, zullen er geen
verticale plooien ontstaan op
het moment dat er op de zij
geslapen wordt met als resultaat dat er geen rimpelvorming
meer kan ontstaan. Al na een
nacht zult u het verschil merken en na vijf tot zeven nachten zult u verbluft staan van
het resultaat.
Nencies speciaalzaak voor lingerie en badmode, Gierstraat
77, Haarlem. Tel. 023-5315537.
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SAMEN ETEN Het lot beslist!
Dinsdag 28 juni is er Samen Eten bij Welzijn
Ouderen Heemstede(WOH).
De maaltijden in 2011 worden gekozen door een
gast van Samen Eten. Tijdens de maaltijd wordt
door middel van loting vastgesteld welke gast
het menu voor de volgende maand mag samenstellen. Voor juni heeft de winnaar het volgende menu samengesteld: Heldere Chinese kippensoep, Bami Goreng, Babi Pangang, kroepoek, Atjar Tjampoer, geroosterde gebakken uitjes en
het dessert is bananen vla.
De maaltijd wordt afgesloten met een kopje
kofﬁe of thee. Vanaf 12.30 uur wordt men welkom geheten door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen van 10,00 euro zijn te koop bij
de receptie van WOH.
Thema Plus
V.O.S. Veilig Op Stap
Persoonsalarmering (V.O.S.) voor binnen èn buiten in héél Nederland.
V.O.S is bedoeld voor iedereen met angst om alleen naar buiten te gaan en angst om te vallen.
Bijvoorbeeld: mensen met hartproblemen, epilepsie, mensen met een fobie, mensen die slecht
ter been zijn en/of geheugenproblemen hebben.

zijn Unicef vrijwilligers aanwezig
met een speurtocht voor kinderen en een kleurwedstrijd. Ook
zal er een verkoopkraam met
Unicef cadeauartikelen zijn en
kan men lid worden van Unicef
Nederland of een gift doneren.
Met al deze activiteiten wordt
geprobeerd geld in te zamelen
en maakt jong en oud kans op
een mooie prijs.
De Unicef vrijwilligers zijn aanwezig van 10.00 tot 18.00 uur.

Bennebroek - Zondag 5 juni
wordt de 2e kofferbakmarkt in
Bennebroek gehouden. Op het
evenemententerrein
Middendorp (Geitenwei) zullen die dag
vele tientallen uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan
gebruikte goederen staan.
Aan deze markt kan iedereen,
ongeacht het wel of niet in het
bezit zijn van een kofferbak,
deelnemen. Een ideale mogelijkheid om overbodig huisraad,
te krappe kleding of uitgelezen
boeken van de hand te doen.
De markt duurt van 09.30 tot
16.00 uur en zowel de toegang
als het parkeren is gratis.
Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: organisatieburo MIKKI, 0229-24 47
39 / 24 46 49. Of kijk op internet:
www.mikki.nl.

Wandelen en
fietsen Welzijn
Bloemendaal

Bennebroek - Maandag 6
juni: Wandelen in de Waterleidingduinen om 10.00 uur
vanaf Panneland. Het tempo is rustig iedere eerste
maandag van de maand. Info 023-584 5300.
Dinsdag 14 juni: Molen
Fietstocht. Start 10.00 uur
vanaf voormalig gemeentehuis te Bennebroek.
Info 023-584 5300.

Verkoop Fairmail
postkaarten voor
UNICEF
Heemstede - Jong initiatief:
Lieve, Bram , Hilde, Max en Jasper uit groep 8 van de Voorwegschool Heemstede hebben een
eigen bedrijf opgezet: Wereldverbeteraars. De jonge ondernemers doen mee met het project
Kids in Bizz. Met het bedrijf willen de kinderen artikelen verkopen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Unicef. Fairmail postkaarten is een bestaande variant van Fairtrade. Komt allen op vrijdag 1 juli naar het achterplein van de Voorwegschool
om 12.00 uur. Meer weten?
Kijk op www.voorwegschool.nl/
wereldverbeteraars

Taxatiemiddag
9 juni

Heemstede - Donderdag 9 juni
van 13.00 – ca. 16.00 uur opent
Grand café restaurant De Tulp
in Heemstede haar deuren voor
taxateur en veilinghouder Arie
Molendijk uit Rotterdam. Hij zal
deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude
bijbels voor het publiek op hun
waarde schatten.
Voor taxatie wordt 3 euro per
persoon gevraagd.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie
staat klaar. Grand café restaurant De Tulp, Raadhuisstraat 9.
Datum en tijd:Donderdag 9 juni
van 13.00 - ca. 16.00 uur.
Inlichtingen: Antiquariaat A.C.
Molendijk. Tel. 010-4667164.

Rijbewijs
ingevorderd

Heemstede – Tijdens een controle heeft de politie woensdag
25 mei omstreeks 00.45 uur op
de Heemsteedse Dreef het rijbewijs ingevorderd van een automobilist omdat hij onder invloed
reed. De 32-jarige Haarlemmer
die teveel gedronken had, is beginnend bestuurder.

Seniorennieuws Heemstede
Dick Bakker, directeur van V.O.S. geeft informatie over deze speciale persoonsalarmering en
Sjoukje van de Bos, bestuurslid Alzheimer Nederland spreekt over de voor- en nadelen van
een persoons-alarmering voor mensen met dementie.
De bijeenkomst op woensdag 8 juni begint om
10.00 uur in het centrum van WOH en kost 3,00
euro p.p. dit is inclusief een kopje kofﬁe of thee.
Reserveren dat kan door een kaart te kopen
bij de receptie van WOH, Lieven de Keylaan 24,
Heemstede. Telefoon 023 – 528 85 10.
Klussenbank computerhulp.
Bij de Klussenbank kunnen ouderen terecht voor
kleine klussen in en om de woning. Ook voor
het oplossen van (kleine) problemen met de computer, printer of toegang tot internet kan een
beroep worden gedaan op vrijwilligers van de
Klussenbank. Meer informatie bij WOH.
Hulp bij de administratie
Veel van de betalingen gaan automatisch en toch
moet er af en toe een rekening worden nagekeken. Ook de vraag welke post is belangrijk
en welke post kan worden weggegooid. Kloppen de afschriften van de bank? Welke verzekering is dit en moet deze rekening wel worden betaald? Voor wie het prettig vind de administratie maandelijks met een vrijwilliger door
te nemen en samen te kijken wat wel en wat
niet moet worden betaald is er de Administra-

tieve Thuishulp. Meer informatie of aanmelden
kan bij WOH.
DE PAUWEHOF
Programmaboekje / Nieuwe cursussen:
Vanaf eind mei is het geheel vernieuwde programmaboekje van De Pauwehof af te halen bij
Welzijn Ouderen Heemstede, Loket Heemstede
en de bibliotheek. In het boekje niet alleen de
vertrouwde cursussen zoals tekenen en schilderen, kleding naaien en ﬁlosoﬁe maar ook diverse nieuwe cursussen zoals: Kaarten Borduren;
Bridge voor beginners; Mozaïek; Seniorenﬁt;
Kunst in de Mandala en Levensverhaal Schrijven. Lees er alles over in het nieuwe programmaboekje en schrijf in.
Pauwehof gesloten:
De Pauwehof is in verband met een verbouwing
gesloten van 18 april - 30 september 2011.
Op zaterdag 1 oktober 2011 start het sociaal
cultureel werk met het Open Huis van 11.00 14.00 uur. De eerste week van oktober starten
de cursussen weer.
De coördinator van het sociaal cultureel werk
heeft tijdens de verbouwing haar werkplek bij
Welzijn Ouderen Heemstede,
Dinsdag - vrijdag van 9.00 - 13.00 uur:
Tel: 023-528 85 10
Pauwehof@gmail.com
website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Column
Paskamerblues!

Opgeven is geen optie
Heemstede – Net 25 jaar oud was Karlijn Zuelen toen zij op
haar werk een telefoontje kreeg van haar behandelende arts.
Er waren kankercellen gevonden in een knobbeltje boven haar
sleutelbeen. Karlijn barstte in tranen uit, iets wat ze in de daaropvolgende maanden nog maar weinig zou doen. “Ik had mijn
studie afgerond en een leuke baan. Het leven lag voor mij,
doodgaan was ik nog lang niet aan toe. Ik wilde er alles aan
doen om de lymfklierkanker, wat het bleek te zijn, te verslaan.
Opgeven was geen optie.” Deze instelling kan de 29-jarige HR
Manager nog goed gebruiken bij de volgende uitdaging. Vijf
jaar na de diagnose gaat Karlijn de Alpe d’Huez op met de
fiets. Niet één, maar twee keer. Om geld in te zamelen voor
het KWF Kankerfonds.
Toen Karlijn Zuelen in 2006 geconfronteerd werd met deze
ernstige ziekte, overviel het haar
volkomen. “Er zat weliswaar een
knobbeltje, maar je realiseert je
niet dat het iets is waar je dood
aan kunt gaan Ik voelde me prima, mijn bloed leek in orde en
niets wees op het naderende
onheil. Tot een punctie uitsluitsel gaf.” Twee dagen na het telefoontje lag ze op de OK en twee
weken later volgde de eerste
chemotherapie. “Van lymfeklierkanker had ik de Hodgkinvariant. Ik moest me voorbereiden
op verlies van eetlust, veel overgeven, haaruitval, obstipatie of
juist diarree. Het klonk voor mij
als de hel. Maar dat viel in werkelijkheid mee. Ik werd wel kaal,
maar gelukkig bleven de andere
symptomen uit. Na 6 chemo”s en
18 bestralingen waren de kankercellen verdwenen. De halfjaarlijkse controles die volgden,
waren vooral in het begin erg

spannend. Je bent het vertrouwen in je eigen lichaam kwijt. Ik
had nergens last van en bleek
toen ineens een silent killer bij
me te hebben. Ik heb weleens
tegen mijn lijf gezegd: hallo, je
had me wel even kunnen waarschuwen. Je had me iets kunnen
laten weten dat het niet klopt.
Als ik dat bobbeltje genegeerd
had, zou het mijn dood geweest
zijn. Gelukkig kan ik het navertellen.”
Dat andere mensen soms minder geluk hebben, beseft Karlijn
goed. Ze wil zich nu inzetten om
geld in te zamelen dat bestemd
is voor kankeronderzoek. Van
een collega die zijn vrouw verloor aan kanker, hoorde ze van
de Alpe d’HuZes. Aan de jaarlijkse fietsklim naar de fameuze
bergtop die legendarisch werd
door de Tour de France, nemen
ruim vierduizend mensen deel.
Kankerpatiënten, familieleden,

vrienden of nabestaanden proberen op donderdag 9 juni de
twaalf kilometer lange klim naar
de bergtop zesmaal te voltooien. Karlijn heeft speciaal voor
dit doel een racefiets gekocht
en zich aangesloten bij het Team
Ropha, dat o.a. gesponsord
wordt door HTC en BelCompany.
Ze trainde de afgelopen maanden onder meer op het kopje van
Bloemendaal en maakte veel kilometers. Haar doel is de alpenreus tweemaal te bedwingen en
mee te helpen aan het uiteindelijke doel, 20 miljoen euro voor
het Koningin Wilhelmina Fonds.
Via de NCRV televisie, Radio2,
internet en de schrijvende pers
zijn haar vorderingen op 9 juni te
volgen.
“Dit jaar, op 26 juli, is het precies
5 jaar geleden dat ik hoorde dat
ik ziek was. Het feit dat die datum steeds dichterbij komt geeft
me een geruststellend gevoel. Ik
voel me al jaren lichamelijk en
geestelijk erg goed en ben niet
bang dat het mis gaat. Toch voelt
komende zomer als een mijlpaal
en dat maakt het bijzonder. Toen
ik ziek werd was er maar één optie: niet opgeven! Dat is precies
was ik op 9 juni 2011 nog een
keer ga doen.”
Karlijn zoekt nog sponsors en
donateurs. Zij kunnen zich melden via www.opgevenisgeenoptie.nl.
Mirjam Goossens

Toch het spoor over ondanks slagbomen
Regio - Vrijdagochtend 27 mei
rond 11.20 uur vond een aanrijding plaats op de spoorwegovergang op de Bekslaan in Vogelenzang tussen een kleine vrachtwagen en een trein. De vrachtwagen werd aan de achterkant
geraakt door de naderende trein.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 30-jarige man uit
Weesp, raakte lichtgewond. Hij is
ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel.
In de trein bleven alle inzittenden
ongedeerd. Het treinverkeer is

enige tijd gestremd geweest. De
aanrijding is vermoedelijk veroorzaakt doordat de vrachtwagenchauffer de spoorwegovergang passeerde op het moment
dat de spoorbomen al naar beneden gingen of waren.
Er is een onderzoek ingesteld.

Een paar maal per jaar zet ik die enorme stap over de drempel van
een winkel waar ik op dat moment al maanden tegenop zie. Waarom weet ik niet maar op een of andere manier lijkt de drempel
van de lingeriezaak een stuk hoger dan de drempel van de supermarkt, de schoenenzaak of de banketbakker.
Waar dat aan ligt? Het licht, al jaren vraag ik me af waarom het in
hemelsnaam nodig is om in en lingeriewinkel het meest confronterende licht dat er bestaat in de paskamer te bevestigen. Met als
het tegenzit aan twee zijden een spiegel zodat het geheel nog
meer confronterend blijkt te zijn dan je van te voren al vreesde.
Denken ze nou werkelijk dat wij zitten te wachten op van die enorme tl-buizen in de doorgaans veel te kleine pashokjes? Van die
paskamers die ze volproppen met een stoel of kruk, een plankje waar je dan je zonnebril of sleutels op kan leggen, die je daarna standaard vergeet mee te nemen. Waardoor je na afloop van je
gezellig middagje winkelen, in zoverre je dit na al die confrontaties
nog gezellig kan noemen, alle winkels kan afzeulen op zoek naar
je zonnebril of je autosleutels.
Is er misschien iemand die mij kan uitleggen waarom de winkelier
van al die ketens nog nooit op het lumineuze idee is gekomen om
het licht in de paskamers te dempen, de muziek een beetje aan te
passen en bovenal de verkoopsters te instrueren om vooral NIET
het gordijn van het pashokje open te trekken op het moment dat
jij daar halfnaakt probeert je in een nieuw setje te persen en dan
te roepen, wil het lukken mevrouw?
Op dat moment maakt het ook niet uit of je een setje van 39,95
euro aantrekt of een van Marlies Dekkers van 279,-- euro. Het ziet
er beide niet charmant uit.
Volgens mij is het de bedoeling van het geheel dat er zoveel mogelijk wordt verkocht en dan het liefst van een zo duur mogelijk merk.
Als ik dan tijdens het passen door van die enorme tl-buizen zo in
de schijnwerpers wordt gezet ontgaat mij onmiddellijk alle zin en
lust tot het aanschaffen van een beetje leuk en gezellig setje. Indien het er in de paskamer al niet uit ziet hoe moet het er dan in
daglicht wel niet uitzien.
In dit geval doel ik op de momenten dat je dezelfde zaak betreedt
voor het aanschaffen van een nieuwe bikini of badpak. Als ik in het
pashokje al een hoge mate van spiegelvrees heb dan kan ik met
zekerheid stellen dat ik van de zomer op het strand of langs het
zwembad absoluut geen mens meer onder ogen durf te komen.
Dus heren of dames ontwerper van de lingeriezaak. Laat ons
voortaan een klein beetje in de waan dat we er boven de veertig nog redelijk aantrekkelijk uitzien. Demp het licht, laat vooral de
gordijnen dicht en jullie zullen de verkopen zien stijgen naar ongekende hoogtes.
Ingrid de Bruijn (ingriddebruijn.nl).

Afzemmen Sportplaza
Groenendaal
Heemstede - Op zaterdag 28
mei hebben afgezwommen voor
het diploma A:
Tonay Altun, Kiki van Berkel, Julian van den Bos, Mitchel Dobbe,
Mounya El Fourak, Noa Fun,Thijs
van der Graaf, Tijs de Groot, Alex
Hartgens, Wessel Hogenbirk, Pepijn Hulsbosch, Maud van Ingen,
Danique Kaïn, Giel Klein, Tijn
Kuenen, Fenna van der Kwaak,
Ryan Linnenkamp, Shady Mohamed, Julian van Ooijen,Bas Paase, Sara Pete, Maro Reder, Matthew Reick Florent Roohé, Finn
Roozen, Quinten Roseboom,
Amanda Schalkx, Mik Sleeman,
Iris van der Slikke, Charissa Smit,
Danique Smit, Sophie Smolenaars, Robin Terstal, Teun van
Waveren en Tijmen van Wijnen.
Diploma B:
Noa Gil, Chalicia Stroomer, Gui-

do van Zanten, Rand Albanna,
Maud Ridderhof, Terra Broertjes, Sanne Vos, Stijn Boevé, Rick Steen, Jade Speelman,
Sjoerd-Friso Kornelius, Azra
Koyun,J anathan Kettman, Noor
van der Vlugt, Mees Erich, Carlein Eldring, Mees Boxem, Tijs de
Groot, Mindel Simons, Yasmine
Fleurbaay, Nine Honingh, Teun
Simmeren, Romijn van Bueren,
Floris Dingemans, Frank Verkoren, Jordy Puijk, Mauro Arendsen, Neline den Breejen, Fien
Capellen, James Remmerzwaal,
Tyler Hoes, Hugo Kaligis, Mohammed Hamouchi, Joe Jacobs,
Mila Geels, Sanne Rijlaarsdam
en Sam Böhm.
Diploma C:
Marit van Geest, Jolina Smit, Micaela van der Vlugt Floor Schotanus en Joep de Vos.
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Kijk in de wijk van De Glip,
Merlenhove en Prinseneiland
Heemstede – Wanneer u als Heemstedenaar gewoonlijk niet zoveel te zoeken heeft in De Glip en Merlenhove is het aan te raden de komende weken wel eens
een bezoekje te brengen. Want ‘Kijk in de Wijk’, dat zich
dit jaar afspeelt in genoemde buurt, heeft zoveel leuke activiteiten te bieden. Voor een gezellig, kleinschalig evenement hoeft u uw eigen woonplaats dus niet
uit! Casca heeft in samenwerking met bewoners van
De Glip/Merlenhove en Elan Wonen de koppen bij elkaar gestoken en het resultaat mag er zijn: Twee weken lang diverse ‘doe dingen’ voor jong en oud. Of het
nu om sport, spel of cultuur gaat, de rode draad vormt
de samenhang of verbinding, zoals Casca-directeur
Sjaak Struijf het mooi heeft omschreven. Het verbinden van mensen door samen iets op touw te zetten en
het ook samen zien slagen. Daarbij is de soms tomeloze inzet van vrijwilligers prijzenswaardig. Ook lokale
ondernemers en instanties gaan bijdragen tot het welslagen van de festiviteiten. Ook zij hebben natuurlijk
‘hart’ voor hun wijk! En wie weet krijgen bepaalde activiteiten een vervolg...
Van maandag 6 t/m zaterdag 18 juni staat De Glip in
teken van wijkevenementen. Er is creatief nagedacht
om een zo origineel mogelijk programma te kunnen
bieden. Alle onderdelen zijn gratis, tenzij anders vermeld.

le middag plezier. Materiaal aanwezig. Start: 14.00 uur
tot 15.30 uur.
• Open les internationale dans
Dansen op muziek uit andere landen geeft plezier. Doe
mee met een les olv Claudy vd Werf. Vrolijke ochtend
van 10.00 tot 11.30 uur in de Princehof.
• Plantjes planten – stoepkrijten
Met Elan wonen en hoveniersbedrijf Biesot & Zn uit
Vijfhuizen wordt een rondje door Merlehoven gemaakt
en op diverse plaatsen opgefleurd met plantjes en verrijkt met kunstwerken van stoepkrijt. Meedoen? Verzamelen om 18.30 uur bij de voetbalkooi Roosje Voslaan.
Einde ca 20.30 uur.
Donderdag 9 juni:
• Inloop met koffie Vrijwilligerswerk
Steunpunt vrijwilligerswerk organiseert een inloopochtend met koffie in de Princehof. Info over divers vrijwilligerswerk van 9.00 tot 12.00 uur.
Zaterdag 11 juni:
• Wandelexcursie De Overplaats
Na ruim een eeuw is De Overplaats weer opengesteld

Hier vindt u de diverse activiteiten, gerangschikt op
dag.
Maandag 6 juni:
• Open les koersbal
Maak kennis met koersbal. Deze sport kan tot op hoge leeftijd worden gespeeld. Aanvang: 13.30 uur in de
Princehof.

door Landschap Noord-Holland. Leuke rondwandeling! Verzamelen om 13.30 uur bij de Princehof. Max 20
personen. Toegang: 2,50 euro volw. 1 euro voor kinderen tot 12 jaar. Inschrijven bij Casca de Luifel.
Zondag 12 juni:
• Pinksterviering Bosbeek
Om 10.30 uur viering Pinksterfeest in de Kapel van
Bosbeek. Na afloop gratis koffie.

Straatspeeldagen in juni
Heemstede - De jaarlijkse
straatspeel-avonden van Casca zijn er weer! Het is langer
licht en dus mogen kinderen ’s
avonds wat langer buiten spelen.
Casca speelt daar op in door in
maar liefst 10 wijken, verspreid
over Heemstede, avonden vol
sport en spel te organiseren. Of
je nu 4 of 18 jaar bent, er is voor
iedereen wel wat te doen.
De jeugdwerkers en vrijwilligers nemen bergen vol sport-

Dinsdag 14 juni:
• Virtuele historische wandeling
Foto’s historie buurtschap De Glip op groot scherm
met toelichting. Aanvang: 19.00 uur in Bosbeek.
Woensdag 15 juni:
• Sporten en spelen
Gezellig sporten en spelen in de vier binnenplaatsjes in
Merlenhove. Materiaal aanwezig. 14.00 Tot 15.30 uur.
• Plantjes planten en stoep krijten
Elan wonen en hoveniersbedrijf Biesot & Zn Vijfhuizen fleuren De Glip op. Kunstwerken aanbrengen met
stoepkrijt. Help je mee? Verzamelen om 18.30 uur bij
de Princehof, klaar om 20.30 uur.

• Straatspeelavond Merlenhove.
Roosje Voslaan wordt afgezet. Allerlei spelmateriaal is
aanwezig. Hele buurt kan meedoen. Aanvang: 18.30
uur; einde om 20.30 uur.

• Openbare repetitie Factory of Voices
Popkoor repetitie in de Princehof. (jaren zeventig tot
aan nu) Gezellig en inspirerend. Luisteren of meezingen! Aanvang: 20.00 uur.

Woensdag 8 juni:
• Sporten en spelen
Op het sportterrein aan de Fazantenlaan. Voor een he-

• Straatvoetbaltoernooi met teams van vijf.
Te winnen: de Heemstede Cup. Locatie: voetbalveld
Fazantenlaan. Max 10 teams. Opgave: plexat@casca.
nl Aanvang: 13.00 uur, tot 16.00 uur.

Donderdag 16 juni:
• Rondleiding landgoed Bosbeek
Onder leiding van Mieke Wilmink maakt u een rondleiding door het gastenverblijf en de tuin met ornamenten. Afsluiting in de vlindertuin. Beperkt plaats, opgave
via Casca. Kosten: 2,50 euro. Aanvang: 10.30 uur met
koffie in restaurant van Bosbeek. Eindtijd: 12.30 uur.

• Straatspeelavond Floradreef
De straat wordt afgezet en voor sport- en spelmaterialen wordt gezorgd: Ballen, jongleermateriaal, springstokken, doeltjes, stoepkrijt, skateboards en nog veel
meer. De hele buurt kan meedoen. Aanvang: 18.30 uur,
tot 20.30 uur. Ook ouders van harte welkom.

Dinsdag 7 juni:
• Historische wandeling De Glip
Onder leiding van Remmert Pels. Extra aandacht voor
(verdwenen) landgoederen en boekerijen. Verzamelen
om 19.00 uur bij de Princehof. Wandeling tot ca. 20.30
uur.

Maandag 13 juni:
• Country Fair De Glip
Van 11.00 tot 16.00 uur Country Fair waar van alles te
zien en te beleven is. Rommelmarkt, muzikale optredens, oude ambachten, hondenshow, stekjesmarkt en
straatvoetbaltoernooi. Voor kinderen is er een apart
gedeelte van de markt waar zij spulletjes kunnen verkopen.

en spelmateriaal mee: alle soorten ballen die je maar kunt bedenken, tennis- en badmintonrackets, jongleermateriaal, minidoeltjes, volleybalnet, jeu de
boules, tafeltennisbatjes, skateboards, frisbees, springstokken
en skelters. Maar de kinderen
kunnen ook stelten lopen, hoepelen, elastieken, skippyballen,
springtouwen, stoepkrijten en
nog veel meer. De hele buurt kan
meedoen. En dat allemaal gratis!

(Zorgt u wel zelf voor begeleiding voor uw kleine kinderen?)
De volgende straatspeelavonden zijn:
• op maandag 6 juni in de wijk
Prinseneiland aan de Floradreef;
• op dinsdag 7 juni in het Centrum op het Res Novaplein;
• op donderdag 9 juni in de Indische Wijk aan de Slotlaan/
Meerweg;
• op vrijdag 10 juni in de Stationswijk op het Spoorplein
• op dinsdag 14 juni in de Rivierenwijk aan de Linge;

Zaterdag 18 juni:
• Mix-it disco, thema Hollands
Dance-avond voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Buitendisco bij De Hartekamp, Herenweg 5. Ieder welkom van 18.30 tot 21.00 uur.

Samenwerking: Casca, Elan wonen, Stichting St. Jacob,
Hartekampgroep, Landschap Noord-Holland, Steunpunt
Vrijwilligerswerk, Bewonerscommissie De Glip, lokale
ondernemers en vrijwilligers.
Info Casca: 023-5483828 of www.casca.nl

•op donderdag 16 juni in de Provinciënwijk aan de Zeelandlaan;
• op vrijdag 17 juni in Merlenhove bij de voetbalkooi aan de
Roosje Voslaan;
• en ten slotte op maandag 27 juni in de Geleerdenwijk aan de
van der Waalslaan.
Op deze avonden worden de betreffende straten afgesloten voor
verkeer en kan er vanaf 17.00 uur
niet geparkeerd worden. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht. De straatavonden zijn
van 18.30 tot 20.30 uur en gratis!

Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN,
Binnenweg 67 Bennebroek:
Hemelvaartsdag 2 juni 10:00
uur ds. W.M. Schinkelshoek.
Zondag 5 juni 10:00 uur
ds. W.H.B. ten Voorde uit
Almere.
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Plan ambities topsport
Regio - Op maandag 16 mei
2011 ondertekenden 7 regiowethouders (Bloemendaal, Velsen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemstede en Haarlem)
het convenant Olympisch Plan
en de ambities top- en breedtesport. Samen met de regionale sportorganisaties SportSupport, Topsport Kennemerland,
Olympisch Netwerk Noord-Holland en Sportservice Noord-Holland zegden zij hiermee toe afstemming te zoeken en krachten
te bundelen op het gebied van
breedte- en topsport in de regio.
Plaats van handeling was Olympia’s Tour te Hoofddorp.

Handbiketeam Heliomare klaar
voor de Alpe d’HuZes
Regio – Zeven (ex)revalidanten van Heliomare gaan op 9 juni, net als vorig jaar, de bekende berg Alpe d’Huez in Frankrijk
op. Zij hebben gemeen dat zij een blijvende beperking hebben
door een dwarslaesie of amputatie. Uit ervaring weten deze
teamleden dat ‘opgeven geen optie is’.
Dit superteam gaat laten zien dat
er mogelijkheden zijn als je een
beperking hebt. Dat je méér kunt
dan je denkt. Dat je moet doorgaan en je leven weer op de rails
moet zetten of houden ondanks
beperkingen en tegenslagen. En
dat je nog steeds je idealen kunt
verwezenlijken.
Uitdaging
Om op 9 juni de rit van 12,3 kilometer met 21 bochten, 1130
hoogtemeters en een gemiddeld
stijgingspercentage van 9.2 met
succes te kunnen volbrengen, is
hard getraind. Handbiken is net
iets anders dan fietsen: niet de
zwaartekracht van je lijf kunnen
gebruiken en alles op armkracht
moeten doen. Daarnaast de psy-

chische factoren die meespelen: net niet genoeg snelheid om
de wind door je haren te voelen
en dat bijna iedereen je voorbij
fietst. Maar deze teamleden weten dat ‘opgeven geen optie’ is.
Zij staan onder constante controle en werden regelmatig getest. Dit gebeurde o.a. in speciale hoogtekamers om de situatie in de Alpen te simuleren (de
hoogtekamers zijn belangeloos
ter beschikking gesteld door Rehab Centre en Victorie Plaza uit
Alkmaar).
Handbiketeam Heliomare bestaat uit: Daan Bil, Martijn Dekker, Bob Hopman, Remy Kleijer,
Johan Stevens, Rik van der Vossen en Tonia Wolters. De teamleden kunnen nog gesponsord

worden. Kijk voor hun drijfveren en motivatie op www.heliomaread6.nl.
Goed voorbeeld doet volg en
In navolging van het initiatief van
Heliomare heeft ook Revalidatiecentrum Rijndam een handbiketeam ingeschreven voor de beklimming van de Alpe. Daar zijn
we bij Heliomare trots op! Het
Handbiketeam Heliomare wordt
begeleid door artsen, verpleegkundigen, bewegings- agogen,
fysiotherapeuten, een bewegingstechnicus en een bewegingswetenschapper. De begeleiders van Heliomare nemen vakantie op voor dit evenement en
vinden het een eer om deze (ex)
patiënten te begeleiden in hun
streven het bijna onmogelijke
van zichzelf te verlangen. Door
het realiseren van deze sportieve prestatie zet het Heliomareteam zich in voor het KWF. Zie
ook www.opgevenisgeenoptie.nl

Open Dag bij opvang
De Stampertjes Bloemendaal
Regio - Stichting De Stampertjes in Bloemendaal organiseert
zaterdag 25 juni een Open Dag.
De Stampertjes biedt al bijna 15
jaar opvang aan jonge kinderen
van 0 t/m 5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met een beperking en kinderen uit kwetsbare gezinnen worden liefdevol opgevangen door
gediplomeerde medewerkers en
vrijwilligers.
De opvang vindt plaats in een
voor de kinderen aangepast
woonhuis in Bloemendaal. De
kinderen krijgen volop de mogelijkheid om zich in hun eigen
tempo spelenderwijs te ontwikkelen. De activiteiten zoals sa-

men eten en drinken, knutselen,
zingen of in de tuin spelen worden iedere dag afgestemd op de
aanwezige kinderen.
Bij De Stampertjes krijgt het kind
persoonlijke aandacht en begeleiding. En ook voor de ouders is
er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen. Voor de opvang is
geen CIZ indicatie nodig.
Tijdens de Open Dag op zaterdag 25 juni bent u tussen 11.00
en 15.00 uur van harte welkom
om kennis te maken met De
Stampertjes en de vrijwilligers.
Er worden rondleidingen gege-

ven door het huis, er is voor de
kinderen live muziek aanwezig
en er is de mogelijkheid om te
snoezelen in de speciaal ingerichte snoezelruimte.
De Stampertjes is gevestigd aan
de Korte Kleverlaan 66 in Bloemendaal, voor meer informatie
kijkt op http://www.destampertjes.nl

Samen voor topsport en talent
Met de ondertekening slaan de
regiobestuurders de handen ineen om de ambities op breedtesport, talent en topsportvlak
waar te maken. Afstemming van
beleid, krachten bundelen en expertise uitwisselen zijn belang-

rijke pijlers in het convenant.
Maandag 16 mei kreeg deze samenwerking gestalte door het
convenant te ondertekenen.
Op sportgebied zijn er in Nederland veel ontwikkelingen gaande. Recent is de weg ingeslagen om Nederland op Olympisch
niveau te krijgen. Excelleren is
hierbij van belang. Stichting Topsport Kennemerland en Olympisch netwerk Noord-Holland
zetten zich in om het topsportklimaat in de regio te optimaliseren. Het bundelen van krachten
tussen de verschillende regio’s is
daarbij belangrijk.
De ondertekening van het convenant is de eerste stap om de
positie van de regio binnen Nederland sportland 2016 verder te
verstevigen. In 2016 zal bepaald
worden of Nederland op Olympisch niveau is en of Nederland
een bid wil uitbrengen voor de
Olympisch Spelen 2028.

Levensverhalen steunen
mensen met dementie
Regio - Partners en andere
naasten van mensen met dementie hebben vaak het gevoel dat ze het normale contact kwijt zijn. Een gesprek over
de dagelijkse gebeurtenissen
loopt vaak spaak en strandt
nogal eens in een verdrietig onbegrip. Mensen met dementie
lijken in een andere wereld te
leven. Praten over het gedeelde
verleden, kijken naar oude foto’s, luisteren naar muziek van
vroeger kan ervoor zorgen dat

het vertrouwde gevoel weer ervaren wordt en dat er een moment van echt contact is.
Dit onderwerp staat centraal
bij de volgende bijeenkomst in
Alzheimer Café Haarlem waar
‘kroegbaas’ Leny Haaring in
gesprek gaat met Sanne Janus,
ouderenpsycholoog.
Maandag 6 juni: Wijkgebouw ’t
Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60, hoek Westergracht,
Haarlem; inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur; Toegang gratis.

Kinderen lopen met liters
water op hun rug
Regio - Vorig jaar wandelden
32 leerlingen van de Graaf Floris
en de Sint Jozef basisschool uit
Vogelenzang voor water in ontwikkelingslanden. Met een paar
liter water op hun rug zetten ze
hun beste beentje voor en zamelden geld in voor de bouw
van toiletten in het binnenland
van Suriname. De opbrengst
werd verdubbeld door Waternet. Met de opbrengst konden er
maar liefst zes toiletten gebouwd
worden.

De 2e Wereld Waternetloop op
dinsdag 7 juni 2011 wordt (wederom) georganiseerd in samenwerking met de Avondvierdaagse Vogelenzang. Het start- en
eindpunt is de parkeerplaats bij
ingang Panneland van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
De kinderen van de groepen 6,
7 en 8 lopen 5 kilometer (start
om 18.30 uur) met 3 of 4,5 liter

of 10 kilometer (start om 18.00
uur) met 1,5 of 3 liter water. Zo
ervaren ze wat leeftijdgenootjes
in andere landen moeten doen
om aan drinkwater te komen.
Ook leerlingen uit andere groepen kunnen trouwens meedoen,
iedereen is van harte welkom!
Elk jaar sterven wereldwijd 3,5
miljoen kinderen onder de 5
jaar aan diarree of longontsteking. Indien men er een goede
gewoonte van zou maken om
zijn handen met zeep te wassen voor de maaltijden en na het
toiletbezoek, dan zouden meer
levens gered worden dan dankzij om het even welk vaccin
of medische tussenkomst. De
opbrengst van de 2e Wereld
Waternetloop zal gebruikt worden voor het geven van voorlichting aan kinderen in Suriname over hoe belangrijk het is je
handen te wassen.
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Concerto in Memoriam met Jan Terlouw
Regio - Zondag 5 juni om 14.00
uur wordt in het monumentale
gedenkpark van Begraafplaats &
Crematorium Westerveld (Duin
en Kruidbergerweg in Driehuis)
het jaarlijkse Concerto in Memoriam gehouden. Het muzikale
programma wordt verzorgd door
het ballet- en symfonieorkest
Holland Symfonia met als vioolsoliste de internationaal bekende Isabelle van Keulen. Jan Terlouw (foto) spreekt een Woord
van Troost.
Het concert is vrij toegankelijk;
Westerveld wil hiermee iedereen de mogelijkheid bieden hun
dierbaren te gedenken. Het gerenommeerde orkest Holland
Symfonia, onder leiding van dirigent Otto Tausk, is de vaste partner van Het Nationale Ballet en
het Nederlands Dans Theater.
Tijdens het Concerto in Memoriam wordt onder meer een vioolconcert van Mendelssohn uitgevoerd met als soliste Isabelle

van Keulen. Ook is het ‘Sinfonia
da Requiem’ van Benjamin Britten te beluisteren. Het orkest geniet onder meer bekendheid van
de Amsterdamse Uitmarkt waar
het traditiegetrouw op zaterdagavond een live uitgezonden concert verzorgt. Omdat het Holland
Symfonia zo imposant is, wordt
het podium van het Concerto in

Memoriam speciaal aangepast.
Het Woord van Troost wordt gesproken door Jan Terlouw. Jan
Terlouw was als fractievoorzitter van D66 en minister van
Economische Zaken een bevlogen politicus. Ook is hij schrijver van (kinder)boeken, waaronder ‘klassiekers’ als Koning van
Katoren, Oorlogswinter en Briefgeheim.
In 1994 organiseerde Westerveld het eerste herdenkingsconcert en bleek daarmee aan een
belangrijke behoefte te voldoen.
,,En dat doet het nog steeds”,
vertelt Carla Bosua-Westerman,
directeur van Westerveld. ,,Elk
jaar komen er duizenden mensen naar het Concerto in Memoriam. ,,Veel mensen ervaren het
als heel bijzonder om tijdens het
concert in het monumentale decor van ons terrein hun dierbaren te gedenken. Voor ons is dat
een aanmoediging om deze bijzondere traditie voort te zetten.”

5 j uni Wel Zij n Markt in hartj e Haarlem
Regio – Voor ‘kwetsbare burgers’ in Zuid-Kennemerland en
voor aanstaande vrijwilligers is
er zondag 5 juni van 12.00 tot
17.00 uur veel te doen in hartje
Haarlem. In de Philharmonie is
de Wel Zijn Markt van Net Werk
Vrijwilligershulp. Gelijktijdig is op
de Grote Markt de Informatiemarkt Vrijwilligerswerk van Vrijwilligerscentrale Haarlem. Allerlei organisaties zullen zich tijdens deze twee markten presenteren. Bovendien is er om 14.00
uur in de Philharmonie een verrassend hoogtepunt om te onderstrepen dat er muziek zit in
vrijwilligerswerk. De toegang is
uiteraard vrij.
Volwassenen en kinderen met
een beperking, chronische ziekte of psychische problemen
en ouderen kunnen zich op de
Wel Zijn Markt oriënteren op
alle mogelijkheden die door
minimaal 55 organisaties worden geboden. En dat biedt een
breed perspectief op het gebied
van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer. Het aanbod van
deze organisaties is vaak een
zeer welkom antwoord op bestaande hulpvragen. Zeker nu
in het kader van AWBZ-bezuinigingen andere mogelijkheden wegvallen. Maar ook als
bestaande regelingen niet voldoen.
Wat zijn de mogelijkheden voor
je autistische kind als er (nog)
geen zicht is op een school of
dagopvang? Daarvoor is bijvoorbeeld de Paradijsvogels aan de
Herenweg in Heemstede, een
fantastisch particulier initiatief.
Zo zijn er tal van organisaties die
met vrijwilligers en lowbudget
diensten bieden aan ‘kwetsbare burgers’ in de regio. Variërend
van huisbezoek aan ouderen tot
buddy’s en mantelzorg.
Het vinden van vrijwilligers is
voor veel organisaties en ver-

enigingen moeilijk. Dat daar zeker oplossingen voor zijn bewijst
Rosalie Dol (op de foto tussen
de rozen). Deze 26-jarige maatschappelijk werkster werd zes
jaar geleden tijdens haar stage
via Jongeren Actief betrokken bij
Net Werk Vrijwilligershulp. Nu is
zij voor de tweede keer als eindverantwoordelijke professioneel
betrokken bij de organisatie van
deze Wel Zijn Markt. Bovendien

terecht bij WMO-raad Haarlem.
Op www.welzijnmarkt.nl kan
men nu al een indruk krijgen
van wat de deelnemende organisaties te bieden hebben aan
‘kwetsbare burgers’. De Wel Zijn
Markt 2011 wordt mede mogelijk
gemaakt door Het Jacobs Godshuis, Stichting Hofjes Codde en
van Beresteyn, Sluyterman en
van Loo, Bavo Stichting en gemeente Haarlem.

zorgde zij ervoor dat jaarlijks stagiaires van InHolland worden ingezet in vrijwilligersorganisaties.
Op die manier groeien jongeren
in organisaties en leren zij het
vrijwilligerswerk van verschillende kanten kennen, terwijl zij ook
werken aan hun carrière.
Tijdens de beide markten zijn
er verschillende activiteiten. Zo
zijn er ontspanningsmassages
en zullen conservatoriumstudenten van De Vrolijke Noot muziek maken. Wethouder Jack van
der Hoek zal tussen twee en drie
uur beide markten bezoeken en
open staan voor vragen. Voor
serieuze vragen die het persoonlijke overstijgen kan men ook

Zomerleesprogramma bieb Bennebroek
Bennebroek - Lekker lezen in
de zomermaanden voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Van dit programma is het thema: ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’.
Centraal staan boeken waarin de
grens tussen goed en fout verkend wordt. Wat is braaf, wie is
stout en waar gaat het één over
in het ander? Er zijn boeken over
lieverds en slechteriken, vechtjassen en vredesduiven, booswichten en brave Hendriken.
Dus voor elk wat wils!
De boeken van het Leespro-

Foto: Mariszka Bos.

Open Dag Podium
Oude Slot met trio Clement
Heemstede - Op tweede
Pinksterdag, maandag 13 juni,
organiseert Podium Oude Slot
haar jaarlijkse open dag. Op
deze dag kunt u genieten van
artiesten die in het theaterseizoen 2011 / 2012 in Het Oude
Slot of De Oude Kerk komen
optreden. Het trio Clement
zorgt voor een gezellige sfeer
op het plein. In de zaal treden
voor u op violist Arthur Rusanovsky en pianist Misa Adami, cabaretier Kasper van Kuijk
en Ursul de Geer die uw aandacht vraagt voor de toneelvertelling ’Nachttrein naar Lissabon’. Voor de kinderen is er
een doorlopend programma
verzorgd door beeldend kunstenaar Lenneke van der Goot,
die een buitenatelier gaat inrichten en slagwerkster Clara de Mik, die voor het muzi-

gramma staan duidelijk herkenbaar bij elkaar. Wie mee doet
krijgt een speciale pas waarop
voor elk gelezen leesprogrammaboek een sticker wordt geplakt. Wie vijf boeken uit het leesprogramma heeft gelezen is
een echte leesheld en krijgt natuurlijk een heuse onderscheiding. Voor deze leesheld is er
een oorkonde en een leuke verrassing.
Meedoen
Meedoen kan van 6 t/m 12 jaar

kale gedeelte zorgt. De fietstaxi’s rijden weer tussen het
parkeerterrein en de gebouwen van Het Slot. U bent welkom van 11.30 tot 14.00 uur. De
Vrienden van het Podium Oude
Slot en onze programmeur Iris
Haeck zijn aanwezig om informatie over de voorstellingen en
de kunstbussen te geven. Onder het genot van een hapje en
drankje kunt u voor het seizoen
2011 / 2012 kaarten bestellen
met een speciale vroegboekkorting. Het programma van
het nieuwe seizoen kunt u vinden in de programmabrochure
of op www.podiumoudeslot.nl.
De programmabrochure is te
bestellen via tel: 06-13133626.
De open dag van Podium Oude Slot wordt gehouden in Het
Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede.

en is gratis. Kinderen die mee
willen doen aan het Leesprogramma ‘Akelig Braaf & Lekker
Stout’ kunnen zich opgeven bij
de informatiebalie van de vestiging Bibliotheek Duinrand in
Bennebroek. Informatie:
www.bibliotheekduinrand.nl.
Voor de afsluiting komt de bibliothecaris op school om de oorkondes feestelijk uit te reiken!
Info: Vestiging Bennebroek:
Bennebroekerlaan 3, Bennebroek. Tel. 023-5847712.
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Springwedstrijden in Noord Scharwoude

Goede prestatie jongste meisjes GSV
Heemstede - Zaterdag 28 mei
deed GSV Heemstede voor de
tweede keer mee met de springwedstrijden. Roos, Alexandra,
Sanne, Dominique, Mania en
Floor kwamen de wedstrijdgroep
aanvullen zodat er 3 groepen gemaakt kon worden. Helaas was
Myrthe ziek, waardoor de oudste meisjes het met het minimale aantal van 6 meisjes moesten
doen.
Een groep bestaat uit 6 tot 9
meisjes, dit maakt het individuele karakter van het turnen tot
een groepssport waarbij je rekening moet houden met elkaar en
je moet aanpassen aan de groep.

Bij het inturnen ging het hopeloos mis bij Christa. Bij de
spreidsprong over de kast liet ze
haar handen te lang staan, waardoor ze een paar gekneusde vingers opliep en ze niet meer met
de wedstrijd mee kon doen. Haar
groep begon bij de trampoline,
hier lieten ze mooie sprongen
zien, afgesloten door een salto.
Hierna sprongen ze over de kast
met plank, gevolgd door de kast
met trampoline. Hier beheersden
nog niet alle meiden alle sprongen goed, waardoor en een paar
sprongen niet geteld werden.
En als laatste op de opblaasbare tumblingmat, dit ging zon-

der problemen. De oudere meisjes in het D-niveau begonnen
op de kast met plank. Dit ging
goed. Bij de tumblingmat ging
het bij de overslagen niet helemaal goed, maar de trampoline
maakte ze weer wat sterker. Deze meisjes hebben 5 verplichte
sprongen en 1 keuze sprong. Bij
de pegasus met trampoline was
desalto voor iedereen moeilijk
en ook het overspreiden over
een hindernis was een struikelblok.
Bij de oudste meiden in categorie C mochten de sprongen
op elk toestel zelf verzonnen
worden, als er maar 6 dezelfde
waren en 2 keuze per persoon. Ze begonnen bij de kast
met plank. Bij de eerste sprong
kwam Charlotte met haar knieen tegen de kast, waardoor ze
de andere sprongen niet meer
kon maken. Hierdoor werden ze
gediskwalificeerd door te weinig
meisjes per groep.
Bij de tumblingmat vielen een
paar meisjes op hun billen na
de overslag salto, maar de rest
van de serie werd goed afgemaakt. Bij de trampoline met
pegasus zagen een paar meisjes op tegen de salto eroverheen, maar bij iedereen is dat
goed gelukt.
Bij de prijsuitreiking bleek dat
alle drie te groepen op de 2de
plaats te staan.
Zeker een goede prestatie voor
de jongste meisjes, omdat zij
de meeste tegenstanders hadden.

Softbal

RCH-Pinguins slaat toe in slotfase
Heemstede - In een waar pitchersduel vochten RCH-Pinguïns en Onze Gezellen-2 een felle strijd uit om de winst. Die leek
lange tijd terecht te komen bij de
bezoeksters uit Haarlem-Noord,
maar in een zinderende slotfase trok de Racing dan toch aan
het langste eind, met een hoofdrol voor Daniëlle Kuipers.
OG verscheen met Lisa Pagan op
de heuvel, een pitcher die haar
kunsten af en toe ook in de 1e
klasse mag vertonen. Dat was
wel even wennen voor de Heemsteedse slagvrouwen, die 5 innings lang geen enkel verweer
hadden op de gevarieerde worpen van de Haarlemse. Haar cijfers in die periode (6-0-0-2) gaven haar ploeggenoten de gelegenheid rustig aan een voorsprong te bouwen, iets te rustig
naar later bleek.
In de 1e inning werd het al direct
0-1 na 2 veldfouten en een honkslag en in de 3e slagbeurt 0-2 na
een honkslag en een paar nullen die op het 1e honk gemaakt
moesten worden. Maar verder
liet starter Sandra Assendelft (2-

1-2-2 in 4 innings) het niet komen. Haar defensieve opvolgster
Daniëlle Kuipers gaf met 3-1-1-1
niets weg en zo leken de Gezellen op een bescheiden overwinning af te stevenen.
Maar in de 6e slagbeurt sloeg
de vlam in de pan. Sandra produceerde de 1e Heemsteedse
honkslag en Daniëlle, getergd
door een eerdere 3 slag en een
actie 6-3, haalde haar gram met
een uithaal die eindigde in de
uiterste punt van het linksveld,
goed voor een ‘homerun inside
the park’ en de 2-2 stand.
Toen Daniëlle vervolgens in de
1e helft van de 7e inning slechts
1 opponente (met 4 wijd) tot de
honken toeliet was in ieder geval
een gelijkspel binnen. Het feest
werd echter compleet toen in de
gelijkmakende slagbeurt Bianca
de Graaff zich naar het 2e honk
sloeg, het 3e honk stal en binnen werd geslagen door Amber
de Bruïne, hetgeen direct einde wedstrijd betekende en een
comfortabele positie in het linker
rijtje van de ranglijst.
De eerstvolgende thuiswedstrijd

vindt plaats op maandag 6 juni
tegen hekkensluiter OVVO, aanvang 20.00 uur.

Wesley met zijn trotse coach Denise.

Wesley (HPC) piekt in finales
Heemstede - Tijdens de Speedo finales van de Kring NoordHolland die afgelopen weekend
in Zaandam werden gehouden
bleek de 12-jarige Wesley Bos
in absolute topvorm te zijn. Hij
mocht op zes afstanden aan de
start verschijnen en was op vijf
daarvan de torenhoge favoriet.
Maar deze favorietenrol moest
hij natuurlijk nog wel even zien
waar te maken. De eerste dag
begon hij met een persoonlijk
record op de 100 meter schoolslag en eindigde daarmee op de
vierde plaats. Daarna stond de
100 meter rugslag op het programma waar hij geen persoonlijk record op zwom, maar wel
een tijd die goed was voor de
gouden medaille. Hij sloot de
eerste wedstrijddag af met de
400 meter vrije slag waarmee
hij zich opnieuw naar de eerste
plaats zwom met een tijd die tevens goed was voor een nieuw
clubrecord. Na een welverdiende nachtrust verscheen Wesley
op zondag weer vol zelfvertrouwen aan de start. Vandaag stonden de 100 meter vlinderslag, de
100 meter vrije slag en de 200
meter wisselslag op het programma. Op alle drie de afstanden wist hij de huidige clubre-

cords te verbeteren én de eerste plaats te behalen. Met in totaal 5 gouden medailles kunnen
Wesley en zijn trotse coach Denise van der Linden terugkijken
op een supergoed weekend. Dit
was een goede generale repetitie voor de landelijke Speedo finales die eind juni worden gehouden.
In het prachtige zwemstadion in
Dordrecht hebben Martijn Braspenning en Carmen Meijer geprobeerd om hun tijd op de 50
meter vrije slag aan te scherpen
om daarmee hun kans op deelname aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen te vergroten. Beide zwemmers hebben de limieten al behaald maar
omdat er teveel inschrijvingen
zijn heeft de KNZB onlangs het
aantal zwemmers dat ook daadwerkelijk mee mag doen beperkt. Zowel Martijn als Carmen
zwommen sneller dan dat ze ooit
in een 50-meter bad hadden gedaan maar komen waarschijnlijk
toch nog net een fractie van een
seconde tekort om ook daadwerkelijk op het NJK te mogen
starten. David van Groen is vooralsnog de enige HPC zwemmer
die zich definitief voor deze wedstrijd heeft geplaatst.

Knappe prestatie synchroonzwemsters HPC
Heemstede - De synchroonzwemsters van HPC hebben af-

gelopen weekend opnieuw success geboekt. De dames wa-

ren twee weken geleden al in
topvorm tijdens de techniekwedstrijden en deze vorm hebben ze gelukkig kunnen behouden. De Kampioenschappen van de Kring Noord-Holland is de laatste grote wedstrijd van het seizoen en werd
gehouden in Haarlem. HPC is
flink in de prijzen gevallen. In
totaal werden er maar liefst dertien medailles gewonnen door
Jade Kandelaar, Marit Hoogland,
Nikita van Groenigen, Kimberley van Ravenswaay, Elise Groenendijk, Daisy Crabbendam en
Wendy Vollenga. De ploeg eindigde als tweede in het totaalklassement en kreeg daarvoor
een mooie beker uitgereikt.
Kimberley kreeg voor het tweede jaar op rij de prestatiebeker
en dat betekent dat ze hem nu
thuis mag houden en niet meer
in hoeft te leveren!
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Ontnuchterend weekend
voor RCH/Pinguins

Voetbalkamp België.

De (bijna) laatste activiteiten VEW
Heemstede - Het seizoen 20102011 zit er nu echt bijna op. Afgelopen weekend waren nog
twee teams actief op een toernooi. De D-junioren hadden de
zware taak om het succes van
de E-junioren(de eerste plaats)
te evenaren. Door de vele afschrijvingen was de leiding genoodzaakt drie talent volle E- junioren op te roepen.Het eind resultaat was de vierde plaats.
VEW speelde tegen allemaal
tweede jaars D- junioren , wat
ook in de uitslagen zichtbaar
was:

Vlug en Vaardig- VEW
4-2
K’land/Haarlem- VEW
3-0
VEW- Geinburgia
2-0
VEW- Kadoelen
1-3
De wedstrijden duurden twee
keer 15 minuten dus er werden
twee volledige wedstrijden gespeeld.
De B-junioren vertrokken vrijdagavond naar Tongeren in België. De selectie was vijftien man
sterk en vier man begeleiding. In
het weekend werden zes wedstrijden gespeeld en er werden
er vijf van verloren. VEW had de
pech dat er twee spelers eigen-

lijk A-junior waren dus werd het
elftal hoger ingedeeld. De sfeer
was prima, de resultaten iets
minder.
Aankomend weekend veel activiteiten in en om het clubhuis:
Het kampweekend staat voor de
deur. 3, 4 en 5 juni is het clubhuis
bezet door de VEW-jeugd,
10 juni: avond voor vrijwilligers..
11 juni: BBQ voor de succes volle D-junioren. Samen met de ouders, broertjes en zusjes wordt
het seizoen afgesloten.
24 juni: Sportdag de Evenaar.

CDA en Charlie Chaplin op één avond
Heemstede – Op donderdag 16
juni houdt CDA Heemstede een
bijeenkomst in de kantine van
Alliance aan de Sportparklaan.
Te gast is Paul Schenderling, bestuurslid Politiek van de CDA
Jongeren. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Charlie Chaplin vraagt zich in de
film The Great Dictator af hoe
de diepste wens van de mensheid, in vrede, gerechtigheid en
vreugde samen te leven, niet
leidt tot een eensgezind streven
om er het beste van te maken.
Hoe kan het zo zijn dat mensen
zo de weg kwijt kunnen raken?
Het is niet de eerste keer in de
geschiedenis van de mensheid
dat mensen wanhopig op zoek
zijn naar politieke verlossing, dat
ze bereid zijn om af te wijken van
hun oude stemgewoonten en
gaan voor `iets anders`. De vorige eeuw kent talloze voorbeelden en Chaplin wist dit het beste
te duiden in die film.
Het CDA vindt: “Vertaald naar de
Nederlandse situatie: de Nederlandse politiek draait teveel om

zichzelf leven en dat investeren
in jezelf de beste investering is.
Als we zo`n machinale politiek
bedrijven, moeten we niet verbaasd zijn dat mensen cynisch,
hard en onaardig worden. Dus:
de menselijke maat en medemenselijkheid moeten weer centraal komen te staan. Bij uitstek
christendemocraten voelen dit
aan.”

Paul Schenderling.
technocratische ombuigingskaders. Levenloze beleidsinstrumenten, nietszeggende koopkrachtplaatjes en gevoelloze
doelen. Ook de verkiezingscampagne bleek bijna geheel op materiele zaken te zijn gericht, waar
het CDA helaas in meeging. Erger nog, partijen grossierden in
het direct en indirect bevestigen dat mensen toch vooral voor

Ledenvergaderin g
Paul Schenderling, bestuurslid
Politiek van de CDA Jongeren
zou het bovenstaande kunnen
gebruiken om met u een discussie aan te gaan. Hij is mede auteur van het Evaluatierapport dat
door de CDA Jongeren is uitgebracht met hun visie over de modernisering van de grondslagen
van de Christen Democratie. Deze visie heeft brede waardering
gekregen. Ieder die aan de discussie willen deelnemen is van
harte welkom. Donderdag 16 juni dus, om 20.00 uur in de kantine van Hockeyclub ALLIANCE
aan de Sportparklaan.
Ton van den Brink

Heemstede - Een keer verliezen
van DSS, een medegegadigde in
de strijd om het kampioenschap,
is niet leuk maar overkomelijk.
Vorig seizoen werden de 3 vrijdagavondwedstrijden in Haarlem immers ook verloren, maar
wel gevolgd door een revanche
in de returns. Maar dat de thuiswedstrijd deze keer ook verloren
werd, kwam hard aan in Heemstede. De achterstand op koploper Euro Stars bedraagt nu 4
punten en het valt te hopen dat
komend weekend ook Euro Stars
averij tegen de ploeg van Paul
Nanne zal oplopen. De overwinningen van DSS waren zonder meer verdiend, zeker als gekeken wordt naar de cijfers. Het
merkwaardige was echter dat
beide wedstrijden ook andersom
hadden kunnen uitvallen, maar
slordig honklopen en veldfouten
op cruciale momenten deden de
Racing de das om. Vrijdagavond
domineerden aan beide zijden
de pitchers, Brent Nichols bij
DSS en Chris Mowday bij RCH.
De laatste kreeg het alleen in de
3e inning echt moeilijk toen na 4
wijd en 2 honkslagen bij 1 uit alle
honken bezet raakten. Een nieuwe honkslag was goed voor het
1e punt en volle honken, maar
een als opofferingsslag bedoelde klap in het rechtsveld werd
uitstekend verwerkt door Lex Leijenaar met een effectieve aangooi naar thuis, goed voor de
2e en 3e nul. Een veldfout in de
5e inning leidde tot de onnodige 2-0 en Brent Nichols toonde
nog geen spoor van vermoeidheid. Net als in de 4e en 5e slagbeurt liet hij in de 6e en 7e omloop geen enkele opponent tot
de honken toe en leek hij als
een vorst op de overwinning af
te stevenen. Maar in de 8e inning leek dan toch de ommekeer te komen. Bayron Cornelisse opende met een honkslag,
maar sneuvelde in zijn overmoed
op het 2e honk. Dat was jammer,
want de volgende man aan slag,
Victor Draijer, vervolgde met een
honkslag, waarna Mark Smit
met een velderskeus, een gestolen honk en een honkslag van
Lex Leijenaar de aansluitingsrun kon noteren. Verder kwam

het niet, want in het verdere verloop van de 8e en 9e inning lukte
het geen enkele Heemstedenaar
meer de honken te bereiken. Zaterdag was het de beurt aan de
tot dan toe ongeslagen Marcel
Timmer om de Heemsteedse defensie te leiden, maar de Haarlemmers toonden zich bijzonder
gretig aan slag. Tim Halderman
opende de score na een infield
hit en een veldfout, maar RCH
antwoordde direct met een run
van Mark Smit en volle honken
bij 1 uit. Een hoog geslagen bal in
het linksveld door Mick van Vliet
leek de inleiding tot de 2e run
te worden, want Lex Leijenaar
wachtte vanaf het 3e honk rustig
de vang af, maar Zamir Lijde was
in de veronderstelling dat er niet
gevangen zou worden (of misschien dat er al 2 nullen waren)
en kwam te laat tot de ontdekking dat hij terug moest naar het
2e honk, wat een kansloze missie bleek. En zo liet de thuisploeg
in het verloop van de wedstrijd
meer aanvallende steken vallen,
zoals een pick-off op het 2e honk
en een paar mislukte pogingen
het 2e honk te bereiken.
Na 4 innings, bij een 5-3 voorsprong voor DSS, begon de pitcherscarrousel. Bij DSS werd
Huub van Veen vervangen door
Roy Beems, maar die moest na 3
honkslagen en evenzovele runs
alweer plaatsmaken voor Rick
Weijland. Bij RCH kreeg Robin
van Eis in de 6e inning de taak
de 6-5 voorsprong te verdedigen
nadat Marcel Timmer (2-1-101 in 5 1/3 slagbeurt) de heuvel
bij 1 en 2 bezet en 1 uit had verlaten. 2 Vangballen verder was
de inning voorbij, maar in de 7e
werd het dan toch 6-6 na 2 doubles. De beslissing viel in de 8e
omloop. Bij 2 nullen en het 1e
en 2e honk bezet beklom Ewout
Bos de heuvel, maar de eerste de
beste man aan slag, Hugo Koehorst, sloeg de bal het sportpark
uit en zo leidde DSS met 9-6.
Nog een keer leek RCH terug te
komen, maar na 3 honkslagen,
die tot het 7e punt leidden, nam
Ruud Naaktgeboren het werpen
bij DSS over en kwam de dubbele overwinning van de bezoekers
niet meer in gevaar.

Voetbaltoernooi om de
Heemstede cup
Heemstede - Op Tweede Pinksterdag, maandag 13 juni wordt
weer in het leukste ‘straat’voetbaltoernooi van Heemstede gespeeld om de befaamde Heemstede Cup.
Ieder team bestaat uit 5 spelers.
Het gaat vooral om de lol en de
spanning. De wedstrijden zijn
van 13.00 tot 16.00 uur op het

voetbalveld aan de Fazantenlaan.
Deelname is gratis. Ben je 14 tot
21 jaar, geef je dan van tevoren
op bij de receptie van Casca de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
of bij Bleekst bij de jongerenwerker, telefoon 023- 548 38 28-1.
Je kunt ook op de dag zelf langskomen en meedoen. Dus wees
er snel bij!
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Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
6 Juni t/m eind juli
• Agnes van PietersomManché exposeert in het
gezellige
Theehuis
De
Cruquius aan de Ringvaart
nabij Heemstede.
De collectie bestaat uit schilderijen in verschillende technieken, o.a. olieverf, acrylverf,
aquarel en pentekeningen.
Openingstijden zijn van 10.00
uur tot 17.30 uur.
T/m dinsdag 5 juli
Expositie Thea Verstraten en René van Geest in
het voormalig Gemeentehuis
in Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Thea Verstraten maakt beelden van hardsteen, marmer,
kilkenny (Iers) en arduin (Belgisch).
René van Geest creëert tekeningen, schilderijen op doek,
hout en glas, beeldhouwwerken en 3D ‘schilderijen’. Maandag tot en met vrijdag van 8.30
– 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

•

T/m maandag 4 juli
Rob Hinse exposeert in
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede.
Zijn eerste impressionistische
werken (in acryl) zijn te bezichtigen, schilderijtjes die hij
maakte nabij Parijs, stillevens
(in olieverf) en zijn impressies
van reizen door binnen- en
buitenland. www.bibliotheekhaarlem.nl. Julianaplein 1 te
Heemstede. Toegang gratis.

•

tier Kasper van Kuijk. Ook programma voor kinderen. Fietstaxi’s rijden tussen het parkeerterrein en de gebouwen
van Het Slot. U bent welkom
van 11.30 tot 14.00 uur.
Info: www.podiumoudeslot.nl.
of: 06-13133626.

zijn executie. Historisch Museum Haarlem, Groot Heiligland
47. Tel. 023 542 24 27 www.historischmuseumhaarlem.nl

Muziek

Divers
Zondag 5 juni
• Kofferbakmarkt Bennebroek op het evenemententerrein Middendorp (Geitenwei). Een ideale mogelijkheid
om overbodig huisraad, te
krappe kleding of uitgelezen
boeken van de hand te doen.
Van 09.30 tot 16 uur en zowel
de toegang als het parkeren
is gratis. Informatie, MIKKI,
0229-24 47 39 / 24 46 49. Of
kijk op internet: www.mikki.nl.
Donderdag 9 juni
Taxatiedag 13.00 – ca.
16.00 uur in Grand café
restaurant De Tulp, Raadhuisstraat 9 in Heemstede met
veilinghouder Arie Molendijk
uit Rotterdam. Taxatie van o.a.
oude en zeldzame boeken,
handschriften en of oude bijbels. Taxatie: 3,- euro p.p. De
Tulp, Raadhuisstraat 9. Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. Tel 010 - 4667164 of
06 51950097.

•

• Draagnet viert tienjarig bestaan met symposium ‘Zijn we iets vergeten?’
in de Luifel in Heemstede.
Draagnet is een samenwerkingsverband voor casemanagement van zorgaanbieders
in de regio Zuid-Kennemerland. Meer informatie over het
symposium en over Draagnet
is te vinden op:
www.ikvergeet.info

Regio

Schilderij : Harm van Ee /
strand bij IJmuiden / acryl op
doek 2009.
lem die wordt beheerd door
beeldend kunstenaars Harm
van Ee en Annabelle Rebière.
Tentoonstelling
deze
maand heeft de titel Zeezucht. Serviezen en handbeschilderde tegeltableaus.
Schilderwerk van Harm van
Ee. Speciale gast is dichter/
kunstenaar George Moormann. Optreden: Donderdag
2 juni om 17.00 uur. Hemelvaartdag van 13.00 tot 17.00
uur. Zondag 5 juni van 13.00
tot 18.30 uur

•

Zondag 5 juni t/m
zondag 10 juli
• Een Macaber Dansje - Stefan Kasper. Nieuwe
werken op papier. Galerie 37,
Groot Heiligland 37, Haarlem
www.galerie37.nl Open: donderdag t/m zondag 12-17 uur

Muziek
Maandag 13 juni
• Open Dag Podium Oude
Slot (Ringvaartlaan, Heemstede) met artiesten die in
het theaterseizoen 2011 /
2012 in Het Oude Slot of De
Oude Kerk komen optreden. Mmv o.a. trio Clement,
violist Arthur Rusanovsky en
pianist Misa Adami, cabare-

Expositie boekbindgroep
‘Boek en Band’ in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
De tentoonstelling is gratis
toegankelijk tijdens openingsuren van de bibliotheek. ‘Boek
en Band’ bestaat uit negen
personen, van wie er drie al
25 jaar met boekbinden bezig
zijn. Thema: cijfers en letters.
www.bibliotheekhaarlem.nl.

T/m zondag 6 november
In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia Loren, Miles Davis en Ernest
Hemmingway zijn er ook foto’s te zien zijn met een sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste foto van
president Allende vlak voor

•

T/m zondag 12 juni
• Expositie ´Lost and Found`
in Haarlemse Waag. Christine Bangert exposeert schilderijen en beelden bij Kunst Zij
ons Doel in de Waag, waar zij
gedurende de expositie ook
zal werken en slapen. De expositie gaat over de losse kaders van kunst, aldus Bangert.
Over de schoonheid van het
proces. Als de tijd over dingen gaat.
Spaarne 30rd, 25/5 t/m 12/6,
do t/m zo, 13-17 u.
Donderdag 2 en
zondag 5 juni
• Scheepmakersdijk 43 is een
nieuwe kunstruimte in Haar-

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

•

T/m vrijdag 1 juli
• Amnesty jubileumtentoonstelling Haarlem. Locatie: Noord-Hollands Archief,
Jansstraat 40 te Haarlem. Toegang gratis. Openingstijden:
di t/m vr 9.00 – 17.00 uur, za
9.00 – 14.00 uur.

Maandag 13 juni
• 4e Editie internationale
draaiorgelevenement
‘Haarlem Draait Door…’ ca.
20 draaiorgels uit binnenen buitenland. Het Draaiorgelmuseum Haarlem heeft
ook dit jaar een uniek programma samengesteld. Met
Cubaanse orgel ‘Cien Años
de Tradición’. Ook programma
in de Grote- of St. Bavokerk
en infomarkt annex ruilbeurs
met orgelboeken. Zweefmolen
en poppenkast voor kinderen.
11 tot 17 uur en speelt zich af
in de gehele binnenstad. Tijdens ‘Haarlem Draait Door….’
is het draaiorgelmuseum aan
de Küppersweg gesloten.

Divers
Donderdag 2 juni
• Boudewijn de Groot opent
Haarlemse Dichtlijn. Poëziemanifestaties van bekende
Haarlemse culturele instellingen en talenten op historische
locaties rond de Grote Markt.
Tussen 12.00 uur en 18.00 uur.
Vrijdag 3 juni
Postzegelvereniging Philatelica-Haarlem
houdt
haar jaarlijkse grote stockboekenveiling in dienstencentrum, Laan van Berlijn 1 te
Haarlem. Zaal open 19.30 uur.
Een veilinglijst ontvangen mail
dan naar hei@planet.nl of bel
voor info naar 023-5285869

•

Exposities

Theater
Zaterdag 4 juni
• Broadwaybabies van
Frank Sanders Akademie
om 20.15 uur in Theater de
Luifel. Musicaltheater. Herenweg 96, Heemstede. Entree
16,50 euro, CJP/65+ 15,50 euro. Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en 45 minuten voor
aanvang. Theaterlijn 023 548
38 38.

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

•

Persfotografen aangevallen.

Zondag 5 juni

• “Rumah Ngobrol” in tem-

po Doeloe-sfeer in Zorgcentrum Schalkweide van
14.00-16.15 uur. Een Indisch
getinte middag is voor iedereen die van gezelligheid houdt.
Met zangtrio, spel en hapjes.
Toegang gratis. Floris van Adrichemlaan 15, Haarlem.
Zaterdag 18 juni
• Informatiemiddag over
privacy en social media in
Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem. Na
afloop, om 17.00 uur, kan de
film Catfish worden bezocht
in de Filmschuur (Lange Begijnestraat 9 Haarlem). Info:
www.cjghaarlem.nl of www.
bibliotheekhaarlem.nl.
Toegang: 11,- euro (info-middag:
3,50 euro; film: 8,50 euro). Reserveren info-middag en film:
023-511 53 00. Reserveren alleen film: 023–517 39 10.

Heemstede

NIEUWS

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

1

J U N I

Themabijeenkomst sociale vaardigheden
Kinderen willen er graag bij horen, z e willen vrienden maken maar ook behouden. Vrienden bij wie z e zi ch op hun gemak voelen en
met wie z e leuke dingen kunnen doen. Daarnaast moeten zi j ook met volwassenen kunnen omgaan, niet alleen met u als ouder,
maar ook met de leerkracht, een buur of de trainer van de sportclub. Met andere woorden: voor kinderen is het belangrijk sociale
vaardigheden te leren.
Op woensdag 22 juni van 20.00 tot 22.00
uur vindt er een themabijeenkomst plaats
over het stimuleren van sociale vaardigheden bij kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12
jaar. De bijeenkomst wordt gehouden in
Casca Theater de Luifel, Herenweg 96 te
Heemstede. Aan deze bijeenkomst zijn
geen kosten verbonden. Aanmelden is niet
nodig, u bent van harte welkom.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze bijeenkomst
of heeft u een andere vraag? Voor alle
vragen over opvoeden en opgroeien kunt u

2 0 11

Gewijzigde afvalinzameling rond
Hemelvaartsdag
en Pinksteren
Op Hemelvaartsdag 2 juni en
Tweede Pinksterdag 13 juni z amelt
De Meerlanden geen huishoudelijk
afval in. Voor de volgende wijken
gelden afwijkende inz ameldata:

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 e-mail sturen. Er zijn geen kosten voor
u verbonden aan onze dienstverlening.

Wijk 3a: gft-afval van donderdag 2 juni
naar vrijdag 3 juni
Wijk 3b: restafval van donderdag 2 juni
naar vrijdag 3 juni

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

Wijk 1a: gft-afval van maandag 13 juni
naar vrijdag 10 juni
Wijk 1b: restafval van maandag 13 juni
naar vrijdag 10 juni
Gele huisvuilzakken: van maandag
13 juni naar dinsdag 14 juni

Gescheiden inzameling plastic groot succes in Heemstede

Perscontainer voor plastic
verpakkingsmateriaal in gebruik
Donderdag 26 mei nam Jur Botter, wethouder Duurzaamheid, een nieuwe perscontainer voor plastic verpakkingsmateriaal in gebruik bij de Albert Heijnsupermarkt aan de Blekersvaartweg.
Jur Botter: “Gescheiden inzameling
van plastic verpakkingsmateriaal in
Heemstede is een groot succes. Op 14
plaatsen, verspreid over de gemeente,
kan plastic afval van huishoudens apart
worden ingeleverd. En daar wordt goed
gebruik van gemaakt!”.

De perscontainer vervangt de standaardondergrondse container omdat het aanbod
van plastic op deze locatie erg groot is. Een
perscontainer kan het aangeboden plastic
vijf tot zes keer verkleinen, zodat meer plastic in de container kan worden verzameld.
De nieuwe container moet voorkomen dat
er op piekmomenten zakken met plastic
naast worden geplaatst. De aanblik van
rondslingerend afval moet dan tot het verleden gaan behoren. Medio juni volgt ook
de realisatie van een perscontainer voor
plastic bij de Dekamarkt aan de Binnenweg.

De genoemde wijkaanduidingen staan
weergegeven op de in december 2010
huis-aan-huis verspreide afvalkalender.
U vindt de afvalkalender ook op www.
meerlanden.nl

In dez e HeemstedeNieuws:

Volg ons op:

• Inloopochtend burgemeester
• Exposities
• OV-chipkaart
www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Exposities in de centrale hal van het
Raadhuis te Heemstede
Expositie “Landschappen,
Bloemen en Dieren” van Wim
Altena

Expositie “Mens en Dier”
van Leonie Palsma
Gedurende de maanden juni en juli 2011 is
in de centrale hal tevens een selectie van
werken van Leonie Palsma te zien. De Titel
is “Mens en dier”. Door middel van
verschillende vormen van een hondenriem
wordt de relatie mens en dier weergegeven. Als klap op de vuurpijl is een beeldje van een hond te zien, van wel heel
bijzonder (honden)materiaal!

Van 6 juni tot 29 juli 2011 is in de centrale
hal van het raadhuis van Heemstede de
expositie “Landschappen, bloemen en
dieren” van Wim Altena te zien.
Altijd al een liefhebber van tekenen, is
Wim Altena in 1989 begonnen met zelfstudie. Vanaf 1994 volgde hij elk jaar een
cursus in het tekenen en schilderen. Sinds
november 2005 is Wim Altena lid van
Studio A’rtistiek. Landschappen is één van
zijn favoriete onderwerpen.

Expositie “Beelden”
van Carla Lagas

OV-chipkaart met
korting bij de provincie
Vanaf 30 juni is het in Noord-Holland niet meer mogelijk om met de strippenkaart te
reizen. Reizigers in het openbaar vervoer moeten dan in het bezit zijn van de
OV-chipkaart of een los kaartje in de bus kopen. Om reizigers te stimuleren een
OV-chipkaart aan te schaffen, biedt de provincie Noord-Holland 20.000 kaarten met
korting aan. In plaats van € 7,50 kost de OV-chipkaart bij deze actie € 1,50.
De provincie heeft een OV-chipkaart laten
maken met een eigen Noord-Hollands
ontwerp, die door Noord-Hollanders
besteld kunnen worden tegen een gereduceerde prijs. De kaart is in heel Nederland
te gebruiken en moet op naam besteld
worden. Doordat het hier gaat om een
persoonlijke kaart, biedt het de reizigers de
mogelijkheid om bijvoorbeeld met kortingen te kunnen reizen voor kinderen of
ouderen of om automatisch saldo op te
laden.

(www.noord-holland.nl) of via de site van
connexxion (www.connexxion.nl). Ook liggen er aanvraagformulieren bij de balie
van het gemeentehuis in Heemstede.
Deze zijn echter bedoeld voor ouderen en
hulp-behoevenden zonder toegang tot
internet. Inwoners moeten er echter wel
snel bij zijn, want de voorraad is beperkt.
Voor meer informatie over de OV-chipkaart:
www.ov-chipkaart.nl.

Gezien de vele positieve berichten is de
expositie van beeldend kunstenaar Carla
Lagas verlengd. Carla Lagas maakt haar
beelden in brons, speksteen en keramiek.
Vaak zijn de beelden figuratief. Van alles
maakt de kunstenaar maar één model.
Daarnaast vindt zij het leuk om telkens aan
een nieuwe uitdaging te kunnen beginnen.
Haar werk is nog te zien tot eind juni 2011.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis
bent u van harte welkom de exposities in
de centrale hal te komen bewonderen.
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Inloopochtend
burgemeester
3 juni
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 3 juni van 10.00 tot
12.00 uur. U kunt zonder afspraak vrij
inlopen om van gedachten te wisselen
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

24 uur per dag,
7 dagen per week,
365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

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

Schollevaarlaan-Zandvoortselaan
Tot 8 juni 2011wordt de bestrating hersteld op de kruising Schollevaarlaan-Zandvoortselaan.
Verkeer vanuit en naar de wijk Vogelpark wordt omgeleid via de Stormvogelweg.

De speciale actiekaart is te bestellen op de
website van de provincie Noord-Holland

Zandvoortselaan-Schollevaarlaan-Vondelkade

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Tot 8 juni 2011 wordt op de kruising Zandvoortselaan-Schollevaarlaan-Vondelkade een
voetgangersoversteekplaats aangelegd. De werkzaamheden zorgen voor beperkte
verkeershinder.

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

Reconstructie Herenweg?
www.heemstede.nl
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Besluit nieuwe locaties voor bushaltes
op de Herenweg en Kerklaan
In het kader van de reconstructie Herenweg fase 1 zijn de verkeerslichten op de kruising
Herenweg/Kerklaan/Eykmanlaan vervangen door een rotonde. In de situatie met verkeerslichten waren er in de buurt van de kruising Herenweg/Kerklaan/Eykmanlaan drie bushaltes
gelegen. Het college van B&W heeft besloten om met de komst van de rotonde de bushaltes in de huidige situatie te verwijderen en aan te leggen op nieuwe locaties:
- Kerklaan ten oosten van de rotonde (richting IJmuiden)
- Herenweg ten noorden van de rotonde (richting Leiden Centraal Station)
- Herenweg ten zuiden van de rotonde (richting Haarlem Station NS)
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Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 9 juni 2011 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur

bezwaar tegen de aanwijzing tot beëindiging van een overtreding van de Wet
Kinderopvang - openbaar -

20.30 uur

bezwaar tegen de ingangsdatum WWB - niet openbaar -

21.00 uur

bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag WWB
- niet openbaar -

De belangrijkste reden voor de nieuwe locaties is om de doorstroming op de rotonde te
waarborgen.

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

Het besluit ligt vanaf 30 mei 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar maken.
Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend
belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening
vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten
worden betaald.

Raadsbesluiten van 26 mei 2011

Verordeningen

1
Agenda raadsvergadering 26 mei 2011
De raad besluit de agendapunten 6 en 5 als eerste te behandelen, vanwege belanghebbend publiek op de tribune.
De brieven met de nummers 8, 10, 11, 12 en 1 worden betrokken bij agendapunt 7.
2
Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Bij besluit van 26 mei 2011 heeft de raad de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2011 vastgesteld. De wijzigingen betreffen taalkundige wijzigingen en het aanpassen van de tekst aan de Europese regelgeving voor aanbestedingen. De
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 is bij raadsbesluit van 26 mei 2011 ingetrokken.
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs treedt met ingang van 1 juli 2011 in
werking. De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De
verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl
onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lokale
regelgeving”.

Wijziging Bouwverordening
Bij besluit van 26 mei 2011 heeft de raad de Bouwverordening gewijzigd vastgesteld. De
wijziging ziet op de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van
welstand, zoals bedoeld in de Woningwet. Deze beoordeling wordt vanaf 1 juni 2011 voor de
duur van 6 maanden uitgebracht door een andere externe adviescommissie, namelijk de
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland.
Het Reglement van orde van de welstandscommisie wordt per diezelfde datum ingetrokken.
De gewijzigde verordening treedt met ingang van 1 juni 2011 (met terugwerkende kracht) in
werking. De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De
verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl
onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lokale
regelgeving”.

Wijziging Verordening Rekenkamercommissie
Bij besluit van 26 mei 2011 heeft de raad de Verordening rekenkamercommissie gewijzigd
vastgesteld. Aan de Verordening is toegevoegd dat de voorzitter of een extern lid van de
rekenkamercommissie voor een tweede keer kan worden herbenoemd.
De verordening treedt met ingang van 26 mei 2011(met terugwerkende kracht) in werking.
De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is
na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale
regelingen” of op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lokale regelgeving”.

3
Jaarrekening 2010 gemeente Heemstede
Besluit:
1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2010, bestaande
uit het boekwerk jaarstukken en het productenboek vast te stellen;
2. de lasten en baten van de rekening 2010 vast te stellen op € 46.790.868 respectievelijk
€ 45.451.302;
3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2010 vast te stellen op
€ 2.229.851 respectievelijk € 3.955.937;
4. van het voordelig rekeningresultaat 2010 ad. € 386.520 een bedrag van:
- € 604.469 over te hevelen naar 2011 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
- € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
4
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord
Besluit:
1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing Belle Rive Noord;
2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van 41
woningen en openbare voorzieningen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
5
Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Besluit (na amendering) de volgende zienswijzen door te geven aan de VRK:
- In te stemmen met het jaarverslag 2010 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK);
- In te stemmen met de dotatie van € 836.000 aan de algemene reserve, maar dat de
terugbetaling van € 500.000 aan de deelnemende gemeenten niet gewenst is en beter
toegevoegd kan worden aan de algemene reserve van de VRK;
- Mocht het Algemeen Bestuur van de VRK anders besluiten, dan wordt het Heemsteeds
deel van de terugbetaling van € 500.000, zijnde € 25.000, toegevoegd aan de post
onvoorzien 2011 incidenteel;
- De Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten.
De raad besluit unaniem conform het geamendeerde voorstel.
Het geamendeerde besluit is ter vergadering door de voorzitter geformuleerd, als samenvatting van de discussie en op basis van ingediende amendementen van D66 en HBB met
deze strekking. De amendementen zijn niet in stemming geweest.
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Omgevi ngsv ergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober
2010 een aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u
de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010
zijn aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen)
verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Johannes Verhulstlaan 10
het v erv angen v an bestaande beschoeiing
en het aanleggen v an een loop-/aanlegsteiger
ontv angen 23 mei 2011
Beethov enlaan 45
het plaatsen v an een dakkapel op het
v oorgev eldakvl ak
ontv angen 13 april 2011
Chrysanthemumlaan 9
het plaatsen v an een dakkapel op
het v oorgev eldakvl ak
ontv angen 13 april 2011

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 26 mei 2011)
2011.153

Omgevingsvergunning voor kappen
ter hoogte v an Herenweg 82 het kappen v an een iep
ter hoogte v an Eijkmanlaan/ het kappen v an een iep en een es
Herenweg

2011.159
2011.158

2011.156

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 27 mei 2011)
2011.157

Omgevingsvergunning voor bouwen
Jan v an Goyenstraat 16A het plaatsen v an dakkapel op v oorgev eldakv lak 2011.108

Omgevingsvergunning voor kappen
Franz Lehárlaan 98
het kappen v an een conifeer
2011.123
Van Slingelandtlaan
7 het kappen v an 2 coniferen
2011.125
De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.
Raadhuisstraat 5
het kappen v an een spar
2011.146
Rijnlaan 19
het kappen v an een wilg
2011.121
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Alberdingk Thijmlaan 36
het kappen v an een conifeer
2011.130
Johan Wagenaarlaan 1
het plaatsen v an een geluiddempende
2011.154
erfafscheiding
Omgevingsvergunning voor slopen
ontv angen 19 mei 2011
Burgemeester v an
het slopen v an het zorgcomplex het Ov erbos
2011.109
Lennepweg 35
De beslistermijn v oor bov engenoemde aanvr aag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanvr aag.
De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf 2 juni 2011 v an maandag tot en met donderdag v an 08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Omgevingsvergunning voor kappen
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
Herenweg 187
het kappen v an een naaldboom
2011.155
maken. Zie kader.
ontv angen 23 mei 2011
ter hoogte v an
het kappen v an een iep en een es
2011.158
Eijkmanlaan/Herenweg
ontv angen 26 mei 2011
Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
ter hoogte v an Herenweg 82 het kappen v an een iep
2011.159
maken
ontv angen 26 mei 2011
De beslistermijn v oor bov engenoemde aanvr agen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanvr aag.
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Achterweg 19
brandv eilig gebruik v oor het pand de Pauwehof
v oor kerkelijke en maatschappelijke activi teiten
ontv angen 25 mei 2011

2011.161

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanvr aag is 26 weken v anaf ontv angst v an de aanvr aag.
Omgevingsvergunning voor slopen
Spaarnzichtlaan 2A
het slopen v an de garage
ontv angen 26 mei 2011

2011.160

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de v erzenddatum, een gemotiv eerd bezwaarschrift te richten aan het college
v an burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn
ondertekend en zijn v oorzien v an naam en adres, datum, een duidelijke v erwijzing naar het besluit
en de reden v an bezwaar.
Ov er onderwerpen waarov er nog geen beslissing is genomen kunt u in die gev allen waar dit is
aangegev en uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn v an terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college v an burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitv orming 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 v an de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet v erweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepDe beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag. schrift 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 onDe bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 2 juni 2011 v an maandag tot en met donderdag
dertekend en zijn v oorzien v an naam en adres, datum, een omschrijv ing v an het besluit waartegen
v an 08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwhet beroep zich richt en de reden v an beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift
en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
v an het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden ov erlegd.

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

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

