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Meester Harcko kaal
de Alpe d’HuZes op
Heemstede - Met een takkenschaar kwam Bobbie in zijn
groene broek, hardgele jasje en
zwart-witte petje het podium op,
waar hij meester Harcko Pama
kaal zou scheren. Vierhonderd
kinderen van de Voorwegschool
stonden woensdagochtend op
de speelplaats te roepen om
Harcko. Hij stond achter het podium heel onrustig de cheque op
te zoeken met het bedrag dat de
kinderen met hun flessenactie
hadden opgehaald. Wereldkampioen judo, Dennis van der Geest
zou deze later overhandigen aan
KWF. Nerveus uitstel zoeken omdat hij wist dat de kapper onverbiddelijk zou toeslaan als hij tevoorschijn kwam? Iedereen zou
bij die gedachte alleen al weg
willen kruipen, zeker als je zo`n
mooie krullenkop hebt. Maar dat
had Bobbie ook al gezien, die
kreeg er steeds meer zin in. Zingen jongens, dan komt ie wel!!!
Die akelige takkenschaar had
conciërge Remco al gauw verwisseld voor een tondeuse, waar
Bobbie direct van voorhoofd tot
aan de nek in een flinke streek
de krullen weghaalde. Vierhonderd kinderen hielden de adem
in. Bobbie ging gelijk hard door,
je zag dat de meester iets ging
lijken op die boer met kiespijn. Maar wel een heel dappere! Even vechten om een beetje
te kunnen lachen. Na enkele minuten was Harcko echt kaal, gestroomlijnd om zes keer de grote
berg op te fietsen.
Hij gaat begin juni in Frankrijk zes keer de Alpe d`Hues op
fietsen, even omgedoopt tot Alpe d`Huzes. De kinderen en de

leerkrachten van de Voorwegschool willen de onmacht tegen
die kankerziekte omzetten in
acties.
Briefjes
In oktober vorig jaar liepen ze
met een sponsorloop 11.500 euro bij elkaar. Nu kon Dennis bekend maken dat een bedrag van
bijna 14.000 euro overgemaakt
gaat worden naar organisatie
Alpe d`Huzes, KWF Kankerbestrijding. Betrokkenheid bij de
kankerbestrijding bij de Voorwegschool waar vorig jaar juf
Dieuwke afscheid moest nemen vanwege die ziekte. Zij was

er gelukkig bij om dit feest mee
te maken. Veel mensen zijn in
hun directe omgeving betrokken
bij die vreselijke ziekte, ook kinderen. Meester Harcko moet al
een aantal briefjes, verhaaltjes
en gedichtjes met verzoeken van
kinderen mee de berg opnemen
en op de top kaarsen aansteken.
Motto van de Voorwegschool:
‘wij willen ons inzetten voor alle mensen die het gevecht zijn
aangegaan, voor alle mensen die
het gevecht op dit moment aangaan en voor alle mensen die het
gevecht in de toekomst nog aan
moeten gaan!’
Ton van den Brink

Auto te water

Satévlees
500 GRam

r5.

95

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

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

Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
0255 - 512 796 • www.waasdorp.nl

6 juni zijn ze er weer! vers van het mes!

De HollanDse nieuwe Haring
nieuwe haringfeestje woensdag 6 juni

tussen 12.00 - 13.00 uur gratis haringhappen
i.s.m. shantykoor grace darling

Heemstede – Alarmdiensten rukten woensdagmiddag
23 mei met groot materieel uit
vanwege een auto dat te water was geraakt in de Crayenestersingel. Het was niet gelijk
duidelijk of zich mensen in de
auto bevonden. Duikers konden gelukkig vaststellen dat dit
niet het geval was. Het ging om
een geparkeerd voertuig dat
op de een of andere wijze te
water raakte. Hoewel het verhaal met een sisser afliep was
het een spannend schouwspel
voor omwonenden. Sebastiaan
Lommelaars maakte de foto.

**

WEER
MOOI
Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.
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Uitgeslapen klanten bij verfhandel Ree
Heemstede - Geen ochtendhumeur, maar lachende gezichten
met eurotekens in de pretogen.
Zaterdagochtend vroeg liepen
de klanten in pyjama binnen bij
Verfhandel Ree aan de Binnenweg om eerst te ontbijten en
een nieuw behangetje uit te zoeken. Gezellig tussen de broodjes, warme eitjes, ham, kaas en
jam. Klaargemaakt door Jasper
zelf, maar met extra hulp van een
aardige klant uit Aerdenhout.
Daar komen ook de verhalen los
over probleempjes met het afsteken van het oude behang, de ondergrond vlak maken, welke lijm
is de beste en heeft u een behangerstafel te leen? Kijk maar
vast even in de behangboeken
van Farrow & Ball. Jasper van de

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

verhandel liep er uitgeslapen bij
in zijn blauw geruite pyjama en
gaf overal antwoord op. Met zijn

medewerkers werd het een ontbijtfeest voor de klanten met les
over behangplakken in de kin-

Het spoor van toen

derkamer. Dan kunnen we later ook beneden behangen. Gelijk maar vast uitzoeken met een
flinke luilakkorting. Vandaar de
eurotekentjes bij de kassa. Uitgeslapen klanten deden op de
luilakochtend goede zaken bij
de verfhandel Ree op de Binnenweg.
Ton van den Brink

Rustige
luilakviering

Regio - In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie
in Kennemerland zes personen
aan in verband met de luilakviering. Hoewel iedere melding
er in principe een teveel is, was
het met een twintigtal meldingen
van geluidsoverlast en vernielingen relatief rustig.
Vijf jongeren in de leeftijd van 13
tot en met 15 jaar werden aangehouden omdat zij boter en/of
eieren bij zich hadden. De kinderen krijgen een alternatieve straf
via het HALT-bureau.
In Bennebroek en Heemstede
had de jeugd plantenbakken en
betonblokken op de rijbaan gelegd. Dit kon worden opgeruimd
voordat er ongelukken plaats
vonden.

Heemstede - Bij het eerste stationsgebouwtje uit 1928 was er na WO-2 duidelijk meer
behoefte aan (bewaakte) stallingsmogelijkheden en die waren er achter Taxi Jansen (Zandvoortselaan, aan de noordzijde).
Zo bleef het jaren maar in 1963/1964 begon men toch met de bouw van een langwerpig gebouwtje met plat dak op de punt
van de hellingbaan aan de westzijde van het
station en ook was inpandig stallen mogelijk
bij Taxicentrale Jansen. De hellingbaan was
in die jaren geknikt en kwam achter het gebouw voor fietsen uit. Begin 1993 een ommezwaai in het beheer en het gebruik van
het gebouw van de taxicentrale naar station Zandvoort. In 1997 startte men met het
bijbouwen van een even zo groot gedeelte aan de zuidzijde en het is nu dus een vrij
lang gebouw vol met fietsen. De platanen
die in de weg stonden zijn elders in Heemstede geplant en de hellingbaan is nog een
keer geknikt en dus korter en steiler. In de

zomer van 2002 verving NS Railinfrabeheer
(zo heette dat toen nog) de fietsenstallingen
aan de oost- en westzijde en tegen de westelijke muur kwam de Rijwielshop (nieuwere benaming) en werden overkapte fietsenklemmen geplaatst die er nu, 10 jaar na dato nog steeds staan.
Er zijn nog wat aanpassingen aan het gebouw gedaan in de loop der jaren; houten
fietsklemmen zijn vervangen door etagerekken van staal in de zomer van 2011 en
in september 2011 werd de logobak op het
platte dak vervangen door een lichtbak aan
de noorderlijke daklijst met vrijwel identieke
tekst. In mei 2012 heeft men de dakbedekking vernieuwd. Zomaar wat feiten van een
gebouw dat onlosmakelijk met het station te
maken heeft, voor verkoop, verhuur en stalling van uw fiets.
Meer informatie op www.stationheemstedeaerdenhout.nl.
(foto: Gertjan Stamer)

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 4 t/m 10 mei 2012)

Huwelijken:
M. Riethoff & L. Koot
M.E. Packbier & L.A. Nederhof
B.C.L. Bras & C. Glas
R.J. de Jong & N. Walhof
Geboorten:
Tijn C.M. van der Zwaag,
zoon van D.C. van der Zwaag
& S. Hogenboom

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
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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SLAGERIJ SJAAK VD WERFF
Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

Gewoon goed !

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
Gemarineerde Speklapjes
500 Gram

4 Tartaartjes + 500 gram
Rundergehakt

3.98
8.98

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
Cervelaat
100 gram

Ontbijtspek
100 gram

Serranoham
100 gram

1.19
0.99
2.99

Heel Kilo Gehakt
woens- Half
om Half of rund
dag

donderdag

vrijdag
zaterdag

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Niets is zo veranderlijk als een mens volgens een oude volkswijsheid.
En die mens zelf schijnt zo veranderlijk te zijn als het weer volgens een ander gezegde.
Half mei is hij blij als de ‘IJsheiligen’ gepasseerd zijn en het zomer kan worden.
In zomermaand juni verandert hij al weer van standpunt als het haantje op de toren.
Dan heerst weer blijdschap als andere ‘IJsheiligen’ met hun karretjes verschijnen.

Zoek de verschillen
oplossing

3 Malse Biefstukjes
Runder
Kogel

Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

5.98
5.00
6.50

Asperge Beenhamschotel
vanaf 17.00 uur warm

per kilo

Kartoffelsalade
500 Gram

10.98
3.98

Na de zwangerschap snel
weer mooi in vorm

Heemstede – Na de zwangerschap heeft je lichaam zeker 9
maanden nodig om te ‘ontzwangeren’. Je kunt echter in kortere
tijd weer in vorm komen. Ongeveer 6-tot 8 weken na de bevalling mag er weer gesport worden en dus kan er weer gewerkt
worden om de oude maat terug
te krijgen. Het is absoluut een
fabeltje dat er na een zwangerschap steevast een paar kilootjes
blijven hangen!
Weer in vorm met LaRiva
LaRiva in Heemstede werkt met
de befaamde Zwitserse Thermo
Fysische Methode. Doelgericht
afslanken op de plaatsen waar jij
dat wilt. Deze zeer efficiënte manier van sporten gebeurt in verwarmde cabines, liggend zodat
de rug en gewrichten niet belast
worden. De warmte zorgt ervoor
dat de spieren zich ontspannen
en er met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het
figuur gewerkt wordt. Weinig inspanning dus, dat is immers belangrijk; een baby kost genoeg
energie! De huid wordt tijdens
de zwangerschap vaak enorm
uitgerekt, vooral op de buik en
borsten. Met de OzonZuurstoftherapie verbetert de huidconditie weer zichtbaar, de elasticiteit
neemt weer toe en cellulite ver-

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

mindert. Helaas, straïe, gaat niet
meer weg, maar wordt vaak wel
weer lichter. Met gerichte voedingsadviezen, zonder pillen en
injecties en volgens de richtlijnen van de Nederlands Voedingsraad terug naar het oude
gewicht, dat kan!
Omdat het professionele team
van LaRiva al vele jaren ervaring
heeft met deze unieke afslankmethode wordt zelfs een schriftelijke centmeter-garantie gegeven. LaRiva garandeert dus vooraf dat u in omvang centimeters
gaat afslanken.
Bel voor een gratis
figuuranalyse
LaRiva nodigt iedereen uit voor
een gratis en vrijblijvende figuuranalyse. In dit persoonlijke
gesprek wordt dieper ingegaan
op uw wensen en kan er al berekend worden wat de mogelijkheden zijn en de daarbij behorende prijzen.
LaRiva, Instituut voor Natuurlijke Figuurcorrectie,
Raadhuisstraat 27, Heemstede. Tel: 023 547 44 19
Open: ma t/m do 9-20.30,
vrij 9-16.30, za 9-13.
Kijk op: www.lariva.nl.
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Zonnepanelen op raadhuis
en gemeentewerf
Heemstede - Tijdens de raadsvergadering van 24 mei besloot
de gemeenteraad akkoord te
gaan met een investering van
83.000 euro voor het plaatsen
van zonnepanelen op het raadhuis en de gebouwen op de gemeentewerf. Eerder al was een
bedrag van 50.000 afgesproken om te investering in panelen
op het raadhuis. Nu ook de gemeentewerf wordt voorzien van
zonnepanelen is er 37.000 euro
extra nodig. Alleen de VVD was
tegen de verhoging van het budget. De liberalen zagen het nut
en de noodzaak wel in maar wilden gezien de financieel moeilijke situatie, waaraan ook Heemstede niet ontkomt, nu geen extra geld uit de reserves halen. De
overige partijen waren enthousiast over het voornemen om naast
het raadhuis ook de gemeentewerf, op termijn, van goedkopere
stroom te voorzien.
Wethouder Jur Botter had zich
goed ingewerkt in de materie en
was na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat de gemeente het beste af was met het zelfstandig laten uitvoeren van de
plaatsing van de panelen en niet
te wachten op samenwerking
met anderen. Dit zou kostbare
tijd verloren doen gaan. Hij ver-

wacht dat binnen 10 jaar de investering zich terugbetaalt, maar
sluit niet uit dat dit al na zeven
jaar het geval is. Een meevaller
kan nog worden ingeboekt als
blijkt dat Den Haag in dit najaar
met een regeling komt waarbij
de BTW kan worden verrekend

Vanaf de geboorte zijn kinderen
bezig met het leren van taal. Dit
gaat meestal vanzelf. Kinderen
leren praten doordat zij taal en
spraak horen in de omgeving.
Het is daarom belangrijk dat
taal en spraak door ouders en
de omgeving voldoende wordt

Argentijnse maaltijd
Heemstede - Liefhebbers van
een goede, gezonde maaltijd
kunnen in de foyer van de Luifel
gezellig samen eten. Van maandag tot en met vrijdag wordt een
heerlijke maaltijd geserveerd,
vers bereid door de koks. De
eerste woensdag van de maand
is er een maaltijd rond een thema. Woensdag 6 juni is dat een
Argentijnse maaltijd met heerlijke gerechten als goulashsoep,
Argentijnse Pampaspies, groentenmix en Vesuvius ijs.
U kunt aan tafel tussen 17.15 en
18.30 uur. Reserveren kan telefonisch tot uiterlijk 10.00 uur op

Dichtstorten Special
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Whisky met ijs
Als balletjes draaien ze rond in een glas
Ruim en toch zo beknepen
Zo vrij leken zij in die plas
Maar zijn snel voor de warmte bezweken
Kleiner moeten zij zich maken
Om ruimte te geven voor beiden
Geluidjes hoor ik hen slaken
Misschien droevig maar ook blijde
Eens zullen ze passen, precies in elkaar
Heel vredig wachtend op het einde
Mijn Hemel, kon ik het zo maar
Kon ik mij maar zo voorbereiden!
Lilian Cornielje, uit de bundel ‘Liefde en meer...’

Executive Home Rentals
(Ver) kopen en/of (ver) huren?
of dat het BTW-percentage zakt.
De panelen op het nieuwe gedeelte van het raadhuis worden
zo geplaatst dat deze van buitenaf niet zichtbaar zijn. De wethouder gaat zich inzetten om

Themabijeenkomst
‘Spraak en taalontwikkeling’
Heemstede - Op donderdag 31
mei van 20.00 tot 22.00 uur organiseert het Centrum voor Jeugd
en Gezin een themabijeenkomst
voor ouders en opvoeders over
spraak en taalontwikkeling bij
kinderen. De bijeenkomst vindt
plaats bij Casca in de Luifel.

ook particulieren en bedrijven te
bewegen om te gaan investeren
in deze milieuvriendelijke wijze van het opwekken van energie. In de vorm van een coöperatie zijn er mogelijkheden die de
kosten voor aanschaf en plaatsing te drukken. Hieraan gaat hij
meer bekendheid geven.
Met alleen de VVD-stemmen tegen werd het voorstel aangenomen.
Eric van Westerloo

gestimuleerd. Door deze bijeenkomst krijgen ouders meer zicht
op hoe zij dit kunnen aanpakken.
Gastsprekers voor deze avond
zijn Caroline Villevoye, logopediste van Onderwijs Advies en
Lucy Smit, Jeugdarts van de
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
De thema-avond vindt plaats op
donderdag 31 mei van 20.00 tot
22.00 uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede. Ouders hoeven zich niet aan te melden. De zaal is geopend vanaf
19.30 uur. Aan deze bijeenkomst
zijn geen kosten verbonden.

de dag zelf. De tafel staat gedekt
voor het aantal personen waarvoor u reserveert. Het themadiner kost: 9,50. Reserveren? Bel
023-5483828 op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Collectanten
gezocht
Heemstede - De inwoners
van Heemstede zijn gul en
geven graag tijdens de MS
Collecteweek. Maar wie wil
dit geld ophalen? Met het
huidige aantal collectanten
kan er niet bij alle voordeuren
aangebeld worden. Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer collectanten voor
de MS Collecte. “Vorig jaar
zijn er 6 collectanten langs
de deuren gegaan, maar dat
is echt te weinig”, zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS
Fonds. “Om bij alle 26000 inwoners aan te bellen moeten
er eigenlijk ruim 109 collectanten zijn”, vervolgt zij.
Over MS wordt vaak gedacht
dat het een spierziekte is.
Maar niets is minder waar:
MS is een zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom de zenuwen, het zogeheten myeline, wordt aangetast. Hierdoor kunnen de signalen vanuit de hersenen de
spieren moeilijker bereiken of
zelfs helemaal niet. Bewegen
kan daardoor steeds moeilijk
worden.
Het Nationaal MS Fonds is
actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek. De MS collecteweek is
van 19 tot en met 24 november.
Wilt u meer informatie? Neem
contact op met Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.
nl of bel met 010-5919839 of
ga naar www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom.

Heemstede - Het is niet meer
vanzelfsprekend dat door de
aankoop of verkoop van een woning uw woonwens in vervulling gaat. Kort geleden zette u
uw huis te koop om deze zonder
lang nadenken in te ruilen voor
een ander koophuis.
Nu worden verhuisgedachten
beïnvloed door de onvoorspelbaarheden op de woningmarkt,
kabinetsvertwijfelingen, (uitstel
van) beslissingen, strenge hypotheekberstrekkers en beperkingen op carrièreladders.
Eigenaar van een woning zijn
is niet meer zaligmakend, een
uiting van rijkdom of een goede belegging met zekerheid van
rendement met garantie voor
een zorgeloze toekomst.
Bij Executive Home Rentals treft
Renske Kallenberg als verhuurmakelaar steeds meer mensen
die zich niet meer laten beperken door een tijdelijk niet verkoopbare woning. Huiseigenaren die hun leven niet langer on
hold zetten en afwachten tot de
woningmarkt weer aantrekt. Deze groep wil flexibel zijn en verhuurt regelmatig een niet meer
passend eigen huis om vervolgens een droomwoning te huren
en wellicht later te kopen. Zij die
wel verkopen, huren liever tijdelijk en gunnen zich de tijd om
weloverwogen hun droomwoonwens helder te krijgen.
Maar ook stellen die gaan samenwonen en een huis “over”
hebben, besluiten eerst te gaan

Woensdagmiddagclub
Heemstede - De kinderen van
de Woensdagmiddagclub van
Casca (5 - 10 jaar) gaan woensdag 6 juni een trekpop of raamdecoratie maken.
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerf-

verhuren totdat ze een concreet
beeld hebben over een gezamenlijke toekomst.
Een goede en betrouwbare tijdelijke huurder vinden is uiteraard hoofdzaak. “Daarom werkt
Executive Home Rentals alleen
met zakelijke (expats) en particuliere (ver)huurders die een reden hebben om tijdelijk te (ver)
huren”, zegt Renske vanuit haar
kantoor in Heemstede. Van hieruit bedient zij de regio’s Haarlem,
Heemstede, Hoofddorp, Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal,
Amsterdam en omgeving.
Huiseigenaren die overwegen
hun huis te verhuren kunnen
een afspraak maken voor een
vrijblijvende huurwaardebepaling en algemene informatie over
de werkwijze van EHR en de
huurmarkt.
Meer informatie? Zie www.ehr.
nl, haarlem@ehr.nl, mob: 0622073705, 023-5478272.
slaan 11, Heemstede. Kinderen
kunnen hier vooral veel knutselen, maar ook meedoen met
een spel of lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 3,50, een
kaart voor tien keer kost 30 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.casca.nl.
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Boekhandel Blokker weer genomineerd

Stem op Willeke
Heemstede – Na de uitverkiezing als boekverkoper van
2008 staat Blokker boekhandel weer op de lijst van genomineerden. Was het destijds
Arno Koek die de hoogste eer
opstreek, nu is zijn zakenpartner Willeke van der Meer
aan de beurt. Als je binnen
zes jaar twee keer door vakgenoten wordt voorgedragen,
doe je vast iets goed.

Open huis in
Serviceflat Kinheim

Was je verrast door de
nominatie?
“Absoluut. Ik was er niet zo mee
bezig, maar ik vind het heel eervol dat ik op de longlist sta van
vierentwintig
genomineerden.
Nu is het zaak om bij de laatste
vijf te komen. De mensen die het
gehoord hebben reageren er zo
leuk op, ze zijn gewoon trots en
ze gunnen het me ook.”
Wat maakt iemand een goede
boekverkoper?
“Het ligt voor de hand om te zeggen: veel boeken lezen, maar ik
vind, vooral een open en vriendelijke uitstraling hebben. Mensen moeten zich welkom voelen als ze binnen komen. Anders gaan ze je ook niets aan je
vragen. Je moet je klanten goed
kunnen adviseren en niet enkel voor de voorraad zorgen. De
functie houdt meer in dan alleen een goede selectie boeken
in huis hebben. Vakkennis en
klantvriendelijkheid zijn beiden
belangrijk.“
Wat houdt het vak nog
meer in?
“Omdat Arno Koek en ik eigenaar zijn van de boekwinkel heb
je overal mee te maken, de in- en
verkoop, maar ook gewoon het
ondernemen. Je volgt de ontwikkelingen en besteedt aandacht
aan promotionele activiteiten.
Toen we in 2006 hier begonnen
was nog niets gedigitaliseerd.
Dat waren we wel gewend, dus
kwam er een eigen webshop
(www.boekhandelblokker.nl) en

Avondvierdaagse
Heemstede - Op donderdag 31 mei sluit de mogelijkheid tot voorinschrijven voor
de avondvierdaagse van Haarlem, Spaarndam en Heemstede, die wordt gehouden van 5 tot
en met 8 juni. De adressen waar
de voorinschrijving plaats vindt
hebben al vele deelnemers ingeschreven voor dit evenement.
De organisatie raadt deelnemers aan om via de voorinschrijving aan te melden. Dit scheelt
vaak veel tijd op de eerste avond.
Bij de start is inschrijven namelijk ook nog mogelijk, maar het is
iets duurder.
Voorinschrijven kan bij Sport
2000, Binnenweg 157 en Primera
de Rijp, Raadhuisstraat 20. Het

doen we mee met de social media zoals Facebook, LinkedIn en
Twitter. We organiseren lezingen
en literaire avonden met auteurs.
Speciaal voor het oudere publiek
dat liever niet ’s avonds op pad
wil, hebben we ook activiteiten
op de woensdagochtend.“
Wat is de aantrekkingskracht van een goed boek?
“Een goed boek plaatst je even
in een andere wereld. Als ik gegrepen wordt door het verhaal,
vraag ik me af hoe het verder
gaat met de personages, ik kan
er echt mee bezig zijn en dan
heb ik weer zin om verder te lezen. Ik hoop zo dat ze in het onderwijs aandacht blijven besteden aan het lezen van een echt
boek. Niet alles moet digibord,
Ipad of eReader zijn. Ik vind het
een wezenlijk andere bezigheid als je leest uit een papieren
boek. Ik ben heel benieuwd hoe
dat eruit ziet over vijftien jaar,
wat en hoe lezen we dan nog.“
inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving 4 euro, aan de start
4,50.
Gastheer voor de organisatie in
Heemstede is de sportvereniging
RCH aan de Sportparklaan. Met
afstanden van 5 en 10 kilometer
en het wandelbos Groenendaal
in de buurt, is dit een prima uitvalsbasis voor wandelingen door
het dorp, richting Bennebroek en
het Leyduin.
Graag doet de organisatie nog
een oproep voor vrijwilligers. Er
zijn nog extra mensen nodig, met
name als oversteekhulpen. Een
leeftijd van minimaal 18 jaar en
de bereidheid een korte instructie bij de politie te volgen op vrijdag 1 juni is daarvoor een vereiste. Ook anderen die als controleur of administratief medewer-

Ben je daar bezorgd over?
“Ach, ik ben een positief mens,
er komt wel weer een tegenreactie op de snelle media. Hoewel,
ik riep altijd dat een prentenboek
niet te vervangen is. Maar als ik
naar mijn zoontje van vier kijk,
zit hij al volop plaatjes te kijken
op mijn Iphone. Ik wil hem zeker ook kennis laten maken met
de gewone jeugdboeken. Verder
hoop ik dat de mensen het leuk
blijven vinden om een winkel
binnen te stappen en niet alleen
van achter de computer kopen.
Je moet een winkelcentrum als
hier in Heemstede aantrekkelijk
houden, daar moet je aan blijven
werken. Daar hoort bij dat je bereikbaar bent voor klanten en als
er een goed winkelaanbod is met
gezellige terrasjes, zie ik de toekomst zonnig.“
Stemmen op Willeke van der
Meer kan via: www.elspeetconferenties.nl.
Mirjam Goossens

PKN
Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan de Binnenweg 67
is ds. A. Tromp uit Krimpen
aan den IJssel zondag 3 juni
om 10.00 uur de voorganger.

ker kunnen helpen zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden via
023-5363900 of info@avondvierdaagse-haarlem.nl.
Uitgebreide informatie staat op
www.avondvierdaagse-haarlem.
nl.

Heemstede - Serviceflat Kinheim ligt op de grens van
Haarlem en Heemstede. De
mogelijkheden om in deze
fraaie serviceflat te wonen zijn
fors vergroot. De leeftijdsgrens
is afgeschaft en daarnaast bestaat de mogelijkheid tot huur
van een twee- of driekamerappartement. Om belangstellenden te informeren over het wonen in en de uitgebreide faciliteiten van Serviceflat Kinheim
is er zaterdag 2 juni tussen
11.00 en 14.00 uur een Open
Huis. De te huur en te koop
staande appartementen kunnen dan bezichtigd worden.
Serviceflat Kinheim telt 133 ruime appartementen, waarvan
70
tweekamerappartementen en 63 driekamerappartementen. De op de hoeken gelegen appartementen hebben
een zijraam in de woonkamer
dat voor extra lichtinval zorgt.
Bij elk appartement hoort een
droge berging op de begane
grond. Daarnaast beschikken
42 appartementen over een
garage. In de omgeving van
het gebouw is voldoende parkeerruimte voor bewoners en
bezoekers. Serviceflat Kinheim
heeft een eigen Vereniging
van Eigenaren. Kinheim onderscheidt zich door de vriendelijke sfeer, de ruime appartementen en de unieke ligging.
Een ander aantrekkelijk facet
zijn de recreatieve evenementen. De bewoners organiseren
allerlei activiteiten, zoals gezamenlijke thema avonden, gespreksgroepen, bridgemiddagen, een maandelijkse filmavond, bezoeken aan het Concertgebouw van Amsterdam,
gymnastiek en een maandelijks borreluur. Het is uiteraard niet verplicht om aan deze activiteiten deel te nemen.
De leiding van de Kinheimflat
heeft altijd veel nadruk gelegd
op het stimuleren van het sociale aspect van het wonen.
Voor bewoners bestaat tevens
de mogelijkheid tot het bestellen van maaltijden. Daarnaast
beschikt Kinheim over een ei-

gen winkel waar men boodschappen kan doen. Een deel
van de servicekosten is vast,
een ander deel is flexibel. Wie
van bepaalde diensten geen
gebruik wenst te maken, hoeft
daar ook niet voor te betalen.
Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om in deze serviceflat een appartement te huren.
De huurprijzen variëren van
circa 900 euro voor een tweekamer appartement tot 1200
euro voor een driekamer appartement. Deze bedragen zijn
inclusief servicekosten.
Wonen in Serviceflat Kinheim betekent wonen in een
mooie omgeving. Schuin aan
de overkant bevindt zich de
Haarlemmerhout, het oudste
stadsbos van Nederland. Verder bevindt zich het NS station Heemstede/Aerdenhout
zich op loopafstand. Nabij dit
station is een leuk kleinschalig winkelcentrum met diverse specialiteitenwinkels plus
een grote supermarkt. Daarnaast is het centrum van Haarlem vlakbij. Haarlem heeft zich
de laatste jaren, mede door het
historische centrum en de grote verscheidenheid aan horeca
en culturele faciliteiten, ontwikkeld tot een stad met allure. De bus stopt vrijwel voor
de deur van de Kinheimflat. En
wie van zon, zee en de duinen
houdt, ook de stranden van
Zandvoort en Bloemendaal
zijn vlakbij.
Op de website www.serviceflat-kinheim.nl vindt u uitgebreide informatie over Serviceflat Kinheim. U kunt ook contact opnemen met de heer
C.Bron: 023-5285505. En voor
wie echt de sfeer van het wonen in Serviceflat Kinheim wil
proeven en een kijkje in één
van de appartementen wil nemen, is het Open Huis van zaterdag 2 juni een geschikte
mogelijkheid. Het Open Huis
blijft overigens niet tot deze
ene datum beperkt. Vanaf 2 juni is het elke eerste zaterdag
van de maand Open Huis in
Serviceflat Kinheim.
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Geinigste circus op
basisschool Icarus
Heemstede - `Ieder kind mag
zijn wie hij of zij is`. Nog even
actueel als twintig jaar geleden
bij de oprichting van basisschool
Icarus. ‘Dat gaan we in juni
vieren’, aldus Afra Grimbergen,
juf van groep 3. Enthousiast
vertelt ze dat een nieuwe leesmethode geleid heeft tot het
organiseren van een kindercircus. Op de Icarus school is de
inbreng van de ouders heel be-

langrijk. Ouders hebben gezorgd
voor de kleding, catering, posters en het publiek. Er was zelfs
koninklijke belangstelling, want
in de tent hadden de koning en
koningin het hele dorp uitgenodigd. Iedereen mocht er optreden. Iedereen op zijn of haar
eigen manier. Ieder kind mag zijn
wat hij of zij wil!
De geinige opperstalmeester
Jasper was dus ook de clown.

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
wo rdt verzorgd doo r
OH).
Ouderen Hee mstede (W
, Hee mstede, telefo on
24
n
laa
Key
de
Lieven
andag t/m don derma
op
10
023-528 85
uur en op vrijda g van
dag van 09.00-17.00
.
uur
09.00-13.00
Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Tsja, wat zullen we eten?
Speciaal voor de maand juni heeft de kok een
heerlijk menu bedacht. Dinsdag 26 juni is het
menu als volgt ; een salade van groenten en/of
vruchten, spinazie
rauwkost, gekookte aardappelen, rundervink en
als toetje een overheerlijke vla-ﬂip.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het
geheel wordt afgesloten met een kopje kofﬁe of
thee en dat allemaal voor slechts 10 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door
de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemstede. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede,
Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10.
Alzheimer Café in Heemstede
Op 5 juni organiseert Alzheimer Nederland, afd.
Zuid-Kennemerland het Alzheimercafé met als
thema: Hulp bij dementie, hoe, wat, waar en
wie?
-waar haal je informatie?
-welke hulp is er zo al mogelijk?
-bij wie kun je aankloppen?
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook informatie gegeven over ﬁnanciën en recht. Belangstel-

Tien kinderen wilden viool spelen en zo werd de opening van
het circus een vlot vioolspel.
Dansen met bloemen, straatdansen, maar dat noem je natuurlijk cool ‘streetdancing’. Turnen,
voetbal, buikdansen, kinderen
als paarden in de piste en een
afsluiting met juf Fleur met zang,
dans en kleur. Het geinigste circus ooit.
Ton van den Brink

Straatspeelavonden van Casca
Heemstede - De jaarlijkse
straatspeelavonden 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 7 wijken, verspreid
over Heemstede, avonden vol
sport en spel te organiseren. Of
je nu 4 of 81 jaar bent, er is voor
iedereen wel wat te doen.
De jeugdwerkers en vrijwilligers nemen bergen vol sporten 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 helemaal gratis!

Zorgt u wel zelf voor begeleiding
voor uw kleine kinderen?
De volgende data zijn gepland:
dinsdag 5 juni is de straatspeelavond in de Rivierenwijk aan
de Linge; donderdag 7 juni in
de Indische Wijk aan de Meerweg; dinsdag 12 juni in de wijk
de Glip aan de Mr. J.R. Thorbeckelaan; donderdag 14 juni in het
Centrum op het Res Novaplein;
dinsdag 19 juni in de Geleerdenwijk aan de van der Waalslaan;
vrijdag 22 juni in de Schilderswijk aan het Jan Miense Molenaerplein en ten slotte op dinsdag 26 juni in de Vogelwijk aan
de Ooievaarslaan.
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 helemaal gratis.

Seniorennieuws Heemstede
lenden zijn op dinsdag 5 juni van harte welkom bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de
Keylaan 24 te Heemstede. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30
uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Voelt u dus
allen zeer welkom! Voor meer informatie zie:
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-enadvies/regionale-afdelingen/afdeling-zuid-kennemerland.aspx
Geen belastingaangifte ingevuld maar wel
huur/zorgtoeslag ontvangen?
Dan is het goed om toch aangifte te doen. Het
verzamelinkomen is namelijk bepalend voor de
hoogte van de toe te kennen huur/zorgtoeslag. Helaas komt het voor dat er wordt uitgegaan van een verkeerd verzamelinkomen en dan
wordt er of te weinig of te veel huur/zorgtoeslag uitgekeerd. De stichting Welzijn Ouderen
Heemstede biedt in samenwerking met de ouderenbonden, hulp bij het invullen van de aangifte.
De kosten voor de hulp bij het invullen van de
belastingaangifte zijn 10 euro. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met Welzijn Ouderen
Heemstede, tel: 023 - 528 85 10.
Voorlichting ‘Ik wil slapen’ bij Welzijn Ouderen Heemstede (WOH)
Iedereen kent wel de gevolgen van slapeloosheid en een slechte nachtrust: je de hele dag
niet ﬁt voelen, moeite met concentreren, over-

dag in slaap sukkelen. Slecht slapen komt veel
voor. Een op de vijftien mensen heeft slaapproblemen. Onder de zestig plussers heeft een op
de drie mensen moeite met inslapen, doorslapen
of last van vroeg wakker worden.
Op woensdag 13 juni in het centrum van Welzijn
Ouderen Heemstede geeft de GGZinGeest informatie over slaap en slaapproblemen en vooral
ook handvatten wat u eraan kunt doen.
U dient zich wel van tevoren op te geven. Dit
kan door een kaart a € 3,50 te kopen bij de
receptie van WOH, Lieven de Keylaan 24, Heemstede. Telefoon 023 – 528 85 10.
Naast deze voorlichting bestaat de mogelijkheid
tot het volgen van een cursus van 6 wekelijkse
bijeenkomsten. Meer informatie hierover krijgt
u tijdens de voorlichting.
Nieuwe Seniorengids
De gids is gratis af te halen
bij Welzijn Ouderen Heemstede.
Op de website van WOH
kunt u de Seniorengids digitaal inkijken.

Op de website: www.welzijnouderenheemstede.
nl is heel veel informatie te vinden over activiteiten en dienstverlening van de stichting.
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INGEZONDEN

Dank voor alle steun
Carola van Limborgh en Janny Stoke liepen onlangs de
Virgin London Marathon voor Kika. Ze schreven er het
volgende over:

Van links naar rechts: Lucy Smit (jeugdarts), Rinie van den Oever (maatschappelijk werkster), Marjan
Paarlberg (verpleegkundige), Floor van Blitterswijk (coördinator CJG) en demissionair staatssecretaris
M. Veldhuizen van Zanten.

Jeugd en Gezin-team praat
bij met staatsecretaris
Heemstede - Iedere gemeente
heeft in 2011 een Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt,
waar ouders en jongeren terecht
kunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. In Heemstede is in maart
2010 het Centrum voor Jeugd en
Gezin geopend op de Lieven de
Keylaan 7 in het Gezondheidshuis, waar al tientallen jaren iedere Heemsteedse baby ooit is
gewikt en gewogen. Het CJG zit
met het consultatiebureau, de
JGZ 0-4 jaar, de schoolverpleegkundigen en schoolartsen van
de GGD en de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar in het pand.
Vorige week woensdagmiddag kwam staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, M. Veldhuizen van Zanten
op werkbezoek. Zij wilde in de
praktijk meemaken hoe dit centrum in haar eigen woonplaats
werkt. Het werd een confrontatie met klantcontacten, ouders
en medewerkers. Niet om over
uit te wijden, ouders konden
hier vrijuit vertellen over problemen met kinderen en konden antwoord krijgen op vragen of kregen hulp bij het vinden van de juiste instantie. Praktijkgericht en leerzaam voor zowel de staatsecretaris als wethouder Jur Botter. Het kan helpen om vragen over je kind met
een buitenstaander te bespreken. Over zaken als lichamelijke of geestelijke handicaps, autisme, ADHD, pesten op school,
tot bedplassen. Spreekuren worden gehouden door HBO-opgeleide medewerkers van Stichting
MEE, Streetcornerwerk, Kontext,
Jeugdgezondheidzorg 0-4 jaar
en de GGD Kennemerland.
De CJG-medewerkers van de-

ze organisatie vormen een team
dat intensief samenwerkt. De
kracht zit in het teamwork, om
tot een passend antwoord te komen voor de klant. Niet de organisatie staat voorop, de beste
raad, advies, oplossing voor een
probleem, vraag of aanpak staat
hier voorop. Dat teamwork is
een voorwaarde en die ontstaat
in een positieve werkomgeving,
waar mensen elkaar kennen in
het werk en willen werken om de
beste resultaten te halen.
Dat werkt! Ouders met vragen,
problemen, professionals als basisscholen en middelbare scholen met kinderen waar ze zich
zorgen over maken, of jongeren zelf kunnen bellen, mailen
of langskomen bij het CJG. Het
CJG Heemstede heeft samenwerkingsafspraken met Casca,
verschillende afdelingen binnen
de gemeente, Jeugd Riagg, Brijder, bureau Halt, bureau Jeugdzorg, de Heemsteedse basisscholen en het voortgezet onderwijs. In januari dit jaar is gestart als proef met een logopedisch spreekuur. In mei met een
eerste KIES-training, ingekocht
door de gemeente omdat men
in het CJG veel vragen binnenkreeg over het effect van echtscheiding op kinderen. KIES,
‘Kinderen In Een Echtscheiding
Situatie’, is een spel- en praatgroep voor kinderen, gericht op
het verwerken van de scheiding.
Aan de hand van creatieve opdrachten, praten en spel komen
thema’s aan bod die spelen.
Nieuwe Kansen biedt vanuit het
CJG Heemstede kortdurende en
intensieve begeleiding aan jongeren die problemen ervaren
met justitie, financiën, dagbesteding, huisvesting, verslaving, familie en vrienden.

Voor de coördinator van CJG
Heemstede, Floor van Blitterswijk, jeugdarts Lucy Smit, Kontext, maatschappelijk werker Rinie van den Oever, verpleegkundige Marjan Paarlberg en betrokken medewerkers, enkele uitgenodigde ouders, wethouder Jur
Botter en Staatssecretaris Marlies Velthuizen van Zanten was
het een verhelderende middag.
Als toegift gaf de staatssecretaris nog een kijkje in de plannen
voor 2015, als de gemeente de
verantwoording krijgt. Het CJG
team is er al klaar voor.
Ton van den Brink

Londen, 22 april: de bus vertrekt om 7 uur en, thank God, de zon
schijnt! Op het startterrein zien we de meest uiteenlopende vormen van voorbereiding. In zichzelf gekeerde Britten naast luidruchtige Italianen. We zien ook de eerste van vele rare kostuums
die we onderweg nog zullen tegenkomen. De koffie is niet te drinken en spoelen we weg met Nederlandse krentenbollen. In de rij
voor het toilet, nadat we drie rondjes om elkaar heen gedraaid zijn
doen we onze eerste ervaring op met de P-mate. Wat een uitvinding! We geven onze spullen af en lopen naar het startvak. De helikopters cirkelen boven de startstreep. We horen het startschot
niet, maar langzaam begint de massa in beweging te komen. We
zijn weg! Hand in hand over de streep maar daarna moet je het
toch zelf doen. De eerste miles gaan lekker. Elke mile is 1.6 kilometer en stiekem lijkt het korter. De hele route staan er mensen
langs de kant die iedereen uitbundig aanmoedigen, soms wel vijf
rijen dik. Het aantal goede doelen waar mensen voor lopen is eindeloos en foto’s van overleden dierbaren op de achterkant van
veel t-shirts zijn confronterend, vooral als het om kinderen gaat.
We komen bij de Tower Bridge, heel speciaal om die deinende
massa voor je te zien lopen over deze historische burg. Mile 13,
we zijn op de helft. Daarna door de Docklands naar Canary Wharf,
weer heel druk en extra feest met veel muziek. Het geeft je echt
vleugels. Een bord langs de kant zegt ‘Run like you stole something’. Dan lopen we weer langs de Theems, mile 22 is in zicht, de
beruchte 35 kilometer, waarna de marathon pas echt begint. Wat
duren die laatste miles lang, toch maar liever kilometers dan. En
dan, eindelijk, bij de Big Ben rechtsaf draaien we het pad op naar
Buckingham Palace. Kan het mooier? Daar finishen na 26.2 miles
of 42.195 meter. Armen omhoog voor de foto. We zijn blij en trots
als we de finish passeren. We did it! Een overwinning voor onszelf en voor Kika, want het eindsaldo bedraagt maar liefst 2.407,38
euro. Lieve sponsors, dank jullie wel!
Carola van Limborgh en Janny Stoke

Skatecontest
Heemstede - Nog niet heel lang
geleden had Heemstede een rijke skateboard cultuur. De skatescéne in Heemstede wordt
door Casca en jongerencentrum
Plexat nieuw leven ingeblazen
met een maandelijkse skate contest op het nieuwe skateplein op
Sportpark Groenendaal. Maar de
skaters kunnen ook bijvoorbeeld
met de Plexat-bus op skate tripjes naar dikke parken in Nederland maken. Of zelf een extra
ramp in elkaar knutselen die we
op de wedstrijddagen kunnen
gebruiken. Misschien heb je zelf
nog ideeën? Mike D. van Plexat
heeft bij de Skate Contest gezien
dat de Heemsteedse skaters lekker hun ding komen doen.
Op zondag 10 juni wordt een
‘dikste trick’ gehouden van 12
tot 14 uur. Grote sponsor van
de skatecontest is skatewinkel
Revert uit Haarlem. Zij hebben
gezorgd voor een prijzenpakket.
De volgende datum: 8 juli.

Gratis Hollandse Nieuwe
happen bij Waasdorp
Regio - De nieuwe Hollandse
haring is woensdag 6 juni tussen 12.00 en 13.00 uur gratis te
proeven bij Visspecialist Nico
Waasdorp aan Halkade 27-31 in
IJmuiden. Het is die dag ook de
start van het nieuwe haringseizoen in IJmuiden. Altijd een memorabele dag, waarop het eerste
vaatje Hollandse nieuwe wordt
geveild voor een goed doel. Bij
Nico Waasdorp is het die dag
ook de start van een Visculinair
magazine, een smaakvolle glossy die veri maal per jaar zal verschijnen. Dit magazine is alleen
te koop bij de betere visdetaillisten in Nederland.
Visculinair Magazine telt circa 50
pagina’s en staat boordevol in-

formatie over visculinaire zaken,
zoals interviews met chef-koks,
lekkere visrestaurants, interessante achtergronden en natuurlijk heel veel heerlijke recepten
en tips voor het bakken, braden,
stomen en koken van vis. In het
eerste nummer is er een speciale rol weggelegd voor de nieuwe haring. Daarnaast vindt men
in deze eerste editie onder andere een interview met tv-presentator Wouter Klootwijk, barbecuën met vis en een artikel over
de duurzaamheid van de Nederlandse visserijsector.
Shantykoor Grace Darling zal
tussen 12.00 en 13.00 uur aanwezig zijn om de feestelijkheden
te verhogen.

pagina 14

30 mei 2012

Open Huizenroute
ERA-makelaars op 9 juni

Actieve evenementen tijdens Feestweek Bennebroek

Stiletto Run en Wipe Out
en nog véél meer…
Bennebroek - Wie heeft de Fastest Heels in Town M/V? Doe
mee (of kom kijken) tijdens de Stiletto Run die op zondag 10
juni wordt georganiseerd tijdens de Feestweek van Bennebroek. Dit leuke evenement is de laatste jaren een ware hit
aan het worden. Ook Bennebroek heeft nu zijn eigen high
heels event! De hak moet minimaal 7 cm hoog zijn en het parcours is 100 meter. Wie het hardlopen op hoge hak niet ziet
zitten kan meedoen aan nog een hilarisch evenement: de Skischoen Run. Mag ook op schaatsen worden volbracht maar
niet op snowboardschoenen. Ook hier geldt wie het snelst de
100 meter aflegt maakt kans op mooie prijzen. Voor beide activiteiten zijn prijzen te winnen! Daarnaast is het voor het publiek natuurlijk erg leuk om te zien.
Inschrijven voor beide runs kan op het veld (feestweekterrein
Bennebroekerlaan) vanaf 13.30 uur. Start eerste race is 15.00
uur. De hoofdprijs is een weekend rijden in een Renault Twizy!
Er zijn diverse categorieën om
‘in te scoren’. Prijzen worden beschikbaar gesteld door Renault,
Soellaart Outdoor en Wintersport (onderhoudsbeurt ski’s),
Mes Amis Heemstede (cadeaubon), Pretty Woman Bodyfashion
(cadeaubon), Nathalie Kraaijveld
Sieraden (armband) en Corina
Biemans (kinder) fysiotherapie
(massage).
Wipe Me Out Run
Een ander actief evenement dat
ook zeer leuk is voor de toeschouwers is Wipe Me Out. Wie
heeft het sterkste team? Welk
team kan alle gevaren doorstaan? Wie is niet vies van een
beetje modder en een nat pak?
Wie krijgt een veeg uit de Bennebroekse pan tijdens het spectaculaire Wipe Me Out Run op
zaterdagmiddag 9 juni?

Iedereen kan meedoen met een
team (5 tot 10 personen vanaf 7 jaar) en de strijd aangaan
met andere die-hards in een ware slijtageslag. Wie weet met je
eigen clubteam of een vriendenteam. Of de voetballers tegen de
hockeyers, 2 klassen, scholen of
zelfs families tegen elkaar, de
ondernemers tegen de ambtenaren, of 2 straten die de strijd met
elkaar aangaan. Het gaat om het
teamgebeuren, doorzettingsvermogen, maar vooral ook om heel
veel plezier.
Dit wordt een spektakel waar
nog jarenlang over wordt nagebabbeld.
Informatie op de website:
www.feestweekbennebroek.nl.
Er zijn 3 categorieën:
• Familie run (meedoen is belangrijker dan winnen)

• Competitie run (winnen is ook
erg belangrijk…)
• Business run (als je als bedrijf
wil schitteren).
Open inschrijving
Bij de open inschrijving geldt
‘wie het eerst komt, wie het eerst
maalt’. Zorg dus dat je er op tijd
bij bent! Sluiting van de open inschrijving is op 9 juni 2012 om
12.45 uur.
Programma
12.00 uur Start open inschrijving
en verkenning van het parcours
12.45 uur: Sluiting open inschrijving 14.00 uur: Start 1e “Wipeout” run 16.30 uur: Einde 17.00
uur: Huldiging van de winnaars
1e “Wipeout” run.
Het parcours
De volgende onderdelen worden
uitgezet:
• Wipeout • Hindernisbaan (14
meter) met een net • Zeephelling • Kruipnetten • Evenwichtsbalk • Modderbaan • Loopmatten
over het water.
Vragen? Mail: info@bennebroeksefeestweek.nl.
Uiteraard heeft de Feestweek
nog veel meer in petto. Naast
‘doe-activiteiten’ biedt de organisatie traditiegetrouw veel muzikale optredens en natuurlijk de
braderie en dansshows. Teveel
om op te noemen, maar op de site kunt u het volledige programma bekijken: www.feestweek.nl.

Heemstede - Het is een van
onze nationale hobby’s: huizen. Net zoals voetbal en auto’s is het een onderwerp
dat op geen borrel, etentje of
feestje ontbreekt. Iedereen wil
uiteindelijk ook wel verhuizen,
als het juiste huis op het juiste
moment vrij komt en je het ook
nog kunt betalen. Kortom een
Open Huizen Route is zo’n dag
waarop al die zaken zo maar
eens bij elkaar kunnen komen.
“Er is niets leukers dan huizen kijken! Daarom ben ik ook
makelaar geworden”, lacht
ERA-makelaar van den Putten. “Mensen kopen geen optelsom van bakstenen, kamers
en deuren, maar een thuis. Ze
zijn op zoek naar het gevoel
dat een huis hen moet geven.
Dat staat nu net niet op een
foto. Er is maar één manier om
erachter te komen welk huis
dat gevoel geeft. Er op af dus,
tijdens de Open Huizen Route.
Op zaterdag 9 juni is er weer
een. Tussen 11 en 15 uur kun
je huizen komen kijken in het
hele land.”
Waarom is de Open Huizen
Route zo populair? “Om verschillende redenen. Het is
makkelijk en snel. Je hoeft
geen afspraak te maken, kijkt
van tevoren op era.nl welke huizen meedoen, je rijdt
er naartoe en je belt aan. De
verkoper laat je binnen en je
kijkt kort rond. Dat befaamde
gevoel waar je naar op zoek
bent overvalt je binnen de eerste drie minuten of helemaal
niet. Zo ja, dan maak je een afspraak met ons voor een bezichtiging in alle rust, waarin je
op je gemak het hele huis kunt
doorlopen in je eigen tempo.
Zo niet, dan draai je om en ga
je zonder al te veel plichtplegingen door naar het volgende
huis op je route.”
“Dat doe je niet zo gauw bij
een reguliere bezichtiging tijdens kantooruren. Daar maak
je de hele bezichtiging voor
de beleefdheid af, ook al weet
je dat het niets wordt. Zonde van ieders tijd! Bij een reguliere bezichtiging moeten
er vaak veel agenda’s wor-

den getrokken: makelaar erbij, verkoper liefst niet thuis en
dus ook diens huisdieren naar
een oppas, de kijker moet vrij
nemen van zijn werk. Nogal
een gedoe met het grote aanbod van tegenwoordig. Zo ga
je snel door je verlofdagen
heen, met een gemiddeld aanbod van 28 huizen per koper.
Op zo’n zaterdag is het voor iedereen ontspannen: snel even
speeddaten met een paar huizen en wie weet zit de topper
er tussen! Tip: laat eerst uitrekenen wat je bestedingsruimte is. Met de huidige financieringsregels kan die waarde soms anders uitpakken dan
je dacht! Dat kan ook bij onze erkende hypotheek adviseur Hans Nelissen. Met hem
kunt U uiteraard een afspraak
maken op telefoonnummer
023- 528.87.00. Ons kantoor is
op 9 juni a.s. ook geopend van
11.00 uur tot 15.00 uur. Want
mocht er een woning bij zijn
die U belangstelling heeft gewekt dan kunt U op ons kantoor een uitgebreide brochure ophalen en een vervolgafspraak maken met de verkopend makelaar, eventueel in
het bijzijn van Uw eigen aankoopmakelaar. Want met de
veranderde marktsituatie loont
het zeker weer de moeite om
een aankoopmakelaar te nemen. Ook daarvoor kunt u op
ons kantoor terecht. Ons kantoor aan de Bronsteeweg 45,
tegenover de rotonde, is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 8.45 uur tot
17.15 uur.’’
ERA-makelaars organiseren
al sinds 2000 landelijke Open
Huizen Routes. U ziet op www.
era.nl of op www.vandenputten.com bij welke huizen u terecht kunt. Meeproeven van
de voorbereidingen en de dag
zelf kunt u via www.facebook.
com/ERAopenhuizenroute. Alle ERA-makelaars in Nederland zijn aangesloten bij de
NVM. In Nederland en België
zijn gezamenlijk zo’n 250 ERAmakelaars. Wereldwijd zijn er
ERA-makelaars actief in een
kleine 45 landen.

Foto: Sportservice Noord-Holland.

Aandacht voor sporten met astma of COPD
Regio - Sporten en bewegen is
goed voor de gezondheid, zowel voor mensen met als zonder een chronische aandoening.
Ook voor mensen met longproblemen zoals astma en COPD
is bewegen goed en nog leuk
ook. Sportservice Noord-Holland
kan mensen met dit soort aandoeningen helpen om de juiste
sportmogelijkheid te vinden.
Regelmatig bewegen zorgt voor
een verbeterde conditie en spierkracht en levert nieuwe sociale contacten op. Zelfs de adem-

halingsklachten kunnen bij deze doelgroep verminderen door
middel van beweging. Echter
moeten mensen met longproblemen wel extra opletten wanneer
zij gaan sporten. Aangezien er
klachten als benauwdheid, kortademigheid, piepend ademhalen en hoesten kunnen optreden
is het belangrijk dat er deskundige begeleiding aanwezig is bij
de sportactiviteit. Deze zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen die lange tijd niets hebben
gedaan rustig beginnen.

Op www.aangepastsporten.info vindt u een overzicht van alle
sportmogelijkheden voor mensen met een beperking.
Wilt u meer informatie over mogelijkheden op gebied van sport
voor mensen met ademhalingsproblemen of andere beperkingen, dan kunt u contact opnemen met de regiomedewerker
Aangepast Sporten in Amstel &
Meerlanden; Wikke van Stam,
via 023-5575937 of wvanstam@
sportservicenoordholland.nl.
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Van `t Hof Wonen op
het Wilhelminaplein
Heemstede – Al zeventien jaar
heeft John-John van `t Hof een
meubelstoffeerderij op het Wilhelminaplein 20 in Heemstede. Een oud ambacht dat zich
in steeds grotere mate mag verheugen op belangstelling. Stoelen, banken, sofa`s, ze krijgen een nieuw gezicht en kunnen weer jaren mee. Duurzaam
en een betaalbaar alternatief.
Het resultaat is veelal beter dan
nieuwe koop.
Van `t Hof is gespecialiseerd in
het opmaken van antieke zitmeubels op ambachtelijke wijze. Hiervoor worden authentieke
materialen zoals jute singels, veren, kokos, crin en jute doek gebruikt. Voor moderne meubelen
de moderne vulmaterialen zoals comfortabel polydons, polyether en verschillende soorten
koudschuimen. Met veel vaste
klanten uit de hele regio Kennemerland. Tevreden klanten praten trots over het handwerk dat
John-John nu weer geleverd
heeft. Kim Voorham, bekend van
de Camplaan, is nu met John-

John van `t Hof, na een tijdje wonen in Bennebroek, weer terug
op het zo vertrouwde Wilhelminaplein. De bovenwoning van de
stoffeerderij was jaren verhuurd
aan een stel dat weer terugkeerde naar Californië. In de huurperiode waren ze dikke vrienden
geworden. Kim en John-John
hebben dan ook enige malen in
Californië een kopje koffie gehaald.
Tijd om nu een langgekoesterde
droom waar te maken. De meubelstoffeerderij uitbreiden met
een woonwinkel. Zaterdag 2 juni is de winkel echt klaar, zit zoon
van negen maanden, Vesper, aan
de directietafel en staat die tafel
vol hapjes en drankjes voor ieder die deze feestelijke opening
wil meemaken. Gelijk een nieuw
gordijn, vloerbedekking, of een
design lamp uitzoeken mag ook.
Want Kim en John-John hebben
toch mooie woninginrichtingsproducten uitgezocht!
De hele stalencollectie meubelstoffen is vernieuwd. Gordijnstoffen van Designers Guild

en de Ploeg. Dus hoogwaardige meubel- en gordijnstoffen,
kussens, plaids, quilts, vloerkleden, tassen, bad- en handdoeken, behang en Palm-shutters.
Ook nog eens in een kinderlijn,
waar de kleine Vesper niet van af
kan blijven. Lampen van LampAtelier, Heemsteeds Design van
een atelier aan de Zandvoortselaan, Kim heeft de lampen in
huis. Lloyd Loom meubelen van
Vincent Sheppard. Oude techniek van gevlochten meubelen in
een collectie van sfeervolle klassieke en moderne vormgeving.
Ze houden alles in eigen hand,
afleveren en monteren doen ze
zelf, geen onbekenden over de
vloer. Zet tot slot een Yankee
Candle op tafel en geniet van de
zo natuurlijkmogelijke geuren.
Verslavend lekker! Kim en JohnJohn voelen zich al helemaal
thuis in de woonwereld, waar
ze u ook deelgenoot van willen
maken. Kom kijken op het Wilhelminaplein 20, de winkel met
woonleven!
Ton van den Brink

Heemstede - Op 8 juni vindt
op College Hageveld in Heemstede een Hageveld4Oeganda
dag plaats. Een hele dag in het
thema van onderwijs in Oeganda. Alle klassen proberen door
middel van verschillende activiteiten (van sponsorlopen tot
gebakken cakejes) geld op te
halen voor beter onderwijs in
Oeganda. Iedereen is op deze
bijzondere dag welkom en kan
zo een eigen kleine bijdrage leveren. Paul Tiessen en Margot
Rakers mochten drie maanden
geleden zelf een kijkje nemen
in Oeganda.
Om de drie jaar stuurt College Hageveld iemand naar een
ontwikkelingsland waar Edukans haar projecten heeft.
Edukans is een organisatie die
door middel van projecten onderwijs in ontwikkelingslanden
verbetert. Na een lang sollicitatieproces mochten van het Hageveld twee leerlingen mee.
“Het is nog als gisteren dat ik
het vliegtuig uitstapte en een
muffe, warme lucht voelde”,
vertelt Margot. “Bij aankomst
ging Paul door naar Soroti en
ik zat samen met twintig andere leerlingen in Lira. De eerste
dag in Lira gingen we al meteen naar een basisschool. Ik
stapte met verbazing het eerste klaslokaal binnen. Er zaten
wel meer dan 150 leerlingen in
een lokaal dat even groot is als
een lokaal hier in Nederland!
Met open mond heb ik zitten
luisteren naar een les waarin
een broedmachine werd uitgelegd. Ik zat achterin het lokaal
en zag dat de leerlingen met
z´n vijven op een schoolbankje zaten en dat er 1 schriftje op
tafel lag. Wat een verschil met
onze scholen hier in Nederland!”

Als gehandicapt kind heb je
geen enkele kans in Oeganda.
Gehandicapte kinderen worden gezien als een straf van
God en worden heel slecht behandeld. Dit gebeurt ook bij
gehandicapte leerlingen op
school. Ook meisjes en vrouwen hebben een moeilijke positie. Meisjes worden onderdrukt en worden vaak uitgehuwelijkt voor koeien. Dit is ook te
zien in het onderwijs. Meisjes
kunnen vaak hun school niet
afmaken en hebben geen diploma. Door geld gebrek gaan
sommige meisjes de prostitutie in. Ouders zien hun kinderen als bron van hun inkomen
en vinden dat belangrijker dan
een opleiding.
Alhoewel het basisonderwijs
gratis is, is het voor veel leerlingen nog te duur om boeken, schriften en uniformen te
kopen. Margot: “In de klas zag
ik ook nauwelijks schriften
liggen en de kinderen hadden vaak versleten uniformen
aan.”
Na afloop van haar reis heeft
Margot op school presentaties
gegeven over haar ervaringen
in Oeganda. Het feit dat elke
klas met open mond naar haar
verhaal zat te luisteren, deed
haar goed. Margot: “Door de
presentaties worden leerlingen
zich ervan bewust wat er moet
veranderen en wat zij daarvoor
kunnen doen op 8 juni.” Al het
geld dat College Hageveld inzamelt gaat rechtstreeks naar
Edukans. Graag nodigt Margot
u uit om deze bijzondere dag
met haar te delen!
Voor meer informatie kunt u
terecht op de website:
www.hageveldhelpt.nl/.

Fietsbrug over de Houtvaart komt er toch
Regio - De gemeente Bloemendaal is overstag en trekt 100.000
euro uit om de overgang van
fietsers en wandelaars over de
Houtvaart mogelijk te maken.
De door alle betrokkenen gewenste locatie van de brug in de
meest zuidelijke richting is door
Bloemendaal verworpen en men
kiest nu voor een oversteek meer
naar het noorden. Hiermee komt
Bloemendaal de bewoners tegemoet die bij een zuidelijke variant vreesden voor parkeerdruk
door treinreizigers die hun auto
gratis en dicht bij de brug zouden parkeren. Het tegemoet ko-

men aan deze wens kost de gemeente wel 100.000 euro extra.
Had Bloemendaal deze stap, om
100.000 euro extra bij te dragen,
niet gezet dan had de Provincie
de knoop doorgehakt en was er
gekozen voor de meest zuidelijke variant en dat wilde Bloemendaal kost wat kost voorkomen.
Bloemendaal had verwacht dat
de meerkosten mede door Haarlem en Heemstede gedragen zou
worden. De gemeente Heemstede hield steeds vast aan de
meest zuidelijke verbinding en
zag geen aanleiding om mee te
betalen aan een oplossing die zij

niet wenste. Doordat Bloemendaal nu het gehele extra bedrag
voor haar rekening neemt hoeft
Heemstede niets bij te dragen.
Het overgrote deel van de totale kosten (brug en een nieuwe
fietsroute) wordt gedragen door
de Provincie met bijdrages van
Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De bewoners van het
Vogelpark zijn minder gelukkig.
Zij hadden gehoopt op een verbinding vlak bij hun wijk, zodat
de kinderen die in Bloemendaal
naar school gaan een snelle en
veilige verbinden zouden krijgen.
Eric van Westerloo

Margot met haar buddy Beatrace.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 3 juni ds. A.Drost uit Amsterdam de
viering om 10.00 uur. Er is Kom in
de Kring (0-9 jaar).

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 3 juni
begint de dienst in de Petrakerk
aan de Limburglaan 3 om 10.00
uur. In deze dienst gaat voor br.
Tj.H. de Jong uit Zwolle. Er is kinderopvang voor de kleinsten en
Bijbelklas voor de kinderen van
de basisschool.
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donkere beigekleur, die iets
vaster is qua poederbasis en
perfect dekt voor wallen en
donkere kringen of uitspringende oneffenheden.

r’

‘na’

‘voo
Naam: Rosalie Patist
Leeftijd: 32 jaar
Woonplaats: in Castricum
Huidskleur: licht getint
Natuurlijke haarkleur: donker bruin
Haarkleur voor de metamorfose: bruin
Kleur ogen:blauw / groen
Rosalie persoonlijk:
Ze omschrijft zichzelf als spontaan, nieuwsgierig, geïnteresseerd, lief en soms iets onzeker.
Een spontane meid is ze zeker! Haar hobby’s zijn: lezen, kletsen
en shoppen als ze tijd heeft, want als trotse moeder van twee
kids: dochter Yara en zoontje Robin, kan het soms best een race
tegen de klok zijn. School, dansen, zwemles, ze heeft weinig tijd
voor zichzelf.
En zoekt dan ook een nieuwe coupe waar ze weinig aandacht
aan hoeft te besteden.
Rosalie is kinderverpleegkundige en is natuurlijk dol op haar eigen kinderen. Ze doet graag leuke dingen met ze. Het liefst gaat
ze op vakantie naar Italië! Ze is gek op het land om de mooie
omgeving, het lekkere eten en de vriendelijke mensen. Deze vakantie staat er iets anders in de planning, ze gaat met haar gezin
en schoonfamilie een cruise maken naar Noorwegen!
Wij vroegen Rosalie wat ze nog heel graag zou willen doen in
haar leven. Haar antwoord was: TROUWEN! Over 5 jaar: hoopt
ze dat ze nog net zo gelukkig is als dat ze nu is.

Ook zo’n metamorfose winnen?
Loopt u dan vóór 15 juni binnen bij Hair & Beauty
Lounge Heemstede en vraag naar het inschrijfformulier
aan onze receptiebalie. Ook voor gratis persoonlijk advies van één van onze REDKEN 5th Avenue stylists of
make-up artists bent u van harte welkom!
Blekersvaartweg 14 A, 2101 CB Heemstede,
tel: 023-5474435.

Haar
Kleur:
Rosalie heeft van nature een donkere haarkleur en een olijf
kleurige huid. Om haar haar wat meer leven te geven hebben
we besloten verschillende nuances in het haar te brengen. Een
as-kleur highlight, een lichtere highlight en op de rest van het
haar een verf-spoeling. We hebben daarvoor een REDKEN Shades kleuring gebruikt. Dit is een semi-permanente glanskleuring
met zo min mogelijk schadelijke stoffen, die het haar een schitterende glans geeft en natuurlijke nuances in het haar brengt
zonder het haar veel te beschadigen. De combinatie van de
highlights en de glanskleuring zorgen voor een verfrissend resultaat waardoor het haar van Rosalie er weer sprankelend en
levendig uitziet!
Model:
De meest ideale vorm van het gezicht is een ovale vorm. Op een
ovale vorm kun je namelijk bijna alle soorten kapsels toepassen.
Rosalie had vrijwel één lengte in haar haar, waardoor het haar
sluik in haar gezicht viel. Omdat ze eigenlijk behoorlijke krul
heeft, hebben we haar haar in een pittige boblijn geknipt die
schuin naar voren loopt. En de achterkant iets opgeknipt met
laagjes erin. Hierdoor krijgt haar haar de kans om te krullen,
waardoor er een nieuwe frisse coupe ontstaat.
Door de lengte aan de voorkant kan ze het nog wel makkelijk in
een staart dragen. Ze hoeft s‘ochtends als ze haar haar gewassen heeft alleen een beetje krullen te knijpen, een beetje mousse erin te doen en haar haar door ondersteboven te hangen iets
te drogen. Zo heeft ze er zo min mogelijk werk aan, en het zit altijd vlot! Wat goed bij Rosalie past.

Make-up
Basis:
Rosalie heeft van nature een olijf-kleurige huid. We hebben hiervoor als foundation de summertouch Gold van La Biostetique
gebruikt. Het is een lichte foundation en poederbasis inéén die
zich vermengt met de huid en bijna niet voelbaar is. Je voelt dus
bijna niet dat je make-up draagt en dat is heel fijn. En dit terwijl
het een schitterende intense dekking geeft.
Voor onder de ogen hebben we een correcteur gebruikt in een

Ogen:
Omdat we Rosalie haar
mooie blauwe ogen naar voren willen halen, gebruiken
we een petrolkleur kohlpotlood dat we later vervagen
om de ogen zacht te houden
maar toch te accentueren.
Die meest ideale vorm van
de ogen is een amandelvorm. Daar werken we dus
altijd naartoe.
Rosalie heeft van nature schitterende ogen waarbij de ronding van de ogen
bij de neus wat breder zijn
en de buitenkanten iets aflopen. We creëren de amandelvorm door het potlood
aan de buitenkanten van het
ooglid iets dikker aan te zetten dan aan de binnenkanten. We hebben als basis
een grijze parelmoer kleur
aangebracht op het ooglid.
Daarna een taupe kleur aan
de buitenkant van het ooglid
en in de arcadeboog.
Omdat de wenkbrauwen van
Rosalie weinig dicht tegen
het oogbed liggen, gebruikten we vooral lichte tinten op
haar ogen.
Onder de wenkbrauwen
hebben we een highlight
kleur aangebracht die de
ogen een liftend effect geeft.
En op de wenkbrauwen een
speciaal wenkbrauwenpotlood, in een natuurlijke grijsbruine tint die we met een
borsteltje hebben vermengd
met de haartjes.
Blush:
Om de wangen van Rosalie
iets omhoog te duwen hebben we een rood-bruin kleurige blush aangebracht in
de vorm van een maan, van
ooghoogte tot aan het puntje
van de neushoogte. Ze krijgt
op deze manier een frisse blos om haar wangen die
niet overheersend is maar
haar gezicht net iets accentueert. Omdat Rosalie best
een donkere huiskleur van
zichzelf heeft, hebben we
een blush gebruikt die donker genoeg voor haar is
Lippen:
Less is more. Omdat Rosalie mooie volle lippen heeft
gebruiken we alleen een lippotlood op haar lippen en
een beetje Gloss met een
peach sparkle erin om ze
een mooie glans te geven.
Dit om de aandacht van haar
sprekende ogen niet weg te
trekken.
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Muzikale explosies en
lachsalvo´s in de Luifel

tijdens feestweek
Films bij Casca Koffieconcert
Bennebroek - Op zaterdag 9 ge nummers. Het koor bestaat
Heemstede - Op woensdag 6 juni draait er een vrolijke
romantische dramafilm bij Casca op het grote scherm in de
theaterzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Deze film
is een klassieker in een modern
jasje. Op donderdag 7 juni draait
er een romantische komedie in
de Luifel. Audrey Hepburn zorgde met haar uitstraling in deze film - de rol beschouwde ze
als één van de hoogtepunten uit
haar carrière - voor het succes in
Amerika en Europa. Naar de gelijknamige novelle van de Amerikaanse schrijver Truman Capote.
U kunt bellen naar 023-5483828
(op werkdagen tussen 9 en 12
uur) voor informatie en/of om te
bespreken. Aanvang film 20.00
uur, entree 5 euro. Het hele programma staat op www.casca.nl.

juni organiseert Welzijn Bloemendaal samen met de Bennebroekse ouderenorganisaties een gezellige ochtend in
de feesttent op de Geitewei van
Bennebroek.
Dankzij de grote belangstelling
in de afgelopen jaren vormt het
koffieconcert, voorheen seniorenochtend, een jaarlijks terugkerend onderdeel tijdens de
festiviteiten van de Feestweek.
De organisatie verheugt zich
ook weer op uw komst.
Voor u gaat optreden het koor
Harlem Nocturne uit Haarlem.
U kent hen vast wel van het
uitverkochte kerstoptreden afgelopen december in het Trefpunt. Het ruim 60 leden tellende koor zingt bekende Nederlandstalige en Engelstali-

ruim 20 jaar en zingt vier- tot
zevenstemmig. Het koor is onder leiding van dirigent Geert
Bremer. Hij is afgestudeerd aan
het conservatorium voor orgel
en piano en stelt speciale arrangementen samen voor Harlem Nocturne. Bekijk de website: www.harlemnocturne.nl
De feesttent is op zaterdagochtend vanaf 9.30 uur geopend
en het programma duurt van
10.00 tot 12.00 uur. U wordt
ontvangen met een kopje koffie of thee en in de pauze krijgt
u nog een consumptie aangeboden. Indien het niet mogelijk is om zelf vervoer te regelen, dan kunt u contact opnemen met welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek, tel. 0235845300.

EK op
groot scherm
Heemstede - De wedstrijd
Nederland tegen Denemarken met al je vrienden en familie op een groot scherm bekijken? Het kan op zaterdag 9
juni bij Casca in de Princehof,
Glipperweg 57 in Heemstede.
Er wordt een mini-poule gehouden, waarmee leuke prijsjes te winnen zijn.
Op zondag 17 juni is de wedstrijd Portugal – Nederland
ook op het grote scherm te
zien.

uitvoering slaagde binnen de gestelde tijd. Gelukkig voor de Wereldband was het daarna pauze
om even uit te blazen.
Na de pauze werd een opera op
een trampoline uitgevoerd, gevolgd door een koperen blaassectie waar de bandleden in het
begin even last hadden van hun
‘eigen blaassectie’. Een eigenzinnig flamenco-arrangement volgde, ook wel Chopins flamencovakantie genoemd.
Hoogtepunt was toch wel de tapdansbattle, die bewees dat je
kunt tapdansen op verschillend
schoeisel. En dan wordt door de
Wereldband ook daadwerkelijk
geen enkel soort schoeisel geschuwd. Het publiek was getuige
van een weergaloze tapdansact
op schoenen, klompen, schaatsen en ten slotte ski’s, gebracht

De aftrap van de show werd gegeven door een druk op een
bromtol en het vuurwerk was
begonnen: een folkloristisch eigenzinnig fluitarrangement van
Berdien Stenberg, een humoristische dansende oma op pumps
op opzwepende muzieknoten,
gevolgd door een ritmisch arrangement op stuiterballen. Erg origineel en goed over nagedacht.
Een country en western arrangement vanuit een schommelstoel en vanuit een zadel van
een stokpaardje dat eindigt op
een springveer. Een muziekstuk met een uitgekookte muzikale snelkookpan. Briljant! Maar
de meest in het oog springende
act was toch wel een indrukwekkende muzikale marathon op 28
verschillende instrumenten binnen 3,5 minuut, waarbij je als
muzikant wel een goede conditie dient te hebben. De virtuoze

met een gedoseerd maatgevoel
en met humor, heel veel humor!
‘Proeftijd II’ in de Luifel was een
geslaagde test en een waar genot om te beleven en om naar
te kijken. Een aaneenschakeling
van originele acts die bol staan
van humor, muzikale virtuositeit en diversiteit. De Wereldband
bewijst hiermee wederom dat ze
een eigen oneindige inventiviteit
in huis hebben, waarmee ze het
publiek op een boeiende en creatieve wijze op sleeptouw nemen.
De Wereldband is op donderdag
5 en vrijdag 6 juli nog te zien in
het openluchttheater Caprera in
Bloemendaal, samen met cabaretière Brigitte Kaandorp in de
voorstelling ‘Kaandorp volgens
de Wereldband’. Meer informatie over deze en andere voorstellingen is te vinden op de website
www.wereldband.nl.
Bart Jonker

Klassiek concert in Bosbeek

Gewond na kopstaart-botsing
Regio - Bij een kop-staartbotsing aan de Zandvoortselaan
in Bentveld zijn twee personen
gewond geraakt.
Maandag aan het einde van de
middag reden twee vrouwen van
23 en 42 jaar uit Amstelveen en
Hoofddorp achterop een file die
ze te laat zagen. Beiden zijn met
nekletsel naar het ziekenhuis
gebracht.

Heemstede - Theater de Luifel stond weer op zijn kop afgelopen zaterdag 26 mei, waar de
Wereldband met de voorstelling ‘Proeftijd II’ werkelijk alles
uit de kast haalde. Een kast vol
met muziekinstrumenten, creatieve vondsten, humor en een
adembenemende marathon. En
dit alles perfect uitgevoerd door
slechts een 5-koppige cast, waar
het aanwezige publiek met volle
teugen van genoot.
En dan is ‘Proeftijd II’ nog maar
een voorproefje van de officiële voorstelling ‘Playground’, die
in oktober aanstaande in première gaat. Deze try-out was al
zo spectaculair, dat de omschrijving ‘try-out’ nauwelijks nog van
toepassing is. ‘Muzikaliteit met
een hoofdletter M en een brede
grijns’ is een betere beschrijving.

De kapel van Bosbeek.

Heemstede - Zondagmiddag 3
juni komt Amaia Oses een piano concert geven in de kapel van Bosbeek op de Glipper
Dreef. Aanvang: 15.00 uur. Toegang gratis.
Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Bosbeek krijgt dit concert
aangeboden door Stichting Musicians Worldwide. Dankzij sponsoring is deze stichting in staat
om jonge getalenteerde musici
in zorgcentra te laten spelen. Tegelijkertijd doen de musici con-

certervaring op. Voor 2012 zijn
nog 2 andere concerten op de
zondagmiddag, namelijk 2 september (in plaats van 5 augustus) en 4 november. Buurtbewoners van Bosbeek worden uitgenodigd om samen met de bewoners te genieten van deze concerten. Bezoekers kunnen bovendien gebruik maken van de
faciliteiten van het restaurant.
Voor een maaltijd graag reserveren via de receptie van Bosbeek:
023 – 8929900.
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Winkelstraat Jan van Goyen
verandert op zondag 3 juni
a.s. weer in een

KUNSTPODIUM

In de gezellige Jan van Goyenstraat presenteren ongeveer 90 kunstenaars uit heel het land
unieke creaties. Door de veelzijdigheid en variatie in het gepresenteerde werk is deze kunstmanifestatie aantrekkelijk voor de kunstgeinteresseerde, maar ook voor bezoekers, die
op ongedwongen wijze kennis willen nemen
van verschillende disciplines uit de beeldende
kunst. U vindt er beeldhouwwerk, sieraden,
keramiek, glastechniek en een keur aan schildertechnieken als olieverf, acryl en aquarel.
Ook is er een portrettekenares aanwezig waar
u zich of uw kind kunt laten vereeuwigen.
Een kleine impressie van het aanbod:
De foto op de poster is van Nelleke de Blaauw.
Nelleke de Blaauw is in Haarlem geboren als
een van de acht kinderen en de gelukkige
helft van een tweeling. en heeft met kinderen
gewerkt als spelleidster obeservatrice in het
kennemergasthuis. Later heeft zij 25 jaar in
een eigen elektrotechnisch installatiebedrijf
gewerkt als secretresse. In haar familie komt
tekentalent voor en zij raakte als kind al onder
de indruk van haar broers werk. paardenschilderij van mijn oudste broer en hoopte dat eens
te evenaren. Nadat zij diverse jaren cursus
heeft gevolgd voor aquarelleren, acryl en pastel heeft zij haar plaats gevonden bij Beeldende Kunstenaars van Zandvoort en Sjak Jansen
Beeldende kunstenaar in Haarlem. Haar inspiratie haalt zij uit vele uren in de natuur, vooral
duinen en strand en haar reizen naar de USA
en Ghana waar zij de St. Onderwijs Ondersteuning Ghana hebben in een arme wijk van Takoradi. Haar werk was te zien op diverse exposities o.a. De Ark in Haarlem. Galerie De Lage
Flank in Naarden Vesting, op diverse kunst
markten, Spaarndam, Jan van Goyestraat en
Kunstplein Bloemendaal.
Truus Naus uit Heel: “Mensen geven mij een
bijzonder gevoel.” De mens en de natuur, dat
zijn voor beeldend kunstenares Truus Naus
de ultieme inspiratiebronnen. Truus maakt abstract gestileerde beelden van klei of brons. In
haar ontwerpen staat altijd de mens centraal.
Truus Naus is al 35 jaar lang actief als kunstenares. Zij heeft diverse professionele opleidingen gevolgd en afgerond aan o.a. de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten te
Genk (België) en de Academie voor Beeldende
Kunsten aan de Hogeschool te Maastricht.
Herman van Loon uit Alkmaar Al zeker 35 jaar
experimenteert Herman met diverse materialen, zoals natuursteen, koper, hout, katoen,
zand en onmiskenbaar diverse soorten verf.
Van het koper in combinatie met katoen, zand
en verf ontstaan de zogenaamde materie schilderijen. In de laatste ontwikkelingen is het
koper vervangen en worden de schilderijen
opgebouwd uit hout en katoen (hard gemaakt
met zand en verf) De schilderijen zijn schitterend om te zien.
Tijdens de Kunstmarkt maakt u kennis met de
kunstenaars zelf. Ze geven graag uitleg over
hun werk. Voor eenieder die op zoek is naar
een kunstwerk voor thuis, op het werk, als geschenk of die slechts door nieuwsgierigheid
wordt geprikkeld is deze zondag zeker een bezoek waard. De tijden zijn van 11.00 tot 17.00
uur en de toegang is vrij.
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Shiatsutherapie bij de Lente
Heemstede – Twintig jaar geleden studeerde Nanda Sharon
af aan de Academie van Natuurgeneeskunde en vestigde
haar praktijk aan de Lentelaan in
Heemstede. In 1988 ging zij een
samenwerking aan met Saskia
Beukman, aanvankelijk met de
bedoeling om haar als opvolgster in te werken. Maar het liep
anders. De wens om hun cliënten meerdere therapieën aan te
kunnen bieden kreeg vorm toen
het pand van de buren vrij kwam.
Sinds april is Praktijk de Lente
voor Haptonomie, Osteopathie,
Reikie, EMDR Reflexzonetherapie geopend op de nieuwe locatie. Vanaf juni voegt Shiatsutherapeute Tamara de Boer zich bij
het team.
“Shiatsu betekent letterlijk druk
met de vingers in het Japans”,
zegt Tamara de Boer (35). “Ik behandel energiebanen in het lichaam met mijn duimen, elleboog en handen. Als ik bijvoorbeeld een probleem van de mild
onder handen neem, behandel ik
de hele mildmeridiaan inclusief

het been en de romp. Dat is het
verschil met acupunctuur, ik behandel de hele energiebaan en
niet alleen de punten. De Chinese geneeskunst is de basis van
alle Oosterse therapieën en kan
bogen op 5000 jaar kennis die
daar achter schuilt. In India is
daar de yoga uit voortgekomen.
Van oudsher ging je naar de acupuncturist als je al klachten had
en Shiatsu werd meer gezien
als preventieve geneeskunst.”
Tamara de Boer heeft een 3-jarige opleiding gevolgd om deze therapie onder de knie te
krijgen. “Van groot belang is
dat je de juiste diagnose stelt.
Je voelt in de buikstreek hoe
het met de organen gesteld
is en vormt een totaal plaatje van hoe iemand in elkaar zit.”
De aanpak sluit goed aan bij de
werkwijze van de holistische gezondheidstherapie van praktijk
de Lente. Daar wordt gekeken
naar wie je bent en wat ze voor
de cliënt kunnen doen. Ze staan
in hun visie voor een aanvulling
op de reguliere geneeskunde die

wordt toegepast door de meeste artsen. De behandelingen binnen de complementaire geneeswijze zijn gericht op het optimaliseren van het zelfhelend vermogen van de mens. Door deze stimulatie wordt het lichaam ondersteund in het genezingsproces.
Shiatsutherapie wordt toegepast ter verlichting van verschillende klachten zoals rugpijn, depressiviteit en angststoornissen.
Daarnaast behandelt Tamara de
Boer mensen die last hebben
van de bijwerkingen van chemotherapie. De therapie kan ervoor zorgen dat de misselijkheid
sterk verminderd en de patiënt
zich in het algemeen beter voelt.
“Ook zwangere vrouwen hebben er veel baat bij. Denk aan
ochtendmisselijkheid, vermoeidheid en rugklachten en is tevens
van toepassing ter voorbereiding
op de bevalling”, vertelt de therapeute. “Soms komen de partners mee, want die leer ik hoe ze
kunnen helpen als de weeën niet
goed doorlopen en hoe ze de

Spaarne
Kunstroute

Landgoed Leyduin is een prachtig voorbeeld van een historische
buitenplaats. (Foto: Landschap Noord-Holland).

Geniet van de rijke historie
van landgoed Leyduin
Heemstede - 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de historische buitenplaatsen. Zuid Kennemerland was al vroeg in de
geschiedenis een plek waar veel
rijken hun oog op lieten vallen.
Het landgoed Leyduin is er een
prachtig voorbeeld van. Op zondag 3 juni kunt u van 14.00 tot
15.30 uur met Margo Oosterveen van alles aan de weet komen over de interessante geschiedenis van dit landgoed.
Zin om mee te gaan? Aanmel-

den is noodzakelijk en kan via
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in. U kunt ook bellen
met 088-0064455. De kosten bedragen 6,50, Beschermers van
Landschap Noord-Holland betalen 3,50 en kinderen tot 12 jaar
3,50, van Beschermers 2,50.
Volg de Leidsevaartweg en neem
de afslag over het spoor. Verzamelen op het parkeerterrein van
Leyduin aan de Manpadslaan 1,
2114 BJ Vogelenzang.

Regio - Op 3 juni van 13 tot
17 uur vindt de Spaarne Kunstroute plaats. Langs deze route houden 26 galeries en ateliers maandelijks open huis. Zij
exposeren dan diverse vormen
van kunst. Het aanbod is gevarieerd: van abstract tot realistisch,
van beeldhouwwerk tot schilderkunst en van sieraden tot fotografie.
Tijdens deze editie is er speciale
aandacht voor de internationale
tekenwedstrijd “Grand Concours
de Dessin” bij Annabelle Rebière aan de Scheepmakersdijk.
De Spaarne Kunstroute loopt
door een historisch gedeelte van
Haarlem, vlakbij het centrum. Dit
stukje Haarlem kenmerkt zich
door de diverse monumentale pandjes met zeer fraaie oude
gevels en de trotse Amsterdamse poort.
De Spaarne Kunstroute vindt
plaats op iedere eerste zondag
van de maand van 13 tot 17
uur. In de maanden augustus en
september is er in verband met
de zomervakantie geen Spaarne Kunstroute. Meer informatie
vindt u op www.spaarnekunstroute.nl.

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

punten zelf kunnen behandelen.”
Voor meer informatie over de behandelingen van Tamara de Boer
telefonisch: 06-30024064.
Ter introductie geeft Tamara de
Boer bij praktijk de Lente een
korting op de eerste behandeling van vijf kwartier. Nieuwe cli-

enten betalen 35 euro in plaats
van het reguliere tarief van 42,50
euro.
Informatie:
www.praktijkdelente.nl. adres: Valkenburglaan
73, Heemstede. Telefoon: 0235470950.
Mirjam Goossens

Haarlem Interscholair
Toernooi (HIT) beeldend
Regio - Van dinsdag 5 juni tot en
met zondag 24 juni, tijdens openingsuren van de Bibliotheek, is
de expositie te zien van inzendingen van de categorie beeldend van het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT). De tentoonstelling is gratis te bezichtigen in Bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Leerlingen van scholen uit het
voortgezet onderwijs uit Haarlem en omstreken nemen jaarlijks deel aan het HIT in de disciplines dans, beeldend, toneel,
muziek, poëzie en kleinkunst.
In Bibliotheek Centrum wordt,
net als vorig jaar, het beeldend
werk geëxposeerd. Al het werk

Parkinsoncafé
Regio - Op donderdag 7 juni is er een Parkinsoncafé in
een zaaltje in de Parochiekerk, Professor Eijkmanlaan
48 te Haarlem van 14.00 tot
17.00 uur. Aanwezig zal zijn
Niels Bakker van Rdgkompagne uit Utrecht om informatie te geven over onder
andere computeraanpassingen. Hij neemt een aantal
laptops mee waarop het een
en ander kan worden uitgeprobeerd.
Het bedrijf is gespecialiseerd
in
computeraanpassingen voor mensen die fysieke problemen ondervinden
bij computergebruik. Nadere informatie bij Wil de Rijke,
023-5270927.

wordt beoordeeld door professionele juryleden. Uiteraard is
er dit jaar ook weer de publieksprijs. Iedereen is van harte uitgenodigd de tentoonstelling te
bezoeken en gelijk zijn of haar
stem uit te brengen. Stemmen
kan tot woensdag 20 juni. De
prijswinnaars worden op 22 juni om 16:00 uur bekendgemaakt
tijdens een feestelijke presentatie in de Doelenzaal van de Bibliotheek.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Dienst in
ziekenhuis
Regio - Zondag 3 juni is ds. dhr.
H. van Vliet om 10.00 uur voorganger tijdens de dienst in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door de cantores L. en
Th. Braak-Pedroli. Het is een
avondmaalviering.
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Brood en Spelen voor Heemstede
Heemstede – “Theater, daar is
niets elitairs aan. Theater is voor
iedereen!” Aldus Iris Haeck, programmeur van Stichting Podium Oude Slot (SPH). Zij sprak
de woorden tot een aardige opkomst tijdens de Open Dag
van het Podium, die afgelopen
maandag Tweede Pinksterdag
werd georganiseerd in en buiten de Oude Kerk op het Wilhelminaplein.
Het weer was behoorlijk aangenaam deze dag, maar het was
absoluut geen straf om enkele uren in de mooie kerk door te
brengen. Daar werden tussen elf
uur en half drie ’s middags korte optredens verzorgd waardoor
de toehoorders een indruk kre-

gen van het programma voor komend theaterseizoen. En dat is
echt de moeite waard, vonden
alle aanwezigen. Klassieke muziek, kleinkunst, theater, cabaret
en lezingen. Podium Oude Slot
biedt een gevarieerd programma dat voor iedereen wel iets
van zijn gading heeft. Jammer
dat het publiek doorgaans wat
ouder is want er moeten toch
ook cultuurminnende jongeren
zijn in Heemstede. De uitvoerende artiesten vertegenwoordigen vaak de jongere leeftijd. Dat
moet vast goedkomen na het bekijken van het keurige verzorgde
programmaboekje. Jong en oud,
voel u aangesproken tot het culturele aanbod van het Oude Slot!

Dat is de boodschap die opkomt
na het beleven van de Open Dag,
maandag. Maar Iris Haeck verwoordde het misschien nog het
meest treffend: Brood en Spelen!
Tijdens de Open Dag, in het zonnetje naast de kerk geopend
door voorzitter Hans Levelt, passeerde zoals gezegd een gevarieerde greep de revue. Zo kon het
publiek de kijk op geld door Dette Glashouwer tot zich nemen.
Met veel verve bracht Glashouwer onder de aandacht dat het
in het leven toch verdraaid vaak
om ‘money money’ gaat. “Meer,
meer meer”, schreeuwde theatermaakster de kerk in. Onderwijl statistieken meegevend als
‘bij een jaarsalaris van 58 duizend euro schijn je op je top van
tevredenheid te zijn; daarna wil
je steeds meer.” Haar grappige
voorstelling bevat overigens ernstige (en minder ernstige) feiten
over geld en zijn geschiedenis.
Niet gek dat Glashouwer ook bij
banken voorstellingen geeft. Ook
dus in het Oude Slot, op woensdag 27 februari.
Angela Merkel, wie kent haar
niet. Nee, zij kwam niet ten tonele maandag, maar Duitslandcorrespondent Margriet Brandsma wel. Zij werd geïnterviewd
door Iris Haeck en beiden zorgden voor een boeiend en vlotlopend gesprek. Brandsma sprak
met talloze mensen die de Duitse bondskanselier kennen. En
wat blijkt? Deze dame, overigens
natuurkundige van huis (ze werd
geboren in de vroegere DDR),
beschikt over veel meer dan alleen een dikke huid. Ze heeft
humor, is slim en ontwikkeld en
misschien wel haar belangrijkste
wapen: wordt soms onterecht
onderschat. Maar onderschat
haar niet, zo vertelt Brandsma,
want ze is haar opponent drie
stappen voor.
Brandsma komt zondag 17 februari naar het Oude Slot.
Daria van den Bercken. Deze
chique naam past de elegante

pianiste heel goed. Maandagmiddag luisterde het publiek –
soms met ogen gesloten om de
passie van Van den Bercken nog
beter tot zich te nemen. De pianiste heeft voor haar nieuwe
programma Händel gekozen. “Ik
werd gegrepen door de stilte en
melancholie en tegelijkertijd was
de muziek zo vitaal en energiek”,
aldus haar motivatie. Dat deze
dame zelf ook vitaal en energiek
genoemd mag worden mag blijken uit haar optreden in Brazilië onlangs. Dat vond plaats aan
een kraan, ver boven de grond!
“Ik concentreerde me extra op
het pianospel en keek niet naar
beneden”, gaf ze het ‘Podium’publiek mee. Gedurfd hoor! Op
dinsdag 15 januari komt ze naar
het Oude Slot. Wie ook naar het
‘Slot’ komt (“Ga jij maar in een
slot spelen, jij bent zó lang…”)
is cabaretière Yora Rienstra. Zij
verschijnt daar woensdag 14 november ten tonele. Dit veelbelovende talent was prima ‘gecast’ na het pianospel van Van
den Bercken. Er mocht gelachen worden en dat begon gelijk toen Rienstra begon over de
snorretjes die ‘wij vrouwen’ hebben. Wat te doen? Daarom maar
een meezinglied ‘Ik heb vandaag
m’n snor gebleekt voor jou’. Ook
besprak ze met het publiek het
gevoel van euforie. Wat brengt
ons in euforie? In elk geval ging
het met het meezinglied over de
vrouwensnor de goede richting
uit. Er werd glimlachend meegezongen maar tot een polonaise,
zoals Rienstra enthousiast aanbeval, kwam het niet.
Fay Lovsky en Laurens Joensen
besloten de culturele middag
met luchtige liedjes over soms
niet voor de hand liggende onderwerpen zoals de stations van
de Parijse metro. Of het vinden

van een parkeerplaats in een
Belgische stad. Fay bezong het
almaar rondrijden en geen plekje kunnen vinden op zijn Vlaams.
Niet alle teksten waren overigens goed verstaanbaar. De vocale kwaliteiten van Fay, die ernstig goed een trompet nadoet,
maakten veel goed. Dinsdag 9
april volgend jaar laten Fay en
Laurens met zang en gitaar langer van zich horen wanneer ze in
het Oude Slot optreden.
Zonder een groot compliment
voor de presentatie die in handen lag van Karin Breurs is de
terugblik van de Open Dag niet
compleet te noemen. Soepeltjes
verbond zij de optredens aan elkaar, sprak met de uitvoerende
theatermakers en hield het publiek aan haar lippen gekluisterd met haar biografische nogin-boekvorm-te-verschijnen teksten. Die ze gewoon vanuit haar
Iphone voorlas. Chapeau!
Meer informatie over het programma:
www.podiumoudeslot.nl
Joke van der Zee
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Start baby-actie in Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - De Bibliotheek
Duinrand start een heel nieuw
project: Hoera, een baby! - Spelenderwijs taalgevoel ontwikkelen. Dit project is speciaal bedoeld voor ouders en hun pas-

geboren baby. Hiermee wil de
Bibliotheek bereiken dat ouders
al heel vroeg hun kindje in aanraking brengen met boeken en
voorlezen. Doelstelling is het stimuleren van kijk- en leesgedrag
bij hele jonge kinderen en het

verhogen van de ouderbetrokkenheid bij de leesontwikkeling
van hun kind.
In de eerste levensjaren van
het kind wordt de basis gelegd

voor lezen en leesplezier. Ouders kunnen daarom niet jong
genoeg met voorlezen beginnen.
Lang voordat hij gaat praten, beschikt het kind al over de nodige
taalkennis. Kinderen aan wie van
jongs af van aan is voorgelezen,

zijn taalvaardiger en hebben een
veel grotere woordenschat dan
kinderen die dat niet doen. Bovendien is het ook heel gezellig
en genieten ouders en kind spelenderwijs van de boekjes en alle aandacht. De Bibliotheek helpt
daarbij met tips en een collectie
boekjes voor hele jonge kinderen.
Hoe werkt het? Ouders sturen
binnen zes maanden na de geboorte van hun kindje het geboortekaartje naar de Bibliotheek Duinrand. Hun kindje
wordt dan gratis lid van de Bibliotheek en het pasje van de Bibliotheek wordt thuisgestuurd. Met
het pasje kunnen ouders een
cadeautje ophalen in een van
de vestigingen van Bibliotheek
Duinrand.
Het geboortekaartje kun je sturen naar: De Bibliotheek Duinrand, t.a.v. Secretariaat Zandvoort, Postbus 190 in Zandvoort.
Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan ook op de website van de Bibliotheek, www.bibliotheekduinrand.nl of haal de flyer Hoera een baby! Deze is gratis
verkrijgbaar in alle vestigingen
van Bibliotheek Duinrand.

Fietsen voor de Hartekamp Groep
Heemstede - Vorige week dinsdag kreeg de Hartekamp Groep
twee Fun2Go duofietsen overhandigd van de Rabobank Bollenstreek. Cliënten van De Hartekamp Groep namen de twee
fietsen op feestelijke wijze in gebruik.
De Fun2Go fietsen zijn ideaal
voor cliënten die minder goed
ter been zijn. Op deze duofiets

zitten twee mensen naast elkaar
en er zit een motor op ter ondersteuning. Hierdoor kunnen clienten samen met een begeleider
op pad en een heerlijk stuk fietsen over het terrein van de Hartekamp of zelfs daarbuiten.
Er was veel vraag naar deze fietsen bij de cliënten die wonen op
het terrein van De Hartekamp
Groep in Heemstede. Hierop besloot Rabobank Bollenstreek

geld te schenken voor de aankoop van de Fun2Go fietsen. De
fietsen staan bij de afdeling bewegingsagogie op het Hartekampterrein in Heemstede. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk clienten die op het terrein wonen,
gebruik maken van de fietsen.
Zowel de cliënten als de bewegingsagogen zijn ontzettend blij
met de gift van Rabobank Bollenstreek.

Hulp bij
dementie

Twee cliënten van De Hartekamp Groep rijden vol trots en plezier
een rondje op de nieuwe Fun2Go fiets.

Trimclub zoekt heren
Heemstede – Wie wil niet op een gezonde manier bewegen en oud worden? Kom dan trainen bij de heren
seniorentrimclub. De club bestaat 45 jaar. Plezier staat
voorop bij deze club waar ieder kan meedoen op zijn
eigen tempo. Alles onder begeleiding van een trainer.
Kom vrijblijvend een paar keer meedoen. Info: 0235290440.

Heemstede - Mensen met dementie en hun mantelzorgers lopen aan tegen allerlei zaken die
veel vragen oproepen en ook
spanningen kunnen geven in de
thuissituatie. Er bestaan in de
regio Zuid-Kennemerland veel
vormen van hulp en steun. Dit
kan praktische hulp zijn, of meer
gericht op het delen van zorgen.
Er zijn mogelijkheden vanuit de
professionele organisaties als
casemanagement of dagopvang.
Daarnaast zijn er zijn tal van mogelijkheden vanuit de vrijwilligerskant zoals contactgroepen
of ‘Een maatje thuis’.
In Alzheimer Café Heemstede
wordt gesproken met een casemanager die overzicht over heeft
over het aanbod in deze regio.
Bezoekers kunnen met elkaar
van gedachten wisselen over wat
helpt en wat het leven met dementie kan verlichten.
Alzheimer Café Heemstede; 5 juni; gebouw Stichting Welzijn Ouderen, Lieven de Keylaan 24; aanvang 19.30 uur; toegang gratis.

Zoek de versc

toch nog ‘vorst’-elij

Heitje voor een karweitje
voor het goede doel
Heemstede - Afgelopen april
hebben 18 kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan in
de Sint Bavo kerk in Heemstede.
Een onderdeel van de voorbereiding op de Communie is dat
de kinderen door het doen van
een ‘heitje voor een karweitje’
geld inzamelen voor een goed
doel. Dit jaar was gekozen voor
een doel dichtbij, kinderboerderij het Molentje. Voor de dieren
daar is van belang dat zij uitgedaagd worden en zich niet gaan
vervelen. Dat draagt net zo goed

bij aan hun welbevinden en gezondheid als een goede stal of
het juiste voer. Daarom hebben
de Communicanten dit jaar gespaard voor ‘speelgoed’ voor de
dieren. Samen hebben zij 252
euro opgehaald. Dit bedrag is
onlangs aangeboden aan de kinderboerderij. De medewerkers
daar hadden al wat artikelen gekocht, zodat de kinderen direct
resultaat van hun inspanningen
zagen. De dieren waren er blij
mee; ze gingen meteen aan de
slag met alle nieuwe speeltjes.

Oplossing elders in de kra

Zoek de verschillen
oplossing
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Koninklijke HFC handhaaft zich
Regio - Het verschil tussen de
hoofdklasse en de eerste klasse werd duidelijk zichtbaar in de
nacompetitiewedstrijd tussen de
Kon. HFC en DEM. Het verschil
in handelingssnelheid en het
vermogen te combineren was bij
HFC beduidend beter.
Met hangen en wurgen bereikte de Kon. HFC de nacompetitie.
Een toetje dat onnodig was geweest als er in de reguliere competitie niet onnodig veel punten
waren gemorst.
Ook in de nacompetitie was het
de Haarlemmers niet gegeven
om echt uit te blinken dus kwam
het aan op de laatste twee wedstrijden tegen DEM. In hun poging om promotie naar de hoofdklasse af te dwingen had DEM de
afgelopen weken al diep moeten
gaan. Tegen een ontketend HFC
bleek de ploeg van trainer Ron
Bouman niet opgewassen. Binnen vijf minuten kwam HFC al op
voorsprong. Een afgemeten vrije
trap werd door Carlos Opoku ingekopt waarbij Martijn Tjon-ANjoek het laatste zetje kon geven en de bal via de binnenkant
van de paal achter doelman Paul
Bruins verdween.
Nog geen vier minuten later was
het wederom Martijn Tjong-ANjoek die na een uitstekende
voorzet van Wouter Haarmans de
bal in het doel werkte. Nog voordat de eerste helft er op zat had
hij zijn hattrick in de knip. Na
een vrije trap van Tim Kuyt bleek
hij de sterkste in het luchtduel.
Daarmee was de wedstrijd feitelijk al gespeeld.

Het ging DEM allemaal wat te
snel en ruimte voor combinaties liet HFC, dat heel geconcentreerd speelde, niet toe. Slechts
één maal bereikt de voorhoede van DEM het HFC doel maar
Arno Hoogland schoot de bal
hoog over het doel. Bart Nelis
was buiten de ploeg gehouden
en zijn vervanger Wouter Haarmans bleek met zijn snelheid
een plaag voor de verdedigers
van DEM. Hij kreeg een dot van
een kans toen hij oog in oog met
doelman Bruins kwam te staan,
maar de doelman plukte de bal
koelbloedig van zijn schoen. Ook
Tjon- A- Njoek overkwam het
zelfde in de tweede helft, maar
zijn inzet bleef steken tussen de
benen van de doelman. Na rust
verwachtte de 600 toeschouwers dat DEM uit een ander
vaatje zou tappen. Ze probeerden het wel en HFC liet ze ook
komen, maar de aanvallen van
DEM bleken gevaarloos. Echte

kansen werden niet gecreëerd
en op twee rommelige situaties
in het strafschopgebied na bleef
HFC de aanvallers moeiteloos
de baas. Door een oprukkend
DEM ontstond er ruimte voor de
HFC aanvallers. Halverwege de
tweede helft kon Martijn TjonA-Njoek zelfs een vierde doelpunt toevoegen aan zijn erelijst.
Na een oogstrelende aanval over
vier schijven wist hij doelman
Bruins kansloos te laten. Het
werd nog erger voor DEM vlak
voor tijd was het de ingevallen
Brian Wilderom die door TjonA-Njoek werd bediend en alleen
voor de doelman het hoofd koel
hield en zo voor de 5-0 zorgde.
Zondag 3 juni wordt de return
gespeeld maar vriend en vijand
verwachten niet dat DEM nog in
staat zal zijn HFC met grote cijfers te verslaan. DEM blijft hierdoor eersteklasser en HFC behouden voor de hoofdklasse.
Eric van Westerlo o

Honkbal

RCH en Hawks delen de punten
Heemstede - Als de beide koplopers elkaar in een dubbel ontmoeten, verbaast het niet als ieder een keer wint. Maar als je,
zoals RCH-Pinguïns, de eerste
ontmoeting overtuigend wint,
overheerst toch de teleurstelling
als de return verloren gaat. Een
pleister op de wonde was het
onverwachte verlies van DSS bij
Sparks, waardoor RCH en Hawks
nog steeds gezamenlijk aan de
leiding gaan, met DSS op 2 punten achterstand. Over 2 weken,
in het laatste weekend van het
eerste competitiegedeelte, kruisen DSS en Hawks de degens
en hoopt de Racing als lachende derde de kampioenspoule als
koploper in te gaan.
Het verhaal van de eerste ontmoeting is gauw verteld. In 6
van de 7 innings die de wedstrijd
duurde hadden de Dordtenaren
geen schijn van kans op het werpen van Chris Mowday. Alleen in
de derde slagbeurt gloorde er
even hoop in de Dordtse harten
toen bij 1 uit het 2e en 3e honk
bezet werd, maar Tino van Erk de
daarop volgende klap niet tot nul

op het 1e honk verwerkte, maar
vlijmscherp naar catcher Giovanni Valmont retourneerde, die
de clash op de thuisplaat glansrijk doorstond.
Na 2 Heemsteedse slagbeurten
was de wedstrijd eigenlijk al beslist. RCH was zeer gretig aan
slag en ook het wapen van de
stootslag bleek deze keer effectief te zijn. Honkslagen van Victor Draijer, Lex Leijenaar, Ferd
van Stekelenburg en Reggie Valpoort, met tussendoor een opofferingsklap vang 9 van Tino
van Erk, zorgden al in de 1e inning voor de 0-3 en een slagbeurt later waren het Tim Vermij
(na 4 wijd) en Victor Draijer (na
een stootslag) die verder over de
thuisplaat gebracht werden door
Lex Leijenaar en Ferd van Stekelenburg: 0-5.
Daarna zakte de wedstrijd wat in.
3 Innings lang kwam er geen enkele RCH’er op de honken, maar
in de 7e Heemsteedse omloop
was het opnieuw raak. De hele line-up kwam aan slag, waarbij 4 honkslagen, gevoegd bij 2
x geraakt werper, een opofferingsstootslag en de enige veld-

fout van de wedstrijd goed werden voor 5 runs en de 0-10 eindstand. Grote man aan slag was
Ferd van Stekelenburg met 3 uit
4 en 4 binnengeslagen punten.
Zondag in Heemstede werd een
heel ander verhaal. De Hawks
brachten Enoch Deaton op de
heuvel, vorig seizoen nog 2 x verliezend werper tegen de Racing.
Maar Deaton was deze keer in
prima vorm en dat gaf zijn slagploeg het vertrouwde steuntje in
de rug. In de 3e Dordtse slagbeurt moest Robin van Eis voor
de eerste maal capituleren, toen
na 4 wijd, een honkslag, een opofferingsklap en een veldfout 2
haviken de thuisplaat passeerden. In de 4e inning werd het 0-3
na 2 honkslagen, maakte Robin
van Eis plaats voor Marcel Timmer en leek de wedstrijd te kantelen. Marcel bracht de inning
en de 2 daarop volgende tot een
vlot einde en zag toe hoe in de
6e Heemsteedse slagbeurt Lex
Leijenaar en Ferd van Stekelenburg de achterstand tot 2-3 reduceerden. Maar daarmee was
het gedaan met de aanvals-

HPC zwemmers zijn
goud waard in Duitsland
Heemstede - Zaterdagochtend
26 mei was het weer zover. Een
flinke groep wedstrijdzwemmers
van HPC Heemstede vertrok om
05.30 uur in een grote bus richting Hagen (Duitsland) om in
een prachtig gelegen 50 meter
buitenbad te strijden tijdens de
17e editie van de Internationale
Sprint Cup. De wedstrijd duurt
twee volle dagen en is met 31
deelnemende verenigingen en in
totaal 485 zwemmers druk bezet.
Het was prachtig weer en HPC
zat meteen lekker in de wedstrijd. Op de eerste afstand, de
50 meter vlinderslag, mocht Michael van Dam gelijk de finale zwemmen, iets wat hij later in
het weekend ook op de 50 meter rugslag en, samen met Floris van Wieringen, ook op de 50
meter vrije slag zou doen. ’s Middags zwom Sam van Groen een
prachtig persoonlijk record op
de 100 meter vlinderslag waarbij
hij zijn tijd met 14 seconden verbeterde. Om 19.30 uur arriveerden de zwemmers in de sporthal
voor de overnachting. En daar
bleek eens te meer hoe goed de
sfeer binnen HPC is. Dat viel ook
Annika Arvin op. Zij zwemt al jaren bij zwemvereniging de Dolfijn in Amsterdam. Omdat die dit
jaar niet naar Hagen gingen en
Annika bij een HPC zwemmer
in de klas zit, ging zij deze keer
met HPC mee. Annika zwom wel
voor de Dolfijn, maar om beter herkenbaar te zijn, zwom ze
met de bekende rode HPC / Van
Oosten Groep badmuts op. En ze
heeft gelijk besloten om die niet
meer af te doen. Met ingang van
het volgende seizoen komt zij in
Heemstede zwemmen!
Na een nachtje met zeer weinig
slaap, lagen de zwemmers op
zondagochtend om 08.30 uur alweer in het water. Maar ondanks
het gebrek aan slaap, werd er
geweldig gepresteerd. Het heren estafetteteam bestaande uit

Jeroen Braspenning, Timo v.d.
Veen en de eerder genoemde
Michael en Floris, wonnen in een
super spannende race de 4 keer
100 meter wisselslag en mochten een mooie bokaal in ontvangst nemen. Trainer Theo van
Dam heeft ook twee afstanden
gezwommen; de 50 en de 100
meter vrije slag. Aangemoedigd
door de voltallige ploeg zwom hij
zijn races. Tegen de zwemmers
zegt hij vaak dat hun slagfrequentie omhoog moet, maar hij
ondervond nu aan den lijve dat
dit nog helemaal niet zo makkelijk is! Onder luid applaus legde
hij zijn laatste meters af en kreeg
later een mooie zilveren medaille omgehangen. Op zondagmiddag stond de loodware 200 meter vlinderslag op het programma. Met diep respect werd er
gekeken naar Anouk van Dam,
Veerle Claassen, Roos Burmanje, Danai Lytrokapi, Carmen
Meijer, Denise van der Linden,
Wesley Bos en Michael van Dam
die met hun races in totaal maar
liefst vijf keer goud wisten te behalen in de verschillende leeftijdscategorieën!

drift van de Racing. In de 8e inning werd het pleit beslecht toen
Marcel de honken vol zag lopen
en een double van catcher Thomas Soederhuysen de stand op
2-5 bracht. Closer Ewout Bos
kon bij geen enkele man uit en
het 2e en 3e honk bezet de schade nog enigszins beperken door
2 nullen, waarvan één op de
thuisplaat, maar kon de 2-6 na
een honkslag niet verhinderen.

Het werd in de 9e inning uiteindelijk 2-7 en daar viel weinig op
af te dingen.

Aan het eind van de dag, na de
spectaculaire finale van de 50
meter vrije slag met Floris en
Michael, werd deze laatste ook
nog eens uitgeroepen tot Kampioen van zijn jaargang en dat
maakte het feest compleet. In
totaal mochten er 42 medailles
mee naar huis genomen worden, waarvan 25 gouden (!), 12
zilveren en 3 bronzen. Hiermee
is HPC in de top 5 van het eindklassement geëindigd en dat is
een geweldige prestatie. Om
22.30 uur arriveerde de bus weer
in Heemstede en kon iedereen
terug kijken op een meer dan
fantastisch weekend. Via twitter
liet een aantal zwemmers weten
dat ze nu al aan het aftellen zijn
tot volgend jaar!

Woensdagavond speelt RCHPinguïns om 19.30 uur de thuiswedstrijd tegen Sparks, op zaterdag gevolgd door opnieuw een
thuiswedstrijd om 14.00 uur tegen Tex Town Tigers en op zondag de return om 14.30 uur in
Enschede.

pagina 34

30 mei 2012

Cultuur
Agenda
Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot en met 22 juni
• Foto-expositie Amsterdamse straten, o.a. fietsers
in de stad. Werk van fotografe Marjon Bleeker is te zien in
het Touchdown Center Heemstede, Havenstraat 87. Werkdagen van 8.30-16.30 uur.

den kunnen voor 14 euro een
passepartout kopen via 0235281348 of info@heemsteedsekunstkring.nl. Meer informatie:
www.heemsteedsekunstkring.nl.

Theater
Vrijdag 1 juni
• Frank Sanders’ Akademie
in Theater de Luifel, 20.15 uur.
Kaarten: 023-5483838. Zie
ook www.theaterdeluifel.nl.
Zaterdag 2 en
zondag 3 juni
• Letterlievende Vereniging
‘J.J. Cremer’ speelt ‘Adel in
livrei’ van Henk Bakker in
theater De Luifel, Herenweg
96 in Heemstede, 20.15 uur.
Reserveren: 06-26192844, info@jjcremer.nl, of via www.jjcremer.nl.
Vrijdag 8 juni
Alberdingk Thijm speelt
‘Momenten van geluk’ in
Theater de Luifel, Herenweg in
Heemstede, 20.15 uur. Kaarten
(12,50):
thijmgroep@gmail.
com of 06-43544556.

•

Tot en met 6 juni
• Schilderijen van Paulien
de Jong in de Burgerzaal van
het Raadhuis van Heemstede.
Tot en met 1 juli
Werk van schildercursisten van de Pauwehof in de
Bosbeek, Glipperdreef 209 in
Heemstede.

•

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

•

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

•

Muziek
Zondag 3 juni
• Klassiek concert door
Amaia Oses in de kapel van
Bosbeek op de Glipper Dreef
209, 15.00 uur. Entree gratis.
Zaterdag 9 juni
Koffieconcert Harlem
Nocturne in de feesttent op
de Geitewei van Bennebroek,
10.00-12.00 uur.

•

Zondag 1 juli
• Kunstkring Heemstede
viert 60-jarig jubileum met
tien muzikale optredens
buiten op het Wilhelminaplein en in de Oude Kerk,
13.00-18.30 uur.
De concerten in de kerk zijn
gratis voor de leden, niet-le-

Zaterdag 9 juni
Alberdingk Thijm speelt
‘Momenten van geluk’ in
Theater de Luifel, Herenweg in Heemstede, 20.30 uur.
Kaarten (12,50): thijmgroep@
gmail.com of 06-43544556.

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

tentoonstelling zijn er ook verschillende foto’s te zien in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.

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

•

• Riet Schenkeveld-van der

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

Zaterdag 9 juni
Open Huizenroute ERAmakelaars. Informatie: www.
era.nl of op www.vandenputten.com.

•

Muziek

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

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

Zaterdag 2 juli
• De Lelie-Bel, een sprookjesachtige bloemenexpositie op de Vrijheidsdreef in
Heemstede, te bezoeken van
10.00 tot 17.00 uur.

Regio

• Lezing door Nelleke Noordervliet over haar roman
‘Vrij man’ bij boekhandel
Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur. Reserveren
gewenst: 023-5282472.

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

Exposities

•

Themabijeenkomst
‘Spraak en taalontwikkeling’ van het Centrum voor
Jeugd en Gezin bij Casca
in De Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.00-22.00 uur.

Zondag 3 juni
Kunstmarkt Jan
Goyenstraat 11-17 uur.

van

Zaterdag 2 juni
Concert Ray’s Initiative
Bigband (RIBB) uit Castricum in het Dorpshuis aan de
Henk Lensenlaan in Vogelenzang, 21.00 uur.
Zondag 3 juni
• Concert vocalgroup Take
it Easy in de Lutherse Kerk,
Witte Herenstraat 22 in Haarlem, 14.30 uur. Kaarten: info@
vocalgroup-takeiteasy.nl
of
06-13770222.

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

•

Woensdag 30 mei
• Yvonne Weijers Latin &
Jazz met Joep Lumeij (gitaar), Thom Kwakernaat
(contrabas) en Rinus Groeneveld (sax) in Jazzclub
van Beinum, Klokhuisplein 3,
Haarlem van 20.00 tot 23.00
uur.

•

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

•

Diversen

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Dinsdag 5 juni
• Alzheimer Café Heemstede in gebouw Stichting Welzijn
Ouderen, Lieven de Keylaan
24, 19.30 uur, toegang gratis.

Van 5 tot en met 24 juni
• Expositie van inzendingen van de categorie beeldend van het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT)
in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 in Haarlem.

Dinsdag 5 tot en met
vrijdag 8 juni
• Avondvierdaagse vanaf sportvereniging RCH aan

Tot en met 8 juni
• Foto-expositie Udo K.
Geisler bij Pluspunt, Zandvoort. Tegelijkertijd met deze

• Zomeravondmuziek in de

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

•

Zondag 1 en 8 juli
• Foto-expositie ‘Herleefd
verleden’ van de Heemsteedse fotograaf Peter
Mantel in de Stompe Toren
in Spaarnwoude, 12.00-16.30
uur. Informatie: www.mantelweb.nl.

Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem, 19.00 uur: Voces Virorum met medewerking van
sopraan Marianne Schade.
Informatie: www.bavo.nl.
Vrijdag 8 juni
Muzikale avonturentocht
met ‘Windstreken’ in Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122, 20.30 uur.
Kaarten: 023 - 5423540 of aan
de deur.

•

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

•

Tot en met 3 juli
• Expositie van Ad van Luijk
bij Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Concert ‘Nederland-Italië’ door Kamerkoor Doulce Memoire in de Nieuwekerk, Nieuwekerksplein, Haarlem, 15.00 uur. Informatie:
www.doulcememoire.nl.
Zondag 10 juni
Concert ‘Nederland-Italië’ door Kamerkoor Doulce

•
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• Zomeravondmuziek in de

Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem, 19.00 uur: Ribattuta
Ensemble o.l.v. Dick Duijst.
Informatie: www.bavo.nl.

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni
• Houtfestival in Haarlem.
Informatie:
www.houtfestival.nl.
Zondag 17 juni
Kinderconcert Hamonie St. Michaël met Irene
Moors in het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1 in Haarlem,
15.00 uur. Informatie:
www.stmichael-heemstede.nl.

•

Diversen

• Op zoek naar de vogels
van de landgoederen bij
Vogelenzang, excursie start
10.00 uur parkeerterrein van
Leyduin aan de Manpadslaan
1 in Vogelenzang.
Aanmelden: www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in
of 088-0064455.
• Spaarne Kunstroute, 13.0017.00 uur. Informatie:
www.spaarnekunstroute.nl.
Donderdag 7 juni
• IVN-excursie in het Kostverlorenpark in Zandvoort
start 19.00 uur bij de entree
van het park aan de Quarles
van Uffordlaan 1 in Zandvoort.
Deelname gratis.
Informatie: www.ivn.nl/zuidkennemerland.

• Parkinsoncafé in de Parochiekerk, Professor Eijkmanlaan 48 in Haarlem van 14.00
tot 17.00 uur. Informatie: 0235270927.

Donderdag 31 mei
• Informatiebijeenkomst
over longkanker in Kennemer Gasthuis locatie zuid, 1718 uur. Aanmelden: www.kg.nl.
Vrijdag 1 juni
• Themawandeling ‘Bier in
Haarlem’ start 14.00 uur vanaf
het VVV-kantoor, Verwulft 11 in
Haarlem. Deelname 7,50. Aanmelden: 0900-61 61 600 (0,50
p/m) of per e-mail via reserveringen@vvvhaarlem.nl.
Zaterdag 2 juni
• Fietsdag van de Rabobank. Fiets gratis mee voor de
Stichting Contacthond. Informatie: www.contacthond.nl.
Zondag 3 juni
• Rumah Ngobrol, Indisch
getinte middag in Schalkweide,
woonzorgcentrum
Stichting Sint Jacob, Floris van
Adrichemlaan 15, Haarlem,
13.00-16.15 uur.

• Geniet van de rijke historie van landgoed Leyduin,
excursie start 14.00 uur parkeerterrein van Leyduin aan
de Manpadslaan 1 in Vogelenzang. Aanmelden: www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in of 088-0064455.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
• SamenLoop voor Hoop
van vrijdag 16.00 uur tot
zaterdag 16.00 uur op het
Vlooienveld in de Haarlemmerhout. Doorlopend programma
met optredens.
Zie voor programma: www.samenloophaarlem.nl.
Zaterdag 9 juni
Verhalenfestival Kennemerland in diverse hofjes in
Haarlem vanaf 13.00 uur en ‘s
avonds in de Ruine van Brederode in Santpoort-Zuid.
Informatie: www.vertelkunsthaarlem.nl.

•

•

Lezing over Europees
Vreemdelingenbeleid bij het
Humanistisch Verbond afdeling Haarlemmerland om 15.00
uur in De Vereeniging, Zijlweg
1 in Haarlem.
Vrijdag 15 juni
Schrijversontmoeting in
het kader van de Maand
van het Spannende Boek
met Peter Römer in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 in Haarlem, 20.0022.00 uur.
Aanmelden:
023-5115300.
Meer informatie op www.bibliotheeklhaarlem.nl.

•

Vrijdag 29 juni
Lezing in het kader van
de Maand van het Spannende Boek door patholoog-anatoom Frank van de
Goot in Bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 in Haarlem,
20.00-22.00 uur.
Aanmelden:
023-5115300.
Meer informatie op www.bibliotheeklhaarlem.nl.

•
• Geniet van de rijke historie van landgoed Leyduin,
excursie start 14.00 uur parkeerterrein van Leyduin aan
de Manpadslaan 1 in Vogelenzang. Aanmelden: www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in of 088-0064455.

De Lelie-Bel op de Vrijheidsdreef

Zaterdag 2 juni: unieke
bloemenexpositie in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 2 juni is een sprookjesachtige bloemenexpositie op de Vrijheidsdreef in Heemstede te bewonderen. In een zes meter grote, doorzichtige koepel is een unieke expositie van maar liefst 500 lelies
in vele verschillende soorten en
maten te zien. De Lelie-Bel is een
eenmalig project van Bloemenbureau Holland dat hiermee het
landelijke startsein geeft voor de
juni-leliemaand. Met als centraal
thema ‘Vrouwelijkheid’ is Heemstede daarvoor de aangewezen
plek; het is de meest vrouwelijke stad van Nederland.

catie om de vrouwelijkheid van
de lelie te tonen. Het is namelijk
de stad in Nederland waar relatief de meeste vrouwen wonen.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat
op elke 100 mannen Heemstede
113 vrouwelijke inwoners heeft.

De lelie is een belangrijke inspiratiebron voor modeontwerpers en kunstenaars. Mede door
haar vorm, kleuren en zoete parfum staat de bloem al van oudsher symbool voor vrouwelijkheid. Heemstede is de ideale lo-

Bloemenbureau Holland organiseert daarom een unieke expositie in de eenmalige Lelie-Bel.
De Lelie-Bel op de Vrijheidsdreef is slechts één dag te bezoeken. Je stapt haast letterlijk
een sprookjeswereld binnen met
maar liefst 500 lelies. Dat wordt
voor bezoekers die in de LelieBel staan een heel bijzondere
beleving voor alle zintuigen! Behalve de kleuren en geuren kun
je bovendien luisteren naar een
zangeres die via een lelievormige luidspreker een kort liedje
met tips en Lelie-informatie ten
gehore zal brengen.
Zaterdag 2 juni is de Lelie-Bel
van 10.00 tot 17.00 uur te bewonderen op de Vrijheidsdreef in
Heemstede. De toegang is gratis voor dames en heren maar…
dames gaan voor!

‘J.J. Cremer’ speelt ‘Adel in livrei’
Heemstede - Letterlievende
Vereniging ‘J.J. Cremer’ speelt
zaterdag 2 juni en zondag 3 juni
‘Adel in livrei’ van Henk Bakker in
theater De Luifel, een aanstekelijk spel der vergissingen.
De aan lager wal geraakte jonker Alfred heeft, door een ‘vervelend foutje’ in zijn derde hypotheek, het eeuwenoude familieslot op het spel gezet. Het
kasteel dreigt in handen te vallen van Bolhuis, een mega rijke
exportslager. Huisknecht Marcel wil, verknocht als hij is aan
de familie, een stokje voor de
koop steken. Tot verbazing van
de jonker bedenkt hij een even
simpel als verrassend plan: een
gedaanteverwisseling. De jonker wordt knecht en de knecht
wordt jonker. Door deze tijdelij-

ke metamorfose wil de trouwe
knecht voorkomen dat het slot in
verkeerde handen valt. Want er
is immers ook nog een schatrijke oom - en de dochter van slager Bolhuis...
De, inmiddels, 130-jarige Letterlievende Vereniging ‘J.J. Cremer’
kende decennialang het fenomeen Henk Bakker. Fenomeen,
omdat Bakker niet alleen bij
Cremer speelde, maar ook een
respectabel aantal toneelstukken schreef. In dit jubileumjaar
speelt Cremer één van die stukken. ‘Adel in livrei’ is een vlotte komedie, waarin we veel herkennen van bijvoorbeeld Shakespeare, Heijermans en Goldoni.
Nostalgie, maar toch helemaal
van deze tijd.
Aanvang: 20:15 uur (theater

open: 19:30 uur). Locatie: Theater De Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. Toegangsprijs: 15
euro per persoon. Reserveren:
06-26192844, info@jjcremer.nl,
of via www.jjcremer.nl. Adel in livrei duurt circa 2 1/4 uur (= inclusief pauze).

Scooter en auto in botsing
Heemstede - Bij een verkeersongeval is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks half twee toen
er een aanrijding plaatsvond
tussen een scooter en een
auto op het kruispunt van de
Leidsevaart met de Zandvoortselaan. De scooter kwam tegen de voorkant van de auto tot stilstand. Ambulance en
politie kwamen ter plaatse om
het slachtoffer te verzorgen.
Na de eerste hulp ter plaatse
is deze overgebracht naar het
ziekenhuis voor verdere behandeling. Het kruispunt was
tijdelijk deels afgesloten. De
toedracht van het ongeval is
op dit moment nog onbekend.

Foto: Michel van Bergen.

Memoire in de OLV Kerk Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, Overveen, 15.00 uur.
Informatie: www.doulcememoire.nl.
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ze maar geen duidelijkheid en
daarmee begon haar zoektocht,
die uiteindelijk leidde naar de
evangelische kerk. Hier begreep
zij dat ze geen yoga nodig had
om antwoorden te vinden. Volgens Margreet draait yoga meer
om het zelf zoeken en je eigen
geluk opbouwen. “Bij God is dat
anders, want jij bent het schilderij
en hij geeft je het gereedschap
om het leven in te kleuren.”
Zorgvuldig kiest ze haar woorden, maar aarzelt geen moment
en praat met veel passie over
haar geloof in God. De relatie
met Jezus loopt als een zeer belangrijke rode draad door haar
leven en maakt haar tot de permet gezelligheid associeer, maar het eerste in je opkomen. Door soon die ze is, begaan en geïnteniet de uitlaatgassen hoor” roept haar kledingstijl en zeker niet in resseerd in haar medemens.
ze verduidelijkend.
de laatste plaats door haar goed- Een keer per week, op zaterdagLater bracht haar vader vanuit lachse verschijning, maar daar middag, gaat Margreet naar de
Engeland rolschaatsen mee en wil Margreet niets van weten. ouderen in Geesterheem met
zo gebeurde het dat de kleine “Ik wil niet als bijzondere vrouw haar accordeon. Ze heeft nooit
Margreet het eerste kind met rol- te boek staan”, zegt ze resoluut. les gehad maar riedelde gewoon
schaatsen was en vrolijk met een Wellicht is dat ook een nietszeg- een leuke deun. “Dat vonden ze
rugzakje door het bejaardenhuis gende benaming voor iemand best leuk daar, en zeiden: het is
wel mooi maar dat kennen we
rolde om op bezoek te gaan die diepgang niet schuwt.
bij haar oma. Wat dat betreft is In de jaren zestig hield zij zich niet…. , dus ben ik bekende liedzij, zonder er op uit te zijn, een voornamelijk bezig met het ge- jes gaan instuderen en nu zitten
trendsetter want voordat de step ven van yogalessen en was zij er tussen de 8 en 16 mensen
zijn herintrede deed, kon je haar geïnteresseerd in oosterse filo- lekker mee te zingen. Elias bijal steppend door Uitgeest zien sofie. Samen met Jaap bezocht voorbeeld heeft vroeger vast een
gaan al dan niet met een roedel zij de RK kerk en zong zij bij het blaasinstrument bespeeld want
hondjes ernaast.
koor Laus Deo, maar hoe ze hij toetert mee op zijn wandelstok
Als je haar zou moeten omschrij- ook haar best deed, ze begreep en Wil Heijmans helpt me goed
ven dan zou ‘kleurrijk’ misschien de teksten niet. Hierover kreeg bij het wijshouden.”
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Ondertussen komt er een enorme rood blinkende tractor het erf
oprijden, want Jaap komt even
een bakkie doen. Jaap is 80 en
boert niet meer maar doet nog
allerlei klusjes in het dorp, dat
kan zijn het vervoeren van tegels
of het verplaatsen van zand.
“We zijn zelfs met de tractor op
vakantie geweest”, zegt Margreet
met een brede grijns. “Gewoon
van Van der Valk naar Van der
Valk, hartstikke leuk”.
Ze gaan niet ver en ook niet
vaak, dat gaat niet makkelijk
want ze heeft een hondencreche
aan huis plus een aanzienlijke
veestapel in de vorm van een
broedende kalkoen, kippen en
duiven. Er zijn in totaal 8 honden
waar Margreet voor zorgt en dat
doet ze nu al 11 jaar. Achter op
het erf staat een caravan waar de
honden een hondenparadijsje
hebben, met kussens en al.
Eigenlijk heeft Margreet aan 7
dagen in de week te weinig. “Ik
vind zoveel dingen leuk”, verzucht ze.
En oh ja ze is gastvrouw voor
Manna-Tech 100% zuivere voedingsproducten die helpen tegen
alle vormen van auto immuunziekten.
Margreet, een moeilijk te omschrijven vrouw maar bovenal
sprankelend veelzijdig!
Monique Teeling

De 50 Wijzer
die in deze editie
is opgenomen
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

Een bewogen levensgenieter

Op een prachtige locatie aan het
Uitgeester meer ligt de boerderij
van Margreet Admiraal-Rens en
haar man Jaap. Margreet, geboren in Velsen-Noord, zocht lang
geleden een plekje voor haar
kano in Uitgeest. Ze kwam bij
Jaap terecht en is nooit meer weg
gegaan, het was liefde op het
eerste gezicht. Uitgeest was niet
vreemd voor haar want haar opa
was spoorman en woonde aan
het spoor. Ze was erg gesteld op
haar oma waar ze een intieme
band mee had en speelde er
veelvuldig in de tuin. “Het was
er altijd gezellig en ook rumoerig qua verkeer, misschien dat
ik daarom het geluid van auto’s
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Subsidie voor beschermde planten en dieren

De natuur van Noord Holland is
uniek, maar ook kwetsbaar. Het
voortbestaan van veel plant- en
diersoorten staat onder druk.
Daarom is het belangrijk ze te

beschermen. In 2012 is het opnieuw mogelijk voor beschermingsmaatregelen een financiele bijdrage aan te vragen. Dit
keer niet bij de provincie NoordHolland, maar bij Landschap Noord-Holland.
Sinds kort is het mogelijk
een verzoek voor een financiële bijdrage voor
soortenbescherming
in te dienen bij Landschap Noord-Holland.
Alle informatie over de
regeling is te vinden op

de website van de stichting: www.
landschapnoordholland.nl/zakelijke diensten.
De volgende (beschermde) soorten komen in aanmerking voor
een financiële bijdrage:
Flora: Echt lepelblad, gewone
dotterbloem, heemst en leemkuilflora.
Fauna: Bittervoorn, boerenzwaluw, das, gewone baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, graafwespen, groene
glazenmaker, heivlinder, ijsvogel,
kamsalamander, kerkuil, kom-

mavlinder, levendbarende hagedis, meervleermuis, noordse
woelmuis,
oeverzwaluw,
ringslang, roerdomp, steenuil,
veldkrekel, veldleeuwerik, visdief,
watersnip, waterspitsmuis, zandhagedis en
zwarte stern.
Bijna alle maatregelen die in aanmerking komen voor een
bijdrage,
hebben
betrekking op maken
van (extra) schuil-,
voedsel-, of voort-

plantingsplaatsen.
Foto’s: de dotterbloem (foto:
Kees Scharringa) en de boerenzwaluw (foto: Ger Tik) behoren
tot de beschermde soorten.
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Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten
bezoekt CJG
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- Aanvragen
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- Opening jaar van de
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Reconstructie
Herenweg fase 3 en 4
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede heeft
woensdagmiddag 23 mei bezoek gehad van de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, mevrouw Marlies Veldhuijzen van Zanten. De
staatssecretaris wilde graag in de praktijk zien hoe
een CJG werkt. Door gesprekken met ouders en
medewerkers heeft zij een goede indruk gekregen
van het reilen en zeilen van een CJG. Deze ervaringen

neemt ze mee naar de Tweede Kamer. Na het
werkbezoek plaatste de staatssecretaris de volgende
tweet: “Inspirerend hoe professionals CJG Heemstede
samenwerken. Werkbezoek aan kleine gemeente met
grote idealen voor de jeugdzorg.”
Verderop in deze HeemstedeNieuws informatie over de
workshop ‘Leren luisteren’ die het CJG organiseert op
7 juni.

Kadernota 2012 geeft richting aan
bezuinigingen
De gemeente Heemstede staat voor de grote
opgave om vanaf 2013 jaarlijks een bedrag van
1,7 miljoen euro te bezuinigen. Dit is bovenop het
bezuinigingsprogramma dat al in 2010 is gestart
en waarin jaarlijks een bedrag van 2,2 miljoen
euro wordt bezuinigd. In de kadernota 2012 heeft
het college van B&W alle bezuinigingsopties in
beeld gebracht, opdat de raad daaruit zijn keuzes
kan maken. Op 6 juni organiseert de gemeente
een inspraakavond waar iedereen zijn mening kan
geven over de voorgestelde bezuinigingen.
U kunt de kadernota raadplegen op
www.heemstede.nl.

Voorkeursvariant college; de gemeenteraad beslist
Uit alle bezuinigingsopties heeft het college een
voorkeursvariant opgesteld met een mix van
enerzijds bezuinigingen op de bedrijfsvoering, het
investeringsprogramma en de voorzieningen en
anderzijds een verhoging van de inkomsten. De
gemeenteraad beslist uiteindelijk en kan veranderingen
aanbrengen in de voorgestelde mix van maatregelen.
De definitieve besluiten over bezuinigingen in 2013
worden genomen bij de vaststelling van de begroting
2013 door de raad op 8 en 9 november 2012.

Laat uw stem horen
Op woensdagavond 6 juni (aanvang 20.00 uur) wordt
er in de raadzaal van het Raadhuis een inspraakavond
georganiseerd. Hier kan iedereen zijn mening geven
(spreekrecht) over de voorgestelde bezuinigingen en
kan het gesprek aangegaan worden met de leden van
de politieke fracties.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u
zich tot uiterlijk maandag 4 juni (12.00 uur) aanmelden
via raadsgriffier@heemstede.nl. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Irma Hesp, raadsgriffier,
(023) 548 56 46.
Zie ook de aankondiging van de vergadering van de
commissie Middelen op pagina 3.

Opening jaar van de
buitenplaatsen
Donderdag 31 mei in het
raadhuis
Donderdag 31 mei opent burgemeester
Marianne Heeremans het jaar van de buitenplaatsen aansluitend op de jaarvergadering
van de Historische Vereniging Heemstede
Bennebroek. U bent van harte welkom bij deze
bijeenkomst in de burgerzaal van het raadhuis.
De korte jaarvergadering is om 20.00 uur;
de opening vindt plaats vanaf 20.30 uur.
2012 is het Jaar van historische buitenplaats. Ook
in Heemstede zullen dit jaar diverse activiteiten
georganiseerd worden. Deze avond is de première van
de videofilm over de buitenplaatsen in Heemstede en
Bennebroek. In het kader van hun maatschappelijke
stage hebben leerlingen van Hageveld een film
gemaakt; kijk mee met de verrassende blik van
jongeren op de buitenplaatsen. De voorzitter van de
Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012
René Dessing, houdt een inleiding met veel prachtige
plaatjes rondom het thema.

Werk aan de weg

Reconstructie Herenweg, fase 3 en 4
De Herenweg wordt in 4 fasen opnieuw ingericht
zodat de weg veiliger wordt voor fietsers en
voetgangers en de uitstraling van een laan
krijgt. In fase 1 en 2 is het deel tussen de
Kerklaan en de grens met Haarlem aangepakt.
Fase 3 en 4 beslaat het deel tussen de Kerklaan
en de grens met Bennebroek. Het ontwerp voor
dit deel lag van 28 maart tot 9 mei ter inzage. De
inspraak heeft tot enkele aanpassingen in het
oorspronkelijke plan geleid. Inmiddels heeft het
college van burgemeester en wethouders het
aangepaste plan voorlopig vastgesteld. Het plan
wordt definitief nadat het in juni in de commissie
Ruimte is behandeld.
Het plan, inclusief de tekeningen, kunt u inzien
op www.heemstede.nl (Plannen en projecten >
Reconstructie Herenweg). Hier vindt u ook een
overzicht van alle inspraakreacties en de reactie van de
gemeente hierop.

Uitstel uitvoering fase 4?
Het college van B&W heeft ook de planning van de
uitvoering van het reconstructieplan besproken.
Omdat er de komende jaren flink bezuinigd moet
worden, stelt het college voor om het werk van de
Herenweg fase 4 - het gedeelte Herenweg vanaf
de kruising Herenweg-Rijnlaan tot de grens met
Bennebroek - vooralsnog niet uit te voeren. Het
college wil fase 3 - het gedeelte Herenweg van de
kruising Herenweg-Kerklaan tot en met de kruising
Herenweg-Rijnlaan - wel volgens planning in 2013
uitvoeren.

Vervolg
De commissie Ruimte wordt in haar vergadering
van donderdag 14 juni a.s. gevraagd haar zienswijze
te geven, zowel over het plan als over de vraag
welke fase wanneer wordt uitgevoerd. Daarna neemt
het college een definitief besluit. De vergadering van
de raadscommissie begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te
Heemstede.
U kunt deze commissievergadering als toehoorder
bijwonen of, als u dat wilt, tijdens de vergadering
het woord voeren over dit onderwerp. Wilt u
gebruikmaken van dit spreekrecht, neem dan voor
aanvang van de vergadering contact op met de
raadsgriffier, tel. (023) 548 56 46, e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Voor wat betreft fase 4 wordt wel de voorbereiding
afgerond, zodat het plan klaar is voor uitvoering.
Dit betekent dat de commissie Ruimte het plan
voor fase 4 en de binnengekomen reacties van
belanghebbenden wel zal behandelen.

Workshop ‘Leren luisteren’ donderdag 7 juni
Breitnerweg en omgeving Begin juni 2012 starten
de rioleringswerkzaamheden in de Breitnerweg en
omgeving. Onderdeel van het project is het vervangen
van de wegverharding op de J.H. Weissenbruchweg
ter hoogte van de brug over de Crayenestervaart.
Doorgaand verkeer richting Haarlem wordt
omgeleid. Omleidingsroutes worden met bebording
aangegeven.
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart Tot eind juli 2012 is het fietspad langs
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan/
Cruquiusweg wordt fietsverkeer omgeleid via
het fietspad langs de noordelijke rijbaan. De
omleidingsroute staat met bebording aangegeven.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 2 en
ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders doorlopen de
fase waarop hun kind(eren) niet luisteren. Het is
normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar
ze moeten ook leren om te gehoorzamen. Tijdens
de workshop komt aan bod waarom kinderen
niet doen wat hen gezegd wordt, hoe u kunt
omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren,
hoe we grenzen kunnen stellen en kinderen op
een positieve manier leren mee te werken.
De interactieve workshop duurt twee uur en is voor
een groep van ongeveer 12 ouders. De presentatie van
de workshopleider wordt afgewisseld met filmpjes en
oefeningen met andere deelnemers. U krijgt een eigen

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

werkboek met achtergrondinformatie over het thema
en oefeningen. Aan het eind van de workshop heeft
u een eigen opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen
thuis in de praktijk kunt toepassen.
Heeft u interesse voor deze workshop? Meldt u zich
dan aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of bel naar
(023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op
donderdag 7 juni van 19.30 tot 21.30 uur op de
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze workshop.
Wilt u meer informatie over de methode Positief
Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Koediefslaan 2 het optrekken van de
zijgeveldakvlakken 2012.139
ontvangen 14 mei 2012
- Binnenweg 42 het plaatsen van lichtreclame 2012.140
ontvangen 15 mei 2012
- Borneostraat 28 het vergroten van een dakkapel op
het zijgeveldakvlak 2012.141
ontvangen 18 mei 2012
- Pieter de Hooghstraat 36 het ombouwen van een
schuur naar een overkapping 2012.143
ontvangen 15 mei 2012
- Brederolaan 12 het uitbreiden van een woonhuis
2012.144
ontvangen 18 mei 2012
- Pieter de Hooghstraat 15 het plaatsen van een
fietsenstalling 2012.147
ontvangen 21 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Esdoornkade 26 het kappen van een conifeer
2012.145
ontvangen 16 mei 2012
- Rhododendronplein 2 het kappen van een berk
2012.142
ontvangen 16 mei 2012

- Mahlerlaan 3 het kappen van een berk 2012.146
ontvangen 20 mei 2012
- Johannes Verhulstlaan 17 het kappen van een katalpa
2012.148
ontvangen 18 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 31 mei
2012 van maandag tot en met donderdag van 08.30
- 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 22 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor het maken van een
uitweg
- Cruquiusweg, N201 (bouwproject De Slottuin) het
aanleggen van een tijdelijke aansluiting (uitweg) op
de N201 t.b.v. bouwproject De Slottuin 2012.118

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 25 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- César Franklaan 17 het vergroten van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak 2012.117

- Johannes Vermeerstraat 9 het vergroten van een
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en
plaatsen op zijgeveldakvlak 2012.127
- Prof. Asserlaan 1 het plaatsen van een overkapping
2012.124
- Jozef Israelsplëin 11 het plaatsen van een fietsenhok
2012.125
- Rijnlaan 17 het plaatsen van een fietsenberging
2012.122
- Binnenweg 165 het vervangen van lichtreclame
2012.114
- M. Vaumontlaan 12 een opbouw op een dakterras
2012.126
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Spaarnzichtlaan 2A het plaatsen van een
toegangspoort 2012.052
Omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen
- Vrijheidsdreef het vervangen van drie bruggen
2012.040
Omgevingsvergunning voor kappen
- Johan Wagenaarlaan het kappen van een iep
2012.136

Bouwvergunning Woningwet (oud)
Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase
(verzonden 25 mei 2012)
- Manpadslaan 18A het bouwen van een woonhuis
2010.183/4144

De vergunningen liggen vanaf 31 mei 2012 van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij
de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein
1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar

maken. Zie : ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare
vergadering op woensdag 6 juni 2012 om 20.00 uur
in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Spreekrecht burgers over de kadernota 2012
Voor dit spreekrecht kunt u zich aanmelden bij de
griffie. Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien

informatie over het spreekrecht en uitleg over het
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie,
telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen
van een voorziening in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zoals 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 08.30 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: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2012
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden
e

1. Vaststellen 1 gewijzigde agenda raadsvergadering
24 mei 2012
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.
3. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
De raad besluit:
Een aanvullend krediet van € 37.000 voor de aanschaf
en installatie van zonnepanelen voor het dak van het
gemeentehuis en de gemeentewerf beschikbaar te
stellen ten laste van de algemene reserve.
Het besluit is aangenomen met 12 stemmen voor en
7 stemmen tegen. De fractie van de VVD geeft een
stemverklaring en stemt tegen
4. Ontwerpprogrammabegroting 2013 VRK en 3e fase
regionalisering VRK
De raad besluit:
In de zienswijze de VRK aan te geven akkoord te gaan
met de ontwerpprogrammabegroting 2013 inclusief
de hierin opgenomen nominale ontwikkelingen 2012
en 2013 van de VRK behoudens de meerkosten voor
de 0-4 jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te
verzoeken:
1). aan te geven welke verschillen er zijn in de
bekostiging van de huisvesting van onder
meer JGZ en Centra voor Jeugd- en Gezin per
gemeente;
2). de AHV permanent uitgebreid toe te lichten in
de bestuursrapportages 2012 en hierbij ook een
meerjarenraming te voegen.
Het besluit is aangenomen met 12 stemmen voor en 7
tegen. De fractie van VVD geeft een stemverklaring en
stemt tegen.
5. Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede
De raad besluit:
1. de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte jaarrekening 2011, bestaande uit
het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek
vast te stellen;
2. de lasten en baten van de rekening 2011 vast
te stellen op € 43.959.419 respectievelijk
€ 43.098.227;
3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves
in de rekening 2011 vast te stellen op € 1.045.729
respectievelijk € 2.367.689;
4. van het voordelig rekeningresultaat 2011 ad.
€ 460.768 een bedrag van :
- € 405.295 over te hevelen naar 2012 en aan de
desbetreffende budgetten toe te voegen;
- € 55.473 toe te voegen aan de algemene reserve.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem
aangenomen.

6. Jaarverslag en jaarrekening 2011 GR
Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland
(Paswerk)
De raad besluit:
In de zienswijze aan het Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland (Paswerk) akkoord te gaan
met het jaarverslag 2011 en met de bijdrage in de
bestuurskosten 2011 van € 8.197.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem
aangenomen.
7. Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
De raad besluit:
In de zienswijze de VRK aan te geven akkoord te gaan
met het jaarverslag 2011 en de resultaatbestemming
behoudens de meerkosten voor de JGZ 0-4
jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te
verzoeken aan te geven bij de 1e bestuursrapportage
2012 middels een meerjarenraming waarom
doorgegaan zou moeten worden met de markttaak
Sociaal Medische Advisering of per welk moment de
taak beëindigd zou kunnen worden.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem
aangenomen.
8. Concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
De raad besluit:
1. Kennis te nemen het Concept Regionaal
Risicoprofiel Kennemerland.
2. In te stemmen met het voorstel van het bestuur
van de veiligheidsregio om de prioritering in het
beleidsplan te richten op de zes voorgestelde
incidentypen:
1. Incident bij start of landing op of om een
luchtvaartterrein
2. Ziektegolf, besmettelijke ziekte
3. Incident in treintunnels en ondergrondse
stations
4. Uitval elektriciteitsvoorziening
5. Koudegolf, ijzel en sneeuw
6. Maatschappelijke onrust (sociaalpsychologisch).
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem
aangenomen.
9 Verzoek om wijziging bestemmingsplan ‘Centrum en
omgeving’
De raad besluit:
1. de bevoegdheid tot het nemen van een
beslissing op het bezwaar van belanghebbenden
d.d. 15 december 2011 tegen de afwijzing
van hun verzoek om wijziging van het
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ aan
zich te houden;
2. de bezwaren van belanghebbenden ongegrond
te verklaren;

3. gezien de afgewogen risico’s en belangen, het
bestreden besluit tot afwijzing van het verzoek
van belanghebbenden d.d. 27 oktober 2011 te
herroepen en burgemeester en wethouders
opdracht te geven om de voorbereiding
van de procedure tot wijziging van het
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ te
starten;
4. in dit geval af te zien van het aangaan van
een verhaalsovereenkomst voor eventuele
planschade.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem
aangenomen.
10. Brandbeveiligingsverordening 2012
De raad besluit:
a. De Brandbeveiligingsverordening 2012 vast te
stellen en met terugwerkende kracht in werking
te laten treden per 1 april 2012, en
b. De brandbeveiligingsverordening 2010 per 1
april 2012 in te trekken.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem
aangenomen.
11. Vaststelling Milieujaarverslag 2011
De raad besluit:
Het Milieujaarverslag 2011 vast te stellen
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem
aangenomen.
12. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
Brief nr 18 Jaarverslag van WZNH Adviescommissie
ruimtelijke kwaliteit gemeente Heemstede inzake
jaarverslag 2011 (574968): schriftelijke vragen van
de VVD zullen beantwoord worden in de commissie
Ruimte van 14 juni 2012.
Brief nr 23 Brief mw D. de Domenico inzake beleid tav
Bed and Breakfast Heemstede (577009): zal worden
behandeld in de commissie Ruimte van 14 juni 2012.
De afhandeling van alle overige stukken wordt
vastgesteld conform de voorstellen van de griffier.
13. Wat verder ter tafel komt
Dhr Roeloffs (VVD) over parkeren op de Binnenweg.
Mw Brouwers (VVD) over stoplichten bij de C.
Francklaan.
Dhr Leenders (VVD) over versiering op het
Wilhelminaplein, zonneschermen bij Batifol aan de
Binnenweg en parkeerplaatsen bij Van Dam aan de
Binnenweg.
Mw Hooij (VVD) over financiële steun van de
gemeente Bloemendaal voor de brug over de
Houtvaart.
Dhr Radix (VVD) over parkeerplaatsen aan de
Binnenweg n.a.v. plan dhr Smit (WCH).
Mw van Vliet (GL) over bezoek aan OCK het Spalier.

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per
e-mail?
www.heemstede.nl

Aanvragen reisdocumenten
Als gevolg van de afschaffing van de bijschrijvingen
van kinderen in paspoorten is de hoeveelheid
aanvragen voor reisdocumenten groter dan
gebruikelijk voor het voorjaar. Dit heeft tot
capaciteitsproblemen geleid bij de producent.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft daardoor een aantal
maatregelen genomen, die de hoeveelheid aanvragen

moet verminderen.
De genomen maatregelen variëren per week en
wijzigen geregeld. Op onze website
www.heemstede.nl kunt u de geldende maatregelen
en de documenten die opgehaald kunnen worden
terugvinden. Wilt u een document aanvragen of
heeft u een document aangevraagd maar nog niet
opgehaald, controleer dan vóór uw vertrek naar het

gingsverordening

raadhuis wat eventueel voor beperkingen gelden en
of het document al binnen is.
Heeft u een document aangevraagd en is dat al
binnen? Haalt u het dan zo spoedig mogelijk op.
Betreft het het reisdocument van een kind, dan moet
het kind bij het afhalen meekomen.

Nieuwe Brandbeveiligingsverordening
Bij besluit van 24 mei 2012 heeft de raad de
Brandbeveiligingsverordening 2012 vastgesteld, onder
intrekking van de Brandbeveiligingsverordening 2010.
De wijzigingen houden verband met het Bouwbesluit

2012, dat op 1 april 2012 inwerking is getreden.
De Brandbeveiligingsverordening treedt met ingang
van 1 april 2012 met terugwerkende kracht in werking.
De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage

op het gemeentehuis. De verordening is ook digitaal
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Steunpunt vrijwilligerswerk

2012, dat op 1 april 2012 inwerking is getreden. op het gemeentehuis. De verordening is ook digitaal
er Bezwaar
De Brandbeveilmaken
igingsverordofeninuwg treedtmening/zienswijze
met ingang te raadplegenkenbaar
op www.overmaken
heid.nl onder ‘Lokale
0. van 1 april 2012 met terugwerkende kracht in werking. regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en
t De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di.
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38

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

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?

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

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELDpunt

Kapot speeltoestel?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

