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WWW.BC-WESTERVELD.NL 

CONCERTO
IN MEMORIAM

Zondag 16 juni
is het

Vaderdag.

Adverteren?
verkoop@heemsteder.nl

06-50284402

Heemstede – Historie, vroeger, 
het verleden… Een duik in de 
oudheid van land, woonplaats of 
streek is tegenwoordig heel po-
pulair. Oud maar zeker ook jong 
interesseert zich steeds vaker 
voor ‘hoe het vroeger was’. Ou-
de klassenfoto’s of beeldmate-
riaal van markante panden, hui-
zen en voorzieningen; het leeft 
bij menigeen. Houdt u er ook 
van te lezen over de historie van 
Heemstede en te kijken naar ou-
de foto’s? Dan zit u goed bij de 
Heemsteder. Op pagina 2 van 
deze krant vult Historische Ver-
eniging Oud Heemstede en Ben-
nebroek wekelijks een rubriek 
over Heemstede in vroeger tijd. 
Maar daarnaast komt er maan-
delijks in de 50+ Wijzer een he-
le pagina met tekst en beeld over 
de historie van Heemstede.
Deze week treft u al een voor-
proefje aan in de 50+ Wijzer. 
Volgende maand krijgt de bijla-

t

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

ge trouwens een nieuwe, frisse 
uitstraling.

Niet bewust voor de rubriek 
maar wel een mooie toevallig-
heid is de post van Egbert de 
Bruin uit Heemstede. Hij stuurde 
deze mooie oude foto op, die wij 
graag voor het voetlicht brengen! 
Hij vertelt: “Bij gelegenheid van 
het verdwijnen van de spoor- 
bomen in Heemstede/Aerden-
hout werd in mei 1958 een bal-
lonenwedstrijd gehouden. De 
meeste kinderen op de foto heb-
ben een ballon bij zich. De op-

tocht trekt van het Frederik van 
Eedenplein naar het Roemer Vis-
scherplein.
De geluidswagen rijdt hier langs 
het café op de hoek van de 
Leidsevaart en de Zandvoortsel-
aan, de politiemotor is bijna op 
de brug over de Leidsevaart.
De lange jongen achter de poli-
tiemotor is Job Cohen. Hij loopt 
hier met aan zijn rechterkant de 
buurtvriendjes Erik Schmeink en 
Bob Driessen.
De jongen die half achter Jobs 
ballon schuil gaat is niet her-
kend”, aldus de heer De Bruin.

Voorjaarsmarkt bindt Heemstede

Historisch Heemstede: terug naar 1958

Heemstede – Wat waren er weer veel mensen op de been op 
de door winkeliersvereniging Heemstede Centrum georganiseer-
de Voorjaarsmarkt. Een gangetje langs bijzondere handgemaakte 
artikelen, om te eten, te drinken, te dragen of om je woning mee 
op te vrolijken. Bovendien presenteerde het ‘verenigingsleven’ van 
Heemstede zich en was er muziek te beluisteren op straat of ge-
zellig ergens binnen. Voor kinderen was er weer genoeg te be-
leven en dat gold eigenlijk voor alle bezoekers. Heerlijk over de-
ze grote markt slenteren, elkaar tegenkomen, bijpraten en een 
glaasje doen op het terras… het was een fantastische zondag. De 
Voorjaarsmarkt bindt Heemstedenaren en is weer voor herhaling 
vatbaar! Elders in deze Heemsteder meer foto’s en tekst.
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (9)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht
van de familie Van Merlen en 
openstelde als wandelbos. De 
offi ciële opening was op 17 ju-
li 1913.

De brug bij de waterlelievijver
Grote delen van de aanleg van 
Groenendaal dateren uit de 19e 
eeuw. Deels een eeuw van ro-
mantiek, deels van zakelijkheid 
en technische vooruitgang. Bij de 
romantiek hoort de brug bij de 
waterlelievijver. Dit soort knep-
pelbruggetjes werden eerste 
helft van de 19e eeuw veel aan-
gelegd. Zo ook deze bij de water-
lelievijver, een van de meest ge-
fotografeerde plekken in Groe-
nendaal. Er zijn in het verleden 
tal van ansichtkaarten van deze 
plek gemaakt, met of zonder op 
de achtergrond de weilanden.
Die weilanden zijn heel belang-
rijk geweest. J.C. Reinders Fol-
mer was als taxateur betrokken 
bij de aankoop van Groenendaal 
in 1913. Van hem kwam de sug-
gestie land erbij te nemen, dat 
toen nog in gebruik was als bol-
lenland en dat nu deze weilan-
den zijn. Met de inkomsten uit 
verhuur ervan kon een deel van 
de rente en afl ossing van de le-
ning voor de aankoop van Groe-
nendaal (maar liefst 330.000 gul-
den) betaald worden. Zijn sug-

gestie werd overgenomen. Toen 
bollenkwekers met een verzoek 
kwamen om toch een deel van 
Groenendaal om te zetten in bol-
lengrond (in plaats van wandel-
bos) kon worden gezegd dat al 
een deel daadwerkelijk bollen-
grond was en er eigenlijk niets 
meer bij hoefde te komen. De 
bollenkwekers haalden bakzeil. 
Later werden in 1925, 1935 en 
1953 de Flora’s hier op dit land 
gehouden.

Alles over de aankoop van Groe-
nendaal in 1913, de onderhande-
lingen en de fi nanciering en de 
drie Flora’s (inclusief perspec-
tieftekeningen) vindt u in het zo-
juist verschenen ‘Groenendaal 

Wandelbos Groenendaal 100 jaar 
in het bezit van de gemeente
Heemstede - Nu zou men spre-
ken van achterkamertjespoli-

tiek. In 1913 kende men dit fe-
nomeen kennelijk ook al. Om de 

lokale bloementelers te slim af te 
zijn, onderhandelde de toenmali-
ge burgemeester Van Lennep in 
het diepste geheim met de erven 
van de familie Van Merlen over 
de aankoop van Groenendaal.
Door slim te manoeuvreren en 
de commissaris van de Konin-
gin te interesseren voor zijn plan 
kon Van Lennep op 17 maart 
1913 in het Haarlems Dagblad 
melden dat de gemeente Heem-
stede voor 318.000 gulden eige-
naar was geworden van Groe-
nendaal.  Een historisch moment 
want als het bos was gekocht 
door de bloementelers zouden 
er nu huizen staan in Groenen-
daal. Met zijn vooruitziende blik 
legde Van Lennep de basis voor 
de groene gemeente die Heem-
stede nog altijd is. 
De start van het jubileumjaar 
was woensdag 22 mei in Res-
taurant Groenendaal. Genodig-
den waren de vrienden van het 
wandelbos. Irene Moors presen-
teerde er, op de haar zo bekende 
ontspannen wijze, het program-
ma. Als inwoonster van Heem-
stede en voorheen van Haarlem 
bracht zij in haar jeugd, maar 
ook nu nog, vele uren door in 
het bos. Onder de aanwezigen 
ook nazaten van de familie Van 

Lennep en kinderen van de eer-
ste boswerkers Willemse en Wal-
let. Ter viering van het jubileum 
bracht de Historische vereniging 
Heemstede/Bennebroek een 
schitterend boek uit. Voorzitter 
Jaap Verschoor gaf een inkijk in 
de totstandkoming van het boek 
en hij benadrukte dat het boek is 
gedrukt op FSC-papier, daarmee 
tegemoet komend aan de (mi-
lieu) eisen van deze tijd. Marc de 
Bruijn, een van de vele auteurs 
van het boek gaf in een helder 
en interessant betoog inzicht in 
de wijze waarop het bos in het 
bezit van Heemstede is geko-
men. In die tijd was het niet ge-
bruikelijk dat gemeenten gron-
den kochten. Heemstede was 
met de aankoop van het bos 
haar tijd dus ver vooruit. 
Intussen is er veel veranderd 
in Groenendaal. De voormali-
ge (op)stallen zijn verbouwd tot 
een in de wijde omtrek bekend-
staand restaurant waar momen-
teel de vierdegeneratie Uiten-
daal  (vanaf 1917) aan het roer 
staat. In 1930 wordt voor 12.000 
gulden het tennispark aange-
legd. Twee jaar later was de 
speeltuin een fi jt. Was er in 1925 
al een mogelijkheid dieren te be-
kijken langs een hertenbaan, in 
1951 kreeg de kinderboerderij 
haar huidige vorm. 
Het openluchtzwembad, dat tot 
1966 dienst deed, grensde aan 
het bos evenals de begraaf-
plaats aan de Herfstlaan. Groe-
nendaal bood onderdak aan drie 
Flora’s (nu Floriade) in de jaren 
1925,1935 en de laatste in 1953. 
De drie tentoonstellingen samen 
trokken 1,5 miljoen bezoekers uit 
binnen en buitenland. Wethou-
der Christa Kuiper benadrukte 
nog eens het grote belang van 
het wandelbos voor Heemstede. 
“Wij als gemeentebestuur willen 
Heemstede graag minimaal voor 
25 % uit groen laten bestaan 
en met Groenendaal binnen de 
grenzen lukt dat prima.” En pas-
sant had zij nog een nieuwtje. 
Als alles goed gaat hebben de 
Hooglanders binnenkort kalfjes. 
Als slot van de bijeenkomst werd 
het prachtige boek overhandigd 
aan een neef van de familie Van 
Lennep. Aan acteur en schrij-
ver Kees Prins was gevraagd het 
eerste exemplaar te overhandi-
gen. Kees Prins, zoon van poli-
tieagent Wim Prins, groeide op 
in Heemstede. Tot zijn elfde le-
vensjaar bracht hij zijn tijd, naast 
school, vooral door in het bos. 
Hij studeerde op College Hage-
veld en verliet Heemstede toen 
hij twintig jaar was. Twee van zijn 
broers wonen nog altijd in Groe-
nendaal en Cees kom hen nog 
regelmatig bezoeken. .
De gastvrijheid van de familie Ui-
tendaal en de interessante pre-
sentaties van de historische ver-
eniging (HVHB) bood de gasten 
een zeer onderhoudende mid-
dag. Het komende jaar zullen 
er tal van activiteiten plaatsvin-
den in het bos. Raadpleeg daar-
voor de gemeentelijke website. 
Het boek is verkrijgbaar via de 
Heemsteede boekhandels en in 
Bennebroek bij Bruna. 
Eric van Westerloo

van buitenplaats tot wandel-
bos’. 240 pagina’s geschiedenis 
en natuur van Groenendaal met 
zeer veel foto’s en afbeeldingen. 
Een must voor iedere Heem-
stedenaar. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl.
Kijk ook eens op wandelbos.
heemstede.nl (zonder www) om 
te weten wat er allemaal in Groe-
nendaal gebeurt.
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Eethuis de Luifel
Themamaaltijd:
Zomerfestival
Van maandag t/m vrijdag 
wordt in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, een 
heerlijke maaltijd geserveerd, 
vers bereid door onze koks. 
Op de eerste maandag van de 
maand is er een themamaal-
tijd. 
Het thema is op maandag 3 ju-
ni ZOMERFESTIVAL, met o.a. 
kipcocktail met rucola en ap-
pel, varkenshaas met cham-
pignonsaus, sperzieboontjes 
in ontbijtspek en als toetje 
Hollandse sorbet. U kunt aan 
tafel tussen 17.15 en 18.30 uur. 
Reserveren kan telefonisch tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf, tel. 023-548 38 28 kies 
1. De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waarvoor 
u reserveert. Het themadiner 
kost 9,75

Theeconcert door Casca’s
Huisorkest (55+)
Casca’s Huisorkest speelt al 
vele jaren enthousiast met el-
kaar. Zij delen hun liefde voor 
de muziek en hebben veel ple-
zier in het samen spelen, on-
der leiding van de nieuwe diri-
gente Barbara Karst. 
U kunt vanmiddag genieten 
van Consideration, Psalm 150, 
Intrade, Pastorelle en Andante 
van Mozart. Wilt u ook mee-
spelen in dit unieke en leuke 
orkest? Kom luisteren en geef 
u op! 
Een greep uit de bezetting: 
klarinetten, fluiten, slagwerk 
en xylofoon, trompet, bariton, 
trombone en saxofoons. Bij-
zonder welkom: tuba, tenor-
sax, klarinetten, dwarsfluit, en 
slagwerk.
Het Theeconcert van Casca’s 
Huisorkest is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede van 16.00 tot 17.00 uur 
op dinsdag 4 juni. De entree 
is 3,00.

Woensdagavondfilm
op groot doek
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 5 juni is dat een 
romantisch mystery, (klassie-
ker uit 1955) van de hand van 
Alfred Hitchcock met Grace 
Kelly en Gary Grant.. De film 
begint om 20.00 uur. 
Filmduur: 102 minuten. De en-
tree is 5,00. 

Bel Casca op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur voor meer in-
fo over deze film óf om te re-
serveren: tel. 023-548 38 28 
kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
films die gepland staan. Kijk 
ook op www.casca.nl of op de 
facebookpagina Casca wel-
zijnsorganisatie.

Muziektheater met 
Dennis Kivit
De veelzijdige artiest Dennis 
Kivit heeft niet alleen in gro-
te musicals als ‘Les Miséra-
bles’ en ‘Cats’ in Carré en het 
Concertgebouw opgetreden. 
Ook heeft hij getoerd door 
Nederland, België en Duits-
land met ‘Montezuma’s reven-
ge’. Hij heeft de Amsterdam-
se ‘swing-award’ en de cul-
tuurprijs van  Haarlemmer-
meer bemachtigd, en speelde 
hoofdrollen in films als ‘Fin-
ding Nemo’ en de ‘Twenties’. 
Hij is zanger, gitarist en lied-
schrijver. En eindelijk komt hij 
dan nu naar Heemstede om 
een intiem concert te geven 
waarbij wordt (mee)gezongen, 
gelachen, verleid, gegiecheld, 
ge(f)luisterd, gevoeld en mis-
schien ook gedanst! Als een 
heuse popgoeroe verklaart 
Dennis Kivit de liefde in 11 
liedjes van zijn nieuwe Neder-
landstalige cd ‘Thuis’ waar-
voor hij o.a. gasten als Jan Ak-
kerman, 
Mr. BoogieWoogie en saxofo-
nist Rob Middelhoven uitno-
digde. Hij vertelt over de tot-
standkoming van de cd en de 
inhoud van de liedjes. 
Schuif aan, laat je verleiden en 
geniet. 
In  april organiseerde Dennis 
bij Casca met veel succes het 
Open Podium Show Your Ta-
lent.
Kijk voor meer informatie over 
Dennis Kivit op www.dezan-
ger.nl.
Het optreden van Dennis Ki-
vit is bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
donderdag 6 juni om 20.00 
uur. De entree is 8,00. Reser-
veren is noodzakelijk.

Een aardige meneer
Op 22 mei j.l. werd ik om ongeveer 6 uur ‘s avonds door klein-
dochter Tamara gebeld: “Opa heb jij van die kabels om een auto 
mee op te starten want ik sta voor de Spar op de Eykmanlaan en 
mijn auto doet het niet meer, accu leeg.”
Nou heb ik die accuklemmen wel, maar een andere auto met mijn 
Toyota Prius er mee opstarten is iets wat ik nog nooit gedaan had 
en zou dus wel eens een probleem kunnen opleveren. Binnen 10 
minuten was ik ter plaatse. Wij besloten de auto een eindje ver-
der op een parkeerplaats te duwen. Terwijl wij daarmee bezig wa-
ren kwam ons een auto tegemoet die vlak bij ons stopte. Een man 
stapte uit en vroeg: “Kan ik soms helpen?” Dit hebben wij met 
graagte aanvaard en binnen de kortst mogelijke keren waren de 
accuklemmen van zijn Suzuki naar de auto van mijn kleindoch-
ter aangelegd en na een minuutje wachten kon er met succes ge-
start worden. Iedereen blij. Bedankt, handen geschut en iedereen 
zijns weegs.
Waarmee maar gezegd wil zijn, dat er gelukkig nog steeds men-
sen zijn die zien dat anderen staan te tobben met een probleem 
en dan spontaan hulp aanbieden. Dit komen wij dus in Heemste-
de tegen.
Suzuki-meneer nogmaals: hartelijk bedankt!
 
Jan Toorenaar
Dr. P. Cuyperslaan 16, Heemstede

INGEZONDEN

Reactie op 
meeuwen-

overlast
Het lijkt wel of bepaalde men-
sen nergens meer tegen kun-
nen: zoals klagen over kerk-
klokken, spelende kinderen etc. 
En ja hoor, nu krijgen de meeu-
wen een beurt. Echt om te la-
chen om te spreken van terreur. 
Terreur: dat wordt alleen door 
de mens bedacht en uitgevoerd. 
Daar doen dieren niet aan mee! 
Gewoon er voor zorgen dat 
er geen rommel op straat ligt, 
zoek leuke, vriendelijke creatie-
ve oplossingen om de eventu-
ele overlast tegen te gaan. Dit 
is een stuk vriendelijker dan het 
onsympathieke stukje dat dhr 
Rookmaker stuurde.
Liesbeth Kraaijenoord,
 Heemstede.

INGEZONDEN

Echt iets bijzonders: handgemaakte 
kaarsen en meer bij Candle de Lux
Heemstede – Echt een mooi 
cadeautje geven hoeft niet heel 
prijzig te zijn. Bij de leuke zaak 
‘Candle de Lux’ in Heemste-
de kunt u slagen voor prachtige 
handgemaakte kaarsen, bijzon-
der glaswerk en Spaanse potten. 
Kaarsen vormen wel de hoofd-
moot, vandaar de naam van de 
winkel. U vindt Candle de Lux 
in de Raadhuisstraat 65a, waar 
voorheen de Pastabox was ge-
vestigd, tegenover Primera de 
Pijp. Als u er nog niet geweest 
bent, maak dan gerust eens ken-
nis met de zeer sympathieke ei-
genaren, Izabella en Janusz. Het 
stel komt oorspronkelijk uit Po-
len maar heeft sinds enige jaren 
Nederland in zijn hart gesloten. 
De uitstekende Nederlands spre-
kende jonge mensen zijn in no-
vember vorig jaar vol enthousi-
asme van start gegaan met hun 
winkel. Ze staan volledig ach-
ter de formule van de produc-
ten: handgemaakt en met liefde 
gemaakt. De kaarsen in diverse 
kleuren en soms heel erg creatief 
verwerkt met bijvoorbeeld schel-

pen of lavendel zijn een lust voor 
het oog en zijn al vanaf enke-
le euro’s aan te schaffen. Er zijn 
ook kandelaars, voor buiten en 
binnen en grote kaarsen die wel 
300 branduren hebben! Izabella 
en Janusz doen zaken met kleine 
familiebedrijven uit Polen, Italië 
en Spanje om zo het unieke van 
de producten te behouden. Een 
kaars van Candle de Lux is geen 
doorsnee kaars maar echt eentje 
van hoge kwaliteit. Informeert u 

ook eens naar kaarsen voor een 
speciale gelegenheid, zoals com-
munie-kaarsen, geboorte- en 
huwelijkskaarsen of exemplaren 
voor de begraafplaats. De deco-
ratieve groenten/fruitkistjes zijn 
ook te koop, voor 7,25 euro. En… 
er zijn heel aantrekkelijke kortin-
gen, tot soms wel 70%! 
U bent van harte welkom bij de-
ze vriendelijke, jonge onderne-
mers. (maandag gesloten). Info: 
06-34294618/06-24335734.
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Groots opgezette Voorjaarsmarkt 
in centrum van Zandvoort 

Regio - ’Wegens succes gepro-
longeerd’: een kreet die uiterma-
te goed van toepassing is op de 
Voorjaarsmarkt in het centrum 
van Zandvoort. De markt wordt 
gehouden op zondag 2 juni.
Dit betekent dat het gehele cen-
trum weer vol komt te staan met 
allerlei leuke kraampjes, diverse 
attracties, gezellige terrassen en 

bijzonder straat-entertainment.
Ook treft de bezoeker op de jaar-
markt het showpodium aan met 
optredens van een keur aan ar-
tiesten en leuke spelletjes waar-
bij ook leuke prijsjes te winnen 
zijn.
De presentatie op het podium is 
in handen van Roy van Buurin-
gen van On Air Events.

Bezoek ook tijdens de Voorjaars-
markt ook het Zandvoorts Muse-
um en maak gebruik van de actie 
tijdens de zomermarkt ‘Kom met 
twee en betaal voor één.

De toegang tot de jaarmarkt is 
uiteraard gratis. De markt begint 
om 10.00 uur en duurt tot 18.00 
uur.

Buurtfair De Glip,
regenachtig maar gezellig
Heemstede - Op maandag 20 
mei (2e Pinksterdag) werd voor 
de 3e maal de buurtfair en rom-
melmarkt gehouden op de Fa-
zantenlaan op de Glip in Heem-
stede. De fair begon om 12 uur 
en het was direct een drukte van 
belang voor de kramen. De rom-
melmarkt bestond uit 30 kra-
men bijna allemaal buurtbewo-
ners en bloemist Harry had groot 
uitgepakt met karren vol fleurige 
planten die hij voor een scherpe 
lage prijs aanbood. Verder wa-

ren er voor de kinderen diver-
se activiteiten zoals, geschminkt 
op de foto, eierkoeken versieren 
(en natuurlijk opeten) en de po-
nytrack uit Groenendaal reed ie-
der kwartier een rondje door de 
buurt. Mike van Casca voetbal-
de met de jeugd op het grasveld 
en streetband ‘de Windmolens’ 
zorgde voor een vrolijke muzi-
kale noot. Op het Tapuitenplein 
was een heus horecaplein in-
gericht door supermarkt ‘de Ko-
ning’ en slagerij ‘Van der Werff’. 

Tijdens de fair werden consump-
tiebonnen uitgedeeld voor een 
gratis drankje waar veelvuldig 
gebruikt van werd gemaakt. Ook 
de op de barbecue bereide ham-
burgers en de broodjes worst 
vielen goed in de smaak. Tot 
15.00 uur bleef het droog maar 
daarna begon het te motregenen 
snel gevolgd door hevige bui-
en, dit zorgde voor een vroegtij-
dig einde van deze editie. Jam-
mer maar al met al kijkt de or-
ganisatie toch terug op een ge-
slaagde dag. Een dag waarbij ve-
le buurtbewoners elkaar spreken 
en de Glip als wijk samenbrengt, 
tevens het doel van deze dag. De 
organisatie ontving vele leuke en 
positieve reacties, reden genoeg 
om de fair volgend jaar weer te 
organiseren. Zij dankt de onder-
nemers van de Glip, de gemeen-
te Heemstede, Elan wonen en de 
bewoners commissie van de Glip 
voor hun bijdrage aan het wel-
slagen.

Landelijke ‘Beeballdag’ 
bij RCH-Pinguins
Heemstede - Op zondag 2 juni 
vindt bij honk- en softbalvereni-
ging RCH-Pinguïns de Beelball-
dag plaats. Op deze dag kun je 
kennismaken met deze sport. Er 
hebben zich tot nu toe 24 teams 
ingeschreven. Er wordt gespeeld 
in 2 categorieën: de Rookie 
League voor kinderen van 5 t/m 
8 en de Major League voor de 
leeftijdscategorie 9 t/m 12.
Tussen de wedstrijden door hoeft 
niemand zich te vervelen, want 
de spieren kunnen warm gehou-
den worden met behulp van een 
stormbaan, een springkussen en 
een slagkooi met speedgun.

Goodiebags zorgen er voor dat 
niemand met lege handen naar 
huis gaat. De opening van dit 
evenement wordt verricht door 
Jur Botter, wethouder van de ge-
meente Heemstede met onder 
meer Sport en Onderwijs in zijn 
portefeuille. Het toernooi wordt 
gehouden op het Heemsteed-
se Sportpark, ingang Ringvaart-
laan, en vangt aan om 10.00 uur. 
De prijsuitreiking staat gepland 
op ± 17.00 uur.
Nadere informatie kan verkre-
gen worden bij Aad Otsen, be-
stuurslid Jeugdzaken van RCH-
Pinguïns, tel. 06-12999884.

Popkoor Voice Collective 
treedt 13 juni op

Heemstede – Na het succes 
van voorgaande jaren geeft het 
Heemsteedse popkoor Voice 
Collective op donderdag 13 juni 
wederom een concert in Galerie 
Het Kunstbedrijf te Heemstede.
Het concert begint om 20.00 uur 
(zaal open om 19.45 uur). Voice 
Collective brengt een meerstem-
mig poprepertoire ten gehore. 
Naast een aantal bekende en 
minder bekende nummers staan 
ook nummers van onder andere 
Queen, Adèle en Ramses Shaffy 
op het programma.
Kaarten zijn aan de zaal verkrijg-
baar en kosten 4,50 euro per 

stuk. Gezien de verwachte druk-
te en beperkte plaatsen, is het 
verstandig vooraf kaarten te re-
serveren door een mail te sturen 
aan voicecollective@live.nl.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Vooral mannelijke leden en so-
pranen kan het koor goed ge-
bruiken. Om de jonge uitstraling 
te behouden, zijn nieuwe leden 
bij voorkeur niet ouder dan 45 
jaar. Voice Collective repeteert 
elke donderdagavond van 20 
tot 22 uur in basisschool Icarus 
(Kerklaan 90/92) in Heemstede.
Info: www.voicecollective.nl of 
mail naar voicecollective@live.nl.

Avondwandeling natuur en 
beheer in Groenendaal

Heemstede - In het Groenen-
daaljaar 2013 heeft de Histo-
rische Vereniging Heemstede/
Bennebroek  recent  een boek 
uitgebracht over het Wandelbos 
met zijn rijke geschiedenis. Door 
een andere wijze van beheer is 
het bos natuurlijker geworden, 
en dat is goed te zien. Op nieu-
we open plekken heeft het zon-
licht vrij spel en is de variatie 
in planten en daarmee ook het 
aantal dieren flink toegenomen. 
Resten uit de rijke geschiede-
nis van de landgoederen Groe-
nendaal en Meer en Berg zijn in 
het terrein nog terug te vinden 

en soms ook benadrukt. Bekijk 
het ecologisch beheer met eigen 
ogen op donderdag 6 juni tijdens 
een avondwandeling georgani-
seerd door IVN Zuid-Kennemer-
land en de gemeente Heemste-
de. Deze gaat van start om 19.00 
uur vanaf de locatie bij het Infor-
matiebord op parkeerplaats bij 
restaurant Landgoed Groenen-
daal in Heemstede. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en vooraf 
aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten vindt u op ht-
tp://ivn.nl/afdeling/zuid-kenne-
merland
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Voordelige iPad voor leden 
van Servicepaspoort 

Servicepaspoort is de samen-
werking aangegaan met Le-
app.nl, aanbieder van refurbis-
hed Apple producten. Hiermee 
biedt Servicepaspoort leden de 
gelegenheid om een iPad aan te 
schaffen voor een mooie prijs. 
Karen Bouwhuis, verantwoor-
delijk voor de leveranciersse-
lectie van het Servicepaspoort: 
“Tablets gaan steeds meer een 
plek krijgen in het gezinsleven. 
Ook de oudere generatie ziet de 
voordelen van het gebruik van 
een tablet. Een spelletje scrab-
ble of beeldbellen met de klein-
kinderen maakt voor veel men-
sen hun wereld weer een beet-
je groter. Met deze actie hopen 
we de aanschaf van een iPad 
voor mensen toegankelijker te 
maken”.
Een iPad, aangeboden door Le-
app.nl, is afkomstig uit het be-
drijfsleven of gebruikt bij de-
monstraties. 
Hardware wordt in het bedrijfsle-
ven vaak vroegtijdig vervangen, 
om diverse redenen. Dat kan zijn 
omdat het bedrijf gaat fuseren, 
omdat het bedrijf is opgehouden 
te bestaan, of gewoonweg om-
dat het bedrijf nieuwe hardware 
heeft aangeschaft. Vaak wordt 
dergelijke apparatuur ook als 
demo-modellen ingezet waar-
door ze niet meer voor de ver-
koop geschikt zijn. Deze appara-
tuur is zo goed als nieuw, maar 

kan niet als zodanig worden ver-
kocht. Leapp maakt deze appa-
ratuur zorgvuldig schoon, zowel 
van binnen als van buiten, zorgt 
dat de hardware en software op-
gewaardeerd wordt en verwij-
dert alle externe bedrijfskenmer-
ken.  Daarna wordt het product 
getest en heeft het weer een le-
vensduur van drie tot vijf jaar, af-
hankelijk van het type product.
Bij Leapp.nl koopt u dus een 
Mac voor de prijs van een ‘twee-
dehandsje’ maar met de kwa-
liteit van een nieuwe computer. 
Een bijkomend voordeel is dat er 
in het bedrijfsleven alleen maar 
wordt gekozen voor de beste 
kwaliteit, omdat de bedrijf zeker-
heid zo groot mogelijk moet zijn. 
Daarom vindt u bij Leapp.nl al-
leen maar kwalitatieve produc-
ten. 
De iPad’s worden gratis thuisbe-
zorgd inclusief 12 maanden ga-
rantie. 

Heeft u interesse in een iPad 
maar bent u nog geen lid? Meldt 
u zich dan aan als lid van het 
Servicepaspoort. Met uw lid-
nummer kunt u gebruik maken 
van deze actie. Na uw aanmel-
ding ontvangt u alle informa-
tie. Leden kunnen alle informa-
tie vinden in de voorjaarsuitga-
ve van Servicepaspoort Magazi-
ne en op  www.leapp.nl/service-
paspoort. 

Regio - Leden van Servicepaspoort kunnen tot 1 november 
2013 gebruik maken van het zeer exclusieve aanbod om een 
iPad aan te schaffen met extra korting op de al zeer scherp ge-
prijsde iPads van Leapp. Servicepaspoort is hiervoor een sa-
menwerking aangegaan met Leapp.nl. Leapp.nl is een online 
aanbieder van refurbished Apple apparatuur, met de service 
en kwaliteit van nieuw! Servicepaspoort maakt met deze ac-
tie de aanschaf van een iPad mogelijk voor een bredere doel-
groep. Bent u nog geen lid, meld u zich dan aan via www.ser-
vicepaspoort.nl of telefoon 023 - 89 18 440. Na aanmelding 
ontvangt u alle informatie over deze actie. 

Voor elk vijverprobleem is wel een oplossing
Watertestdag bij

Tuincentrum De Oosteinde
Regio - Over vijvers is veel te vertellen. Daarom 
organiseert Tuincentrum De Oosteinde, in sa-
menwerking met Velda, een watertestdag. Zater-
dag 1 juni van 10.00 tot 16.00 uur kunt u gratis 
uw vijverwater laten analyseren bij het tuincen-
trum aan de Zandlaan net op de grens van Ben-
nebroek en Hillegom. 
Het enige dat u hoeft te doen is een monster van 
uw vijverwater mee te nemen, zodat de Velda-
vijverspecialist de waterwaarden kan testen. Op 
basis van de uitslag wordt een complete vijver-
diagnose gemaakt en wordt u geadviseerd over 
het verbeteren van uw vijver. Zo kan bijvoor-
beeld een advies op maat worden gegeven om 
de vijver algenvrij te houden of om een natuurlijk 
evenwicht te krijgen.

De vijverspecialist heeft veel praktische tips en 
natuurlijk kunt u met al uw vijvervragen bij hem 
terecht. Voor elk vijverprobleem is er wel een op-
lossing, zodat u optimaal van uw vijver kunt ge-
nieten. Hieraan zijn voor u géén kosten verbon-
den. Dus kom langs met uw vijverwatermon-
ster op 1 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij Tuin-
centrum De Oosteinde in Hillegom, Zandlaan 22 
(grens Bennebroek) en doe de test!

Velda is een begrip in vijverbiologie en biedt een 
uitgebreid assortiment vijverproducten. Meer
informatie over vijvers en het uitgebreide Velda-
assortiment kunt u vinden op www.velda.com. 
Met vragen kunt u zich wenden tot info@velda.
com.

Speciale plek met kindergitaren in 
muziekwinkel Stage Music

Regio - Een nieuwe medewer-
ker heeft muziekwinkel Stage 
Music Service te Aalsmeer in de 
Schoolstraat en wel een heel bij-
zondere. In de winkel is een spe-
ciale plek ingericht met alleen 
maar driekwart en halve gitaren 
voor beginnende, jeugdige gita-
risten. En midden tussen al de-
ze verschillende gitaren en di-
verse kleuren staat in de kinder-
hoek een etalagepopje. Gekleed 
in, bijna uiteraard, een shirt met 
een rockgitaar, een stoere spij-
kerbroek, een pet en een moder-
ne pilotenbril, nodigt hij kinderen 
uit om een rustig de ruime keuze 
te bekijken. Zo’n twintig verschil-
lende driekwart en halve gita-
ren heeft Stage Music Service in 
haar assortiment. Natuurlijk ‘ge-
wone’ bruine gitaren, maar ook 
kan gekozen worden voor een 
zwart, roze of wit snaarinstru-
ment. Omdat kinderen kleiner 
zijn dan volwassenen en kortere 
armen hebben, worden voor hen 
instrumenten op maat gemaakt. 
Zo is het mogelijk voor kinderen 
vanaf ongeveer vier jaar om gi-
taar te gaan leren spelen. Eige-
naar Leen Mulder vindt het be-
langrijk dat de jeugdige starters 
beginnen met spelen op een bij 
hun leeftijd passend instrument. 
“Een volwassen gitaar is voor 
hen vaak te groot. Door de gro-
te body kunnen kinderen moei-
lijk bij de snaren komen en krij-
gen ze eerder vermoeide armen 
en vingers. De driekwart en hal-
ve gitaren hebben een kleine-
re body waardoor het voor kin-
deren veel makkelijker wordt om 
liedjes op de gitaar te gaan le-
ren spelen.” Voor jongens en 
meiden, die met hun ouders een 
gitaar komen uitzoeken, wordt 
ruimschoots de tijd genomen. 
Er is veel aandacht voor iede-
re nieuwe gitarist of gitariste in 

spé. Allen gaan de deur uit met 
een speelklaar instrument, want 
iedere gitaar wordt nog even ex-
tra gestemd en uiteraard wordt 
advies gegeven over onderhoud, 
e.d. Service is tot slot in de naam 
van de muziekwinkel in het cen-
trum van Aalsmeer opgenomen. 
Kindergitaren heeft Stage Mu-
sic Service al vanaf 55 euro per 
stuk. Allen zijn gegarandeerd 
van goede kwaliteit en van ge-
renommeerde merken. “Troep, 
verkopen we niet”, reageert ei-
genaar Leen Mulder enigszins 
fanatiek. “Daar is gitaar spelen 
een te mooie hobby voor”, ver-
volgt de zelf gitarist en vioolspe-
ler. Ook overigens wat violen be-
treft, heeft de muziekwinkel in-
strumenten voor klein en groot. 
Van kleine kwart en driekwart vi-
olen voor kinderen vanaf 4 jaar 
tot ‘hele’ exemplaren voor vol-
wassenen. Uiteraard worden ook 
beginnende violisten uitgebreid 
en goed geïnformeerd en gaan 

zij met een speelklare viool, in-
clusief koffer en stok, de deur uit. 
Stage Music Service verkoopt 
natuurlijk ook gitaren (klassiek, 
western en elektrisch) voor vol-
wassenen, is de winkel opge-
vrolijkt met een uitgebreide per-
cussie-kraam, maken blokfl ui-
ten, drumbenodigdheden, ver-
sterkers, lessenaars en statie-
ven deel uit van het assortiment. 
Verder onder andere ook rietjes 
en tassen voor blaasinstrumen-
ten, effectpedalen, stemappara-
ten, een groot (les)boeken be-
stand, fl ightcase materiaal en 
leuke muzikale cadeaus. Tot slot 
kan Stage Music Service wel dé 
kabelspecialist genoemd wor-
den en heeft de muziekwinkel 
in twee grote vitrinekasten een 
hele mooie en gevarieerde col-
lectie mondharmonica’s. Adres: 
Schoolstraat 7 in Aalsmeer, tel. 
0297-328044, mail: info@stage-
music.nl en bekijk ook eens de 
website: www.stagemusic.nl. Initiatief: oude moestuin

St Lucia in ere herstellen
Heemstede - De moestuin van 
klooster St.Lucia in Bloemendaal 
ligt er vergeten en verwaarloosd 
bij. Twee enthousiaste tuinvrou-
wen uit Heemstede hebben een 
plan ingediend bij de gemeente 
Bloemendaal. 

Irma Schoonderwoerd (ruime er-
varing in het begeleiden van cli-
enten met een verstandelijke be-
perking als ook met  (ex-) psy-
chiatrische cliënten bij land-
schapsonderhoudprojecten) en 
Chris van der Lee (docent bij 
Zorg &Welzijn NOVAcollege, rui-
me ervaring op het gebied van 
moestuinen) willen vanuit de 
Stichting De Nieuwe Akker en in 
samenwerking met de gemeente 
Bloemendaal de oude moestuin 
van klooster St Lucia in ere her-
stellen, waarbij duurzaamheid 
en betrokkenheid vanuit de wijk 
centraal staan.

LUCIA’s Landje
Uitgangspunt is: een BD moes-
tuin op zetten en de kas herstel-
len, waarbij  bewoners uit de re-
gio Bennebroek de mogelijk-
heid krijgen mee te werken op 
de tuin en mee te genieten van 
biologisch-dynamische gewas-
sen, geurende kruidenbedden, 
een pluktuin vol kleurrijke bloe-
men. Een plek waar je elkaar 
kunt tegenkomen. Met z’n al-
len genieten van de natuur mid-
den in het dorp: een stukje groen 
dat nu verpaupert en een gevoel 
van onveiligheid met zich mee-
brengt.
Ook leerlingen van de Francis-
cusschool en zorgvragers van-
uit de RAAK(HKG) ( mogelijk 
ook vanuit de psychiatrie/ou-
derenzorg) kunnen hier terecht.         
De initiatiefnemers hopen dat 
gemeente Bloemendaal in het 
project investeert.      
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Concerto in Memoriam
Begraafplaats 125 jaar, 
crematorium 100 jaar
Regio - Op zondag 2 juni vindt 
in het monumentale gedenk-
park van Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld (Duin en 
Kruidbergerweg in Driehuis) 
een Concerto in Memoriam 
plaats. Het muzikale program-
ma van dit herdenkingscon-
cert in de open lucht, dat vo-
rig jaar bezocht werd door cir-
ca vijfduizend mensen, staat 
in het teken van 125 jaar be-
graafplaats en 100 jaar crema-
torium, het eerste van Neder-
land. Omdat Westerveld ieder-
een de mogelijkheid wil bie-
den hun dierbaren te geden-
ken is het concert vrij toegan-
kelijk. Het Concerto in Memo-
riam begint om 14.00 uur. Ie-
dereen is welkom.
Het is dit jaar 125 jaar geleden 
dat Begraafplaats Westerveld 
in 1888 gesticht werd. In 1913 
bouwde de Koninklijke Facul-
tatieve op de begraafplaats het 
eerste crematorium in Neder-
land. Ter gelegenheid hiervan 
is niet alleen een jubileumboek 
samengesteld, maar ook is een 
cd opgenomen met daarop 
een selectie van de meest ver-

tolkte muziek bij een uitvaart-
plechtigheid in de afgelopen 
125 jaar. Zowel het boek als de 
cd zijn vanaf 2 juni bij Wester-
veld verkrijgbaar.
Tijdens het concert wordt een 
groot aantal stukken uitge-
voerd dat op de cd staat. Zo 
worden onder meer het Largo, 
het Slotkoor uit de Matthäus 
Passion en het Ave Maria ten 
gehore gebracht. De muziek 
wordt uitgevoerd door het in-
ternationaal bekende West-
lands Mannenkoor, jong talent 
van het Koninklijk Conservato-
rium en de solisten Lilian Fara-
hani en Rutger de Vries.
Sinds 1994, toen op Westerveld 
voor de eerste keer een Con-
certo in Memoriam gehouden 
werd, verleende een groot aan-
tal koren en orkesten hun me-
dewerking. Ook een groot aan-
tal sprekers, waaronder ma-
joor Bosshardt, Jan Terlouw en 
Prinses Irene van Lippe-Bies-
terfeld, leverde een indrukwek-
kende bijdrage. Dit jaar spreekt 
de burgemeester van Velsen, 
de heer Franc Weerwind, een 
Woord van Troost.

Expositie 
kunstenaars 
Noord-Holland
Heemstede – Vanaf 1 tot en met 
28 juni kunt u in Galerie KNH 
een nieuwe expositie bekijken. 
Onder anderen toont de Heem-
steedse kunstenaar Hans Elsas 
werk. 
De expositie omvat keramische 
beelden, zeegezichten, con-
structies in staal en glas, fi guur-
studies en portretten. Loca-
tie is Gedempte Herensingel 4 
Haarlem, naast de Amsterdam-
se Poort. Open: vrijdag, zater-
dag en 1e zondag van de maand 
van 13-17u. Tijdens de Spaarne-

kunstroute van 2 juni is de ten-
toonstelling van 13.00-17.00 uur 
te bezoeken.

In de foyer van De Luifel
Mylou Frencken te gast in Het Rouwcafé

De Stichting Het Rouwcafé is op-
gericht in 2012 en heeft als doel 
om de dood en inherente rouw 
en verlies een plaats terug te la-
ten krijgen in de samenleving.
Wat aan de ‘gelijkgestemde 
stamgasten’ wordt geboden is: 
koffi e, (h)erkenning en een kort 

cultureel programma. De intentie 
is om de sfeer licht te houden. In 
vorige edities van Het Rouwca-
fé traden het Huisartsencabaret 
‘Menig geween is helaas iatro-
geen’, de Haarlemse band Ben-
der en Niki Jacobs op. 
Het unieke van de opzet van Het 

Rouwcafé betreft een sfeervol, 
exclusief voor haar ontworpen, 
mobiele bar c.q. decor, dat op 
verschillende locaties kan wor-
den geplaatst. 
De intentie van de Stichting is 
om de bijeenkomsten van Het 
Rouwcafé op bijzondere en 
mooie plekken te doen plaats-
vinden. Zo vond bijvoorbeeld een 
vorige editie plaats in het fraai 
gelegen Atheneum College Ha-
geveld te Heemstede. 

Op www.hetrouwcafe.nl is ver-
meld waar en wanneer Het 
Rouwcafé locatie houdt. 
Voor meer informatie: bel Ria van 
Kleef 06-52306969 of mail naar 
info@hetrouwcafe.nl.

Heemstede - De volgende editie van Het Rouwcafé vindt 
plaats op zaterdagmorgen 1 juni van 10.00 tot 12.00 uur in 
Foyer De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Eregast deze 
morgen is ‘Mylou Frencken’. Mylou trad vorig jaar al op in Het 
Rouwcafé; Stichting Het Rouwcafé is heel trots dat zij dit maar 
al te graag nog eens wil doen! Mylou is een Nederlandse en-
tertainer, speelt voorstellingen, maakt cabaretprogramma’s, 
zingt en schrijft teksten en was de echtgenote van de in 2006 
overleden Bert Klunder. Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via info@hetrouwcafe.nl of bellen naar Ria van Kleef 
06-52306969.

Viering 
Trefpunt

Regio – In Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1- Bennebroek 
wordt zondag 2 juni een 
dienst gehouden met ds. D.A. 
Bos (Doetinchem). Het be-
treft een dienst van Schrift en 
Tafel. Ook: Kom in de kring.

KerkdienstenHeemstede - De personages 
die Frank Houtappels ((o.a. be-
kend van de televisieseries als 
’t Schaep, Gooische Vrouwen en 
Aaf)  in zijn werk neer zet zijn 
scherp getekend, oorspronke-
lijk en geloofwaardig. Zo ook in 
‘De Potvis’. De geestige zinne-
tjes en grappige dialogen volgen 
elkaar in rap tempo op. De HTC 
speelt zaterdag 15 en zondag 16 
juni ‘De Potvis’ van de populai-
re schrijver. Voor de regie voor 
deze voorstelling heeft de H.T.C. 
Thomas Terstal aangetrokken. In 
de tragikomedie treffen de zus-
jes Mia en Roos hun moeder
Ingrid in het ouderlijk huis aan 
zee. Ze hebben afgesproken om 
de as van hun overleden vader 
te verstrooien. Ze zijn het nog 
niet eens over de geschikte plek. 
Gaandeweg komt Ingrid erach-
ter dat ze haar man gedurende 

45 jaar huwelijk nooit echt heeft 
leren kennen. Hij leidde een
eigen leven in het schuurtje 
achter het huis. Op zijn sterf-
bed heeft hij Ingrid iets toever-
trouwd dat haar aan het den-
ken heeft gezet. Hiermee groeit 
het besef dat ze zelf moet zor-
gen voor kwaliteit in haar leven. 
Zonder het te beseffen sleurt
Ingrid haar dochters mee in haar 
zoektocht naar geluk. Met be-
hulp van Walter, de klusjesman, 
halen de vrouwen hun leven to-
taal overhoop.

Waar en wanneer?
‘De Potvis’ van Haarlemsche 
Tooneel Club, tekst Frank Hout-
appels, regie Thomas Terstal is 
zaterdag 15 en zondag 16 ju-
ni (aanvang 20.15 uur) te zien 
in Theater Casca de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede (geen 

pin aanwezig). Kaarten à 12,50 
euro zijn te bestellen via www.

haarlemschetooneelclub.nl of 
bel 023-5380076, bij afwezigheid 
graag inspreken.

Regio - Wat zou de feestweek in 
Bennebroek zijn zonder de Tent-
dienst waarbij leden van de ver-
schillende kerken van Benne-
broek en Vogelenzangen en vele 
andere belangstellenden samen 
komen om te zingen, te bidden 
en te horen hoe het óók kan zijn 
met leven en feesten.
Het thema van de dienst is: Bij 
de bron. Het wordt een feest van 
herkenning en verbondenheid: 
een feest voor groot en klein.Ja, 

ook voor de kinderen, want voor 
hen is er een speciaal program-
ma. Na de tentdienst is er koffi e 
met het traditionele heerlijke ge-
bakje en is er nog alle tijd om na 
te praten met uw dorpsgenoten.
Allen hartelijk welkom en neemt 
u vooral gasten, buren,vrienden 
en bekenden mee! Locatie: de 
Geitenwei.
Aanvang 10.00 uur, zie ook de 
website:
bennebroeksefeestweek.nl.

Tentdienst Bennebroek op 9 juni

Cast van De Potvis.

De Potvis in de Luifel

Knutselen
met Renate

Heemstede - Woensdagmid-
dag is knutselmiddag, voor 
meisjes én jongens van 5 tot en 
met 10 jaar. Op woensdag 5 juni 
gaan de kinderen met knutsel-
juf Renate aan de slag met pa-
piermaché en een ballon. Prach-
tige gekleurde bakjes zijn het re-
sultaat! Je kunt ze voor van al-
les gebruiken: chips, spekkies, 
armbanden of kettingen. Rena-
te helpt, stuurt en brengt meis-
jes en jongens op goede ideeën. 
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Jongerenkrant in Heemstede:
een leerzaam project

Het is altijd leuk om een school-
gebouw te bezoeken, alsof je 
weer terugspringt in de tijd.
Nu is college Hageveld ook nog 
eens gevestigd in een prachtig 
historisch gebouw. Het interview 
vindt plaats in de mediatheek, 
die gevestigd is in de befaamde 
koepel van Hageveld.

“Hoe is eigenlijk het idee van een 
jongerenkrant ontstaan?” 
Daniël de Gorter: “De jongeren-
krant is ontstaan uit een maat-
schappelijke stageopdracht. Al-
le leerlingen hebben opdracht 
om een stage te doen. Zo kregen 
wij een stageplek bij de gemeen-
te Heemstede, die graag met ons 
een eenmalige jongerenkrant  
wilde samenstellen.” 
“Het is dus eigenlijk een eenmalig 
project geweest en geen jonge-
renkrant van Hageveld zelf?”
Friso Dam: “Klopt, de krant is in-
derdaad uitgegeven door de ge-
meente Heemstede. Het mocht 
geen Hageveldkrant worden, 
maar een jongerenkrant gericht 
op alle jongeren in Heemstede 
op de middelbare school. Voor 
ons was dit een eenmalige op-
dracht. De krant krijgt door ons 
geen vervolg, maar het kan best 
zijn dat een andere groep leer-
lingen volgend jaar de jonge-
renkrant voortzet als stageop-
dracht”.
“Hoe vonden jullie het om als re-
dacteur en journalist te werken?”

“We vonden het leuk en moch-
ten ook initiatieven voorleggen 
van de onderwerpen die we er-
in wilden hebben, in samen-
spraak met de communicatie-
afdeling van de gemeente. We 
zaten  bij vergaderingen waar 
we ook ideeën uitwisselden. Zo 
hebben wij ook een goed beeld 
van Heemstede kunnen krij-
gen. De krant ziet er strak  uit, 
ook qua vormgeving. Misschien 
zou een klein verbeterpuntje zijn 
om een volgende keer niet te 
veel aan bepaalde originele tek-
sten en interviews van jonge-
ren te sleutelen. Dit kan namelijk 
de indruk wekken alsof bepaal-
de artikelen vanuit volwassenen 
zijn geschreven en niet vanuit de 
jongeren. Maar al met al was dit 
een leerzame stage en  zijn we 
eigenlijk best wel tevreden met 
het eindresultaat.”
“Zien jullie jezelf als toekomstig 
redacteur of journalist, bijvoor-

Heemstede - Eind april be-
richtte de Heemsteder dat er 
een jongerenkrant was ver-
schenen, samengesteld door 
drie leerlingen van college 
Hageveld. De Heemsteder 
wilde wat dieper ingaan op 
deze krant en zocht deze drie 
leerlingen uit 4 vwo op. Een 
kort interview met  de makers 
van de jongerenkrant: Stijn 
Moerman, Daniël de Gorter 
en Friso Dam.

beeld voor  de Heemsteder?”
Stijn Moerman: “Ik vond het leuk 
om deze krant samen te stellen, 
maar ik zou zelf niet voor een be-
roep in de journalistiek kiezen. Ik 
heb zelf een B-pakket gekozen, 
dus ik zou graag iets willen doen 
in de technische architectuur”.
Daniel de Gorter: “Ik zou zelf 
ook niet voor een een beroep als 
journalist kiezen. Ik zou eerder 
geneeskunde willen studeren 
en verder willen gaan in neuro-
logie.”
Friso Dam: “Voor mij geldt het-
zelfde. Ik zou graag ook iets met 
architectuur of iets in de ICT wil-
len doen.”
(Lachend) “Dan kan ik jullie he-
laas niet overhalen om voor een 
mooie journalistieke carrière te 
kiezen!  Bedankt voor jullie tijd en 
dit leuke interview en veel suc-
ces!”
“Dank je wel!”
Bart Jonker

Heemstede - Judith is een le-
gendarische heldin uit de ou-
de geschiedenis van het Joodse 
volk. Zij symboliseert de ‘zach-
te krachten’, die de enige uit-
weg bieden voor het schier on-
oplosbare conflict in het Mid-
den-Oosten, tussen de staat Is-
raël en de Palestijnse Autoriteit. 
Dat is de gedachte achter de 
workshopdag op zaterdag 15 ju-
ni van 16.00 tot 22.00 uur in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan 
in Heemstede. Tijdens deze ma-
nifestatie is er aandacht voor het 
dialoogprogramma van Nes Am-
mim en voor ATTA, de organisa-
tie die zich inzet voor Palestijn-
se ouderen. 

Uit zes mogelijke workshops 
van een uur kunt er twee kie-
zen om aan deel te nemen. El-
ke workshop wordt geleid door 
een deskundige. De thema’s zijn: 
(I) een ‘bibliodrama’, een rollen-
spel van het bijbelverhaal Judith. 
(II) Checkpoint Rocks! over de 
rol van popmuziek in de Arabi-
sche Lente en de Palestijnse Ge-
bieden. (III) Judith zingt met oe-
feningen in Jiddische zang. (IV) 
Vredesdialoog, waarin het dia-
loogprogramma van Nes Am-
mim zal worden toegelicht. (V) 
Leer in een uur uw naam schrij-
ven in Arabisch en Hebreeuwse 
schrift. En (VI) Judith in het ver-
teltheater, dat kinderen tot onge-

veer 12 jaar meeneemt naar het 
Midden-Oosten om zelf te erva-
ren hoe het is om daar te leven.
Tussen de twee workshoprondes 
is er een buffet met gerechten 
uit het Midden-Oosten. Vanaf 
20.15 treedt het beroemde Klez-
mer Quintet Rozjinkes op, waar-
bij iedereen wordt uitgenodigd 
te dansen en te zingen.
De kosten voor het gehele pro-
gramma, exclusief het buffet, be-
dragen 12,50 p.p. (jongeren on-
der de 12 jaar gratis). U kunt 
ook kiezen voor één onderdeel: 
per workshop 5,-- p.p. of al-
leen het Klezmerconcert, ook 5,-
- p.p.. Met deze bijdrage steunt 
u de dialoog in het Midden-Oos-

Zaterdag 15 juni in de Pinksterkerk
Workshopdag met aandacht voor Midden-Oosten

ten. Het buffet en de consump-
ties kunt u, tegen betaling, met 
bonnen afrekenen. Aanmelding 

en nadere informatie bij Nico 
Schulte Nordholt, nico.schulten-
ordholt@gmail.com.

Klapstoelconcert St. Michaël 
op zondag 9 juni

Heemstede - Op weg naar de 
zomer gaat Harmonie St. Micha-
el ook dit jaar weer de wijken in 
om buiten te spelen. 
Tijdens het eerste buitenconcert 
speelt de harmonie voor de be-
woners van het woonzorgcen-
trum Kennemerduin. Maar ieder 
die zin heeft te komen kijken is 
welkom.
De leukste zomerse deuntjes ko-
men voorbij maar ook hoort u 
bekende melodieën uit o.a. mu-
sical de tovenaar van Oz. Dis-
ney films en een heuse medley 
van de meest bekende liedjes 
van Ramses Shaffy ontbreken 
niet in het repertoire. Als je goed 

luistert herken je zelfs ook ‘Het 
Dorp’ van Wim Sonneveld.

Waar? 
Het concert vindt plaats op zon-
dagmiddag 9 juni. Vanaf 15.00 
uur in de tuin  van woonzorg-
centrum Kennemerduin, Heren-
weg 126.
Neem uw klapstoel, een plaid of 
kussen mee en kom luisteren!  
Het concert gaat uiteraard alleen 
door bij droog weer en is geheel 
gratis.
Meer informatie over dit buiten-
concert en de andere buiten-
concerten vindt u op Www.stmi-
chael-heemstede.nl

Zondag  2 juni 19.30 –  20.30 uur  Irene, Meer en Bosch
Zondag  9 juni  19.30 –  20.30 uur  Irene, Meer en Bosch 
Maandag 17 juni 19.00 –  20.00 uur  Irene, Meer en Bosch
Zondag  23 juni 19.30  – 20.30 uur  Irene, Meer en Bosch 

Zomerkoor Meer en Bosch
Heemstede – SEIN presenteert 
ook deze zomer een zomerkoor 
en verzorgt een optreden tijdens 
het zomerfeest op vrijdagavond 
5 juli. Op het programma staan 
liedjes die aansluiten op het the-
ma van het zomerfeest: Ritme en 
Blues. Liedjes die gaan over vro-

lijke, swingende muziek (ritme) 
maar ook muziek met een rafel-
tje verdriet (blues). Het koor zal 
weer een aantal zondagavon-
den oefenen in Irene op Meer 
en Bosch. Heb je zin om mee 
te doen? Van harte welkom! De 
data waarop geoefend worden: 

Klezmer-quintet.

De makers van de jongerenkrant: Friso Dam, Stijn Moerman en Dani-
el de Gorter



Samen Eten Welzijn Ouderen Heemstede 
‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 25 juni verzorgen de koks van Bos-
beek een heerlijk menu.
De keuze van de kok is: heldere rundvleessoep, 
nasi met kip in satésaus, Atjar salade en choco-
ladevla als dessert.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor slechts € 10,00.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH. 
De maaltijdbonnen zijn te koop bij de recep-
tie van WOH.

Alzheimer Café in Heemstede
Dinsdag 18 juni  is er weer een Alzheimercafé, 
georganiseerd door Alzheimer Nederland, Zuid-
Kennemerland. 
Het thema van deze avond is ‘Op volle toeren!’
Bij dementie verliest het gesproken woord soms 
zijn betekenis. Gevoel en muziek krijgen daar-
entegen vaak een diepere betekenis.
U bent van harte welkom bij WOH, Lieven de 

Keylaan 24. Het programma begint om 19.30 uur 
maar vanaf 19.00 uur staat de koffi e voor u 
klaar. 

Thema Plus ‘De Flitsende fi etsers’ 
Dinsdag 11 juni om 13.00 uur in de Lieven de 
Keylaan 24. De bijeenkomst gaat van start met 
de fi etsspecialist van “Bikes4all”. Hij geeft in-
formatie over de vele mogelijkheden van een 
fi ets met elektrische ondersteuning. Er worden 
enkele verschillende modellen gepresenteerd. 
Een fi etsmiddag vol met nuttige tips over ver-
keerssituaties, verkeersregels en uitleg over de 
elektrische fi ets(E-Bike) door René Rood van 
de fi etsersbond. Na deze informatie wordt een
korte route gefi etst naar een oefen-parcours, 
met aansluitend een fi etstocht van ca. 30 minu-
ten. U bent welkom met een fi ets zonder en met 
ondersteuning.
Reserveer tijdig door het kopen van een Kaart-
je à 5,00 per persoon bij WOH.

Programmaboekje seizoen 2013-2014:
Het nieuwe programmaboekje van de Pauwe-
hof is weer te verkrijgen bij de Pauwehof, Wel-
zijn Ouderen Heemstede,  Loket Heemstede en 
de bibliotheek. In het programmaboekje vindt 
u alle cursussen die wij in het nieuwe seizoen 
aanbieden. Niet alleen bekende cursussen zo-

als Senioren-Fit, Spaanse conversatie en Kunst-
geschiedenis, maar ook nieuwe cursussen o.a. 
boetseren, digitale fotografi e en de cursus Rust 
Zonder Roest, voor mensen die (binnenkort) met 
pensioen gaan. 

De Mozaïekbank
In Heemstede gaat Annemarie Sybrandy graag 
met u aan de slag om een ruim 8 meter lan-
ge ‘Gaudi-bank’ bij Sportplaza Groenendaal te
maken. Het sportpark is bij uitstek de plek waar 
veel mensen samenkomen. Annemarie Sybran-
dy wil met de inwoners van Heemstede hier een 
project opzetten om die samenkomst te verster-
ken.
Het Bavo Fonds en de gemeente Heemstede on-
dersteunen dit project om een Gaudibank te 
ontwikkelen. Ook ouderen van Dagcentrum Lie-
ven de Key dragen hun steentje bij en gaan met 
Annemarie aan de slag. Vind u het leuk om een 
eigen ontwerp te maken of wilt u zelf aan de 
slag neem dan contact op met Annemarie Sy-
brandy via e-mail amsybrandy@gmail.com of 06 
21 455 002.

Op de website:
www.welzijnouderenheemstede.nl

is heel veel informatie te vinden over activitei-
ten en dienstverlening van de stichting.

Samen Eten Welzijn Ouderen Heemstede 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Juni - Maand van het Spannende Boek
Bibliotheek verrast haar leden met boekenpakket

Lees je graag literaire thrillers, 
detectives, spionageromans of 
geef je de voorkeur aan psycho-
logische thrillers? Laat je verras-
sen door een pakket van 5 span-
nende boeken dat de Bibliotheek 
voor je samenstelt. Vanaf 31 mei 
kun je je aanmelden via de web-
site van de Bibliotheek: www.bi-

bliotheekzuidkennemerland.nl 
Cadeau van de Bibliotheek: Cri-
mezone Magazine
Bij het pakket zit ook een gra-
tis jubileumuitgave van het po-
pulaire Crimezone Magazine 
en een boekenlegger (zolang 
de voorraad strekt). De glos-
sy staat boordevol leestips voor 

Heemstede - Gedurende de gehele maand juni – de Maand 
van het Spannende Boek - kunnen leden van de Bibliotheek 
gebruik maken van een speciale service van de Bibliotheek.

een spannende zomer, een kort 
verhaal, interviews en natuurlijk 
veel interessante achtergrond-
informatie over de grootste thril-
lerauteurs. En natuurlijk inclusief 
een nog niet eerder verschenen 
verhaal van een bekende thriller-
auteur. Ook is er een leuke jubi-
leumprijsvraag waarmee schitte-
rende prijzen te winnen zijn.
De actie geldt voor alle vesti-
gingen van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland.

Isa Hoes en Barry Atsma signeren 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 1 juni 
signeren Isa Hoes en Barry Ats-
ma hun boek ´Doordraven en 
overeind blijven´ bij boekhandel 
Blokker, tussen 15.30 en 16.30 
uur.
 ́ Doordraven en overeind blijven´ 
is een eerlijk en onbeschaamd 
zelfportret van twee publiekslie-
velingen: Isa Hoes en Barry Ats-
ma. Beiden schrijven zij een co-
lumn over opvoeden in Kek ma-
ma. Al snel ontstaat het idee om 
de columns te bundelen, maar er
blijken nog zoveel meer raak-
vlakken te zijn. De gesprekken 
vormen de aanleiding tot een 
openhartige, liefdevolle en vaak 
humoristische correspondentie.
 Isa Hoes speelde in verschillen-
de toneelstukken en televisiese-
ries. Dit jaar speelt ze in de bios-
coopfi lm ´Chez Nous´ en schrijft 

ze aan een boek over haar leven 
met Anthony Kamerling.
Berry Atsma speelde bij Toneel-
groep Amsterdam, maar con-
centreert zich momenteel op zijn 
fi lm- en televisiewerk. Dit jaar 
kroop hij in de huid van Vincent 

van Gogh voor de miniserie ‘Van 
Gogh, een huis voor Vincent’.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede. De toegang is 
vrij. Informatie: telefoonnum-
mer 023-5282472, website: www.
boekhandelblokker.nl.

Heemstede - Vorig jaar was drama in bos Groenendaal toen de 
4 eieren van het bekende zwanenechtpaar Karel & Katrien uit 
het nest gestolen waren.
Het stel was er lang door van slag. Vele wandelaars van het bos 
waren zeer ontstemd en verdrietig hierover.
Onlangs zag John Seine, die deze foto maakte en opstuurde 
naar de redactie, ze ineens met 6 jonkies zwemmen bij brugge-
tje van het Molentje.

Zwanenstel Groenendaal 
heeft 6 jongen
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Heemstede – In een volle De 
Princehof zijn gisteren de fina-
les om het clubkampioenschap 
van Mahjongclub Bamboe Acht 
gespeeld. Eric van Balkum eiste 
de titel bij de competitiespelers 
voor zich op, terwijl Janie Nolten 
zich de beste toonde bij de re-
creanten.

Onder de bombastische begin-
maten van Richard Strass’ Also 
sprach Zarathustra en applaus 
van hun clubgenoten betraden 
ze gisteren de speelzaal, de acht 
Bamboe Acht-matadoren die 
zich wisten te plaatsen voor de 
twee kampioenschapsfinales. In 
twee parallelle partijen van 2½ 
uur (of 16 spellen) probeerden 
ze zo vaak mogelijk de magische 
combinatie van 14 stenen te ma-
ken, die ‘mahjong’ heet.
Het kwartet in de Chu-groep 
(competitiespelers) begon met 
een ongebruikelijke remise. Eric 
van Balkum won de twee vol-
gende spellen en nam zo een 
vrij comfortabele voorsprong. 
In een taaie en spannende par-
tij slaagden Wil en Jeroen Meijer 
en de gelauwerde Yvonne  van 
der Heide (allen deelnemers aan 
de jongste WK in China) er niet 
in hun achterstand goed te ma-

ken. De Haarlemmer kreeg daar-
om uiteindelijk de bij zijn titel be-
horende, felbegeerde wisseltro-
fee en de kampioensbroche uit-
gereikt.
In de Li-groep volgde men een 
vergelijkbaar scenario. Ook hier 
nam een speler (Janie Nolten) 
snel een voorsprong om die niet 
meer uit handen te geven. Dat 
ging echter op een veel soeve-
rijner manier, ondanks de waar-
devolle kleine-drie-draken-mah-
jong die Heleen Kal wist te ma-
ken. 

Nu de beide kampioenen be-
kend zijn speelt de mahjongclub 
de twee resterende dinsdag-
avonden vrij. Bent u nieuwsgie-
rig geworden naar dit traditierij-
ke Chinese spel kom dan op 18 
juni (v.a. 19.00 uur) gerust naar 
De Princehof. Meer informatie: 
www.bamboeacht.nl.
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Eric en Janie.

Van Balkum en Nolten mahjongkampioenen

Heemstede – Ditmaal gaan de heer van Wijk uit Aerdenhout en 
zijn dochter genieten van een door Bakker Bertram beschikbaar 
gestelde high tea in het Amstelhotel te Amsterdam. Een leuke 
prijs, die je kunt winnen door klant te worden van de bakker op 
de Binnenweg 143. U vindt hier niet alleen heerlijke broodpro-
ducten en zoetigheden maar ook fijne streekproducten. Op naar 
Bertram dus en spaar mee voor zo’n leuke high tea. Wie weet 
wint u de volgende maand?

Felbegeerde ‘Money Back’ 
maandprijs bij Profile Tyrecenter 

“Wat een aangename verrassing 
is dit zeg! Ik liet in april 2 nieuwe 
Goodyear zomerbanden monte-
ren ter voorbereiding op de lente. 
Deze zijn nu dus gratis, dat is na-
tuurlijk geweldig”, zo is de eerste 
reactie van Yolanda van de Kette-
rij. “Je verwacht niet dat je wint. Ik 
ga het bedrag snel aan iets leuks 
besteden.” De enthousiaste klant 
van Profile Tyrecenter in Velser-
broek ontvangt het volledige fac-
tuurbedrag van de aankoop re-
tour.
 
Enthousiaste reacties
Volgens directeur Isabel Merks 
van Profile Tyrecenter Merks in 
Velserbroek en Heemstede rea-
geren de klanten enthousiast op 
de actie. “De actie loopt al een 
aantal jaren bij Profile Tyrecenter, 
maar blijft een succes. Je fac-
tuurbedrag terugwinnen is een 
tastbaar iets en spreekt consu-
menten aan. Dat merken we op 
onze vestigingen ook. Niet alleen 
in de nieuwe vestiging Velser-
broek, maar vooral sinds jaar en 
dag bij onze vestiging in Heem-
stede.
De kaarten liggen overal al spe-
ciaal klaar op de balie. Zo kan de 
klant de actie nooit missen. We 
wijzen de klanten altijd op de ac-
tie, maar velen vragen er zelf al 
naar. Money Back is een blijk 
van waardering aan onze klan-
ten voor het gestelde vertrou-
wen.”

Inschrijven
Klanten van Profile Tyrecen-
ter kunnen zich voor de ‘Mo-
ney Back’ actie registreren op 
de website www.profile.nl/mo-
neyback. Elke maand trekt de 
notaris twee winnaars: één par-
ticuliere rijder en één leaserij-
der. Particuliere klanten van Pro-
file Tyrecenter maken maande-
lijks kans op volledige terugga-
ve van zijn factuurbedrag. Lease-
rijders maken kans op een Na-
tionale DinerCheque t.w.v. 150,- 
euro. Niet gewonnen? Ook dan 

Heemstede - Het terugwinnen van je factuurbedrag is iets 
wat niet dagelijks voorkomt. Ook niet bij Yolanda van de Kette-
rij. Deze inwoonster van Velserbroek ontving op donderdag 23 
mei jl. de felbegeerde Money Back maandprijs uit handen van 
Isabel Merks van de nieuwe Velserbroekse vestiging van de 
banden-, velgen- en autoservice specialist. Sinds begin april 
is Profile Tyrecenter in Velserbroek actief met een moderne 
vestiging. Yolanda van de Ketterij ontving afgelopen donder-
dag haar complete factuurbedrag terug van liefst 174,00 euro. 
Ook afgelopen maand schreven duizenden klanten zich in om 
kans te maken op restitutie van hun factuurbedrag. De suc-
cesvolle Money Back actie loopt heel 2013 door.

is het prijs. Elke inschrijver ont-
vangt een attentie in de vorm van 
een gratis  CarCheck of een flin-
ke korting op de volgende APK. 
Zo profiteert elke klant van deze 
bijzondere actie. 

Vliegende start
De uitreiking van de Money 
Back maandprijs valt samen met 
de start van Profile Tyrecenter in 
Velserbroek. De banden- en vel-
genspecialist is april jl. van start 
gegaan in Velserbroek. Naast de 
vertrouwde vestiging in Heem-
stede is dit de 2e vestiging van 
ondernemers Isabel en Rogier 
Merks. De Velserbroekse vesti-
ging voorziet in een breed dien-
stenpakket van banden tot APK 
en van velgen tot aircoservice en 
onderhoud voor alle merken au-
to’s. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom voor een kennis-
making en een kop koffie. Te-
vens zijn er gedurende de eerste 
maanden diverse openingsacties 
ter kennismaking.    

High tea
voor vader en dochter

Art of Living Centrum
Ayurveda voor een gezond 

en evenwichtig leven
Vraag je je wel eens af: 
• Heb ik een gezonde levensstijl? Wat is dat dan precies? En ben 
ik eigenlijk wel zo gezond bezig?
• Ik eet alles Bio. Betekent dat automatisch dat ik gezond leef?
• Waarom ben ik zo moe? Lusteloos? Of juist energiek?
• Hoe komt het dat sommige mensen kunnen eten wat ze willen 
zonder aan te komen?
• Hoe komt het dat anderen bij wijze van spreken al in gewicht 
toenemen bij het zien van eten?
• Waarom hebben zoveel mensen verschillende allergieën, chro-
nische ziekten enz.? 

Wil je antwoord op deze en andere vragen? 
Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India. De Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO) erkent Ayurveda als ‘s werelds 
oudste (ca 5.000 jaar), wetenschappelijk en holistisch gezond-
heidssysteem. Ayurveda is een holistische en preventieve ge-
neeswijze, met als doel gezondheid te behouden en ziekte vanaf 
de wortel te elimineren.  
We leven in een modern tijdperk waarin de levensstijlen van 
mensen een wervelwind van chaos zijn en onze zintuigen wor-
den overweldigd, waardoor het natuurlijke ritme van het leven 
wordt verstoord.
In Ayurveda gaat gezondheid verder dan afwezigheid van ziekte. 

Info-avond
Kom naar de informatie-avond over Sri Sri Ayurveda, verzorgd 
door Kim Hartman op 5 juni. Aanvang: 20.00 uur. Toegang 7,50 
euro (u ontvangt een voucher die u tijdens een eerste consult 
kunt inwisselen).
Leer je lichaam kennen tijdens een persoonlijk consult door 
Ayurvedisch Arts Dokter Lita Dash, op 8 juni.
Locatie: Art of Living Centrum, Diakenhuisweg 29 (2de verdie-
ping), Haarlem. Voor meer informatie: Kim Hartman, info@srisri-
ayurveda.nl, 06-13116989.
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Heemsteeds stel is thuis in Roemeens gebergte

Terug naar de eenvoud

Het jonge stel is enkele honder-
den meters van elkaar geboren 
en getogen: hij in de Geleer-
denwijk, zij in de Bouwmeester-
wijk. Nog ongewis van hun ge-
zamenlijke toekomst deelden ze 
warempel dezelfde verloskun-
dige. Ze ontmoetten elkaar la-
ter, als zoveel jongeren, in het 
Haarlemse uitgaanscircuit. Mat-
thijs bleek al jaren te reizen naar 
het Oostblok, niet zo gek voor 
een student Oost-Europese Stu-
dies. Ook zijn vriendin werd ge-
trokken door de schoonheid en 
eenvoud van het gebied. “Ik ben 
altijd dol geweest op geschie-
denis, vooral van gewone men-
sen. Mijn favoriete uitje was een 
bezoek aan het Archeon, ik heb 
zelfs als klein meisje sollicitatie-
brieven gestuurd. Of ik er as-
jeblieft mocht komen werken”, 
lacht ze. Enkele jaren geleden 
hakten ze de knoop door en ver-
huisden naar Roemenie. Eerst  
naar een middelgrote stad om te 
testen of dit de stap zou zijn die 
ze wilden maken, maar al snel 
was er de overtuiging dat daar 
hun toekomst lag. De wens om 
een kleinschalige hostel  te be-
ginnen kreeg steeds meer vaste 
vorm. Sinds 2011 zijn ze de trotse 
eigenaar van een stuk grond met 
onder meer een boerderij in Breb, 
een gehucht in de provincie Ma-
ramures. In een van de huis-
jes op het terrein huist de vorige 
eigenares, Babou oftewel oma 
gedoopt door de nieuwe bewo-
ners. Oma wilde namelijk wel 
verkopen, maar liefst tot haar 
dood op de plek blijven waar ze 
nauwelijks vandaan is geweest. 
Dat ze daarmee hebben inge-
stemd is een van de beste beslis-
singen geweest, volgens Eveli-
ne. “We kunnen het goed vinden 

met elkaar en bovendien heeft ze 
ons enorm geholpen bij onze in-
burgering. Zij kent de omgeving 
en de buren en vertelt honder-
den verhalen over vroeger. Ze 
vond het allemaal erg spannend 
wat we van plan waren met de 
verbouwing van de boerderij tot 
woonhuis. Daarnaast werd de 
oude schuur opgeknapt en de-
ze dient nu als hostel. En de gro-
te tuin werd geschikt gemaakt 
als camping. Dat was voor haar 
een levensgrote verandering. Ze 
komt nu in aanraking met aller-
lei buitenlanders die ons bezoe-
ken. Maar ze vindt het allemaal 
even leuk en andersom genieten 
de gasten van haar enthousias-
te gebabbel, al is het in het Roe-
meens en verstaan ze er geen 
woord van.”

De tijd heeft stilgestaan
De regio Maramures is door 
Matthijs en Eveline niet bij toe-
val gekozen tot hun woongebied. 
Het is een van de laatste streken 
in Europa waar de tijd stil heeft 
gestaan. Eveline: “We leven hier 
zoals de mensen honderden ja-
ren geleden ook leefden, met 
paard en wagen en heel veel ou-
de ambachten. Er worden man-
den gevlochten, wol gespon-
nen op een spinnewiel en eigen 
drank gestookt. Het land bewer-
ken ze met methodes die eeu-
wenoud zijn, met zeis en ploeg. 
Ik vind dat zo grappig om te zien 
dat dit nog zo levendig is in de-
ze tijd. Je ziet waar alles van-
daan komt en de mensen heb-
ben meer aandacht voor wat ze 
doen, want het tempo ligt vele 
malen lager dan wat wij gewend 
zijn. Het is te merken dat het 
bewind van Ceausescu er nau-
welijks invloed heeft gehad, 

Heemstede –  Wie zich de tv-series ‘Het kleine huis op de prai-
rie’ en ‘Terug naar de natuur’ herinnert van ruim dertig jaar ge-
leden, weet ongetwijfeld nog de sfeer op te roepen van rust en 
eenvoud die ze uitstraalden. In de Roemeense streek Mara-
mures vonden de Heemsteedse Eveline Bervoets (30) en Mat-
thijs Louman (34) in 2011 dezelfde rust in een omgeving waar 
de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Inmiddels voelt hun woon-
plaats Breb als thuis en wie wil kan langskomen.

daarvoor is de landstreek blijk-
baar te ver afgelegen. Hierdoor 
hebben de inwoners zich kun-
nen vasthouden aan hun eigen 
tradities.”
Een van de aantrekkelijkste kan-
ten van het gebied is de prach-
tige natuur en het cultuurland-
schap met de door Unesco be-
schermde houten kerken. In de 
winter kan er bovendien volop 
geskied worden op de diverse 
skipistes in de omgeving.
Missen de twee voormalige 
Heemstedenaren dan niets van 
hun oude leven? “We missen on-
ze familie en vrienden, we zou-
den ze het liefste allemaal hier-
naartoe verhuizen”, vertelt Eve-
line. “Maar het snelle uitgaans-
leven missen we helemaal niet.  
We hebben ons portie feesten 
heus wel gehad en we zijn alle-
bei al de halve wereld rondge-
reisd. Aan deze stap waren we 
toe, Breb voelt inmiddels echt als 
thuis voor ons. De kneuterigheid 
van het dorp, de weidsheid van 
de natuur en de saamhorigheid 
van de mensen, het is ons dier-
baar geworden. We leven met ze 
samen nu we de taal behoorlijk 
spreken.”
Sinds de geboorte van hun 
dochtertje Emma speelt de ou-
de buurvrouw de omarol met 
overtuiging. “Onze dochter heeft 
natuurlijk opa’s en oma’s in Ne-
derland, maar met haar komst 
hoort oma Babou er nog net ’n 
beetje meer bij!”
Informatie: baboumamarus.com.
Mirjam Goossens

10 meter lange Gaudi-
bank bij Sportplaza

Regio - Op 16 mei reikten 
de nieuwe Koning en Konin-
gin een ‘Appeltje van Oran-
je’ uit aan ‘Stichting Stadstuin 
Emma’s Hof’ en nog twee an-
dere initiatieven als afronding 
van de zoektocht naar de drie 
mooiste sociale initiatieven van 
Nederland. (www.kroonappels.
nl).

Buren in het Regentessen-
kwartier te Haarlem vormden 
een leegstaand gebouw om 
tot een openbare stadstuin. De 
tuin fungeert als een openlucht 
buurthuis en draait volledig op 
de inzet van ruim 100 vrijwilli-
gers. Buurtbewoners weten de 
tuin te vinden en te onderhou-
den. Hier ontmoeten ze elkaar. 
De jury vond dit initiatief een 
echte Oranje Fonds Kroonap-
pel omdat het volledig door de 
buurt opgezet is en sinds me-
dio 2011 een waardevolle ont-
moetingsplek is in de wijk. Veel 
vrijwilligers helpen mee en ze 
zijn succesvol met hun fond-
senwerving.

De Heemsteedse kunstena-
res Annemarie Sybrandy heeft 
aan een beeldbepalend on-
derdeel van dit binnenhof ge-
werkt in een coördinerende rol. 
Schouder aan schouder werk-
te zij met de buurtbewoners 
aan het realiseren van een 14 
meter lange bank van mozaïek 
(zie foto).
Er werd gewerkt in groepen. In 

2011 bij het aanleggen van de 
tuin en mozaïekbank en van-
daag de dag nog steeds bij het 
onderhouden van de moestuin 
en het organiseren van gezel-
lige activiteiten. Daarmee wer-
den en worden op een zeer in-
spirerende wijze de sociale 
banden behoorlijk verstevigd 
in de wijk.

In Heemstede
Annemarie Sybrandy gaat ver-
der. Er komt een 10 meter lan-
ge ‘Gaudi-bank’ bij Sportpla-
za Groenendaal. De Gemeente 
Heemstede en het Bavo Fonds 
ondersteunen dit project. De 
hoop is nu dan ook geves-
tigd op inwoners van Heem-
stede. Ontwerptalent? Gevoel 
voor kleur en creativiteit? Doe 
mee aan de ontwerpwedstrijd 
(www.heemstede.nl of www.
annemariesybrandy.nl) Liever 
praktisch bezig? Meer mensen 
willen leren kennen? Kom dan 
uw steentje bijdragen, mozaïe-
ken in de vorm van plakken en/
of knippen.

Informatieavond op woensdag 
5 juni om 19.30u in ‘De Werf’, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
(naast de milieustraat). Kom 5 
woensdagochtenden mozaïe-
ken. Er starten drie series van 
vijf ochtenden: vanaf 19 juni, 
vanaf 4 en 7 september. Aan-
melden en vragen via mail  
amsybrandy@gmail.com of 06-
21 455 002. Doe mee!

Geen appartementen in bedrijfspand 
Herenweg hoek Rijnlaan

Heemstede - De eigenaar van 
het bedrijfspand op de hoek van 
de Herenweg en de Rijnlaan 
had zijn architect M. van Mou-
rik op de commissie ruimte afge-
stuurd. Hij bepleitte een plan om 
appartementen te mogen bou-
wen in het pand. Na een brand 
in het oude bedrijfsgebouw is na 
veel gesteggel een paar jaar te-
rug een nieuwe pand neergezet. 
Ook toen al dachten omwonen-
den dat het wel eens tot appar-
tementen zou kunnen leiden. Als 
de gemeente zou zorgen dat de 
naastgelegen boerderij zou stop-
pen dan was er geen stankover-
last meer vanuit de stal betoog-
de Van Mourik. “Toekomstige 
bewoners van de appartementen 
kunnen daar dan prima wonen.” 
De commissie ruimte was falie-
kant tegen het plan en ook wet-
houder Christa Kuiper stond op 
het standpunt dat het gebouw 
was bedoeld als bedrijfsgebouw. 
De gemeente voelt er  niets voor 
de bestemming te wijzigen. Cees 
Leenders (VVD) suggereerde dat 
de eigenaar maar meer moeite 

moest doen of de huur te verla-
gen, zodat er wel bedrijven be-
reid zijn in het pand te trekken. 
Leenders gaf de architect nog 
een optie.
“Het gebouw aan de Haven (Zil-
verenkuis) gaat tegen de vlak-
te en de ondernemers die daar 
nu zitten kunnen toch verkas-

sen naar het nu nog vrijwel leeg-
staande pand?” Van Mourik ving 
bot en alles blijft zoals het is. 
Dat er tijdens de bouw al reke-
ning was gehouden met eventu-
eel toekomstige appartementen 
beaamde van Mourik. Die vlieger 
ging dus niet op. 
Eric van Westerloo



Heemstede – Voor de Voor-
jaarsmarkt, die afgelopen zon-
dag in het centrum van Heem-
stede plaatsvond, hebben al-
le kindjes van het kinder-doe-
centrum Kiddo Club mooie vo-
gelhuisjes, potjes en schilderijen 
gemaakt. Deze schonk tuincen-
trum de Oosteinde (Hillegom). 
Op de kraam werden e kunst-
werken verkocht voor het goede 
doel: Kikabouw! Er konden ook 
allerlei leuke activiteiten worden 
gedaan bij het kinder-doe-cen-
trum bijvoorbeeld mooie zand-
kleurplaten maken, springen op 
het springkussen of geschminkt 
worden als hele mooie prinses-
jes en stoere piraten en leeuwen. 
Natuurlijk was er ook iets lekkers 
voor de kinderen. Limonade uit 
de fontein en een zakje met iets 
lekkers in de vorm van een vlin-

der. Er werd een geringe bijdra-
ge betaald en dat was voor het 
goede doel. Zo is er met het kin-

der-doe-centrum bijna 300,- eu-
ro opgehaald voor een mooi zie-
kenhuis voor zieke kinderen.

Heemsteedse Reddingsbrigade 
op de Voorjaarsmarkt

Heemstede - Afgelopen zondag 
was de jaarmarkt in Heemstede 
en stond de Heemsteedse Red-
dingsbrigade met een boot op de 
IJzeren brug.
Door het mooie weer was de 
markt een groot succes en was 
het een goed moment om de bri-
gade te laten zien aan het pu-
bliek, maar vooral ook om kin-
deren enthousiast te maken voor 
het zwemmen bij de vereniging.
Lijkt het je leuk om een keer mee 
te zwemmen? Dit kan op zater-

dag 1 juni van 16.30 tot 17.10 uur. 
Je kunt je om 16.15 uur melden 
bij het HRB-infopunt bij de ver-
enigingsingang van het zwem-
bad in Heemstede, dat is aan de 
achterkant van het zwembad: 
over de parkeerplaats, door het 
hek heen en dan langs het hoc-
keyveld. Neem dit artikeltje mee, 
en anders elke laatste zaterdag 
van de maand.

Voor meer info, zie: www.heem-
steedsereddingsbrigade.nl. 

Kinder-doe-centrum haalt
300 euro op voor Kikabouw
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Foto’s: J. van der Zee.
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Onvermogen
Ik ken veel mensen die het maar 
moeilijk vinden om iemand te 
condoleren. Ze weten niet wat 
ze zeggen moeten en omzeilen 
de situaties van verlies of ver-
driet. Ze voelen zich daar ook 
weer niet lekker bij, want van 
binnen ervaren ze een menge-
ling van onvermogen en lafheid. 
Niet dat ze het niet erg vinden 
voor die ander, maar ze weten 
er geen raad mee. Ze stoppen 
het liever weg en vermijden het. 
Natuurlijk kun je er donder op 
zeggen, dat je niet lang daar-
na onverwachts degene tegen-
komt, die je had moeten en wil-
len condoleren. Je probeert nog 
even weg te duiken, terwijl het 
schaamrood naar je wangen 
stijgt, maar het is al te laat. “Ge-
condoleerd nog hè”, zeg je om 
de situatie te redden “Wat erg”. 
Ongeveer de woorden, die je 
ook had kunnen zeggen, wan-
neer je de moed had gevonden 
dat eerder te doen.
Jaren geleden kwam ik een 
man tegen, die niet lang meer 
te leven had. Een grote sterke 
vent, een sympathieke onder-
nemer, die nu getekend was 
door zijn ziekte, vermagerd 
en kaal. Hij had nog maar één 
wens: hij wilde nog één keer 
naar een voetbalwedstrijd van 
zijn geliefde club. Ik herinner 
me hoe hij daar een hele tijd 
alleen stond, omdat niemand 
naar hem toe durfde te stap-
pen onmachtig om ermee om 
te gaan. Ook als mensen ern-
stig ziek zijn, zijn we geneigd 
om weg te duiken.
Zijn wij dan zo hard en meedo-
genloos? Nee, het is geen on-
wil, het is onvermogen. We vin-
den alles wat met doodgaan of 
bijna doodgaan te maken heeft 
vaak ongrijpbaar en dus eng. 
We gaan zelf natuurlijk ook 
dood, maar dat zien we dan wel 

weer. Bovendien hebben we te 
weinig geleerd om onze ge-
voelens te herkennen en onder 
woorden te brengen. We spre-
ken meestal over dat we ons rot 
voelen of niet zo lekker. Maar 
wat is dat precies? Daardoor 
is het juist in die situaties ook 
moeilijk woorden te vinden voor 
wat we eigenlijk voelen of wil-
len zeggen. Maar het allerbe-
langrijkste is dat we ons laten 
afleiden van waar het eigenlijk 
om gaat: om iemand, die jou 
nodig heeft en die ieder harte-
lijk woord, iedere welgemeen-
de belangstelling, iedere glim-
lach van jou als een troost er-
vaart en omarmt. Daarom is er 
in die situaties maar één ech-
te weg te gaan: Je verplaatsen 
in die ander alsof je het zelf zou 
zijn in plaats van je druk te ma-
ken om je eigen stunteligheid 
of eigen wijsheid. Je hart laten 
spreken in plaats van zoeken 
naar wat je zeggen moet. Want 
soms is een ander echt belang-
rijker dan jezelf.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl
0255-518406

De Vomar (Hoorne BV) 
spreekt voor haar beurt
Heemstede - In een persbericht 
van afgelopen week doet Hoor-
ne BV, de ontwikkelaar van de 
nieuw te bouwen Vomar, melding 
dat niets de bouw van de super-
markt meer in de weg staat. Vol-
gens Hoorne voldoen zij aan al-
le gestelde eisen ten aanzien van 
verkeer, parkeren, lucht- en ge-
luidskwaliteit, ecologie en arche-
ologie. Gemakshalve gaan zij er 
van uit dat de gemeenteraad op 
13 juni in de commissie ruimte 
haar goedkeuring hecht aan het 
plan. Of dit zo is blijft de vraag. 
D66 heeft de sleutel in handen. 
Zij waren eerst tegen het plan 
later draaide D66 bij en bleek 
voorstander. Nu twijfelt de par-
tij, opkomen voor de belangen 
van de omwonenden of blind het 
college volgen. Niet alleen wet-
houder Pieter van de Stadt was 
verrast door het bericht ook de 
buurtbewoners viel deze me-
dedeling koud op het dak. Op 
maandag 27 mei werd de bij-
eenkomst van de belangengroep 
Buurtgenoten Binnenweg Oost 
druk bezocht. Voorzitter Bart Of-
ferman gaf een toelichting op de 
stand van zaken.
De vereniging is niet van plan 
zich bij de plannen neer te leg-
gen. Zij zijn van plan alle moge-
lijkheden aan te wenden om de 
bouw te voorkomen dan wel te 
vertragen. Ook hopen zij op een 
andere samenstelling van de ge-
meenteraad, na de verkiezingen 
in 2014. De partijen die tegen 
zijn vertegenwoordigen nu nog 
een minderheid in de gemeente-
raad. De Hoge Raad heeft zich, 
achteraf, al eens uitgesproken 
over ongewenste bouw dat te-
veel inbreuk maakt op de leef-
omgeving en stelde de kla-
ger in het gelijk. Ook een be-

roep op planschade behoort tot 
de mogelijkheden voor de om-
wonenden. Een van de aanwezi-
ge winkeliers vroeg zich af waar-
om de vereniging van winkeliers 
voor de nieuwe Vomar was. Hem 
en vele van zijn collega’s was 
nooit iets gevraagd. De vereni-
ging BBO zet vraagtekens bij de 
noodzaak van een nieuwe grote 
supermarkt. Heemstede is in dat 
opzicht al rijk bedeeld, meer nog 
dan andere gemeenten. Klei-
ne winkeliers vrezen het einde 
van hun bedrijf met een groot-
grutter als buurman. Heemstede 
wordt geroemd om de diversiteit 
aan kleine speciaalzaken, men 
vreest dat juist de aantrekkelijk-
heid zal verdwijnen. Uit de rap-
porten over de verkeersstromen 
blijkt dat feitelijk niets voldoet 
maar met kunst en vliegwerk en 
dure ingrepen er wel iets van te 
maken is. Het college beroept 
zich op onderzoeken die aanto-
nen dat een supermarkt aantrek-
kingskracht heeft op de (win-
kel) omgeving. Dat deze onder-
zoeken niet één op één opgaan 
voor iedere gemeente zal duide-
lijk zijn. Alle bewoners rond het 
terrein kijken straks tegen een 

hoge muur achter hun tuin. De 
Vomar is nog steeds doende de 
winkel(s) en woonhuis aan te 
kopen op de Binnenweg. De ei-
genaren wachten net zo lang 
totdat zij de hoofdprijs ontvan-
gen voor hun onroerend goed. 
De Vomar schrijft in haar pers-
bericht dat zij in de startblokken 
staan om te beginnen. Het pers-
bericht lijkt wat voorbarig en ook 
het tijdstip van uitgifte, nog voor-
dat de gemeenteraad heeft ge-
sproken valt niet overal in goe-
de aarde en wordt door voor- en 
tegenstanders gekwalificeerd als 
niet correct. Tijdens de commis-
sievergadering ruimte op 13 ju-
ni zal blijken of D66 de burgers 
serieus neemt. Ook het CDA, 
dat afwezig was op de BBO ver-
gadering, komt juist op voor de 
middenstand maar of zij dat ge-
stand doen is maar de vraag. 
Over het plan en de nieuwbouw 
is het laatste woord nog niet ge-
sproken. Op 3 juni geeft de ge-
meente en Hoorne BV een toe-
lichting op de plannen in de bo-
venzaal van de bibliotheek. De 
beslissing valt op 13 juni in de 
raadscommissie ruimte. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Recycling of her-
gebruik zijn in Nederland erg 
populair geworden in de afgelo-
pen jaren. The Vintage Store aan 
de Cruquiusweg heeft inmiddels 
een groot assortiment van ge-
recyclede producten in de ver-
koop. Al deze producten oa kle-
ding, meubels, boeken, platen & 
Cd’s, aarde en glas/servieswerk 
en fietsen vinden gretig aftrek in 
de winkel.
Maar er dient zich een nieuwe 
trend aan welke komt overwaai-
en uit het buitenland, namelijk 
UPCYCLING. 
Upcyclen gaat een stap ver-
der dan het recyclen. Je maakt 
van gedumpte voorwerpen iets 
veel mooiers en creatievers. 
Oude producten worden gecom-
bineerd en met de juiste aan-
dacht en kennis wordt er iets 
nieuws geproduceerd, iets hips 
en trendy!

The Vintage Store werpt zich op 
als trendsetter in Nederland en 
zal de komende tijd een com-
pleet assortiment met Upcycle 
producten introduceren aan het 
al zo uitgebreide assortiment.

Meubelen van gedumpte olieva-
ten en kroonkurken of flessen-
doppen. 
Neem bijvoorbeeld de lege va-
ten van westerse oliemaatschap-
pijen deze worden massaal ge-
dumpt in o.a. Afrika. Door het 
toepassen van Upcycling wor-
den deze vaten omgevormd tot 
meubelen en interieuraccessoi-
res en komen in Westerse huis-
kamers terecht. Mooi toch?
De initiatiefneemster van het up-
cyclen van deze artikelen is Sel-
ly Wane.  Selly heeft een samen-
werking opgezet met ambachts-
lieden uit haar Afrikaanse land 
van oorsprong. Deze lege olie-

vaten en kroonkurken koopt ze 
bij de plaatselijke schroothande-
laars, en enkele plaatselijke am-
bachtslieden maken er meube-
len en interieuraccessoires van. 
Deze geroutineerde ambachts-
lieden geven tevens een oplei-
ding aan de kansarme jongeren 
uit de omgeving, die zo een vak 
leren en een betere toekomst te-
gemoet gaan.
De ambachtslieden krijgen een 
eerlijke vergoeding. Selly ver-
telt; ” Wij zijn blij met The Vin-
tage Store dat zij onze artikelen 
willen verkopen en hiermee een 
lans voor ons willen breken, zo 
ondersteunen zij gelijk de loka-
le bevolking. En zorgen zij er me-
de voor dat de afgedankte pro-
ducten een nieuw leven tege-
moet gaan.”

De olievaten die voor meubelen 
worden gebruikt, zijn duidelijk 

Upcycling in The Vintage Store
van westerse origine. Op som-
mige zittingen van stoelen is nog 
een etiket voor verscheping ach-
ter gelaten. Hierdoor ogen deze 
meubels apart en hip.
Ze zijn misschien niet heel kind-
vriendelijk met hun scherpe kan-
ten, maar in een trendy interieur, 
bar of winkel staan ze perfect. 
De kroonkurken of flessendop-
pen (loungezetels, lampen e.d.) 
zijn oer-Afrikaans. Flag, La Ga-
zelle, 33 export, het zijn allemaal 
biermerken die in West-Afrika 
worden verkocht. Hun doppen 
vormen samen met die van Co-
ca-cola, Sprite en Fanta kleur-
rijke lampenkappen en zittingen 
van de loungezetels. En ja, ze zit-
ten verassend comfortabel.  Elk 
exemplaar is uniek.
Bij The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg 37 in Heemstede is 
een assortiment van deze upcy-
cle artikelen te vinden.
The Vintage Store, een hippe Ur-
ban Recycle store waar je echt 
moet zijn geweest, elk bezoek 
staat garant voor Fun Shopping!
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Petanque, de vorm van jeu de 
Boules die internationaal ge-
speeld wordt, wint enorm aan 
populariteit. Hoewel er in de ja-
ren 50 al Jeu de Boules-vereni-
gingen bestonden, werd de Ne-
derlandse Jeu de Boules-bond 
pas in 1972 opgericht. Inmiddels 
beschikt de NJBB over ongeveer 
18.000 leden verdeeld over 210 
verenigingen door het hele land. 
In onze regio zijn verenigingen in 
onder andere Uitgeest, IJmuiden, 
Heemskerk, Beverwijk en Castri-
cum. In Haarlem-Noord is zelfs 
een ‘Boulodrome’ gebouwd, een 
hal met 16 binnenbanen, waar 
het hele jaar door vier dagen per 
week wordt gespeeld door de 
200 leden van Petanque Union 
Kennemerland, oftewel Jeu de 
Boulesvereniging PUK. 
‘’Onze sport is geschikt voor alle 
leeftijdscategorieën, ons jongste 
lid is 9 jaar en ons oudste lid is 
100 jaar’’, vertelt PR-man Roel 
Claase van PUK. ‘‘Jeu de Boules 
staat bekend als ‘oude mensen 
sport’, maar wordt ook bijzon-
der veel beoefend door 40-plus-
sersers. Voor de een telt de ge-

zelligheid en sportieve sociale 
contacten, voor de andere geldt 
nog steeds het competitieve ele-
ment en de strijd om de punten 
en winst.’’
PUK biedt het volgens Claase al-
lemaal. ‘‘We hebben leden die 
wekelijks komen spelen met een 
clubje vrienden en we hebben 
spelers van 70+ die nog steeds 
competitie spelen. Stappen, hur-
ken, zwaaien, werpen, lopen, 
bukken; het hoort er allemaal bij 
en zo blijft ook de 70-plusser in 
beweging en gezond.’’

Ook wordt bij PUK les gegeven 
om naast de techniek van het 
schieten en plaatsen, ook de tac-
tiek in het spel te leren.
PUK is tweede geworden in 2013 
op het Nederlandse Verenigin-
gen Kampioenschap en vele Ne-
derlandse Kampioenen zijn bij 
PUK lid. De vereniging organi-
seert zelf ongeveer 30 toernooien 
per jaar, met spelers en vereni-
gingen uit de regio en het grote 
jaartoernooi, het Internationale 
Haarlems Petanque Weekend op 
21 en 22 september.

Claase: ‘‘Het mooiste van alles is 
dat we bij PUK beschikken over 
een Boulodrome met 16 binnen-
banen en dus in ons onzekere 
klimaat altijd kunnen blijven spe-
len. Zo blijven onze wedstrijdspe-
lers ook fi t en scherp in de herfst- 
en wintertijd en kan iedereen bij 
elk weertype nog steeds zijn sport 
beoefenen. Wist u al dat er ook 
wintercompetities worden ge-
speeld? Maar natuurlijk wel in 
een boulodrome!’’

Er zit meer in een potje Jeu de 
Boules dan u zo vanaf de zijkant 
kunt zien, maar iedereen kan het 
spelen, volgens Claase. ‘’Het is 
een toegankelijke sport, geschikt 
voor vele niveaus en ook zeker 
niet duur.’’
Geïnteresseerden kunnen de 
website bezoeken, www.puk-
haarlem.nl en daarnaast is ie-
dereen van harte welkom om de 
Boulodrome eens te bezoeken en 
kennis te maken met de sport en 
de gezelligheid bij deze club. 

Claase: ‘‘Vele sporters zijn u al 
voorgegaan, anders had PUK 
nooit haar 35-jarig jubileum 
kunnen vieren.’’

Petanque wint aan populariteit

Oude tijden herleven op het 
Janskerkhof in hartje Utrecht. 
Op 9 juni schitteren hier unieke 
auto’s die 100 jaar autogeschie-
denis verbeelden. Het zijn de 
deelnemers aan de ‘Tocht der 
Honderd’, een rit waarmee de 
KNAC viert dat de club zich al 
honderd jaar ‘Koninklijk’ mag 
noemen. 
De ‘Tocht der Honderd’ is een 
eenmalig evenement, een rij-
dende ode aan beeldbepalen-
de automobielen tussen 1913 
en 2013. De auto’s, stuk voor 
stuk verschillend en kenmer-
kend voor hun tijd, zijn gese-
lecteerd door een jury onder 
leiding van KNAC-lid én auto-
journalist Wim Oude Weernink.
De keuze voor het Janskerk-
hof in Utrecht is niet toevallig. 
In 1899 was dit het decor voor 
de start van de eerste nationale 
autorally, die de NAC destijds 
organiseerde. Vanaf 8.30 uur 

verzamelen de deelnemende 
KNAC leden zich hier, en zijn de 
auto’s te bewonderen. De start 
van de ‘Tocht van Honderd’ is 
om 09.30 uur.
De rally leidt door het midden 
van het land met een lunchstop 
bij Kasteel De Haar in Haarzui-
lens, het vroegere zomerverblijf 
van Etienne baron van Zuylen 
van Nyevelt van de Haar. Hij 
was mede-oprichter van de 
NAC en later erevoorzitter van 
de KNAC. Bij het kasteel zijn de 
auto’s tussen 12.00 en 14.00 
uur te bezichtigen. 
Vanaf 16.00 worden de auto’s 
verwacht op Paleis Soestdijk. 
Deze fi nishplaats is gekozen 
als eerbetoon aan Prins Bern-
hard der Nederlanden, die een 
groot autoliefhebber was en 
bovendien beschermheer van 
de KNAC. 
Meer informatie is te vinden op 
www.knac.nl.

Honderd jaar 
autogeschiedenis
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Voordat deze opvolger 
van de zomerhit 2012 
‘Het geheugen van water’ 
exclusief in het DeLaMar 
Theater wordt gespeeld, is 
de voorstelling ‘Een ide-
ale vrouw’ op zaterdag 
1 en zondag 2 juni te zien 
in het Kennemer Theater in 
Beverwijk! 

‘Een ideale vrouw’ is de 
tweede productie van De-
LaMar Producties, met Tjits-
ke Reidinga in de hoofdrol, 
Peter Blok, Porgy Franssen 
e.a. onder regie van An-
toine Uitdehaag. 
Tjitske Reidinga speelt 
Constance Middleton, een 
keurig getrouwde huis-
vrouw, die op verbazing-
wekkende wijze reageert 
op het overspel van haar 
man met haar beste vrien-
din.  Een scherpzinnige 
en sprankelende komedie 
over liefde, vriendschap en 
bedrog.

Exclusief in Beverwijk:
‘Een ideale vrouw’

Reserveren
Kaarten vanaf 21,50 voor 
zaterdag 1 en zondag 2 
juni om 20.15 uur kunt u 
reserveren via www.ken-

nemertheater.nl of door te 
bellen naar de theaterkas-
sa, 0251-221453.
(Publiciteitsfoto: Marcel van 
der Vlugt)

Voetproblemen? Ga naar  
Gravemaker Orthopedie

Een mens loopt in zijn 
gehele leven gemiddeld 
100.000 kilometer. Zon-
der voetproblemen en/of 
problemen in de benen 
doet u dat fluitend maar 
heeft u voet- of andere 
klachten dan is iedere stap 
die u moet doen een grote 
inspanning die vaak niet 
pijnvrij is. 
Bij Gravemaker Orthope-
die in Beverwijk bent u dan 
aan het goede adres. Heeft 
u last van eeltvorming, lik-
doorns, ingroeiende na-
gels en dergelijke dan kan 
de pedicure (Marjon Jak) 
wellicht iets voor u bete-
kenen op het gebied van 
voetverzorging en -behan-
deling. Marjon is medisch 
pedicure en dus ook de 
aangewezen specialist 
voor de verzorging van de 
diabetische en reumatische 
voeten. 
Heeft u klachten in voeten, 
enkels, knieën, heupen en 
rug die veroorzaakt wor-
den door een afwijkende 
stand van de voeten of een 
afwijkend looppatroon dan 
kan de podotherapeut (An-
gelie Holleman van Podo-
therapie Noord-Holland) 
iets voor u betekenen. 
Heeft u andere klachten 
aan uw voeten die aange-
boren zijn, door een trau-
ma zijn ontstaan of die zijn 
ontstaan door een (chro-

nische) ziekte dan kan de 
orthopedisch schoenmaker 
(Gerard Gravemaker van  
Gravemaker Orthopedie) 
iets voor u betekenen. 

Nu ook aanmeten the-
rapeutisch elastische 
kousen
Vanaf 1 juni biedt Gra-
vemaker Orthopedie een 
extra service: het aan-
meten van therapeutisch 
elastische kousen. Dit kan 
om de week op dinsdag-
ochtend. Hiervoor komt 
een specialist van Frank 
Jol Orthopedische Dienst-
verlening uit Hoorn naar 
Beverwijk. 

Inloopspreekuur
Iedere woensdag houdt 
Gravemaker Orthopedie 
een inloopspreekuur van 
10:00 tot 16:00 uur. Hier 
kunt u bij de orthopedische 
schoentechnicus terecht 
voor een gratis voet- en/
of schoenadvies. Hij kan u 
ook informatie geven over 
semi-orthopedisch schoei-
sel, steunzolen, verband-
schoenen, orthopedische 
voorzieningen aan confec-
tieschoeisel en andere or-
thopedische hulpmiddelen. 
 
Het adres is Koningstraat 
60 in Beverwijk, tel. 0251-
212000. Zie ook www.gra-
vemaker.eu.

Marjon Jak is de pedicure bij Gravemaker Orthopedie

Help mee zeldzame dieren 
en planten beschermen

De natuur van Noord Hol-
land is uniek, maar ook 
kwetsbaar. Het voortbe-
staan van veel planten en 
dieren staat onder druk. 
Ook dit jaar is het moge-
lijk voor het beschermen 
van een aantal soorten een 
financiële bij-drage aan te 
vragen.
Iedereen kan helpen de 
natuur een duwtje in de 
goede richting te geven. 
Dat kan gemakkelijk door 
bijvoor-beeld schuilplaat-
sen voor dieren in te rich-
ten. Of door planten te 
zaaien die voedsel kunnen 
bieden aan aller-lei soor-
ten. Omdat het heel slecht 
gaat met de wilde bijen 
geldt de regeling voor het 
eerst ook voor deze die-
ren. Op de website van 
Landschap Noord-Holland 
vindt u alle informatie over 

de regeling. Deze geldt 
voor particuliere grondei-
genaren, agrariërs, belan-
genorganisaties, vrijwilli-
gersgroepen, gemeenten, 
waterschap-pen, Rijkswa-
terstaat en terreinbeheren-
de organisaties.

De volgende (beschermde) 
planten en dieren komen 
in aanmerking voor een 
financiële bijdrage:
Planten: echt lepelblad, ge-
wone dotterbloem, heemst 
en leemkuilflora.

Dieren: bittervoorn, boe-
renzwaluw, wilde bijen, 
das, gewone baardvleer-
muis, gewone grootoor-
vleermuis, graafwespen, 
groene glazenmaker, 
heivlinder, ijsvogel, kam-
salamander, kerkuil, kom-
mavlinder, levendba-rende 
hagedis, meervleermuis, 
noordse woelmuis, oever-
zwaluw, ringslang, roer-
domp, steen-uil, veldkre-
kel, veldleeuwerik, visdief, 
watersnip, waterspitsmuis, 
zandhagedis en zwarte 
stern. Bijna alle maatre-
gelen die in aanmerking 
komen voor een bijdrage, 
hebben betrekking op ma-
ken van schuil-, voedsel-, 
of voortplantingsplaatsen.
Heeft u interesse kijkt u dan 
op www.landschapnoord-
holland.nl/soortenbescher-
ming2013.

De boerenzwaluw is een 
van de soorten waarvoor 
de regeling geldt (foto: Ger 
Tik)





De Haring- en Henneproute

Schipper mag ik overvaren? Jazeker! Want u draait 
zelf aan de lier die uw pontje naar de overkant trekt. 
Met de pontjesroute fi etst u langs het open water van 
het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Maar ook over 
ringdijken van diepe droogmakerijen. Vijf pontjes 
brengen u naar weidevogels zoals de grutto, tureluur 
en kemphaan. Ga op zoek naar de zeldzame zon-

Geeft u de voorkeur 
aan een bewegwijzerde 
fi etsroute? Dan is de 
Beeckestijnroute met een 
lengte van 21 kilometer 
een absolute aanrader. 
Langs de rand van de 
Noord-Hollandse dui-
nen bij Haarlem scha-
kelen zich villadorpen en 
landgoederen aaneen. 
Langs fraaie architectuur 
fi etst u – licht stijgend en 
dalend – door het gol-
vende duinlandschap. 
Meerdere keren opent 
het landschap zich en 
hebt u uitzicht over een 
duinvallei. De route is 
volledig ANWB-beweg-
wijzerd. U bepaalt zelf 
waar u wilt beginnen.

Het werk van zanger, lied-
maker, dichter, acteur en 
bon vivant Cornelis Vrees-
wijk (IJmuiden, 8 augustus 
1937–Stockholm, 12 no-
vember 1987) heeft een 
kwart eeuw na z’n dood 
nog steeds een grote 
schare liefhebbers, zowel 
in Nederland als in z’n 
tweede vaderland Zwe-
den.
Cornelis’ geboorteplaats 
IJmuiden wordt regelma-
tig bezocht door bewon-
deraars die met eigen 
ogen de plaatsen willen 
bekijken die een rol heb-
ben gespeeld in het leven 
van de jonge Kees Vrees-
wijk.
Het leek het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap 
daarom een goed idee 

nedauw en orchideeën. 
Ze bloeien er zomaar in 
het wild! Of ontdek het 
oerbos vlakbij De Woude.
 
Praktisch:
De Pontjesroute is 44 ki-
lometer en start in Castri-
cum. Pauzeren kan in de 
historische dorpskernen 
langs de route, zoals die 
van Uitgeest en De Rijp. 
Daar kunt u natuurlijk ook 
met de route beginnen. 
De route kunt u aanvra-
gen bij de VVV’s in de 
regio. Of kijk op de in-
teractieve kaart op www.
natuurwegwijzer.nl.  
Verder vindt u ook op 
de site www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.
nl de nodige informatie 
over deze fraaie, typisch 
Noord-Hollandse fi ets-
route.

om een route uit te stippelen langs deze en 
andere markante plekken. De fi etsroute van 
17 kilometer is te vinden op de site van het 
Cornelis Vreeswijk Genootschap, www.corne-
lisvreeswijk.nl.

Stap op de fi ets!
Hoe mooi is Noord-Holland! Dat ontdek je het best op de fi ets. Honderden foettochten 
zijn te vinden in boekjes, op speciale fi etskaarten of op internet. Zo is de site www.fi et-
sen.123.nl een zeer complete informatiebron voor de fi etsliefhebbers. Er is ook een nieu-
we versie van de app van fi etsen.123. Naast een verbeterde navigatiestructuur biedt deze 
app ook honderden gratis knooppuntenroutes. Te downloaden via www.fi etsen.123.nl/
app. Wij selecteerden een paar aparte routes in Noord-Holland op deze pagina.

Haring en hennep brach-
ten het Schermereiland 
ongekende welvaart. 
Hoe..? Dat komt u te we-
ten tijdens de Haring- en 
Henneproute. De Haring- 
en Henneproute leidt u 
langs alle historische be-
zienswaardigheden van 
het voormalige Scher-
mereiland. U leert over 
de strijd tegen het water, 
het rijke zeevaartverle-
den en het droogleggen 
van de omliggende bin-
nenzeeën Beemster en 
Schermer.
De route is 30 kilome-
ter lang, maar je kunt 
ook kleinere deeltochten 
maken. Het beste is om 
te beginnen of te eindi-
gen bij het museum ‘In ‘t 
Houten Huis’, Tuingracht 
13 in De Rijp. Bij de VVV’s 
kunt u een routebeschrij-
ving krijgen of kijk op 
www.landvanleeghwater.
nl.

Cornelis Vreeswijkroute

Pak het pontje

Beeckestijnroute



Dorpentocht voor 
Stichting Haarwensen

Zondag 2 juni wordt in 
Amstelveen en omgeving 
de traditionele Dorpen-
tocht gefietst, over een 
afstand van 35 of 55 ki-
lometer. Deze fietstocht is 
altijd op de eerste zondag 
van juni en het inschrijfgeld 

gaat naar een goed doel. 
Dit jaar is dat de Stichting 
Haarwensen, die ervoor 
zorgt dat kinderen met 
kanker een pruik van echt 
haar kunnen dragen.
Meefietsen? Zie www.dor-
pentocht.nl.

Uw vakkundig adres voor
- (semi) orthopedisch maatschoeisel
- maatvoetbedden / steunzolen
- alle gewenste orthopedische
 aanpassingen aan confectieschoenen
- gratis en vrijblijvend voet en/of schoenadvies
- Pedicure medisch
- Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Gravemaker Orthopedie Service
KONINGSTRAAT 60, 1941 BE  BEVERWIJK, TEL. 0251-212000

W.C. GEESTERDUIN 4, 1902 EK  CASTRICUM
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu

Geopend Beverwijk:
dinsdag t/m vrijdag   9.30 - 17.00
wo. inloopspreekuur 10.00 - 16.00
Geopend Castricum:
dinsdag t/m vrijdag   9.00 - 18.00
zaterdag   9.00 - 17.00

Wij werken op afspraak. Woensdag 10.00 tot 16.00 uur inloop spreekuur voor orthopedie.

U kunt nu ook bij 
ons terecht voor 
het aanmeten 

van therapeutische 
elastische kousen

Uitburgeren: nadenken 
over levenseinde
‘Wij zijn als de dood 
voor de dood, maar bij 
een goed leven hoort 
een goede dood’ aldus 
hersenonderzoeker Dick 
Swaab, die met een 
knipoog naar de discus-
sies over ‘ inburgeren’ 
de term ‘uitburgeren’ 
lanceerde.
Hij pleit ervoor dat 
mensen nadenken over 
de dood, erover praten 
met familie en vrienden 
en vervolgens dingen 
gaan regelen. Swaab ziet 
het nadenken over en 
vastleggen van belang-
rijke zaken rondom de 
dood als wezenlijk voor 
onszelf en onze naasten. 
Het is volgens hem 
onlosmakelijk verbonden 
met levenskunst en ver-
antwoord burgerschap.
Thema’s waarover het 
gaat bij uitburgeren zijn 
praktisch, maar ook 
levensbeschouwelijk van 
aard. Waar wil ik sterven: 
thuis, in een ziekenhuis, 
in een hospice? Is er een 
euthanasieverklaring? 
Wil ik doneren en zoja 
wat? Wil ik gereani-
meerd worden? Nalaten-
schap en testament. Is 
er een wilsbeschikking 
waarin de  keuzes voor 
de uitvaart zijn beschre-
ven? Voorkeur voor 
geestelijke begeleiding 
of juist niet? De keuze 
voor begraven of cre-
meren, waar, wie mogen 

erbij zijn, moet het sober 
zijn of juist een groot 
feest?
Alice Loeters persoon-
lijke uitvaartzorg maakt 
in de praktijk regelmatig 
mee dat nabestaanden 
na een overlijden van 
een dierbare met veel 
vragen en dilemna’s zit-
ten, omdat onbekend is 
wat de wensen zijn van 
de overledene. Daarom 
organiseren wij op 5 juni 
van 19.30 tot 21.00 uur  
in de Tuin van Kapitein 
Rommel, tegenover 
station Castricum in 
Castricum, een uitburge-
ringsbijeenkomst. Daarin 
wordt gesproken over 
de keuzes die gemaakt 
kunnen worden en hoe 
deze vervolgens een 
plekje kunnen krijgen in 
de ‘uitburgeringsbox’. 
U bent van harte welkom 
en kunt zich aanmelden 
telefonisch (0255-
517452) of per mail 
info@aliceloeters.nl. 
Deelname is gratis.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

CastriCUm
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

drieHUis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

ijmUideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433 O.N.T., Leidsevaartweg 99, 

2106 AS, Heemstede, 
023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de kwast door aan een collega

Kees Kalkman

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Afke Spaargaren gaf de 
kwast vorige maand door 
aan collega-kunstenaar 
Kees Kalkman. Kees vertelt: 
‘‘De voortreffelijke regeling 
voor vervroegde uittreding 
in de gezondheidszorg 
maakte het mij mogelijk 
om vanaf mijn 58e met 
tekenen en schilderen se-
rieus aan de slag te gaan. 
Eind 2007 betrok ik een 
bescheiden atelier in oud 
Velsen, in 2009 werd ik lid 
van de beroepsvereniging 
voor beeldend kunstenaars 
Kunst Zij Ons Doel (www.
kzod.nl) in Haarlem en in 
2011 van het Kunstenaars 
Collectief Velsen. Fijn om 
‘collega’s’ te ontmoeten en 
gelegenheid tot exposeren 
te hebben. 
Ik werk projectsgewijs. De 

projecten lopen in de tijd 
gezien vaak naast elkaar 
en kunnen zich over meer-
dere jaren uitstrekken. 
Een project dat mij de laat-
ste jaren het meest intensief 
bezighoudt is de drukselse-
rie naar aanleiding van de 
wonderverhalen van de 
16e eeuwse rabbi Löw en 
zijn schepping de golem.
Ooit bezocht ik de joodse 
begraafplaats in Praag, 
waar het graf van rabbi 
Löw is. Ik kocht een boekje 
met verhalen over zijn mi-
raculeuze verrichtingen en 
een klein beeldje van de 
golem. Vervolgens bracht 
een workshop over de 
druksels van Hendrik Werk-
man me op het idee om in 
navolging van zijn druksels 
bij de Chassidische verha-

len een serie druksels bij 
de verhalen over rabbi Löw 
te maken. In de paar jaar 
dat ik ermee bezig ben zijn 
er 12 gereed en resten er 
nog 6. De verhalen heb 
ik vertaald. Het bijbeho-
rend druksel verbeeldt in 
één compositie het hele 
verhaal. Cruciale gebeur-
tenissen krijgen binnen de 
compositie een extra ac-
cent. Gaande de rit is het 
leuk te merken hoe veran-
deringen in aanpak hun 
plek opeisen: meer details, 
meer kleuren, meer ac-
centuering van de afzon-
derlijke scènes omdat ik 
besloten heb de scènes in 
de boekjes, die ik van de 
verhalen maak, ook tussen 
de tekst te plaatsen. Als alle 
druksels gereed zijn zullen 
alle verhalen in één band 
ingebonden worden: 18 
druksels aan de wand en 
een dik boek op tafel!’’

Kees Kalkman geeft de 
kwast door aan John 
van de Goorbergh in 
IJmuiden.

•  familiefeest? zoveel jaar getrouwd?
•  drie generaties hebben lol:
 opa en oma kunnen nu eens
 sporten met de kleinkinderen
•  16 bowlingbanen wachten op u
•  daarna eten in het onlangs vernieuwde restaurant
•  gratis parkeren op groot terrein
•  geheel air-conditioned; invaliden-toilet aanwezig
•  kijk op onze website of kom langs; 
 de koffie staat klaar!

Gezelligheid voor de hele familie

Kennemerstraatweg 341 • 1851 ND Heiloo • Tel. 072-5331992  
www.bowlingheiloo.nl • e-mail: info@bowlingheiloo.nl

Verjaardags arrangement

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

ligging 
Te huur op het mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. logtenberg beheer:
0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren
of via wlogtenberg@hotmail.com

Schoutenstraat 26  Alkmaar
Tel.: 072 5116000

Wij geven ook 
kleding op zicht mee

HEEL VEEL 
AANBIEDINGEN

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur (geen koopavond/zondag)

Podotherapie Beverwijk
onder andere voor:

Podotherapie-beverwijk.nl

- Steunzolen
- Sportzolen
- Slippers met eigen voetbed
- Loopanalyse
- Ingegroeide teennagels

Eigen risico niet van toepassing. 
Geen verwijzingen van uw (huis)arts nodig.
Vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen



Bijna 17 procent van alle 
nieuwe fietsen is elektrisch

Uit cijfers van BOVAG, RAI 
Vereniging en GfK Retail 
and Technology blijkt dat 
het aandeel van elektrische 
fietsen in de totale verkoop 
van nieuwe tweewielers af-
gelopen jaar is gestegen 
tot 16,9 procent. In 2011 
bedroeg dat aandeel nog 
15,1 procent. Bij de vak-
handel was vorig jaar zelfs 
een op de vijf nieuwe fiet-
sen een elektrische.

In 2012 werden 1.035.000 
nieuwe en 680.000 twee-
dehands fietsen verkocht 
in Nederland. Dat is een 
daling van respectievelijk 
13,6 en 0,9 procent ten 
opzichte van 2011. Van 
de nieuwe exemplaren wa-
ren er 175.000 voorzien 
van elektrische traponder-
steuning en ruim 81 pro-
cent werd geleverd door 
de vakhandel. Daarmee 
waren de “e-bikes” goed 
voor 20,8 procent van alle 

nieuwe fietsen binnen dit 
verkoopkanaal, terwijl het 
aandeel in 2011 nog 18,5 
procent bedroeg.

Internetverkopen
Opvallend is dat de afzet 
van nieuwe fietsen via in-
ternet in 2012 daalde ten 
opzichte van het jaar er-
voor. In 2011 werden nog 
93.000 nieuwe tweewielers 
via het wereldwijde web 
verkocht, maar in 2012 
waren dat er 86.000. Qua 
elektrische fietsen zakte de 
internetverkoop van 9.000 

De Canon van de Gerontologie
De Canon Gerontologie 
(www.canongerontolo-
gie.nl) voorziet een groot 
publiek van betrouwba-
re informatie over het pro-
ces van ouder worden en 
doorbreekt daarmee my-
then over het ouder wor-
den. Nog te vaak worden 
ouderen vooral in verband 
gebracht met stijgende 
kosten voor de samenle-
ving, terwijl velen van hen 
door hun rijke kennis en 
ervaring een waardevol-
le bijdrage kunnen leveren 
voor de samenleving.
Dankzij de inzet van 35 
wetenschappers van zeven 
universiteiten en drie we-
tenschappelijke instituten 
in Nederland is de canon 
een betrouwbaar en toe-
gankelijk naslagwerk voor 
iedereen die in het ouder 
worden is geïnteresseerd, 
in het bijzonder studenten, 

beleidsmakers, journalis-
ten en onderzoekers, en 
zorgprofessionals.

Ouder worden is een pro-
ces met veel aspecten, die 
binnen de canon geordend 
zijn in vijf domeinen: 
Lichaam (biologie van het 
ouder worden), onder re-
dactie van Giel Bosman, 
universitair docent bioche-
mie UMC Radboud, Nijme-
gen. 
Individu (psychologie van 
het ouder worden), onder 
redactie van Nan Stevens, 
universitair hoofddocent 
Radboud Universiteit, en 
emeritus hoogleraar toe-
gepaste sociale gerontolo-
gie VU, Amsterdam. 
Samenleving (sociolo-
gie van het ouder wor-
den), onder redactie van 
Marja Aartsen, universi-
tair docent sociale geron-

tologie VU, Amsterdam en 
Kees Knipscheer, emeritus 
hoogleraar sociale geron-
tologie VU, Amsterdam 
Geheugen (cognitieve ver-
oudering), onder redactie 
van Martin van Boxtel, arts 
en universitair hoofddo-
cent vakgroep psychiatrie 
en neuropsychologie van 
de Universiteit Maastricht. 
Gezondheid (epidemiolo-
gie van het ouder worden), 
onder redactie van Dorly 
Deeg, hoogleraar epidemi-
ologie van veroudering. 

Het idee voor de Canon 
ontstond in 2009, en is 
door vier initiatiefnemers 
van verschillende partijen 
in Nederland verder ont-
wikkeld; Paul van der Kooij 
(Vilans), Marja Aartsen 
(VU), Boudewijn Chorus 
(SWP/Geron) en Ria Wij-
nen (NVG).

Laat de 
bermen 
bloeien!

Landschap Noord-Holland 
vraagt de Noord-Holland-
se bermbeheerders om 
bloemen te laten staan en 
niet te vroeg te maaien. 
Daarmee wordt de pro-
vincie aantrekkelijker voor 
vlinders en bijen. Het gaat 
niet goed met bijen en 
vlinders. Het gebrek aan 
bloemen met hun nectar 
is één van de oorzaken. 
Ook graslanden en gazons 
kunnen veel bloemrijker.
Hoewel laat begonnen, is 
de lente nu echt van start 
gegaan. Dat betekent dat 
veel bloemen het land-
schap gaan kleuren. Berm- 
en graslandbeheerders 
kunnen op een makkelijke 
manier vlinders en bijen 
helpen door even niets te 
doen. Vaak worden bloe-
men te vroeg gemaaid. Er 
zijn volop voorbeelden van 
bloemrijke bermen die in 
mei al worden gemaaid.  
Landschap Noord-Holland 
roept daarom op om bloe-
men te laten staan en pas 
na juli te maaien. Het is 
ook verstandig een deel 
van de berm het hele jaar 
niet te maaien. Insecten 
gebruiken namelijk plan-
ten als overwinteringsplek. 
Bijkomend voordeel van 
minder maaien: het levert 
een financiële besparing 
op. Iets dat in deze tijd van 
bezuinigingen goed uit-
komt.

Knoopkruid met zandoogje

Nog twee excursies 
in de Hempolder

De Hempolder bij Uitgeest 
is een geweldige plek als 
u weidevogels wilt zien. U 
kunt ze daar op zondag 2 en  
zaterdag 15  juni met gids 
Theo de Wit van 10.00 tot 
12.00 bekijken. De laatste 
mogelijkheden dit seizoen.
Aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.gaatu-
mee.nl  Voor meer informa-

tie kunt u bellen met 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren).
Men adviseert u waterdicht 
schoeisel te dragen en een 
verrekijker mee te nemen. 
Verzamelen bij de werk-
schuur de Dodde, Hemweg 
1 in Akersloot, vlakbij het 
gehucht Klein Dorregeest, 
achter Motel Akersloot.

Ook de kuifeend broedt in de Hempolder (foto: Henk van 
Bruggen)

Vrijwilliger gezocht 
voor informatiepunt

De beheerder van land-
goed Leyduin in Heem-
stede, Landschap Noord-
Holland, is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het 
informatiepunt de Kakelye 
op de buitenplaats Leyduin 
in Heemstede. De werk-
zaamheden bestaan voor-
al uit het bij toerbeurt om 
de week ’s morgens ope-
nen van het gebouwtje op 
doordeweekse dagen en 
aan het eind van de dag 
weer afsluiten. Een tweede 
vrijwilliger verzorgt dan de 
andere week deze klus.
In 2006 is de voormalige 
appelschuur van de buiten-
plaats Leyduin helemaal 
opgeknapt en opnieuw 

ingericht. In het gebouwtje 
geeft Landschap Noord-
Holland informatie over 
de cultuurhistorie en de 
natuur van de landgoede-
ren Leyduin, Vinkenduin en 
Woestduin. Er liggen fol-
ders met wandelroutes om 
mee te nemen.
Elk weekend zorgt de bos-
wachter dat het gebouw 
open is voor het publiek. 
De rest van de week heeft 
hij geen tijd om hiervoor 
te zorgen. Deze klus wordt 
door vrijwilligers gedaan. 
Heeft u interesse en wilt u 
meer weten? Dan kunt u 
contact opnemen met bos-
wachter Ron Dam: 023-
5848052/06-53496008.

Informatiepunt Kakelye bij buitenplaats Leyduin (foto: Il-
se Miedema)

stuks in 2011 naar 6.000 
vorig jaar. De consument 
lijkt voor de aankoop van 
dit technisch complexe pro-
duct niet over één nacht ijs 
te gaan en heeft behoefte 
aan het persoonlijke advies 
van een fietsspecialist. De 
gemiddelde aanschafprijs 
per fiets via internet steeg 
wel met ruim 20 procent 
tot 392 euro, terwijl de 
gemiddelde tweewieler bij 
de fietsspecialist vorig jaar 
voor 964 euro werd ver-
kocht; 0,4 procent meer 
dan in 2011.



Unieke nieuwe meubelen en 
ruitersport bij de Oude Woonstal

 Nu tegen extra scherpe prijzen

Diegene die nu bezig is 
met een verandering van 
meubelen in huis, kan 
goed terecht bij De Oude 
Woonstal in Castricum. 
Er is een nieuwe collectie 
meubelen aangekomen 
met allerlei soorten ban-
ken, tafels en stoelen. Hier-
bij zijn zeer unieke stukken 
te vinden, zoals een stoere 
bank met verstelbare relax-
functie. ‘Heerlijk wanneer 
je even de voetjes omhoog 
wilt’, aldus eigenaar Fred 
de Ridder. Maar denk ook 
aan gave kloostertafels, 
een bank bekleed met 
koeienhuid en grote kris-
tallen kroonluchters. Al 
deze woonartikelen zijn nu 
flink afgeprijsd tot maar 
liefst 50 procent korting. 
Fred: ‘’Wanneer er weer 
ruimte is, krijgen wij weer 

nieuwe meubelen aange-
leverd. Wij hebben name-
lijk het voornemen om met 
onze woonafdeling tot aan 
het eind van het jaar met 
aangepaste openingstijden 
open te blijven. Hierbij zul-
len we diverse spetterende 
acties op de meubels heb-
ben, dus hou ons in de 
gaten!’’
Tot eind juni zal de ruiter-
sportafdeling open blij-
ven. ‘’De artikelen voor 
het paard zijn inmiddels 
uitverkocht, maar de rui-
ter kan nog heel goed bij 
ons terecht’’, aldus Astrid 
Beentjes. ‘’Zo hebben wij 
nog een ruime voorraad 
schoeisel, rijbroeken en 
bovenkleding.’’ Hier-
bij geldt: 1 artikel 50% 
korting, 2 artikelen 60% 
korting en 3 artikelen of 

meer 70% korting. Na 30 
juni zal Astrid Beentjes een 
doorstart met de ruitersport 
maken onder de naam Trix 
Sports. Dit bedrijf zal zich 
specialiseren in maatwerk 
leren rijlaarzen, maatwerk 
zadels en hoofdstellen. 
‘’De showroom is op het-
zelfde adres, maar ik werk 
ook op locatie’’, aldus As-
trid. ‘’De eerste aanvragen 
stromen binnen, dus ik kijk 
vol enthousiasme naar de 
toekomst!’’

Nieuwsgierig gewor-
den? 
Kom snel langs! Open: 
woensdag tot en met zater-
dag 10.00 tot 17.00 uur.
De Oude Woonstal – Cas-
tricummerwerf 16 – Cas-
tricum – 0251-673639 
– www.deoudewoonstal.nl.

Wie is wie ook alweer?
Deze foto kregen we van Wil van de Velde. Zij vond dit mooie plaatje bij het uit-
zoeken van de foto’s van haar moeder. Het is een foto van de klas van haar vader, 
Hans Ooms. Hij werd geboren op 8 januari 1922 in Castricum en deze foto is 
gemaakt in 1939. Het is volgens Wil de Winterschool in Beverwijk. Wil: ,, Vroeger 
had je winterscholen voor land- en tuinbouwers, zomers waren ze te druk om naar 
school te kunnen gaan.’’ Haar vader Hans staat op de achterste rij, vierde van links. 
Hij was van beroep jachtopziender en boswachter in de regio Castricum, Heems-
kerk en Egmond.
Heeft u een leuke klassenfoto die u met onze lezers wilt delen? Mail naar 
redactie@50pluswijzer.nl.

Fietsroutes langs 
stolpboerderijen

Noord-Holland en de 
stolp. De ‘piramide van 
de polder’ is het icoon van 
het Noord-Hollands land-
schap. Er staan zo’n 5.500 
stolpen van Texel tot in de 
Haarlemmermeer. On-
danks de grote waardering 
voor dit agrarisch erfgoed 
staat het voortbestaan van 
de stolp onder druk. 2013 
staat daarom in het teken 
van de stolp. Fietsroutes, 
verhalen, een symposium 
en digitale ontsluiting van 
stolpen in de Streetmuse-

um-app leiden bewoners, 
bezoekers en bewon-
deraars van het Noord-
Hollands landschap en 
erfgoed langs de stolpen. 
De piramidevormige da-
ken van de stolpboerde-
rijen markeren al eeuwen 
de polders en dorpen van 
Noord-Holland en geven 
de provincie een eigen, 
herkenbaar silhouet. Met 
de schaalvergroting in de 
landbouw werd de stolp 
te klein. Het boerenbedrijf 
groeide en werd in nieuwe, 

grote schuren onderge-
bracht. Stads- en dorpsuit-
breidingen en aanleg van 
wegen deden de rest. Vele 
stolpen werden gesloopt. 
De meeste van de overge-
bleven stolpen kregen een 
woonfunctie. 
 
Fietsroutes
Voor bewoners en bezoe-
kers van Noord-Holland 
zijn drie speciale stolpen 
fietsroutes rond Hoorn, 
Medemblik en Schagen 
samengesteld. Het fiets-
routeboekje geeft achter-
grondinformatie over de 
stolpen en  is net als de 
UITwaaier, de zomeragen-
da van Noord-Holland, 
verkrijgbaar bij de biblio-
theken, boekhandels, mu-
sea, VVV’s en campings 
in Noord-Holland. Voor 
meer informatie  en de af-
haaladressen kijk op www.
jaarvandestolp.nl. 

De fietsroutes zijn ook te 
bekijken op www.oneindig-
noordholland.nl.

De Oude Woonstal
Castricummerwerf 16
Castricum

t. 0251-673639
www.deoudewoonstal.nl
info@deoudewoonstal.nl

Wo t/m Za. van 10.00 - 17.00 uur

   OPHEFFINGS

TOT 50% KORTING OP 

UITVERKOOP

WOONARTIKELEN



Het Molentje is wel een van de allerbekendste 
‘landmarks’ van Groenendaal- en dus van Heem-
stede. De molen staat er ruim 200 jaar. Hij werd 
waarschijnlijk kort voor 1780 gebouwd. Het is een 
houten stellingmolen, geplaatst op een vierkante 
stenen onderbouw en voorzien van een dubbele 
stelling. De molen had een vijzel om de hoger ge-
legen vijvers, waterlopen en fonteinen op de bui-
tenplaats Groenendaal in de zomer van voldoen-
de water te voorzien. De vijvers lagen in het duin-
zand en het water zakte snel weg.
In 1781 liet landgoedeigenaar John Hope naast 
de molen een stoommachine bouwen. Het was de 
tweede stoommachine in Nederland en de eerste 
die in Nederland was gebouwd, door de in Am-
sterdam woonachtige Fries Rienze Lieuwe Brou-
wer. De machine was bedoeld om de watertoe-
voer te verbeteren, omdat het molentje bij wind-
stilte niet kon malen. Rond 1842 is de stoomma-
chine verwijderd en als schroot aan een Haarlem-
se sloper verkocht, maar de molen bleef bestaan. 
Gelukkig maar! 
In 1989 is de molen ingrijpend gerenoveerd. In 
1984 werd de Stichting Molens Zuid-Kennemer-
land opgericht. De gemeente Heemstede heeft in 
1989 het beheer van de molen overgedragen aan 
deze SMZK. In overleg met de gemeente werd 

door vrijwilligers van de SMZK in 1997 een nieuw 
maalwerk met vijzel aangebracht en sinds die tijd 
is de molen weer een volledig werkende waterin-
maler. Bij voldoende wind pompt de molen wa-
ter vanuit de Van Merlenvaart naar de vijvers van 
de kinderboerderij. Dat is vooral van belang als 
in hete zomers de vijvers worden bedreigd door 
botulisme en algen. Is er onvoldoende wind, dat 
kan de taak van de wieken overgenomen worden 
door een elektromolen. Rob Hinse, de molenaar 
van Groenendaal, kunt u regelmatig op de molen 
vinden. Hij geeft u graag meer informatie.

Wist u trouwens dat het molentje een tijd her-
tenstal is geweest van de hertenkamp? En dat er 
ook nog walibis (een soort kangoeroes) hebben 
gehuisd? En dat de kinderboerderij (een van de 
oudste van Nederland) ’t Molentje heet?

Meer over de molen, over de kinderboerderij en 
de hertenkamp en over alle tuinaanleg en fon-
teinen op de oude buitenplaats Groenendaal in 
het boek ‘Groenendaal van buitenplaats tot wan-
delbos’, 240 pagina’s geschiedenis en natuur van 
Groenendaal met zeer veel foto’s en afbeeldin-
gen. Verkrijgbaar in de Heemsteedse boekhan-
dels. Meer informatie op www.hv-hb.nl

Toen en nu:
Het Molentje van Groenendaal

Historisch Heemstede
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Heemstede – Afgelopen vrij-
dag stond bij tafeltennisvereni-
ging HBC het 1e plankentoer-
nooi voor jeugdleden op het pro-
gramma. Maar liefst 42 deelne-
mers hadden zich hiervoor inge-
schreven! 

In plaats van een normaal bat-
je werd er nu door alle kinderen 
met een ‘plankje’ gespeeld. Een 
plankje is niets meer dan een 
houten frame met nopjes erop. 
Dit speelt totaal anders dan een 
gewoon batje omdat je de stroef-

heid en vering mist.Het toernooi 
was op sterkte ingedeeld, ver-
deeld over 3 categorieën. Per ca-
tegorie waren er 2 poules ge-
maakt waarvan de nummers 1 en 
2 per poule zich zouden plaatsen 
voor de kruisfinales. In de C-ca-
tegorie bereikten Bowie Dekker, 
Hessel Metten, Jesse Dekker en 
Fleur Neeskens de vervolgronde. 
In de finale trok Fleur uiteindelijk 
aan het langste eind tegen Jes-
se! Een categorie hoger, de B-
categorie, had Floris Hamaker, 
Bas Verlooy, Rijnier van Bruggen 
en Kevin Weverink als kruisfina-
listen. Kevin ging er in de finale 
met de grootste beker vandoor, 
hij won van Rijnier! Bij de A-ca-
tegorie plaatsten Wouter Roos, 
Ruby Tangerman, Sven Philippo 
en Jelle van den Brink zich voor 
de eindronden. Uiteindelijk ging 
de finale tussen Jelle en Sven. 
Na mooie rally’s mocht Jelle zich 
de grote kampioen noemen! Fo-
to’s van deze dag zijn te bekijken 
via www.hbctafeltennis.nl.
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Wandeltip!
Als het de komende weken 
weer zacht weer is en u tij-
dens een avondwandelinge-
tje wel eens wilt zien hoe on-
ze mooie gemeente met ge-
zwinde spoed voortgaat in de 
vaart der volkeren, raad ik u 
aan eens een rondje te maken 
rondom de nieuwbouw aan de 
Jacob van Lennepweg. Daar, 
in de restanten van wat het 
Sorghbos was, voltrekt zich 
gestaag en schijnbaar onont-
koombaar de bouw van het 
project Nieuw Overbos. U zult 
met eigen ogen kunnen zien 
hoe immens de basis van de 
drie te bouwen flatgebouwen 
nu al is en met een beetje fan-
tasie kunt u zich vast wel een 
voorstelling maken van de 5, 
7 respectievelijk 9 etages die 
daar nog bovenop schijnen 
te moeten komen. Onder het 
toeziend oog van enkele trot-
se bestuurders van onze ge-
meente wordt er lustig door-
gebouwd. Nog even en dan 
zullen ze verrijzen, die hoge 
flats, ver boven de boomkrui-
nen van de, na een indrukwek-
kende kapperiode, nog over-
gebleven bomen. En dan nu 
maar hopen dat de landelijke 
trend van ‘bouwen voor leeg-
stand’ op de een of andere 
manier in Heemstede niet op 
zal gaan. 
Regeren was ooit vooruit-
zien, maar in deze jaren geldt 
dat wie handig wil zijn en zich 
staande wil houden niet moet 
vergeten op tijd ook de brood-
nodige oogkleppen voor te 
doen.
En dan vooral niet verder kij-
ken dan de neus lang is!
Drs. Rosalie de Wildt, 
Heemstede 

INGEZONDEN

Evenementen
kalenderkalenderkalender

The Vintage
Store 

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

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

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

KOOPZONDAG/
VADERDAGEVENEMENT

OP ZONDAG 16 JUNI
Koopzondag van 10:00 tot 17:00 organise-
ren wij een Vaderdagevenement, bestaande 
uit: kinderactiviteiten, live muziek, mini mar-
ket, veiling ten bate van Edukans.

KINDERKAPSTER
WOENSDAG 26 JUNI €12,50

Op woensdag 26 juni is onze kinderkapster 
van 13:00 tot 16:00 aanwezig, kinderen 
kunnen voor slechts €12,50 geknipt worden. 
De kinderen dienen schone haren te hebben. 
Opgeven is noodzakelijk (E-mail/Telefoon/
Aan de kassa/Via Facebook).

WORKSHOP
ETAGIÉRE MAKEn

Op donderdagavond 27 juni gaan we etagie-
res maken van 19.30-21.00 uur, €9,95 p.p. 
incl. materiaal. Opgeven is noodzakelijk via 
e-mail, telefoon, kassa of Facebook.

 
Kom een kijkje bij ons nemen
op Beeckestein Pop (8 juni)
en het Houtfestival (16 juni)

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

www.thevintagestore.eu

Kampioenen bij Plankentoernooi HBC

Surrealistisch ogenblik
in Heemstede

Heemstede - Dat het weer ongewoon is voor de tijd voor het 
jaar, is niemand ongemerkt voorbijgegaan. De meimaand was een 
tombola van wisselvalligheid, waarbij lage temperaturen en regen 
vooral de boventoon voerden. Het wisselvallige weer levert echter 
ook unieke momenten op, zoals te zien is op deze foto gemaakt 
op de Heemsteedse Dreef. De zon op de voorgrond zorgt voor 
een lichtgevend bladerendek in de bomen, terwijl de toren van de 
Valkenburgkerk door een onheilspellende donkere lucht omge-
ven wordt. Een decor uit een bizar en surrealistisch sprookje dat 
prachtig is om te zien.  Het weer blijft toch een mysterieus en ver-
rassend fenomeen.
Bart Jonker
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Kon. HFC sluit seizoen af met verlies
Regio - Afgelopen donderdag 
speelde de Kon. HFC haar twee-
de wedstrijd in de nacompeti-
tie. Na een gelijkspel in de eer-
ste ontmoeting was er nog kans 
om verder te komen in de na-
competitie, maar dan moest er 
wel gewonnen worden van Al-
phense Boys. Er ontspon zich in 
Alphen een boeiende en voor-
al spannende strijd om de pun-
ten. Om beurten overheerste 
dan weer HFC dan weer Alphen-
se Boys. De ploeg uit Alphen a/d 
Rijn heeft wat meer techniek en 
spelinzicht in huis, maar HFC 
compenseerde dat ruimschoots 
door een grote werklust. Al 
vroeg werd Alphense Boys on-
der druk gezet en het spel vol-
trok zich dan ook vooral op het 
middenveld. In Brian Leons heeft 
Alphen een vleugelspeler van 
klasse in huis. Na het vertrek 
van Lionel Frederik, naar een 
profclub in het oliestaatje Bah-
rein, ontbeert HFC een vleugel-
speler met hoofdklasse kwalitei-
ten. Martijn Tjon-A-Njoek mag 
dan wel de meest scorende spits 
van de hoofdklasse zijn, ook hij 
is afhankelijk van speelbare bal-
len en die krijgt hij de laatste tijd 
te weinig. Als hij wel aan de bal 
komt staat het vizier niet altijd 
scherp waardoor de doelpunten-
productie uitblijft. Nadat Leons 
een kans omzeep had geholpen 
faalde aan de andere kant Tjon-
A-Njoek. Nadat Alphense Boys, 
na ruim een half uur spelen, een 
corner kreeg redde Vincent Vol-
kert door de bal vlak voor de 

doellijn weg te koppen. De re-
bound werd vervolgens door de 
aanvoerder Mohammed Zou-
zou loepzuiver ingeschoten 1-0. 
Na de rust bracht coach Mul-
ders van HFC twee extra aan-
vallend ingestelde spelers in het 
veld. HFC kwam steeds dichter 
bij het doel van Alphense Boys 
en zo nu en dan waren de aan-
vallen wonderschoon. De inge-
vallen Wouter Haarmans kopte 
de bal, na een aanval over meer-
der schijven, goed in maar doel-
man Donatz kreeg nog net zijn 
vingertoppen achter de bal. Er 
was wederom succes voor Al-
phen. Na een snelle counter en 
een dieptepass op Brian Leons 
kreeg deze zijn verdiende doel-
punt en bracht Alphen op een 
veilige voorsprong van 2-0. HFC 
trok nog feller van leer wat resul-
teerde in een doepunt van Carlos 

Opoku die met het hoofd, na een 
voorzet van Sam Sin, de doel-
man kansloos liet 2-1. De slotmi-
nuten waren ongemeend span-
nend. HFC was steeds dicht bij 
een doelpunt en bij Alphense 
Boys sloop er paniek in de ploeg. 
Met counters probeerden zij de 
druk op hun verdediging te voor-
komen.
Zelfs na vijf minuten extra speel-
tijd stond HFC toch nog met le-
ge handen. Een uitstekende sei-
zoenstart waarbij HFC enige we-
ken de ganglijst aanvoerde was 
het na de lange winterstop van 
bijna drie maanden over en zak-
te de ploeg week na week weg. 
Versterking in de aanval zal met 
het aantrekken van een aantal 
nieuwe spelers de ploeg zeker 
ten goede komen. Nu is het tijd 
voor een  w elverdiende v akantie.       
Eric van Westerloo

HFC – Alphense Boys.

Honkbal
Opnieuw dubbel verlies 
voor RCH-Pinguins 
Heemstede - De verwach-
tingen waren na 8 overwin-
ningen op rij hoog gespan-
nen, maar toen kwamen de 
echt zware tegenstanders. En 
nu moet geconcludeerd wor-
den dat  na het vorige seizoen 
het vertrek van een aantal be-
langrijke spelers onvoldoen-
de gecompenseerd is. DSS, 
Zwijndrecht en Twins bleken 
te sterk en RCH-Pinguïns zal 
nu alle zeilen moeten bijzet-
ten om zich te plaatsen bij de 
eerste vier. 

Toch zat er zaterdag in Ooster-
hout meer in dan de 2-0 neder-
laag. RCH kreeg zelfs meer lo-
pers op de honken dan de Twins 
(8 tegen 6), maar zoals zo vaak 
vielen de honkslagen (5) ver-
spreid over evenzovele innings. 
Van de 6 Oosterhoutse base-
hits vielen er 3 in de 1e inning en 
dat betekende direct 1-0. In de 
6e slagbeurt was het de razend-
snelle openingsslagman Jarreau 
Martina die met een stootslag 
het 1e honk bereikte, het 2e stal 
en op 3 kwam door de misluk-
te poging hem het stelen te ver-
hinderen. Een opofferingsslag 
vang 8 van Martijn Meeuwis was 
daarna voldoende voor de eind-
stand. 
RCH liet 7 mensen op de honken 
achter tegen de Twins 4. Chris 
Mowday gooide voor RCH alle 
8 innings (3-0-6-1) en ook Kevin 
Roovers noteerde een complete 
game met 3-2-5-1 in 9 slagbeur-
ten. De magere honkslagenpro-

ductie van de Racing kwam op 
naam van Lex Leijenaar (2 hits), 
Reggie Valpoort (een double), 
Victor Draijer en Giovanni Val-
mont.
Heette het obstakel op de Oos-
terhoutse heuvel zaterdag Kevin 
Roovers, zondag was Brian van 
Gaever de kwelgeest voor de 
Heemsteedse slagploeg. Ook nu 
weer 5 honkslagen (2 x Lex Le-
ijenaar, 1 x Reggie Valpoort, 1 x 
Victor Draijer en een double van 
Mick van Vliet), maar geen runs.
Op het werpen van Robin van Eis 
was in de 2e Oosterhoutse slag-
beurt 1 honkslag, voorafgegaan 
door 2 misgrepen in het infield, 
voldoende voor de openingsrun. 
De hoop op een goed resultaat 
verdween definitief in de 3e om-
loop. 3 Honkslagen en 4 x 4 wijd 
(waarvan 1 opzettelijk) tilde de 
stand naar een uitzichtloze 0-6, 
waarna het in de 6e inning na 2 
honkslagen en een reeks veld-
fouten  0-8  werd. In de 3 vol-
gende innings stonden  Robin 
van Eis en de relievers René Ver-
steeg en Alex Plakke geen honk-
slagen meer toe, kwam geen en-
kele Twin meer verder dan het 1e 
honk en bleef aldus RCH-Pingu-
ins de mercy rule bespaard. 

Komend weekend volgt de dub-
bel tegen Tex Town Tigers. De 
thuiswedstrijd, zaterdag op het 
Heemsteedse Sportpark vangt 
aan om 14.00 uur. 
De return, zondag in Enschede 
vangt eveneens aan om 14.00 
uur.

Eredivisie op bezoek bij 
Koninklijke HFC E-1

Regio - Zaterdag 1 juni vindt 
bij Koninklijke HFC een bij-
zonder en zwaar bezet toer-
nooi plaats: het ‘E- jeugd  9x9’-
toernooi.  Niemand minder 
dan Ajax, Heerenveen, Spar-
ta en Vitesse treden aan tegen 
de toppers van de E1 van HFC. 
Er wordt alles aan gedaan om 
toeschouwers niet alleen mooi 
voetbal maar ook ander ver-
maak voor te schotelen. De 
toegang is gratis en er wordt 
om 10.00 uur afgetrapt. De fi-
nale is om 15.00 uur.
Het is de derde keer op rij dat 
de KNVB HFC de eer geeft dit 
prestigieuze toernooi te orga-
niseren. Dat dankt de club aan 
zijn voortrekkersrol bij de in-
troductie van een nieuw fe-
nomeen:  het ‘9x9’voetbal. Het 
idee is geboren op de Haar-
lemse velden. Drie jaar gele-
den speelden voetballers tot 
en met elf jaar nog op een 
half veld met zeven tegen ze-

ven spelers, en twaalf-jarigen 
op een heel veld met elf te-
gen elf spelers. Om de over-
gang te vergemakkelijken stel-
de HFC voor een tussenklasse 
in het leven te roepen, waar-
bij elf-jarigen met negen te-
gen negen spelen op een drie-
kwart veld met een speciaal 
formaat goals. Het bleek een 
voltreffer: Vanaf het begin le-
verde het extra wervelend spel 
en veel doelpunten op. Dit sei-
zoen doen al meer dan 110 
teams in onze regio mee aan 
deze speciale competitie en de 
KNVB maakt er het komende 
seizoen een landelijke compe-
titie van.

Kom zaterdag langs (Emaus-
laan 2, Haarlem) om te genie-
ten van het aanstormend voet-
bal talent, een heerlijke drank-
je en het bloedstollend span-
nende penalty shoot-out com-
petitie!

Fantastisch Thymo Rovers-
toernooi bij RCH
Waar een kleine vereniging groot in kan zijn. Heb-
ben we u verleden week nog bericht over het ge-
weldige jeugdweekend bij RCH, afgelopen zater-
dag was het de beurt aan het Thymo Roverstoer-
nooi. Wat een fantastische dag en toernooi is dat 
geworden. Met 80 teams van ’s morgens 8 tot ’s 
avond 8 uur op de velden van RCH. Natuurlijk zijn 
we als club trots op het feit dat dit allemaal moge-
lijk is gemaakt door Ard Dinkelberg en al zijn vrij-
willigers, teveel om hier op te noemen, maar ook 
zijn we trots op de ouders en broer van naamge-
ver Thymo Rovers, die op jeugdige leeftijd de strijd 
tegen kanker heeft verloren. Zonder inbreng van 
Thymo zijn familie was dit alles niet mogelijk ge-
weest en is het een geweldige happening gewor-
den.
Als rode draad liep door het toernooi de steun aan 
de Kanjerketting en die steun is meer geworden 
dan vermoed kon worden, bijvoorbeeld door de 
verkoop van 600 broodjes hamburger.
De drijvende kracht achter dit toernooi, Ard Din-
kelberg, verwoordde het als volgt:
“Geachte lezer, dit wordt een emotioneel gela-
den beschrijving van een hele mooie dag, 25 mei 
2013. Ingegeven door een e-mail die ik kreeg van 
Martine en Edwin Rovers, waarin ze mij nogmaals 
bedankten voor deze memorabele 2e editie van 
het naar hun overleden zoon genoemde toernooi, 
besefte ik mij dat ik nooit kan voelen wat zij ge-
voeld hebben en zullen blijven meedragen. Tranen 
schieten in mijn ogen als ik eraan denk dat zij, sa-
men met hun familieleden, machteloos toe moes-
ten kijken hoe de ziekte van hun zoon ging winnen 
en dat ze hun dierbaarste bezit verloren. 

Maar dan krijg je toch op zondagochtend een 
mooie mail van Edwin Rovers, waarin met veel en-
thousiasme wordt medegedeeld dat we dit jaar 
twee keer zoveel hebben opgehaald voor de Kan-
jerketting als vorig jaar!”
We kunnen tevreden terugkijken op de 2e editie 
van het THYMO ROVERS-TOERNOOI, doordat er 
op RCH wel 100 vrijwilligers hun duit in het zakje 
hebben gedaan”. 
Het volledige verslag staat op de RCH-site te le-
zen: www.rch-voetbal.nl.
Het team van vrijwilligers onder de bezielende lei-
ding van Ard Dinkelberg heeft het onmogelijke  
mogelijk gemaakt. 80 teams, niet één afmelding, 
alles op schema en zonder een onvertogen woord. 
Iets voor de grote RCH familie om trots op te zijn.
Zo eindigde een mooie dag naar volle tevreden-
heid van niet alleen de organisatie, maar ook van 
de deelnemers, die met bekers en vaantjes met 
een blij gevoel naar huis gingen. Volgend jaar de 
3de editie.
Harry Opheikens, RCH Heemstede.

INGEZONDEN
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Heemstede
Exposities

Beeld in marmer van Jos Out.

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

Tot en met 4 juni
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 
mooi werk te zien van Ro-
sita van Wingerden-Haar-
sma ()unieke sieraden en 
objecten) en Gé de Jong-
Blaauw (grote quilts).
Maandag  t/m vrijdag van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 16.30 uur.

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

Excursies
Woensdag 19 juni 
• Excursie Vrouwen van Nu 
naar de Orchideeënhoeve 

Agenda
Cultuur

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

Kinderactiviteiten
Zondag 2 juni
• Beeballdag bij RCH Pin-
guins, Sportpark, ingang 
Ringvaartlaan, vanaf 10u. 
Wedstrijden voor kinderen; bo-
vendien is er een stormbaan, 
springkussen en slagkooi met 
speedgun. Wethouder Botter 
opent het evenement. Info bij 
Aad Otsen, bestuurslid Jeugd-
zaken van RCH-Pinguïns, tel. 
06-12999884.

Lezingen

Woensdag 5 juni
• Lezing door vertalers 
Frans Koot en Judith Bos-
nak over Op reis met een 
Javaanse edelman, reisver-
haal over het 19e eeuwse 
koloniale Java.
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
vrij. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede  023 – 
5282472.

Muziek
Zondag 9 juni
• Gratis buitenconcert (al-
leen doorgang bij droog weer) 
van harmonie St. Michaël 
in de tuin van Kennemer-
duin, Herenweg 126. Aan-
vang: 15.00 uur. Neem plaid, 
kussen of klapstoel mee.

Donderdag 13 juni
• Heemsteedse popkoor 
Voice Collective geeft con-
cert bij Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56 Heemste-
de. Vanaf 19.45u. Kaarten: 
4,50 euro. Reserveren: voice-
collective@live.nl.

Theater
Zaterdag 15 en
zondag 16 juni
• Haarlemse Tooneel Club 
presenteert ‘De Potvis’ in 
Theater de Luifel. Geestige 
zinnetjes volgen elkaar in rap 
tempo op, tragikomedie. Aan-

vang: 20.15u. Herenweg 96 in 
Heemstede (geen pin aanwe-
zig). Kaarten à 12,50 euro via 
www.haarlemschetooneel-
club.nl of bel 023-5380076, bij 
afwezigheid graag inspreken.

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

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

• Feestelijke opening nieu-
we galerie van de Amster-
damse kunstenares José 
Maria van Schoor, Haven-
straat 49-51, om 13.00 uur. 
Naast DORCAS kringloop-
winkel. Schilderijen, kleurrijk 
en geïnspireerd op het verre 
oosten, zoals Azië en Africa. 
Open: donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 14.30 
uur. Verdere informatie kunt 
U vinden op www.colorsinmo-
tion.nl  of www.josephina111.
exto.nl. Tel: 0616-876998 of 
e-mail: a.veen77@upcmail.nl.

• Isa Hoes en Barry Ats-
ma signeren bij boekhan-
del Blokker, van 15.30 - 16.30 
uur, toegang vrij. Binnenweg 
138 in Heemstede. telefoon-
nummer 023-5282472, web-
site: www.boekhandelblok-
ker.nl.

• Rouwcafé in foyer van De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede van 10-12u. Speciale 
gast is Mylou Frencken. Aan-
melden: info@hetrouwcafé.nl 
of 06-5230669, Ria van Kleef.

Donderdag 6 juni
• Avondwandeling IVN in 
Wandelbos Groenendaal. 
Start 19.00 uur bij informatie-
bord op parkeerplaats Land-
goed Groenendaal. Geen kos-
ten, aanmelden vooraf niet 
nodig. Meer informatie vindt u 
op http://ivn.nl/afdeling/zuid-
kennemerland.

Vrijdag 7, zaterdag 8 
en zondag 9 juni
• Feestweek in Bennebroek 
met een vol programma 
voor jong en oud. Muziek: 
Hans Dulfer New band RE-
NEWED en de Hermes House 
Band. Daarnaast activiteiten 
als Jong Nederland spellen-
parcours, Stilettorun, div. kin-
dertheater, div. springkussens 

en sportieve activiteiten.
Voorverkoop begint op 21 mei 
a.s. Kijk voor meer informatie 
op: www.bennebroeksefeest-
week.nl.

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

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

Zaterdag 15 juni
•  Manifestatie in Pinkster-
kerk, 16.00-22.00 uur. In ka-
der van conflict en dialoog-
programma Midden-Oos-
ten. Workshops over bepaal-
de thema’s, muziek en een 
buffet met gerechten uit het 
Midden-Oosten. Kosten ge-
hele programma: 12,50 eu-
ro, jongeren tot 12 jaar gratis 
toegang. Per programma-on-
derdeel: 5,-. Aanmelden en in-
fo Nico Schulte Nordholt, nico.
schultenordholt@gmail.com.

Regio
Exposities

Donderdag 30 mei t/m
zondag 16 juni
• Expositie beeldend kun-
stenaars Christine Bangert 
en Henk van Putten ‘Klank 
in Beeld’ in Galerie de Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem. Chris-
tine manifesteert zich gedu-
rende deze expositie met werk 
dat geinspireerd is op aria’s 
uit de Matthaus-Passion: spi-
rituele gedichten en mysteri-
euze klankdoeken. Henk heeft 
ter gelegenheid van deze ten-
toonstelling een serie ‘klanks-
culpturen’ gemaakt die geba-
seerd zijn op de muziek van 
Aurelio, een bevriende com-
ponist.

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

Tot en met 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe 
tentoonstelling.
U kunt stadsgezichten, aqua-
rellen en figuurstudies bekij-
ken. Onderwerp “De Kunst 
Bloeit Weer Op”. Open: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
Adres: Gedempte Herensin-
gel nr 4, naast de Amsterdam-
se Poort.

1 t/m 28 juni
• Nieuwe expositie in Ga-
lerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4, Haarlem met o.a 
werk van de Heemsteed-
se kunstenaar Hans Elsas. 
Te zien zijn onder meer zeege-
zichten, keramische beelden, 
figuurstudies en portretten.
Locatie is Gedempte Heren-
singel 4 Haarlem, naast de 
Amsterdamse Poort.
Open: vrijdag, zaterdag en 1e 
zondag van de maand van 
13.00-17.00 uur.
Tijdens de Spaarnekunstrou-
te van 2 juni is de tentoonstel-
ling van 13.00-17.00 uur te be-
zoeken.

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

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

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

Tot en met eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursussen 
gevolgd.
Spelend met een kleu-
rig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-



Track je eigen race via de Spaarne app
Spaarne Lenterace voor 200 roeiploegen
Heemstede - Op zondag 2 juni 
vindt de jaarlijkse Spaarne Len-
terace plaats. Dit is een roei-
wedstrijd die wordt georgani-
seerd door de Koninklijke Roei- 
en Zeil Vereniging Het Spaarne 
uit Heemstede. Het parcours be-
gint op de Ringvaart ter hoogte 
van de wijk Merlenhoven, gaat 
vanaf de Cruquiusbrug over op 
de Spaarnerivier, beweegt zich 
vervolgens door de Schouw-
broekerbrug en eindigt na 4,5 ki-
lometer voor de vlotten van het 
clubhuis aan het Marisplein te 
Heemstede. De wedstrijd is in 
de roeikalender geklasseerd als 
nationale wedstrijd wat betekent 
dat het voldoet aan de hoogste 
eisen met betrekking tot organi-
satie. Deze dag worden dan ook 
meer dan 1.000 deelnemers ver-
wacht, uitkomende in meer dan 
200 ploegen. Deze ploegen ver-
tegenwoordigen meer dan 50 
verenigingen, afkomstig uit heel 
Nederland. De ploegen zijn inge-
deeld in twee blokken, één blok 
die start om 11 uur en één om 
15 uur. De ploegen starten daar-
bij achter elkaar met een tijd-
verschil van 15 seconden tus-
sen de ploegen. Dit maakt deze 

roeiwedstrijd tot een echte ach-
tervolgingsrace waarbij de geva-
ren tijd de uiteindelijke winnaar 
in zijn of haar veld bepaalt. No-
viteit in deze race en nog niet 
eerder vertoond op de Neder-
landse roeiwateren, is een ex-
periment met een eigen ontwik-
kelde Androïd app. Deelnemers 
kunnen deze app van Het Spaar-
ne op voorhand downloaden op 
hun mobiele telefoon en daar-
mee hun eigen race ‘tracken’. De 

app geeft vitale informatie weer 
zoals het moment dat de start- 
en finishlijn wordt gepasseerd, 
hoeveel meters reeds is afge-
legd en nog moet worden afge-
legd, de vaarsnelheid en natuur-
lijk een indicatie van de gevaren 
eindtijd. Bovendien kan achteraf 
met de app de race worden gesi-
muleerd op Google Maps. 
Voor meer informatie, neem con-
tact op met Ilco Meijer (ilco@
lenterace.nl, 06-4136 4259).

Zondag 2 juni
• Muziek uit de romantiek 
bij Museum De Cruquius. 
Vocaal Ensemble La Grenouil-
le treedt op van 16.00 tot 16.45 
uur met muziek uit de Roman-
tiek uit de 19de eeuw. Graag 
aanmelden via info@muse-
umdecruquius.nl of via info@
lagrenouille.nl.
Museum De Cruquius, Cruqui-
usdijk 27, 2142 ER Cruquius, 
023-5285704, www.museum-
decruquius.nl.

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

Zaterdag 1 juni
• Eredivisie op bezoek bij 
Kon. HFC E1. Jeugdtoernooi 
met o.a bezoek van Ajax, Hee-
renveen, Sparta en Vitesse. 
Vanaf 10.00 uur. Finale is om 
15.00 uur. Toegang gratis.
HFC-terrein: Emauslaan 2. 
2012PH Haarlem.

• De Koorschool houdt 
open dag van 13.30 – 15.00 
uur. Bijzondere basisschool 
voor jongens en meisjes van-
af groep 5. Naast de norma-
le schoolvakken wordt er da-
gelijks veel aandacht besteed 
aan de zang- en muziekoplei-
ding van de leerlingen, in de 
vorm van stemvorming, solfè-
ge, algemene muziekleer en 
repertoirestudie. Koorschool 
St. Bavo, Westergracht 61, 
Haarlem. Info: 023-5311054, 
www.koorschoolhaarlem.nl.

Zondag 2 juni
• Rumah Ngobrol, Indische 
middag, 14.00-16.15 uur in 
Schalkweide, Floris van Adri-
chemlaan 15, Haarlem. Met 
Rad van fortuin, optreden van 

het Vrouwenkoor Malle Bab-
be o.l.v. Leny van Schaik en ver-
koop van Indische hapjes. Toe-
gang gratis.

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

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

Donderdag 6 juni
• Parkinsoncafé Haarlem 
met Netty Otten met advies en 
(juridische) ondersteuning aan 
mensen met een beperking of 
chronische ziekte. Locatie: ont-
moetingsruimte van de Moe-
der der Verlosserkerk, Profes-
sor Eijkmanlaan 48, 2035 XB 
in Haarlem. Toegang 1,50 euro, 
inclusief 2 koffie of thee (met 
versnapering). Informatie: tel. 
023 5278170 of 5270927.

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

teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Anneke van Schie.

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

Christine van der Velden.

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

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

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

Dichtstorten

waidmansruhe

ongereptheid, zuiverheid van de 
omliggende, ons omringende natuur

waterbronnen, en ontluikend licht
zand, en rood gesteente dat knispert

kraakt onder schuifelende voeten

dinamies van aard en karakter

de geuren van pas verzaagde bomen
losjes gestapeld hout langs paden en
verdwaalde hutten, weidse zichten,
kabbelende, stilstaande bronnen

zompig gras, en natte voeten

weldadig van karakter en aard

uit het niets doemende burchten, rotsen
verloren gewaand tussen de oneindigheid

van wouden, weiden, stromende beken
in gezelschap van verre vergezichten op 

de ons omringende en omliggende natuur

onderweg naar de verstilde stilte van 
de ongerepte zuiverheid van het dal;

ontluikend licht, en waterbronnen
rood gesteente, en zand dat kraakt
knispert onder schuifelende voeten

dinamies van karakter en aard

weldadig van aard en karakter

de rode pimpernel

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.
com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.
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Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 29 mei 2013

Inloopavond Vomar maandag 3 juni

Afspraak maken = niet wachten! 

De gemeente organiseert een inloopavond over 
de plannen die Hoorne BV heeft om een Vomar 
Voordeelmarkt te vestigen op het binnenterrein tussen 
Eikenlaan, Binnenweg, Julianalaan en Berkenlaan. De 
omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd voor deze 
avond, maar uiteraard is iedere inwoner van harte 
welkom.  

De inloopavond vindt plaats op maandag  
3 juni tussen 19.30 en 21.00 uur in de bibliotheek 
(Julianaplein 1, Heemstede). 

Meer informatie over de mogelijke Vomar vindt u op: 
www.heemstede.nl/plannen-en-projecten/vomar.

Wilt u snel en makkelijk een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of een bouwvergunning 
(omgevingsvergunning) aanvragen? Maak dan 
een afspraak voor de middag. U kunt dan vanaf 
13.00 uur langskomen op het afgesproken tijdstip 
en wordt direct geholpen!

Maak een afspraak: online via www.heemstede.nl of 
telefonisch via tel. 14 023. U hoeft dan niet te wachten. 
Uiteraard kunt u ook nog steeds ‘s morgens tot 13.00 
uur vrij binnenlopen zonder afspraak.

Burgerbijeenkomst over bibliotheek op  
zaterdag 1 juni 2013 
De gemeenteraad van Heemstede organiseert op 
zaterdag 1 juni in het raadhuis een burgerbijeenkomst 
met als thema ‘Welke bibliotheek heeft toekomst?’ 
De komende jaren wordt er flink bezuinigd, ook op 
de bibliotheek. Daarnaast is de bibliotheekwereld 
momenteel volop in ontwikkeling. Hierdoor staat de 
gemeente voor principiële keuzes bij het zoeken naar 

Huidige bibliotheek aan het Julianaplein

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

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

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

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

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

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

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Leerlingen doen mee aan 
duurzaamheidsproject 

Draagt u uw steentje bij? 

Samen werken aan 
een bank

Gezocht: herinneringen aan Wandelbos 
Groenendaal Duurzaamheid staat bij de gemeente 

Heemstede hoog in het vaandel. Ook leerlingen 
van de Jacobaschool zijn bezig met een 
duurzaamheidsproject. Naast specifieke lessen 
over milieu, afval, energie en groen zijn ze ook 
zelf aan de slag gegaan met het opruimen van 
zwerfafval in de omgeving van de school. Deze week 
kregen de groepen 7 en 8 bezoek van wethouder 
Duurzaamheid Jur Botter. De leerlingen stelden 
vragen over de praktijk van duurzaamheid in 
Heemstede en de rol van de gemeente hierin. Als 
afsluiting van het project bezoeken leerlingen van 
groep 6 de milieustraat aan de Cruquiusweg en het 
Duurzaamheidspad op Park Meermond.

Ontwerptalent? Gevoel voor kleur en 
creativiteit? Doe mee aan de ontwerpwedstrijd 
via www.annemariesybrandy.nl.  
Annemarie Sybrandy gaat graag met u aan de 
slag om een ruim 8 meter lange ‘Gaudi-bank’ bij 
Sportplaza Groenendaal in Heemstede te maken. 
Liever praktisch bezig? Meer mensen leren 
kennen? Ook dan kunt u uw steentje bijdragen 
en meehelpen mee met mozaïeken door te 
plakken en/of knippen.

Het sportpark is bij uitstek de plek waar veel mensen 
samenkomen. Annemarie Sybrandy wil met de 
inwoners van Heemstede hier een project opzetten 
om die samenkomst te versterken. Het Bavo Fonds en 
de gemeente Heemstede ondersteunen dit project 
om een Gaudibank te ontwikkelen. 
Voor zowel het ontwerp als de uitvoering worden 
vrijwilligers van harte uitgenodigd om te reageren. 
Aanmelden en vragen via  
e-mail amsybrandy@gmail.com of tel. 06 21 455 002.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 5 juni om 19.30 uur is er een 
informatiebijeenkomst voor mensen die willen 
meewerken aan de bank. De bijeenkomst is aan de 
Cruquiusweg 49 (Gemeentewerf ). 

Ter gelegenheid van het jubileumjaar ‘100 jaar 
Wandelbos Groenendaal’ wordt op 10 juni een 
tentoonstelling gehouden in de burgerzaal 
van het Raadhuis. In de maanden juni, juli 
en augustus zullen hier bijzondere objecten, 
foto’s, zelfs dieren, schetsen en vondsten van 
de afgelopen 100 jaar uit het bos te zien zijn. 
De gemeente en de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek zien de collectie graag 
aangevuld met materiaal van inwoners. Want er 
is vast meer. Zo wordt deze tentoonstelling voor 
en dus ook ván de Heemsteedse inwoners.

Heeft u nog tastbare herinneringen die u beschikbaar 
wilt stellen voor deze tentoonstelling?  
Neem dan voor 31 mei aanstaande contact op via  
gemeente@heemstede.nl. Geef daarbij aan waar het 
om gaat en welke beschrijving erbij hoort. In de week 
erna wordt gekeken wat er in de tentoonstelling wordt 
meegenomen. 

Tip! Volg alles over het wandelbos op  
www.facebook.com/WandelbosGroenendaal.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 6 juni 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 

urgentieverklaring - niet openbaar -
20.30 uur   bezwaar tegen opschorting en 

beëindiging van een uitkering op grond 
van de Wet werk en bijstand  
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaren tegen de afwijzing 
van een WOB-verzoek m.b.t. 

publicatie van besluitenlijsten van 
raadscommissievergaderingen en 
publicatie van het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordwest - openbaar - 

Het betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.

Wethoudersspreekuur 31 mei
Net zoals de burgemeester houden ook de 
wethouders regelmatig een inloopspreekuur.  
Op vrijdag 31 mei kunt u tussen 10.00 en  
12.00 uur zonder afspraak in gesprek met Christa 
Kuiper, Jur Botter en Pieter van de Stadt. Dit keer 
is dat gewoon in het Raadhuis! U wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen. 

Notitie Duinpolderweg ter inzage
De provincie Noord-Holland heeft de ‘ontwerpnotitie 
Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage’ ter 
inzage gelegd. U kunt de notitie onder andere inzien bij 
het raadhuis in Heemstede. Van 24 mei tot en met 5 juli 
2013 kunt u bij de provincie Noord-Holland reageren op 
de notitie.  

Er is een inloopavond over de notitie op maandag  
17 juni 2013 tussen 20.00 en 22.00 uur in  
Hotel Flora, Hoofdstraat 55, 2181 EB in Hillegom.  
Meer informatie over de Duinpolderweg staat op  
www.noord-holland.nl/duinpolderweg. Daar kunt u de 
notitie ook downloaden en leest u hoe u kunt reageren.

Inloopochtend burgemeester 7 juni
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats 
op vrijdag 7 juni van 10.00 tot 12.00 uur. U 
kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Kees van Lentsingel 12 het kappen van 1 ceder 

wabonummer 4789 ontvangen 6 mei 2013.
-  Lombokstraat 20 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 4790, ontvangen 10 mei 2013. 
-  Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4798, ontvangen 10 mei 2013.
-  Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4802, ontvangen 10 mei 2013. 
-  Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4804, ontvangen 8 mei 2013. 
-  Linge 6 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak wabonummer 4806,  
ontvangen 9 mei 2013. 

-  Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4808, ontvangen 12 mei 2013. 

-  Reggelaan 16 het uitbreiden van een woonhuis aan 
de voorzijde d.m.v. een erker wabonummer 4839, 
ontvangen 7 mei 2013. 

-  Ir. Lelylaan 6 het kappen van 1 treurwilg 
wabonummer 4840, ontvangen 14 mei 2013. 

-  Glipper Dreef 77-103 het wijzigen van de entree van 
een woongebouw wabonummer 4841, ontvangen 
14 mei 2013. 

-  Jacob van Campenstraat 10 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4850, ontvangen 14 mei 2013. 

-  Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4852, ontvangen 16 mei 2013. 

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

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

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

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 weken na de verzenddatum een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

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

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij 
het beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Verkeersbesluit

Nieuwe Verordening Starterslening gemeente Heemstede

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Res Novaplein 27 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 22 mei 2013).
 
-  Het besluit ligt vanaf 30 mei 2013 zes weken ter 

inzage. 

Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad de 
Verordening Starterslening gemeente Heemstede 
vastgesteld.  

U kunt tegen dit besluit in bezwaar. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 
voorziening vragen aan de president van de 

De Verordening treedt in werking vanaf 6 juni 2013.
De Verordening ligt tot en met 21 augustus 2013 

-  Esdoornkade 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 4859, 
ontvangen 14 mei 2013. 

-  Franz Lehárlaan 121 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 4867, 
ontvangen 16 mei 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Herenweg 5 het verleggen van ondergrondse 

infraleidingen t.b.v. een vernieuwbouw-project 
wabonummer 4401, verzonden 24 mei 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald. 

ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.
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