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Zondag 15 juni
is het vaderdag!
Adverteren?

Elke patiënt heeft volop de ruimte

Koningin Emma Kliniek op
Meer en Bosch geopend
Heemstede – Met enige trots
presenteerde
vrijdagmiddag
Jean Willem Barzilay, voorzitter
van de Raad van Bestuur SEIN,
de nieuwgebouwde Emmakliniek op het Meer en Bosch terrein. Hij vertelde hoe aanbiedingen van het Spaarneziekenhuis in 1980, later het VUmc, het
Slotervaartziekenhuis in 2006
hen sterkte de eigenheid te
behouden en te letten op het
erfgoed op Meer en Bosch met
zijn variëteit aan gebouwen. Liever dus de oude panden aanpakken. MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals de
Emmakliniek er nu opgeleverd is
in een geschikt pand.
Een rondgang met een afdelingshoofd maakt direct duidelijk
dat elke patiënt volop de ruimte
heeft. Er kunnen zelfs ouders of
begeleiders een nachtje overblijven. Ruime kamers met badkamer en toilet zonder camera. Iedere etage heeft een huiskamer
en een vergaderruimte voor het
multidisciplinair team waar met
beamers een compleet beeld van
de problematiek en de mogelijke
aanpak besproken kan worden.
Er is ruimte voor vier maal acht
patiënten. Voor kinderen en jongeren die ter observatie worden
opgenomen. Een afdeling voor
(jong) volwassenen met een ver-

standelijke beperking, volwassenen en EMU, Epilepsie Monitoring Unit onderdeel van de afdeling Klinische Neurofysiologie.
Wat opvalt bij een rondgang in
de nieuwe kliniek zijn de vele camera’s. Met alle respect voor de
privacy worden de patiënten gevolgd om aanvallen te observeren en, zo nodig, te registreren.
Zelfs in de tuin worden patiënten
gevolgd. Doctoren kunnen zelfs
later op hun computer nog de video-opnames beoordelen zonder de patiënt te bezoeken.
Voorafgaand aan de opening gaven enkele neurologen korte inleidingen. Paul Augustijn keek
even naar het SEIN van 1885,
de geschiedenis van de stichtster, Freule Teding van Berkhout
en de rol van de Macht van het
Kleine, een stichting die in de
loop der jaren veel geld inzamelde voor het instituut. De eerste
‘crowdfunding’. De eerste Emmakliniek in 1933, de tweede met
kamers in plaats van zalen en
nu de moderne kliniek met computers. Roland Thijs sprak over
de vraag wat epilepsie is. Aanvallen in de hersenen, meestal onzichtbaar, veelal van horen zeggen. Een ziekte met vele gezichten, niet altijd epilepsie,
soms migraine, depressie of een

slaapstoornis. Een patiënt beantwoordde eens een vraag “Wat is
SEIN?” met het antwoord: “Een
plek waar ze verstand hebben
van aanvallen.”
Merel Wassenaar besprak de vele factoren die aanvallen kunnen
uitlokken en Rob Lamberts benadrukte de grote onduidelijkheid en het onderzoek dat opgezet is met epilepsiepatiënten
die twee jaar een chip meedragen. De onthulling van een bord
bij de ingang van de kliniek met
de oude letters van de vorige kliniek werd verricht door burgemeester Marianne Heeremans
met de directeur RVE Klinische
Zorg MWN, Ellen Meily. Heeremans sprak over koningin Emma als de Koningin van Barmhartigheid, de naam Meer en
Bosch, vroeger een bebost landgoed, grenzend aan (het) Haarlemmermeer. Uitermate geschikt
voor een instelling als voor epilepsiebestrijding. Met verscheidene gebouwen, veel wetenschappelijk onderzoek. Een instituut dat midden in Heemstede
staat en veel bezoekers krijgt die
ook andere buitenplaatsen bezoeken. Om dit gemakkelijke te
maken had zij een aantal folders
van buitenplaatsen in Heemstede meegenomen.
Ton van den Brink

aanlever@heemsteder.nl
Vóór dinsdag 10 juni 12.00 uur
Doe mee aan de
WK-voorspel actie
van de Heemsteder
Een foto van uw
(winkel-)team met de
drie Oranje-uitslagen?
Informeer:
verkoop@heemsteder.nl

**

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

www.vosse.nl • info@vosse.nl

TroTs van de keurslager

28 mei 2014

0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Bij 4
varkenshaassatés

GRATIS
satésaus
Met gratis kanslot

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

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 en 5.

Marenka's Voorjaar

**

Heemstede – De Dagkoekoeksbloem komt veel in bossen en
langs de weg voor, een teer bloempje met een prachtige kleur
roze (foto: Marenka Groenhuijzen).

02 de Heemsteder

• 28 mei 2014

Maar liefst 51% naar de stembus, PVV gehalveerd

Europese verkiezingen,
hoe stemde Heemstede?

Heemstede - De opkomst bij
de verkiezingen voor het Europese parlement op donderdag
22 mei was zelfs iets hoger dan
tijdens de verkiezingen in 2009.
Met ruim 51% wist Heemstede zich opnieuw te onderscheiden ten opzichte van de landelijke cijfers, waar het gemiddelde uitkwam op 38%. Vergelijken

met de recente gehouden lokale verkiezingen is lastig. De VVD
deed het iets beter dan in 2009.
Ook D66 kon een plus van 500
stemmen bijschrijven. De PvdA
en het CDA verloren stemmen.
De PVV van Wilders trok in 2009
nog 1280 stemmen nu, in 2014,
slechts 706 en is vrijwel gehalveerd. Heemstede keert deze

Alzheimer Cafés sluiten
seizoen af
Heemstede - De Alzheimer Cafés in Zuid-Kennemerland sluiten op maandag 2 en dinsdag 3 juni het seizoen af. Achterdocht
en ander probleemgedrag is het thema in Café Heemstede. Daar
kunt u dinsdag 3 juni terecht. In Café Haarlem – op maandag 2
juni - wordt de documentaire ‘Dementie en dan’, gemaakt door
Ireen van Ditshuizen, vertoond. In Heemstede kunnen belangstelenden terecht in Gebouw Stichting Welzijn Ouderen, Lieven de
Keylaan 24. inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur (tot 21.30 uur).
In Haarlem bent u welkom in Wijkgebouw ’t Trionk, Van Oosten
de Bruynstraat 60, hoek Westergracht, Haarlem; inloop 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur (tot 21.30 uur). Toegang beide café’s is gratis.

partij dan ook overduidelijk de
rug toe. Ook GroenLinks moest
een veer laten. De SP deed het
beter en groeide met 1 % net als
de Partij voor de Dieren.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst beduidend hoger 64,5%. Waar de 3000
stemmen op de lokale partij HBB
zijn gebleven is niet te achterhalen. Op de lijst voor Europa
deden 19 partijen mee, lokaal
slechts 6.
De Partij 50+ trok in Heemstede
nog 304 kiezers en bleef daarmee de CU-SGP combinatie met
185 stemmen ruim voor. Van de
splinterpartijen behaalde de Piratenpartij nog de meeste (60)
stemmen. De splinterpartijen komen niet in het nieuwe parlement waardoor een stem op deze groeperingen weinig effect
heeft gehad. De Partij 50+ haalde het op een haar na ook niet.
De Partij voor de Dieren juist wel
en komt met de hakken over de
sloot met één zetel in het parlement. Op naar de volgende verkiezingen en dan voor de Provinciale Staten. Die worden gehouden op 18 maart 2015 en dus
kan het verkiezingscircus weer
beginnen.
Eric van Westerloo

Kerkdiensten

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Viering
Trefpunt
Bennebroek

Regio - In Trefpunt, Akonietenplein 1 te Bennebroek is
zondag 1 juni een viering met
ds. M.J.Wattel (Hoofddorp).
Het betreft een dienst van
Schrift en Tafel. Er is tevens
Kindercafé. Aanvang viering:
10.00 uur.
Zie ook: www.pkntrefpunt.nl.

In de serie over de Heemsteedse
kerken gaan we verder met Onze
Lieve Vrouw Hemelvaart op het
Valkenburgerplein.
In de beginjaren van de twintigste eeuw groeide de bevolking van Heemstede enorm. Omdat men vreesde dat de St. Bavo
op de Herenweg onvoldoende
ruimte zou hebben bouwde men
in “Oostelijk Heemstede” een
extra kerk. Bij Bisschoppelijk Besluit van 14 maart 1927 werd
een nieuwe rooms-katholieke parochie opgericht onder de
naam Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. De kerk heeft in de loop
van de jaren veel veranderin-

gen gezien op het Valkenburgerplein, zoals te zien op een
ansichtkaart uit de jaren 50 en
de foto van nu van Harry Opheikens in mei 2014.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35.
Wij zorgen er dan voor dat de
foto gescand wordt, u krijgt
het origineel terug. Vertel uw
verhaal erbij en misschien hebben andere lezers wel aanvullingen.

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 1 juni, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge
Zondag 8 juni, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge

Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze website www.hv-hb.nl”. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Onbekend Heemstede

Kerken toen en nu deel 1:
R.K. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

COLOFON

Zondag 15 juni, aanvang 10:00
uur. Voorganger mevrouw G.
v/d Harst (Aerdenhout)

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

Kerk Valkenburgerplein, jaren 50.

Kerk Valkenburgerplein nu, mei 2014.
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Zonnige dag KWF op jaarmarkt
Heemstede - KWF Heemstede kijkt tevreden terug op de jaarmarkt van afgelopen zondag. Naast vijf nieuwe collectanten
en bijna tweehonderd euro leverde de aanwezigheid veel positieve aandacht voor KWF kankerbestrijding op.
Een grabbelton, schminken, nagellakken. KWF Heemstede deed tijdens de Jaarmarkt Heemstede hard haar best om de aandacht te
trekken van de marktgangers. Aan het einde van de dag maakte de
bestuursleden van het fonds tevreden de balans op.
Het fonds kreeg veel positieve reacties van het publiek. “Veel mensen namen folders mee, want sommige aspecten van kanker zijn
nog volkomen onbekend bij een groot publiek. Daarnaast was het
voor ons allemaal een enorme opsteker om van wildvreemde mensen complimenten te krijgen. Mensen die komen vertellen dat ze donateur zijn; of vertellen dat ze zelf met de ziekte te maken hebben
gehad. Dat raakt soms diep.”
Ondanks de succesvol verlopen markt, blijven collectanten nodig.
“Veel mensen gaven aan er even over te willen nadenken. Als de
helft van die mensen contact opneemt, kunnen we in september in
alle straten van Heemstede collecteren.” Aanmelden kan via: pascalezwaan@quicknet.nl.

Kampweek met de Wabowelpen
Heemstede - Scouting WABO
in Heemstede is een gezellige
meiden groep die elke zaterdag
bijeenkomt in het Groenendaalse Bos. De groep is een van de
weinige meisjesgroepen in Nederland. Iets waar zij enorm trots
op zijn! Ben jij een stoere meid
tussen de 7 en 11 jaar? De Welpen lopen speurtochten, leren
de beginselen van knopen, ze leren een pleister plakken, knutselen. Lampionnen en toneelstukjes maken en ze doen leuke spellen in het bos. Daarnaast
gaan de welpen ieder jaar op zomerkamp, dan slapen ze in een

clubhuis van een andere scoutinggroep in Nederland en beleven daar mooie avonturen. In
de week van 6 tot 10 juli gaan
ze naar Rijswijk waar ze in een
clubhuis slapen, eten en drinken.
Ze worden ingewijd in een magisch thema en in een geheim
van een groot en bekend tovenaar. Dat thema loopt als een
rode draad door de kampweek.
Je hoeft nog geen welp te zijn
om die week mee te maken, je
kan je nu al opgeven want er
zijn nog enkele plaatsen vrij
voor meisjes tussen de 7 en 11
jaar. Zij moeten dan wel twee

zaterdagen kennis komen maken met de welpen die al meegaan, en natuurlijk met de leiding. De voorpret is bijna net
zo leuk als de echte kampweek.
Plannen maken met vriendinnen,
afspraakjes maken met nieuwe
vriendinnen...
Opgeven bij de Ritzema Boskade 1, 2101 GL Heemstede. Mailen naar: info@waboscouting.nl.
Op de Ritzema Boskade vind je
een bruggetje, dat moet je oversteken en gelijk links zie je al het
houten clubhuis. Vast veel plezier!
Ton van den Brink

Annelies van de Have en de ‘schminkbrigade’ van KWF.

Fietstocht
Hemelvaart

KOM IN MIJN TUIN!
Stichting ZABAWAS en
Geerlings Dahlia’s
De les op 8 en 9 mei begon met onkruid wieden. Op de 8e werd
het onkruid met de hand uitgetrokken, want de aarde was door de
voortdurende regen flink nat. Schoffelen gaat in een vochtige of
natte aarde minder gemakkelijk. Op de 9e scheen de zon en was
de aarde weer droger. Er kon worden geschoffeld.
Over droge grond gesproken; als het een tijdje niet regent, moeten
wij zelf de planten water geven. We hebben natuurlijk een aantal
gieters, maar op het land is maar één punt waar water getapt kan
worden. Zwaar werk, gieters vol water sjouwen en de planten water geven. Maar, de stichting ZABAWAS is de redder in nood. ZABAWAS heeft de stichting Kimt financieel de mogelijkheid gegeven pompen aan te schaffen. En, die pompen zijn inmiddels geinstalleerd! In de tuin zijn nu vier plekken waar water kan worden
getapt. Hoeft er gelukkig minder ver te worden gesjouwd met die
zware gieters.
De stichting ZABAWAS? Deze stichting, opgericht door de heer
en mevrouw Zanen uit Wassenaar, verleent financiële steun aan
personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op
het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie.
Na het schoffelen werden rode bietjes en maïs gezaaid. Maïs is
net zoals onder andere rijst, tarwe en couscous een graansoort.
Columbus, je weet wel, heeft in 1492, nadat hij Amerika had ontdekt, maïsplanten meegenomen naar Europa. Toen bleek dat maïs
ook in ons werelddeel kon groeien werd hij in cultuur gebracht.
Weet je trouwens dat de maiskorrels in feite de zaden zijn waaruit

nieuwe planten groeien. Kippen, en ook hanen, vinden maïs overigens ook heerlijk.
Vorige week werden, bij prachtig weer, dahliaknollen gepoot. Vanaf juli bloeien deze planten met prachtige bloemen in vele kleuren.
De dahliaknollen die vorige week zijn gepoot zijn door Geerlings
Dahlia’s uit Heemstede geschonken. Ook werden zinnia’s en snijbiet gezaaid. Aan snijbiet groeien geen bietjes. Waar het om gaat
is het loof, de blaadjes. Die worden gegeten.
Tot slot van deze les een groot moment; voor het eerst tijdens deze cursus kon worden geoogst en wel de tuinkers. Verrukkelijk op
brood, die tuinkers.
Stichting ZABAWAS, Geerlings Dahlia’s en natuurlijke iedereen
die dit project op welke wijze dan ook ondersteunt; heel erg hartelijk bedankt. Mede namens de kinderen.
Weet u dat ook u de Stichting Kom in mijn tuin kunt ondersteunen? Zie hiervoor de website www.kominmijntuin.com.
Theo Duijs

Heemstede - Op Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei)
stapt voetbalvereniging HFC
Heemstede op de fiets. U kunt
inschrijven aan de Joop van
Poecke fietstocht van 10.30
tot 11.30 uur in de kantine
van Heemstede/VEW Sportparklaan Heemstede. Vertrek
is tussen 11.00 en 12.00 uur.
Deelname kost 7,50 euro voor
volwassenen en 5,- euro voor
kinderen en daarvoor krijg je
een routebeschrijving, een
opdrachtenformulier en een
lunchpakket. Zin in het Chinese buffet? Dat kost 10 euro
per persoon. Kinderen onder
de 12 jaar krijgen gratis patat
en frikadellen. Voor-inschrijven kan: edverhelst@ziggo.nl.
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‘Laat op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen’

Onvrede omwonenden rond
nieuwbouw watertoren blijft
Heemstede - Naar aanleiding
van een artikel in deze krant,
over de perikelen rond de bouw
van appartementen nabij de watertoren, reageerden omwonenden. Er blijkt niet één bezwaarmaker te zijn maar alle bewoners van de 61 appartementen
maken bezwaar. Nu heeft de één
meer last van de geplande bouw
van appartementen, voor jongeren met een beperking, dan de
ander. Toch trekt de buurt samen op. Als je een nieuwe woning zoekt en aan de gemeente vraagt of er nog bouwplannen bestaan in de omgeving en
als het antwoord nee is dan vertrouw je daar op. Als nog geen
jaar later alsnog plannen naar
buiten komen is dat uiteraard
niet leuk. Volgens de bewoners
bleek dat er al langer sprake
was van bouwplannen. Pas via
de media zijn zij daar in gekend.
Een van de bewoners: “Waarom integreren ze het niet in de
toekomstige bouw rond de Haven of waarom kan het niet op
het terrein van De Hartekamp?”
Het blijft natuurlijk altijd een afweging van belangen, dat snappen de boze bewoners best,
maar waarom er zo wordt vastgehouden aan dit stukje grond is
hen niet duidelijk. “Er zijn maar
twee Heemsteedse jongeren die
daar gaan wonen, de rest komt

van buiten. Is er dan wel gekeken naar woonruimte in de
buurgemeenten?” Het vrijstaande huisje naast de watertoren,
waar ooit een opzichter woonde, moet worden gesloopt. Ook
dat vinden de bewoners zonde
en met hen de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek.
Het huis is te koop en werd tot
voor kort ‘antikraak’ bewoond.
Als iemand het pand koopt is de
ruimte voor nieuwbouw weg. De
omwonenden bekijken deze optie serieus. Zoals zo vaak met
dit soort plannen zijn de buurtbewoners pas laat op de hoogte

van nieuwe ontwikkelingen. Ook
het schuiven met en binnen bestemmingsplannen ontneemt de
burger het zicht wat er in hun directe omgeving gebeurt.
Mochten de plannen toch doorgaan zullen de bewoners zich
verzetten. Via bezwaarprocedures kan de bouw lang worden
vertraagd. De initiatiefnemers
lopen daarmee de kans 100.000
euro provinciale subsidie mis te
lopen. De bewoners gaan graag
in gesprek met de wethouder om
hun zaak te bepleiten.
Eric van Westerloo

Team van de Heemsteder
in WK-sfeer

Voorspelt úw
team de juiste
Oranje-uitslagen?

Sportkennismakingslessen voor 65+ in Heemstede
Heemstede- Deze week is een
sportkennismakingsprogramma gestart, als vervolg op de fittest in Heemstede voor 65-plussers. Alle Heemstedenaren van
65 jaar en ouder worden uitgenodigd om in beweging te komen. Wilt u meer bewegen, maar
eerst eens proeven aan een bepaalde tak van sport, dan zijn
deze sportkennismakingslessen
iets voor u. Het is mogelijk na
deze kennismakingslessen lid te

worden van de vereniging, maar
het is zeker niet verplicht. Uit
onderzoek blijkt dat het op peil
hou¬den van fitheid en gezondheid tijdens het ouder worden
steeds belang¬rijker wordt. Voor
een klein bedrag van 7,50 euro kunt u vier keer kennismaken
met een beweegactiviteit. Deze
week starten de kennismakingsactiviteiten Fithockey bij Alliance
en Lowimpact looptraining bij SV
Kennemerrand. De activiteiten

Koersbal bij welzijnsorganisatie
Casca en de kennismakingslessen Golf bij golfvereniging Marienweide staan gepland voor
begin juni. Voor al deze activiteiten kunt u zich overigens nog
steeds aanmelden.
Aanmelden en informatie op de
website www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. Of neem contact op met Steffen van der Pol
van Sportservice HeemstedeZandvoort, tel. 023 573 46 79.

Huidadviezen van het Huidburo bij
Apotheek Groenendaal
Heemstede - Vrijdag 16 mei
was Marlies Teeuwen, gediplomeerd huidtherapeut en eigenaresse van het HuidBuro,
aanwezig bij Apotheek Groenendaal in Heemstede waar zij
huidadviezen gaf. “Een combinatie van goede bescherming,
producten en behandeling van
de huid kan veel complicaties
voorkomen”, zegt Marlies. “We
hebben al een prachtig voorjaar
gehad, met veel zonuren.” De

Het team van de Heemsteder met van links naar rechts Joke
van der Zee (bladmanager) en de correspondenten Eric van
Westerloo, Ton van den Brink, Mirjam Goossens en vooraan
Bart Jonker.
Het is de bedoeling dat per team een drietal voorspellingen
wordt gegeven. Heeft uw zaak/team de drie uitslagen juist
voorspeld? Dan wint u een leuk stuk voor in de krant en de kosten van de advertentie terug (50 of 100 euro).

zon in het voorjaar kan verraderlijk sterk zijn, het is dus zaak
om de huid goed te beschermen.” Minimaal factor 20 adviseert Marlies. Ze kijkt samen
met apotheker Maussen terug
op een geslaagde dag. “Ik ben
blij dat ik aardig wat mensen
heb kunnen adviseren, sommige heb ik doorgestuurd naar de
huisarts of dermatoloog.”
“We zijn trots dat we een bijdrage hebben kunnen leveren

aan het vergroten van het bewustzijn rond huidbescherming
en het voorkomen van huidkanker”, vult Laurens Maussen van
Apotheek Groenendaal aan.
Er komt zeker een vervolg op
deze samenwerking.
Meer weten over huidtherapie:
www.hethuidburo.nl.
Apotheek Groenendaal vindt
u aan de Valkenburgerlaan
50 te Heemstede. Kijk ook op:
www.apotheekgroenendaal.nl.

Heemstede - Het zal u niet zijn ontgaan… de Wereldkampioenschappen voetbal staan voor de deur. Het zal ongetwijfeld weer
een kleurrijk en hopelijk sportief evenement worden. Eén ding
is zeker: vele mensen in ons land en ook in Heemstede staan te
popelen om de wedstrijden – en die van ‘onze jongens’ in het
bijzonder – te gaan bekijken.
Niet iedereen houdt van voetbal maar zo’n spektakel brengt wel
iets in beweging. Er wordt over gepraat, gebaald bij verlies en
er is blijdschap bij winst! Het WK brengt saamhorigheid en gezelligheid, waar veel winkeliers en horeca op inspringen met
leuke WK-aanbiedingen. Ook diverse sportclubs haken sportief
in op het evenement.
Heeft u iets met het WK en de Nederlandse deelname? Denkt
u goed te kunnen voorspellen wat Oranje gaat doen? Doe dan
mee aan de actie van de Heemsteder.
Ondernemers kunnen met hun eigen winkel(team) de eerste drie wedstrijduitslagen voorspellen. Heeft u ze goed? Dan
wint u uw advertentie terug én komt u met uw team in onze krant met een leuk verhaal over uw zaak. Een advertentie
bestaat uit een foto waarop u met uw medewerkers, collega’s
of medebestuursleden staat. Daaronder vermeldt u de drie
uitslagen. Voor een klein model foto-advertentie betaalt u 50,- en
voor een groot model (dat is een kwart pagina) 100,-. Prijzen
inclusief full color, ex btw.
U doet toch mee?
De foto-actie komt in de Heemsteder van woensdag 11 juni.
Uiterste inleverdag is maandag 10 juni, voor 12.00 uur.
Inlichtingen: 023-8200170 of 06-50284402.
Verkoop@heemsteder.nl
13 juni: Spanje – Nederland

.….-…..

18 juni: Australië – Nederland

.….-…..

23 juni: Nederland – Chili

.….-…..
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Modeshow bij
The Vintage Store

Bijenactie: zaaien doet zoemen
Heemstede – In straten en pleinen kunnen bijen geen voedsel
vinden. De laatste jaren is er in
particulier tuinen ook veel grond
dat vroeger groen was, trendmatig versteend. De bestrijding van
onkruid door gebruik insecticiden heeft flink bijgedragen aan
de bijensterfte, vandaar dat de
Heemsteedse imker Pim Lemmers, bekend van kinderboerderij ‘t Molentje en het radioprogramma Vroege Vogels, in de afgelopen jaren veel acties heeft
gevoerd om de bijensterfte tegen
te gaan. Hij gaf lessen op de kinderboerderij aan kinderen, liet ze
zelf honing slingeren en nodigde
leden van de Dierenpartij uit om
het nut van de bijen uit te leggen
op basisscholen. Hij schakelde Giel Beelen in zijn radioprogramma’s in en wist overheden
zover te interesseren dat hij op
overheidsgebouwen bijenkasten mocht plaatsen. Een politieke `BIJ`zaak! Zoals op ons Raadhuis en op de Tweede Kamer die
een motie aannam waarin het

plaatsen van bijenkasten op of
bij overheidsgebouwen werd
aangemoedigd. Onlangs zelfs op
het terrein van de Horsten waar
Koning Willem Alexander en
koningin Maxima wonen.
Zoemend Nederland
Eind maart plaatste Pim Lemmers een tweet waarin hij opriep om braakliggende terreinen
in te zaaien met bloemen waar
bijen gek op zijn. Hij kreeg een
ongelooflijk aantal reacties, wel
dik 500. Er zijn inmiddels al 270
terreinen ingezaaid. Hij had vorig
jaar al in Heemstede in het raadhuis bij de publieksbalie zakjes
met bijenbloemenzaad uitgereikt
die iedereen in de tuin kon uitzaaien. Dinsdag gingen leerlingen van groep 5 van de Icarusschool naar de 2500 m2 grond
van het terrein van het voormalige Nova-college aan de Ir.
Lelylaan. Ze kregen emmertjes uitgereikt door wethouder
HBB, Remco Ates en directeur
Elan Wonen, Grischa Lowins-

ky. Emmertjes met vochtig zand
waarin een mengsel van zaden
van uitheemse planten en cultuurplanten: Phacelia, boekweit,
gele mosterd, koriander, juffertje
in het groen, goudsbloem, korenbloem, bladrammenas, malva,
komkommerkruid, dille, serradella en zonnebloem. Ates vroeg
de aanwezigen om ook thuis de
bijen te helpen door het inzaaien
van al zijn het maar kleine stukjes grond.
Voor Elan Wonen was het een
mooi gebaar samen met kinderen de grond waar voorlopig
toch niet gebouwd wordt, de bijen een goed leefmilieu te geven.
Pim Lemmers voegde er aan toe
dat niemand van de ruim vijfhonderd milieuverenigingen eerder
op het idee kwam om toekomstige bouwterreinen, die nu braak
liggen, voorlopig in te zaaien met bij vriendelijke bloemen.
We kunnen niet zonder bijen.
Laat de bijen de appels- en perenbomen bestuiven.
Ton van den Brink

Heemstede - Op zondag 1 juni organiseert The Vintage Store een spectaculaire modeshow.
De winkel aan de Cruquiusweg 37 a is op deze dag al vanaf
11.00 uur tot 17.00 uur geopend.
De modeshow start om 13.00
uur en duurt een uur. In de winkel is plaatsgemaakt voor 120
mensen.
Alle bezoekers van de modeshow worden bij binnenkomst
verwelkomd met een glas Prosecco.
De modellen die de kleding showen zijn van diverse leeftijden.
Met deze modeshow wordt getoond dat tweedehands kleding
voor iedereen hartstikke leuk
kan zijn en betaalbaar. De kleding die wordt geshowd is topkwaliteit vintage recycle kleding,
afkomstig uit Londen, Amsterdam, Parijs en Heemstede.
De modeshow is opgebouwd uit
een tweetal thema’s, netjes en

Ibiza. Laat je inspireren door de
modeshow en sla gelijk je slag.
In de pauze van de modeshow is
er een loterij. Er wordt een totalmake-over verloot en tevens zijn
er diverse andere prijzen.

Nostalgie
Heemstede – Mevrouw Laan-Numan heeft deze nostalgische foto in bezit. Zij maakte hem trouwens zelf! Precies weet ze het niet meer maar het moet in de beginjaren
60 zijn geweest. De fotografe van toen stond op het Vaarkantje bij de Kerklaan. Het boerderijtje staat er al lang niet
meer. Wie meer over deze foto weet kan mevrouw LaanNuman bellen; 023-5280649.

Burgerlijke Stand
Heemstede
Zwanen tonen
eindelijk hun kroost
Heemstede - “De zwanen uit de Geleerdenwijk
hebben eindelijk, na lang broeden, hun kroost getoond.
Het zijn 8 stuks in blakende conditie”, aldus Klaas de
Vries (Zerinkelaan) die deze mooie foto maakte.
Wat een prachtig voorjaarsnieuws!

(10 t/m 22 mei 2014)

Huwelijken:
Sytse A.M. Kuipers & Maria V.A. Stuijt
Paulus H. van der Meer & Rachel A. Chapman
Reinier G.M. Vervaart & H. Elsholz
Kasihan T. Bokhorst & Vivien A. Kaempfer
Harald C. Schuur & Sharon D. Lopes Cardozo
Bart F. Bosman & Jantje Jonker
Thijs W. van Rooden & Bianca M. Philipsen
Bas G. van der Horst & Marjolein M. Putters
Lennaert de Graaf & Leonie M. Terpstra
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Uitplaatsing inwonenden onvermijdelijk
Bewoners Boerhaaveflat krijgen verhuisregeling
Regio – Pré Wonen wil in een
versneld tempo de bewoners van
de Boerhaaveflat in Haarlem begeleiden naar andere woonruimte. Reden hiervan is een opeenstapeling aan technische problemen. De bewoners krijgen per 1
juni een verhuisregeling aangeboden. Op dit moment werkt de
corporatie aan een toekomstplan
voor de flat.
Technische problemen
Uit onderzoek blijkt dat er meerdere technische problemen zijn
in de flat: er is asbest geconstateerd, er is een verhoogde
kans op doorslag bij brand en
op sommige plaatsen zijn de betonnen gevelplaten aan de achtergevel van het gebouw verzakt. De technische problemen

zijn zo groot, dat voor een goede en grondige oplossing minimaal een grootschalige renovatie nodig is.
Het kan ook zijn dat Pré Wonen uiteindelijk voor sloop van
het gebouw kiest. In beide scenario’s is het noodzakelijk dat de
bewoners verhuizen.
Verhuisregeling
Pré Wonen heeft, in overleg met
de gemeente Haarlem en de
brandweer, besloten om niet te
wachten tot alle bewoners uit
zichzelf verhuisd zijn. De corporatie wil bewoners in versneld
tempo begeleiden naar andere woonruimte. Zij kunnen rekenen op ondersteuning en aanspraak maken op een verhuisregeling aan.

De regeling gaat in per 1 juni 2014. Het is de bedoeling dat
alle bewoners eind december
2015 verhuisd zijn.
Veilig wonen
Het is belangrijk dat de bewoners tot de verhuizing veilig wonen. Pré Wonen heeft diverse
maatregelen genomen ter verbetering van de veiligheid in en
om het gebouw. Zo laat de corporatie een geavanceerd brandmeldsysteem plaatsen. Bij een
eventuele brand worden de bewoners en hulpdiensten zo tijdig
gealarmeerd. Ook spant Pré Wonen zich in om de leefbaarheid
in de flat tijdens de verhuizingen op peil te houden met verscherpt toezicht van de complexbeheerder.

‘Re-enactment’ in het Bunkermuseum IJmuiden
Regio - Net als in voorgaande
jaren wordt ook dit jaar weer een
re-enactment activiteit georganiseerd op het terrein van het Bunkermuseum naast de Badweg in
IJmuiden. Dit jaar vindt het evenement plaats in het weekend
van 31 mei tot en met 1 juni. In
voorgaande jaren werden handelingen van Duitse en geallieerde militairen tijdens D-Day en
rond de Bevrijding uitgebeeld.
Dit jaar is het niet gelukt om reenactment verenigingen te vinden die handelingen van geallieerde soldaten konden naspelen. Maar het Bunkermuseum
heeft naast de reguliere Duitse
legereenheden bijvoorbeeld leden van de Vereniging Historische Militaria bereid gevonden
om het leven en werken van soldaten van de 2.100.Gebirgsjägerregiment 1,/5.Gebirgsjägerdivision en de subgroep Hoch-

gebirgsbataillon uit te beelden.
De Gebirgsjäger waren lichte infanterie eenheden van het Duitse leger die, de naam zegt het al,
gespecialiseerd waren in militaire operaties in bergachtige gebieden. De Gebirgsjäger zijn op
vele plekken in Europa ingezet.
Traditioneel onderscheiden de
Gebirgsjäger die een lange geschiedenis hebben en ook nu
nog bestaan, zich door bijzondere vaardigheden en een echte korpsgeest. De soldaten zijn
herkenbaar aan het Edelweiss
insigne op hun muts en mouwen. Eenheden van de Gebirgsjäger zijn tijdens de oorlogsjaren
ook in Nederland geweest om op
verhaal te komen na zware strijd.
Op zaterdag 31 mei is het Bunkermuseum geopend tussen
13.00 en 16.00 uur en van 19.00
tot 21.00 uur. Op zondag is het

museum open tussen 11.00 en
16.00 uur. De entreeprijs bedraagt voor volwassenen 4,- euro per persoon. Voor kinderen
en veteranen is de toegangsprijs
2.00 euro. Donateurs hebben
gratis toegang. De re-enacters
zorgen voor een mooi kampement met slaaptenten, een veldkeuken en een sanitaire post. Er
worden uitrustingsstukken getoond als witte camouflagekleding, ski’s, sneeuwschoenen en
klimijzers. Er worden wapens getoond en er zal flink worden geexerceerd. De afgelopen jaren
was het re-enactment bij het
Bunkermuseum een succes. Het
belooft ook nu weer een fantastisch evenement te worden dat
het bezoeken meer dan waard is.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot 06-2621 8691.

Parkinson
Café Haarlem
en Omstreken
Regio - Woensdagmiddag
4 juni is er weer een bijeenkomst in Wijkcentrum De
Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem.
Deze middag zal Monique van
de Vijver, van de projectgroep
alternatieve geneeswijze, uitleg geven over de werking en
ervaring van de Wonderboon,
‘Munucia Pruriens’. Na deze
presentatie worden foto’s getoond van eerdere bijeenkomsten in ons Parkinson Café en
van de Unity Walk.
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur met
mogelijke uitloop. Toegang
2,00 euro p.p.
Informatie: tel. 527 81 70 of
527 09 27.

Kostverlorenpark,
een zeedorpenlandschap
Regio – Het Kostverlorenpark meet ongeveer 15 hectare en
is gelegen in de duinen ten oosten van Zandvoort. Het park
kent een rijke historie. Ontstaan aan het eind van de eerste
wereldoorlog en eind jaren dertig aantrekkelijker gemaakt
met een theehuis en dierenattracties. Op donderdag 5
juni organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie
in dit unieke gebied.
In 1942 bouwen de Duitsers de
Atlantikwall. Er komen gebouwen om de manschappen onder te brengen en er ontstaat
een complex 35 bunkers en gebouwen waarin een compagnie van ongeveer 150 soldaten
plus de nodige ondersteuning
werd gehuisvest. Na de oorlog
zijn deze bunkers verbouwd tot
zomerhuisjes die tot op de dag
van vandaag worden verhuurd.
Invloed van de mens
Meer dan meeste inwoners
van Zandvoort beseffen, hebben zij de afgelopen eeuwen
hun stempel gedrukt op het
omringende
duinlandschap.
Door menselijke invloed ontstond een ‘Zeedorpenlandschap’ met een speciale flora. Van oudsher kapte men de
struiken, spitte zoden en plaggen uit voor bemestings-doel-

einden en sneden helm om
touw te maken. Schapen en
geiten, soms een koe, werden
gehouden. De mest werd gebruikt voor de akkers en tuinen, die werden aangelegd in
de natte duinvalleien. Al deze
handelingen hadden invloed
op en samenstelling van de
duinen waardoor nieuwe plantensoorten ontstonden zoals
oorsilene, kegelsilene, nachtsilene en wondklaver.
De excursie start om 19.00 uur
vanaf de entree van het park
aan de Quarles van Uffordlaan
1 Zandvoort.
Er zijn geen kosten aan verbonden en vooraf aanmelden
is niet nodig
Meer informatie over het IVN
en haar activiteiten vindt u op
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Informatieavond
Botontkalking bij kanker

Sfeervolle schilderijen
Regio - Tot 4 juli exposeert
Maud Grenier bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavelaan te
Haarlem.
Maud werkt bij Sanquin op de
hoofdlocatie in Amsterdam. In
haar vrije tijd maakt ze sfeervol-

le schilderijen met acrylverf. Ze
exposeerde al vaker, oa in Amsterdam.
Tijden voor bezoekers: maandag,
dinsdag en donderdag 20.15 u
tot 21.00 u. en dinsdag tot en
met vrijdag 11.15 u. tot 12.00 u.

Regio - Het Spaarne Ziekenhuis organiseert samen met het
Adamas-Inloophuis op dinsdag
10 juni een informatieavond over
botontkalking bij kanker. U krijgt
informatie over wat botontkalking is en wanneer botontkalking ontstaat bij kanker. Maar
ook wat je er zelf aan kunt doen
om dit te voorkomen.
Ook is de Osteoporosestichting aanwezig. De sprekers op
de avond zijn mevrouw Kleiweg,
verpleegkundig specialist oncologie van het Spaarne Ziekenhuis, de heer Ruhe, osteoporoseverpleegkundige van het Kennemer Gasthuis en een medewer-

ker van de Osteoporosestichting.
Natuurlijk is er gelegenheid voor
het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. De bijeenkomst is bedoeld voor (ex)
patiënten en hun naasten. Toegang is gratis. Kijk voor uitgebreide informatie en aanmelden
(verplicht) op www.spaarneziekenhuis.nl of mail@adamas-inloophuis.nl of bel met (0252)
680 233.
Het adres van het Adamas-Inloophuis is Eugenie Prévinaireweg 61 te Nieuw-Vennep, de tijd
is van 19.30 tot 21.45 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur).
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‘Meeste auto’s
gingen al snel over de kop’

Vondelschool racet mee bij
Model Auto Club Heemstede

Koninklijke onderscheiding voor
Theo de Keulenaar uit Bennebroek
Regio - Tijdens het mini-symposium Brein-ingenieurs in het
onderwijs: de cruciale rol van docenten bij levensloopbestendige intelligentieontwikkeling afgelopen 22 mei op het
Heemsteedse college Hageveld, ontving Bennebroeker Theo
de Keulenaar een Koninklijke onderscheiding uit handen van
burgemeester Ruud Nederveen (gemeente Bloemendaal).
De 78-jarige Theo de Keulenaar
heeft zich zijn hele werkzame leven ingezet voor het onderwijs
in Nederland. Hij begon als onderwijzer in een woonwagenkamp. Later werd hij directeur bij
de ministeries van Onderwijs en
Sociale Zaken. Naast zijn drukke werkzaamheden had hij vele onbetaalde nevenfuncties. Zo
was hij ruim 17 jaar bestuurslid
van College Hageveld in Heemstede. Als voorzitter van het bestuur speelde hij onder meer een
doorslaggevende rol bij de verzelfstandiging van deze school.
Hierdoor werd College Hageveld
het enige zelfstandige atheneum
dat Nederland telt.
Ook na zijn pensionering blijft hij
zeer betrokken bij het onderwijs.
Hij doet dit vol overgave en energie. Met een enorme passie zet
hij zich in om het onderwijs toegankelijk te houden voor alle lagen van de bevolking. Met twee
studiegenoten richtte hij in 1978
de stichting VDKV op. In dat verband bieden zij nu al vele jaren
op non-profit basis ondersteuning aan onderwijsinstellingen,
met name gericht op kansarmen. Vanuit deze stichting heeft
De Keulenaar een tweedelige
boekenreeks geschreven over
Een nieuw kijk op intelligentie,
waarvan hij het laatste deel onlangs heeft afgerond: Cultiveren van intelligenties; van theorie naar praktijk. Dit boek heeft
hij tijdens het mini-symposium
gepresenteerd.
In zijn toespraak bij de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding karakteriseerde bur-

gemeester Nederveen Theo de
Keulenaar als ‘een bescheiden,
vooruitstrevend onderwijskundig denker en visionair, immer
bereid om met zijn wijsheid anderen tot dienst te zijn, met oneindig veel hart voor jongeren en
altijd oog voor de maatschappij
van alledag’.
De op 22 mei gepresenteerde studie van Theo de Keulenaar gaat over een werkelijke
omslag in het onderwijs. Dat is
nodig om leerlingen op school

beter tot hun recht te laten komen. Zodat leerlingen het beste voorbereid en duurzaam klaar
zijn voor hun toekomstige rol in
onze maatschappij.
De aandacht op scholen is nu
nog vooral gericht op de overdracht van ‘kennis op zichzelf’,
met veel eenzijdige aandacht
voor Cito-scores. De Keulenaar pleit in zijn studie Naar een
nieuwe kijk op intelligentie voor
een verbreding van de rol van
docenten: naast kennismanager worden zij ook ‘breiningenieur’. Kennis is daarbij een
‘middel om de intelligentievermogens van leerlingen en studenten verder te ontwikkelen’.
Met als uitgangspunt het fundamentele evolutionaire gegeven
‘leven is leren’.

Heemstede - De Vondelschool
uit Aerdenhout deed afgelopen
vrijdag 23 mei mee aan de Tata
Steel Cup. Deze wedstrijd wordt
georganiseerd door de Mach
(Model Auto Club Heemstede).
Er wordt geracet met modelauto’s. Er deden kinderen van verschillende scholen aan mee. Elke school volbracht drie races
van tien minuten. Eerst maakte iedereen een paar oefenrondjes alvorens de echte races begonnnen. De meeste auto’s gingen al snel over de kop. Terwijl race bezig was, kwam RTVNH langs. De Noord-Hollandse nieuwszender was uitgenodigd door de redactie van de
Vondelschool. Coureur Jelle van
Wel, van de Vondelschool, werd

ook geïnterviewd. Ondanks dat
hij werd afgeleid is hij toch in de
eerste race 1ste geworden! De
Vondelschool begon langzaam
maar haalde al snel de laatste in. De tweede race werd de
Vondelschool net 2de. Ondanks
de tweede plek was de Vondelschool heel blij. De derde race
is de Vondelschool weer 2de
geworden. Trots wachtten de
Aerdenhoutse deelnemers met
spanning op de prijsuitreiking.
Er waren verschillende extra prijzen te winnen, zoals voor design,
sportiviteit, sponsoring en communicatie. Natuurlijk was er ook
een prijs voor de snelste auto.
Elk team kreeg een beker omdat
iedereen z’n best heeft gedaan.
Toen werden de extra prijzen uitgereikt. Helaas viel hier geen
prijs te behalen voor de Vondelschool. Maar omdat coureur Jelle het supergoed had gedaan
werd de Vondelschool derde! De
eerste plek was voor het Felisenum Gymnasium uit Castricum.
Door: Mikke van Iersel en
Kelsey Almeida.

Foto: Susan Wentinck.

Participatie op de Ark zorgt
voor nieuwe speelplaats

Heemstede - Het jaarlijkse
feest van basisschool De Ark
is ieder jaar weer een evenement waar ouders graag op
af komen. Niet alleen voor de
hamburgers van conciërge
Toon, of de heerlijke drankjes
van de vrienden van de school.

Dit jaar bestaat de Ark 21 jaar,
op zich geen bijzonder jaar,
wel bijzonder is dat de speelplaats een hele metamorfose onderging. Eindelijk zou je
haast zeggen, want de kinderen hebben er drie jaar voor
gespaard, kaartenacties gehouden, hardgelopen. Sponsoren zorgden voor de aanschaf van nieuwe toestellen en
kunstgras. Geld kwam er van
het VSB Fonds, de Kinderopvang van Casca en Pré Wonen. Goed besteed als je ziet
hoe de kinderen kunnen spelen. Is dit wat ze participatie noemen? Oké, doe maar
mee op de speelplaats van de
Ark, want die is er voor de hele
buurt, open voor iedereen. Dat
heet participatie. Een speelplaats mede bedacht door de
leerlingenraad en door aannemer Huibers uitgevoerd zoals
de afspraken waren. Precies
op tijd. Sterre de Jong ontwierp de tafel, die met mozaiekkunstenares Annemiek Sybrandy is gemaakt met hulp
van kinderen en ouders.
Dat meedenken en meedoen,
zit al 21 jaren in de genen
van Ark kinderen, die hebben
de aansporing van de participatiemaatschappij niet nodig.
Ton van den Brink
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Raadhuisstraat en Binnenweg smaken naar aardbeie
Heemstede – In januari werden de Raadhuisstraat en
Binnenweg de Leukste Straat van Nederland, vorige
week de Vrolijkste Straat van Nederland en zondag 25
mei de Lekkerste Straat van Nederland. Heeft u ook
bij elke stand de aardbeien geproefd En bij Tummers
van de aardbeien taartjes genoten? De vele terrassen
zaten vroeg vol, de hele voorjaarsmarkt kwam al vóór
tienen op gang. Bij Brabants Schoenenhuis draaide de
kassa al tegen tien uur. Zuid Kennemerland was vroeg
wakker en bleef de hele dag komen naar die unieke
winkelstraat die er alles aan doet om het de bezoeker
zo aangenaam mogelijk te maken. Zo hou je de reuring erin en vinden de enkel leegstaande panden weer
nieuwe eigenaren die de lamp brandend houden. Tegen zes uur werd begonnen met de opbouw van de
kramen en tegen achten konden de eerste standhouders al hun boel uitpakken. Dat is ook service aan je
gasten. Chapeau voor WCH, WinkelCentrum Heem-

stede. Bij de Rabobank leerde Feetje de heks dat ze
beter sparen kan. In de stand stonden wel de echte
figuren van de Efteling, in die sprookjesachtige Binnenweg. Campinggeluk was er bij Boekhandel Blokker. Naast de winkeliers konden organisaties als KWF,
EHBO, CASCA, Historische Vereniging Heemstede
Benenbroek, hun verhaal vertellen. Op de brug stonden de zeeverkenners Spaarnegeuzen tegenover de
Jongerenzeilvereniging de Haven. Bij verfhandel Ree
konden stoere jongens en meisjes in een cabine papiersnippers vangen die om hun heen dwarrelden. Om
gek van te worden, maar de meesten kwamen er net
zo stoer weer uit. Schoenen werden er veel gepast om
dan lekker te slenteren langs de kramen en naar mensen kijken. Dat kan allemaal in die leukste Straat van
Nederland. Neem nog een aardbei op die Lekkerste
Raadhuisstraat en Binnenweg.
Ton van den Brink
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Aquarellen in Gemeentehuis Bennebroek
Regio - In het v/m gemeentehuis van Bennebroek exposeert
Carin van der Putten van 6 juni tot en met 8 juli haar aquarellen. De tentoonstelling wordt
geopend op donderdagavond 5
juni, om 20.00 uur.
De aquarellen van Carin van
der Putten, die sinds 2006 schildert, zijn realistische schilderijen met de natuur als inspiratiebron. De technieken waarmee zij

haar schilderijen maakt variëren
van “nat in nat” - tot de ‘droog
penseel techniek’. Zij werkt veelal met felle kleuren en veel in
close-up.
Adres: gemeentehuis Bennebroek, Bennebroekerlaan 5, 2121
GP, Bennebroek. De toegang is
gratis.
De openingstijden van de expositie zijn: maandag t/m vrijdag
van 8.30 uur tot en met 12.30 uur

en woensdag van 13.30 tot en
met 16.30 uur.

Haarlemse Stripdagen: strips met
gruwel en humor in de Waag
Regio -Tijdens het tweejaarlijkse festival “Haarlemse Stripdagen” de komende week, tonen
drie beeldend kunstenaars hun
werk in de Waag aan het Spaarne. De hoofdthema’s dit jaar zijn
”De Eerste Wereldoorlog” (WO I)
en ”De Nieuwe Garde”, nieuw talent op het gebied van ambitieuze ”graphic novels”.
Met zijn “Vertekende strip WO I”
geeft Peter Brunsmann, die zich
in zijn werk bezig houdt met de
schaduwkanten van het menselijk bestaan, een geheel eigen invulling aan de chaos, het lijden
en het onnodig verlies aan miljoenen mensenlevens in de jaren 1914-1918. De Amsterdamse
kunstenares Tonie van Marle exposeert haar kunstproject WAR/
RAW (recentelijk tentoongesteld
in Museum Huis Doorn), dat be-

staat uit een mix van zwart-wit
linosneden van verwonde soldaten en beschadigde koppen van
antieke beelden. Het is een combinatie van mens en marmer, van
huid en steen, van gruwel en esthetiek. Met de bedoeling om de
verminkte mens, weggedrukt in
de marges van de samenleving,
een zichtbare plaats in onze wereld te geven.
In zijn graphic novel “De verdwenen ambtsketen” lost Hans
Duivenvoorden op humoristische wijze het raadsel op van de
verdwenen ambtsketen van de
Haarlemse burgemeester Bernt
Schneiders tijdens de intocht
van Sint Nicolaas in 2011.
De drie exposities zijn vanaf donderdag 29 mei tot met zondag 1
juni in Galerie De Waag, Spaarne 30 in Haarlem te bezichtigen.

‘Dodgeball’ clinics op
Haemstede Barger

Openingstijden: donderdag en
vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur,
zaterdag en zondag tussen 11.00
en 17.00 uur. Zie ook www.kzod.
nl, www.stripdagenhaarlem.nl,
www.peterbrunsmann.nl, www.
tonievanmarle.nl en www.artstonelimited.nl.

INGEZONDEN

Slotdrive bij
Bridgeclub Bel Air

Op donderdag, 15 mei 2014 werd de slotdrive gespeeld bij de Bridgeclub Bel Air. Door loting waren de paren in drie lijnen verdeeld en men moest,
naast het bridge letters verzamelen. Aan het eind van
de wedstrijd ging een ieder aan de slag om met de
gewonnen letters een zo lang mogelijk Nederlands
woord te vormen. Henk Vledder werd als winnaar uitgeroepen met het woord Notenkoekendozen.
Wilt u weten wat de andere deelnemers allemaal
voor woorden hadden gevonden, kijk dan op onze site www.nbbclubsites.nl/club/6007.
In de A lijn werden Coen Hodzelmans en Roland v.d. Irma vd Meer en Tine Posthuma.
Holst eerste met 62,50%. Ans Pieters en Jan Warmerdam pakten de winst in de B lijn met 65,63% en
Riek en Gerard Hageman waren de andere deelnemers in de C lijn de baas met 61,25%.
Na afloop van deze avond werden de kampioenen
van het seizoen 2013-2014 gehuldigd.
Tine Posthuma en Irma v.d. Meer werden voor de zevende keer op rij Clubkampioen. Zij hadden 100 punten voorsprong op de nummers twee, Ans Pieters en
Jan Warmerdam. Coen Hodzelmans en Ronald v.d.
Holst werden met 357 punten derde.
Tine Posthuma en Irma v.d. Meer werden ook de
kampioenen van de Topintegraalcompetitie met een
gemiddelde van 62,81%. Dit was voor de derde
keer op rij. Theresia v.d. Horst en Matthieu Lommerse werden met 55,74% tweede en ook hier werden
Coen Hodzelmans en Ronald v.d. Holst derde met Jan Warmerdam en Ans Pieters.
een gemiddelde van 55,29%.
Met een score van 13 punten ging de slemprijs naar Tine Posthuma en Irma v.d. Meer en Ans Pieters en
Jan Warmerdam. Vóór de laatste wedstrijd stonden Ans Pieters en Jan Warmerdam nog aan kop met
13 punten, maar tijdens het afspelen van een klein slem SANS (dat niet te halen was) verzaakte Helmie
v.d. Berg, waardoor Irma v.d. Meer het slem haalde en er twee punten bij kreeg.
Piet van den Raad

Heemstede - De gemeente Heemstede en Sportservice Heemstede-Zandvoort brengen ook dit schooljaar jongeren meer
aan het sporten en bewegen. Dit doen zij onder andere via
het project Sporthackers. Leerlingen van het Hageveld College en Haemstede Barger maakten de afgelopen schooljaren
op vaak unieke wijze kennis met vele sporten. Voor het Hageveld College staat softbal nog op het programma. Het Haemstede Barger maakt op donderdag 12 juni kennis met een bijzondere sport: Dodgeball.
Dodgeball, ook wel bekend als
trefbal, is een spel dat bijna iedereen die in Nederland op de
middelbare school heeft gezeten wel kent. De bedoeling is om
je tegenstander af te gooien; deze zal proberen de bal te ontwijken of te vangen. Het Amerikaans woord ‘to dodge’ betekent
ontwijken. Als je je tegenstander
weet te raken is deze af, maar
als de bal wordt gevangen, is de
werper af. Het team dat het eerst
alle spelers van de tegenpartij
weet af te gooien, is winnaar. De
Sporthackers lessen worden verzorgd door de DodgeBall Federatie Nederland.

Kennismaken met leuke sporten
Het project Sporthackers geeft
de leerlingen de kans om kennis
te maken met sporten die zij over
het algemeen niet dagelijks zullen beoefenen. De sporten sluiten aan bij de wensen van de
scholen en leerlingen. Het project Sporthackers wordt door
Sportservice Heemstede-Zandvoort aangeboden op middelbare scholen. Een deel van de
leerlingen in deze doelgroep beweegt onvoldoende. Door de organisatie van bijzondere clinics
laat Sportservice HeemstedeZandvoort de jongeren ervaren
hoe leuk bewegen is.

Knutselclub
gaat een bloem
maken
Heemstede - Woensdagmiddag
is knutselmiddag, voor meisjes
én jongens van 5 tot en met 10
jaar.
Heel veel kinderen zijn gek op
knutselen. Samen met knutseljuf Renate maken jongens én
meisjes iedere week weer leuke
en originele dingen. Er wordt gewerkt met hout, stof, papier, verf,
kralen etc.
Met afgeknipte wattenstaafjes,
verf en een bol maken de kinderen op woensdag 4 juni een
mooie bloem. Héél apart!
De Knutselclub (5-10 jaar) is elke woensdag van 13.30 tot 15.15
uur in activiteitencentrum de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede.
Kosten per keer zijn: 4,00 euro, een kaart voor 10 keer kost

37,50 euro. Kinderen graag per
keer van te tevoren telefonisch
aanmelden: 023-548 38 28 –
kies 1. (op werkdagen tussen
9 en 12 uur). Kinderen die zich
van te voren hebben aangemeld
gaan voor. Voor meer informatie:
www.casca.nl.
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Ontdekte u vorige week
de taalfout?

Spannend taalevenement:
het Heemsteder dictee

Blijf in vorm met Mom in Balance!
Heemstede – In verwachting zijn is voor de aanstaande mama’s een heerlijke periode. Al kan het sporten er snel bij inschieten. Met Mom in Balance is dit verleden tijd: hier kunnen zwangere en pas bevallen vrouwen onder professionele
begeleiding heerlijk sporten. Met als resultaat dat dit de vitaliteit, lichamelijke en geestelijke energie versterkt. En dit komt
alleen maar de zwangerschap ten goede. Met dit succesvolle
concept werd Mom in Balance onlangs uitgeroepen tot beste
Onderneming van Noord-Holland in het segment MKB klein.
Mama in vorm en balans tijdens en na de zwangerschap. Eigenaresse en initiatiefneemster Esther van Diepen, vertelt hoe.
“Ik kom zelf uit de sportwereld
en heb altijd geschaatst en gewielrend”, legt Esther uit. “Op
mijn 18e ben ik sportlessen gaan
geven. Mijn eerste zwangerschap was 10 jaar geleden en
toen heb ik zelf nauwelijks gesport. Tijdens mijn tweede zwangerschap was ik in New York en
zag ik zwangere vrouwen in het
Central Park sporten: een fenomeen dat in de Verenigde Staten al sinds de jaren zeventig
succesvol is. In Nederland kenden we niet iets soortgelijks: veel
vrouwen tussen de 25 en 40 jaar
sporten minder door een zwangerschap, werk, kinderen of tijdgebrek. Zodoende kwam ik op
het idee om dit concept in Nederland te introduceren. Het
bleek een gat in de markt te zijn.
Mom in Balance bestaat inmiddels 6 jaar en is nu een organisatie met professionele trainers op
franchisebasis. Het is onze am-

bitie om zoveel mogelijk vrouwen tijdens en na hun zwangerschap te laten sporten. We trainen vooral in de buitenlucht. Dit
zorgt voor positivisme en brengt
het energiepeil weer omhoog,
zowel fysiek als mentaal. Onze trainers zijn vrouwen, die zelf
een zwangerschap hebben meegemaakt. Zo zitten wij in heel
Nederland, maar ook met vestigingen in het buitenland. Met
name richten wij ons daar op
de zwangere vrouwen van expats. Zo hebben wij in totaal 30
vestigingen, zelfs in Zürich, Singapore en Berlijn. In het najaar
openen we een nieuwe vestiging
in Gent en een aantal locaties
in de Verenigde Staten staat in
de planning. Wij leiden alle trainers zelf op en dat is onze beste
marketing. Onze trainingen hebben veel effect: wij vernemen regelmatig van gynaecologen dat
door ons trainingsprogramma

de bevalling doorgaans bij deze vrouwen veel makkelijker en
sneller gaat, omdat ze veel fitter
zijn. Afgelopen najaar werd dit
mede onderstreept door TNO.
Hun spieren zijn soepeler en geoefend zodat deze vrouwen veel
beter de weeën kunnen opvangen. Het herstel na de zwangerschap gaat ook veel sneller. Het
leuke is dat deze vrouwen na
hun zwangerschap bij ons blijven trainen. Je kunt bij ons via
de website je voor verschillende trainingsprogramma’s en locaties inschrijven. Zo kun je de
‘Zwanger Workout’ voor 48,50
euro per maand 1x per week
bij ons doen, inclusief het trainingspakket. Voor 68,50 euro per maand kun je deze training echter onbeperkt doen
inclusief het trainingspakket.
Je kunt zelfs onze Mom in Balance-app downloaden, waarop je eigen trainingsplanning
kunt maken. Naast de training
geven we ook advies over de
juiste voeding en we hopen binnenkort onze eigen ontworpen
trainingskledinglijn te introduceren. Kortom: alles om jezelf in
topvorm te houden!”
Meer informatie op www.mominbalance.nl of op hun Facebookpagina.
Bart Jonker

Stempelactie bij de Knutselmand
Heemstede - De Knutselmand, de winkel in
handwerken en fournituren aan de Jan van Goyenstraat heeft in samenwerking met lunchroom
Eefies coffee and more een leuke actie. Bij besteding vanaf 5,- euro bij de Knutselmand krijgt
u een stempel op een stempelkaart. Bij 5 stempels kunt u de kaart inleveren bij Eefies coffee
and more voor een gratis kop koffie.
Eefies coffee and more is de nieuwe lunchroom

in de Jan van Goyenstraat met een huiselijke uitstraling. Zij hebben niet alleen koffie, maar ook
voor uw lunch en tappas hapjes kunt u er terecht. U wordt er gastvrij ontvangen.
De Jan van Goyenstraat is een straat waar kwaliteit en onderlinge samenwerking voorop staan.
Graag tot ziens bij de Knutselmand en Eefies coffee and more.

Heemstede – Vorige week deed
de Heemsteder een oproep voor
het Heemsteder dictee. Om aan
te tonen dat taalfoutjes er bij iedereen snel insluipen, stond in
dit artikel een opzettelijk gemaakte taalfout. Een ludieke actie om mensen warm te laten lopen voor het Heemsteder dictee
op 5 juni. Op Facebook werd opgeroepen deze fout in het artikel
op te sporen. Hier is spontaan op
gereageerd. Heeft u zelf ook de
taalfout van vorige week kunnen ontdekken? De oplossing
is: ‘Meldt u dan aan’. Dit is onjuist en moet ‘Meld u dan aan’
zijn, omdat het hier om een gebiedende wijs gaat. Met dit voorbeeld ziet u hoe gecompliceerd
de Nederlandse taal kan zijn.
Samen met het huis-aan-huisblad de Heemsteder heeft Casca Nova daarom het Heemsteder
dictee georganiseerd.
Vindt u het ook zo leuk om aan
de televisieversie mee te doen?
Dit kan nu live in Casca de Luifel.

Dit is het uitgelezen moment om
uw kennis van de Nederlandse
taal te toetsen.
Het Heemsteder dictee, naar een
idee van en geschreven door
Bart Jonker van de Heemsteder,
bestaat uit tien zinnen met bekende en minder bekende taalstruikelblokken, op basis van de
officiële schrijfwijze in het Groene Boekje. Vanzelfsprekend is
Het Heemsteder dictee gekruid
met een Heemsteeds thema. Hoe
goed bent u in de Nederlandse taal? Test uzelf en doe mee!
Maar schrijf u snel in, want er
is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Ook enkele prominente Heemstedenaren nemen deel.
Het Heemsteder dictee is op 5
juni bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en begint
om 20.00 uur, de entree is 5,- euro. Reserveren is noodzakelijk en
kan op werkdagen tussen 9 en
12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1
of bij de receptie van de Luifel.

RCH voetbaltoernooien
succesvol verlopen
Heemstede - Na maandenlange voorbereidingen werden de
voetbaltoernooien op zaterdag
24 mei afgerond. Op het programma stonden twee toernooien met 50 teams, die vooral met
veel sportiviteit streden op het
RCH-terrein. De ochtend was
voor de allerkleinsten, die het Simon Hazevoettoernooi speelden.
Veertien teams lieten zich op het
Hoofdveld van hun beste kant
zien. De een is daar al wat beter
in dan de ander. Het mocht de
pret niet drukken, want het was
allemaal zo strak georganiseerd
dat er geen moment van verveling was. Terwijl de laatste wedstrijden van het Simon Hazevoettoernooi gespeeld werden, kwamen de eerste (E) meiden al het
veld op om aan de Ladies Cup te
beginnen. De eerste zonnestralen waren al snel te zien, maar
vooral het enthousiasme bij de
meisjes maakte menig voetballiefhebber vrolijk. VVC, DSS en
Alliance kwamen allemaal met
hun E-meiden en uit dit drieluik
werd DSS de winnaar. Daarna
was het de beurt aan een lange

reeks D, C, B en A-meiden, totdat de hamburgers op waren,
de scheidsrechters voldaan van
het veld kwamen en de barmensen eindelijk ook eens wat voor
zichzelf konden inschenken.
De speelsters van Rijnsburgse
Boys, KFC, Kon. HFC, HBC, DSS,
VVC, Alliance, BSM, Zwanenburg, Hillegom, DSOV, Amstelveen/Heemraad, SVIJ, Roda’23,
FC Lisse, Geuzen/Middenmeer
en die van RCH streden voor wat
ze waard waren op onze velden.
Buiten het veld werd er gedoneerd voor de Stichting Lotje en
co. Het werd een mooie dag: alles klopte. Een strakke organisatie, een goede vrijwilligersgroep,
fijne scheidsrechters, leuke en
soms hele goede speelsters, lekker eten en veel drinken. Het was
weer top. Dit is juist het extraatje
dat we graag zien bij RCH: veel
mensen op het terrein en vooral veel voetbalvreugde. Komend
weekend vindt het Thymo Rovers toernooi plaats, met op zaterdag de F-, D- en C-junioren
en op de zondag de E-pupillen
en de B-junioren.
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Wandelevenement van 17 t/m 20 juni

Voorinschrijven voor de Avondvierdaagse
Heemstede - Dit jaar wordt de
Avondvierdaagse van Haarlem,
Heemstede en Spaarndam gewandeld van 17 tot en met 20
juni. Verwacht wordt dat 6000
deelnemers meelopen. Zij wandelen dan 5, 10 of 15 kilometer
per avond en worden de laatste
avond feestelijk verwelkomd met
muziek en vele toeschouwers.
De voorinschrijving is geopend
en duurt tot en met 12 juni.

Druk, fantastisch weekeinde
bij Mamagaai Theater
Heemstede - Jeugdtheaterschool Mamagaai kende een
druk, maar geweldig weekeinde. Vrijdag en zaterdag speelden
zo’n 50 kinderen verdeeld over
drie casts de eindvoorstellingen
van Alice in Wonderland in De
Egelantier te Haarlem. Zondag
was Mamagaai dubbel actief. In
de Luifel, in Heemstede, gaven
zes groepen van de Jeugdtheaterschool hun eindvoorstellingen
en tegelijkertijd was de school
bezig om leerlingen te werven op
de jaarmarkt in Heemstede.

Fotografie: Willem Kox.

De Jeugdtheaterschool van Mamagaai is bedoeld voor de leeftijdsgroep negen tot achttien jaar. In Theater de Luifel in
Heemstede speelden zondag
zo’n 100 kinderen uit Haarlem
en omstreken hun eindvoorstelling. Na een jaar hard werken
konden ze aan hun ‘fans’ te la-

ten zien hoe hun zang, dans en
acteerkwaliteiten zijn verbeterd.
Rosemarijn Moen, eigenaresse
van de school kijkt tevreden terug. “Eindpresentaties zijn voor
ons als docenten ook enorm bevredigend. Bij sommige leerlingen weet ik hoe hard ze hun
best hebben gedaan, of hoeveel gedoe ze op andere vlakken
hebben. Als ik ze dan zie stralen op een podium houd ik het
vaak niet droog. De eindpresentatie stelt leerlingen in staat om
het uiterste te laten zien wat ze
op creatief gebied in huis hebben. De waardering die daarvoor
is, geeft iedere leerling een enorme boost aan zelfvertrouwen. ”
In Heemstede stond de school
intussen flyers en ballonnen uit
te delen op de markt. Vanaf september beginnen de lessen weer
voor de grote musicalproductie. Deze keer koos Moen voor
het verhaal van Aladin. Hoewel
de inschrijvingen goed lopen, is
er nog plek in sommige groepen. “Het fijne van onze school is
dat het een hechte groep is. Kinderen doen vaak een paar producties mee. En op enig moment gaan ze dan over naar de
Jeugdtheaterschool. De aanwas
die we zoeken zit voornamelijk in
de eerste jaren. Tussen zeven en
negen.”
Mamagaai kreeg flink wat aanmeldingen voor Aladin. “Meestal zitten we voor het einde van
de zomer al helemaal vol”, besluit
Roos Moen.
Meer informatie over Mamagaai
via: www.mamagaai.nl~
Karel Zwaan.

Toneelgroep Vondel speelt in
theater de Luifel

‘Op wie valt Tim eigenlijk?’
Heemstede - Op zaterdag 31 mei speelt Toneelgroep Vondel
‘Geen dag spijt’. Het stuk is geschreven door Christa Warmerdam en geregisseerd door Chris IJzelenberg.
Het wordt opgevoerd in theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede en de aanvang is 20.15 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en
zijn te bestellen via: 023 -5358203 of via toneelgroepvondel@
hotmail.com.

De startbureaus gaan open om
18.00 uur. De avondvierdaagse wordt geheel georganiseerd

en uitgevoerd door vrijwilligers.
Iedereen die wil helpen op één
of meerdere dagen, kan contact
opnemen met de organisatie via
info@avondvierdaagse-haarlem.nl . Onder meer worden verkeersregelaars gevraagd. Zij dienen minimaal 18 jaar te zijn en
ruim van te voren zich hebben
gemeld. Zij moeten nog een certificaat halen om ingezet te mogen worden. Dit certificaat kan
via een website worden aangevraagd en er zit een examen aan
vast. Aanmelden hiervoor kan alleen via de organisatie.

Seniorenexcursie naar
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Heemstede- Casca Nova heeft
een seniorenexcursie georganiseerd naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen die plaatsvindt

op dinsdag 17 juni. Het Zuiderzeemuseum vertelt het verhaal
van mensen die vroeger aan de
Zuiderzee woonden en richt zich

Deelname kost 5 euro. U kunt
vooraf inschrijven maar ook bij
de start. U betaalt dan een toeslag van 1,50 euro per deelnemer bovenop de 5 euro. Bovendien is het bij de start vaak erg
druk. Voorinschrijven is daarom aan te bevelen. Inschrijven
kan in Heemstede bij Sport 2000,
Binnenweg 203-205 en Primera
de Pijp, Raadhuisstraat 30.
Meer informatie op de website
www.avondvierdaagse-haarlem.
nl of per telefoon via het secretariaat 023-5404164.
op de geschiedenis, actualiteit
en toekomst van het gebied.
De museumveerboot brengt u
over het IJsselmeer naar het buitenmuseum waar u een wandeling door de geschiedenis maakt
langs meer dan 130 authentieke huizen, winkels en werkplaatsen. Het thema voor dit jaar
is ‘Ruik de tijd’, met geuren van
toen en nu. Er zijn diverse eeten drinkgelegenheden, maar het
kan geen kwaad om ook zelf wat
eten en drinken mee te nemen.
Om deel te nemen aan deze excursie dient u wel goed ter been
te zijn.
Verzamelen om 9.10 uur in de hal
van station Heemstede/Aerdenhout - Kosten 22,50 euro , 65+
22,- euro - MJK 8,- euro (incl.
entree, koffie en gebak en organisatiekosten Casca, excl. reiskosten en consumpties).
Uiterlijk vrijdag 6 juni aanmelden en betalen bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur.

PKN-Heemstede organiseert Kunstvesper
Heemstede - Op zondagmiddag 1 juni is er een Kunstvesper
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Het is
een moment van rust, bezinning
en meditatie. Sinds eeuwen komen mensen op deze plek samen om stil te staan bij de zin
van het leven. Om te denken
over vragen naar leven, dood,
God en geluk.
De meeste mensen weten dat
het goed is om daar ruimte voor

te maken, maar het lukt niet altijd. In de monumentale Oude
Kerk klinkt muziek en er is stilte. Daarnaast worden er een
paar woorden gezegd, een oude
tekst gelezen en is er een beeld
te zien- deze keer een schilderij van Susanne Houtman. Ieder
die stilte zoekt is welkom-wel of
niet gelovig. Meer informatie via
www.kerkpleinheemstede.nl. De
Kunstvesper begint om 17 uur
en duurt tot 17.45. Entree gratis.

Literaire Elfstedentocht van
Mijke Pol bij Boekhandel Blokker
Heemstede – Auteur Mijke Pol
debuteerde in 2013 bij uitgeverij De Geus met ‘Panty’, een thriller die ze voor een groot deel
schreef in Boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch.
Tijdens het schrijven sprak ze
ook met bezoekers van de boekhandel over hun ideeën en
wensen die ze in haar boek ver-

werkte. Omdat het schrijven in
een boekenomgeving, het contact met de lezer en de inspirerende werking haar zo goed bevielen, besloot de auteur het idee
uit te breiden naar meer boekhandels.
Vrijdag 30 mei bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 van
12.00 tot 17.00 uur.
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“Het voelde als nederlaag voor de stem van de kiezers”

Afscheid wethouder Jur Botter

Heemstede - Op donderdag 22 mei was er gelegenheid om afscheid te nemen van wethouder Jur Botter. Eerder al had hij
afscheidgenomen van zijn collega’s en de ambtenaren. Doordat zijn partij D66 niet bij de nieuwe collegevorming betrokken was, bleef een tweede periode als wethouder voor hem
buiten bereik. Intussen is bekend geworden dat Botter als
wethouder aan de slag gaat in Bloemendaal. Eric van Westerloo had een interview met hem.
De teleurstelling was groot
toen D66 na een constructieve periode van vier jaar toch
niet in het college kwam. Hoe
heb je dat ervaren?
Voorafgaande aan de verkiezingen heb ik soms mijn twijfels wel
gehad of we een goed resultaat
zouden behalen. Heemstede is in
het verleden qua stemgedrag altijd nogal a-typisch geweest wat
betreft uitslagen voor D66. Maar
liefst 16 jaar had D66 maar één
zetel in ons dorp. Ik dacht dat de
vier die we hadden bij de vorige verkiezingen wel een foutje
zou zijn geweest. Pas op de verkiezingsavond had ik het idee
dat het zeker was dat we weer
mee zouden doen, vijf zetels.
Nog nooit was D66 als zelfstandige partij zo groot geweest. Ik
ben er echt ziek van geweest dat
we niet mochten deelnemen aan
de coalitie. En het voelde als een
nederlaag voor de stem van de
kiezers. Juist die hadden aangeven verandering te willen. Tot op
de dag van vandaag begrijp ik
HBB ook niet dat ze niet met ons
in een college wilden zitten. Juist
omdat zij in het verleden hetzelfde hebben meegemaakt, zo heb
ik begrepen. Ook HBB had toen
sterk gewonnen en werd toch
buiten het college gehouden.
Wat is, na jouw ervaringen als
wethouder, je het meeste bijgebleven in jouw relatie tot
het werk en/of de contacten
met burgers, instellingen en
ambtenaren?
Heemstede heeft een heel sterk
verenigingsleven en veel men-

sen die zich voor de samenleving inzetten. Als vrijwilligers
voor sport en culturele instellingen, voor scholen en voor hulp
en ondersteuning van mensen
die hulp nodig hebben. Men is
sterk betrokken bij elkaar. Dat
tref je ook aan bij de ambtenaren. Betrokken, kundig en klantgericht. En dat geldt feitelijk ook
voor de instellingen. Ook die
werken goed en doen, volgens
mij, vaak de juiste dingen. Qua
onderlinge samenwerking en afstemming kan het misschien allemaal nog een beetje worden
geïntensiveerd. Niet eens zozeer
om te bezuinigen, maar omdat
samenwerken ook leuk is.
Als jij het voor het zeggen had
in Heemstede, op welke onderwerpen of onderdelen van
het gemeentelijke takenpakket zou jij meer aandacht vragen en waarom?
Cultuur zou wat mij betreft veel
hoger op de agenda moeten
staan. Ik kan mij heel sterk ergeren aan opvattingen dat Kunsten Cultuur luxe goederen zijn.
Wat mij betreft zijn kunst en cultuur de reflectie van een maatschappij. Een maatschappij zonder Kunst en cultuur glijdt steeds
verder af. Kunst en cultuur dragen bij aan de identiteit van een
dorp, een wijk of een stad. En
het hoeft niet altijd met een grote K of C. Het is belangrijk dat
kinderen opgroeien in een samenleving waarin zij met Kunst
en Cultuur in aanraking komen.
Bijvoorbeeld via cultuureducatie. Tijdens een volgende peri-

ode had ik heel graag gewerkt
aan nieuwe nota Kunst en Cultuur. Samen met al die geweldige kunstenaars en schooldirecteuren die Heemstede rijk is.
Natuurlijk zou ik ook nog meer
aandacht willen schenken aan
duurzaamheid, maar op dat terrein is al veel in gang gezet.
Bij jouw afscheid van de burgers liet je doorschemeren
dat het lastig is om samen
met een partner, die ook fulltime werkt, een gezin draaiende te houden. Hadden jullie daar afspraken over of was
er een taakverdeling. Kunnen
anderen daar misschien van
leren?
Laat ik voorop stellen dat toen de
kinderen klein waren wij allebei
4 dagen werkten. De kinderen
gingen 3 dagen naar de crèche
en toen ze naar school gingen
hebben we oppas aan huis gekregen. Vanaf het moment dat
de kinderen naar de middelbare school gingen werd het makkelijker. Maar juist in die fase is
het belangrijk feeling te houden
met datgene waarmee ze bezig zijn. Ingrid en ik hebben veel
vergaderingen ’s avonds en in
het weekend. Soms nachts heeft
zij nacht- of weekenddiensten.
Maar je wilt er ook wel eens
gewoon met het hele gezin zijn.
De afspraken die mijn vrouw
en ik hebben gemaakt waren
simpel. Vaak kookt de ouder
die het eerste thuis is, we doen
beiden de boodschappen, de
was, en zoveel mogelijk in het
huishouden. Graag zouden we,
zoals iedere ouder, zien dat de
kinderen nog wat meer in het
huishouden zouden doen, maar
ja. Een au pair zou handig zijn
geweest, maar daar hebben
we het huis niet voor. Het heeft
altijd veel afstemming en improvisatie gevraagd. Terugvallen op
ouders om op te passen konden

De afscheidnemende wethouder Jur Botter met links van hem zijn
vrouw, aan de andere zijde zijn dochter.
wij niet, omdat al onze ouders op
relatief jonge leeftijd zijn overleden.
Iedere bestuurder laat wel
iets achter. Waar kunnen de
burgers over jaren na heden
nog van zeggen. “Dat heeft
wethouder Botter nog geregeld”?
Ik hoop dat het nog lang standhoudt, maar het Speelbos op
Park Meermond is fysiek wel het
meest opvallende en tastbare resultaat. Daar ben ik echt trots op.
Verder hoop ik herinnerd te worden als wethouder die de politiek
weer een beetje laagdrempeliger
heeft gemaakt. De bestuurder
meer toegankelijk en aanspreekbaar. Als het nieuwe college deze aanpak voortzet is het in ieder
geval niet voor niets geweest.
Je gaat nu naar Bloemendaal. Wel een mooie maar zeker niet een gemakkelijke gemeente om te besturen. Wel-

ke uitdagingen liggen er in
Bloemendaal voor je klaar?
De belangrijkste ontwikkeling is
de invoering van de decentralisaties. De afgelopen jaren is er
in alle gemeenten hard gewerkt
aan de voorbereidingen. Het is
nu zaak dat het wordt ingevoerd
en dat burgers niet tussen de
wal en het schip komen. Daarnaast spelen zaken als de verdere doorontwikkeling van het Loket en het Centrum voor Jeugd
en Gezin. In het Coalitieakkoord
staat eveneens dat we de dialoog met de inwoners willen versterken en vaker in de kernen
aanwezig zijn. Het ondersteunen
en faciliteren van burgerinitiatieven is eveneens een thema dat
de komende jaren hoog op de
agenda staat. Maar wat betreft
mijn eigen agenda kan ik meedelen dat deze voor de komende weken volstaat met een grote hoeveelheid kennismakingsgesprekken.
Eric van Westerloo

Wederom succes GSV Heemstede turnsters
Heemstede - Aan het einde
van het seizoen wordt er door
turnen dames van de regio
Noord-Holland ieder jaar een
afsluitende wedstrijd gehouden
voor de meisjes van de D1 en de

4de divisie. Hieraan mogen de
beste meisjes vanuit elk rayon
als team deelnemen en strijden
tegen de andere rayons.
Voor GSV Heemstede mochten
er in twee categorieën meisjes
deelnemen. Bij de instappers
deed Irene de Vries voor team
Kennemerland mee. Aanvankelijk stond ze op de reservelijst,
maar door een blessure van een
van de deelneemsters mocht ze
het team versterken. En dat was
maar goed ook! Met drie eerste
plaatsen en één tweede plaats
maakte ze haar invalsbeurt
meer dan waar.
Team Kennemerland ‘junioren’
met Dominique (boven links)
en Myrthe (boven rechts).

Bij de sprong kreeg ze de hoogste jurywaardering van alle
24 deelnemende meisjes; een
13.75. Ook haar brugoefening
met 14.10 was het hoogst van
alle meisjes. Met haar balkoefening scoorde ze 13.85 punten;
de tweede plaats in haar groep.
Ook op de vloer ging het super;
haar score van 14.85 was wederom de hoogste van alle tegenstanders. In totaal had ze individueel de hoogste score en
mede door haar geweldige inbreng kwam haar team op een
welverdiende eerste plaats.
Bij de junioren deden Dominique Dolan en Myrthe Joosten samen met twee meisjes
van Unitas mee in het team van

rayon Kennemerland. Waar de
andere teams met vijf meisjes
turnden, moesten zij het, door
een afmelding, met zijn vieren
doen. Hierdoor moest iedereen
op alle vier de toestellen in actie komen.
Ze begonnen op de brug. Met
11.30 punten scoorde Dominique het hoogste van alle junioren, Lea kwam op de tweede plaats met 11.25. Hierdoor
kwam het team al op een grote voorsprong. Ook de balkoefeningen gingen goed; alle meisjes bleven op de balk staan tijdens hun oefening. Met haar
vloeroefening kreeg Dominique
12.25, slechts 1 meisje scoorde
hoger. Ook de sprongen over de
pegasus gingen goed. Drie van

Team Kennemerland ‘instappers’ met Irene (onder rechts).
de vier meisjes sprongen een
half in half uit, met een hoge uitgangswaarde.
Per team telden de drie hoogste
scores per onderdeel. De uitstekende hoge scores van de meisjes van GSV Heemstede zorgden er voor dat beide teams
van Kennemerland op de eerste
plaats eindigden.
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RCH Open Dag groot succes
Honkbal

Met 9 honkslagen kun je
zowel winnen als verliezen
Heemstede - RCH-Pinguïns, met veel nieuwe en vooral jonge
spelers, komt steeds beter in vorm. Dat ondervond dit weekend The Orioles, dat tot nu toe slechts 2 nederlagen (tegen
koploper DSS) had geleden. Konden zaterdag 9 Heemsteedse honkslagen de ploeg uit Bergschenhoek niet afhouden van
een 8-5 overwinning, zondag had de Racing aan een even
groot aantal hits genoeg om met 3-2 de terugreis op te vrolijken. Met dank aan Robin van Eis en de jarige Mark Smit.
Het ging in de openingswedstrijd
lange tijd gelijk op. Op het werpen van Lars Werkman stonden
de Orioles na 3 slagbeurten op
een 0-2 voorsprong, maar sloeg
RCH in háár 3e inning hard terug
na een honkslag van Reggie Valpoort, 4 wijd voor Ferd van Stekelenburg, een triple van Jessey
de Jong en een veldfout op een
klap van Mark Smit: 3-2. Ook in
de 4e inning werd het stuivertje
wisselen. Op Lars Werkman en
zijn vervanger Hylke van Viersen
scoorden de bezoekers 2 x, maar
dat deed ook de Racing via Koen
Werkman en Reggie Valpoort,
die laatste vanaf het 1e honk
binnengeslagen door een dou-

ble van Andy Raaff: 5-4. Maar
daarna ging de Bergschenhoekse deur op slot via reliever Brendan Schoemaker, die in de 5 resterende innings slechts 3 honkslagen en geen enkele run toestond. Dat gaf de bezoekers kennelijk zo veel zelfvertrouwen dat
zij aan slag volledig los gingen.
Ook routinier Marcel Timmer
kon het tij niet keren en dat het
uiteindelijk maar 8-5 voor The
Orioles werd na in totaal maar
liefst 19 honkslagen was te danken aan het sterke optreden van
de Heemsteedse veldspelers.
Ondanks een in bloedvorm verkerende Robin van Eis namen de

Heemstede – Het was
een prachtige dag afgelopen woensdag 21 mei.
De Open Dag die RCH organiseerde kende een grote opkomst: meer dan 100
jongens en meisjes. Die
konden diverse spelonderdelen doen, zoals kegelvoetbal, poortjes schieten, goalschieten op ronde gaten, maar ook op een
keeper, 1 op 1 spel, partijtje… het was een genot
om er naar te kijken. Alle
deelnemers ontvingen een
fraai certificaat op naam
als herinnering aan deze
Open Dag. In september
volgt weer een Open Dag.

Orioles zondag in de 4e inning
de leiding na 2 honkslagen en
een veldfout. Maar direct daarop kwam het Heemsteedse antwoord met runs van Victor Draijer, Andy Raaff ( beiden op de
honken gekomen door veldfouten) en Mark Smit na een double, gevolgd door een hit van
Koen Werkman. Daarna heerste Robin van Eis 3 innings lang
als een vorst. Maar in de 8e slagbeurt van de thuisploeg moest
hij, precies op zijn 100e worp,
een triple incasseren van Aldrin
Martis, die even later op een wilde worp de 2-3 mocht aantekenen. Mede dankzij een formidabele vang 8 van Mark Smit bleef
RCH die inning verdere schade
bespaard en was het Bergschenhoekse verzet gebroken. Middelpunten van het Heemsteedse feestje na afloop waren Robin
van Eis (slechts 6 honkslagen tegen op 128 pitches) en de jarige
Mark Smit met 4 uit 4 en ook nog
een opzettelijke 4 wijd.
Komend weekend staat de derby
tegen ongeslagen koploper DSS
op het programma. Zaterdag
wordt gespeeld in Haarlem, zondag op het Heemsteedse Sportpark, beide malen met 14.00 uur
als aanvangstijd.

Fotografie: Harry Opheikens
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Van der Heide mahjongkampioen
Heemstede - In een kolkende
Princehof (CASCA) is woensdag 21 mei de play-off om
het clubkampioenschap van
Mahjongclub Bamboe Acht
gespeeld. Yvonne van der
Heide eiste met ruim verschil
de titel voor zich op.
Vier Bamboe Acht-matadoren
wisten te plaatsen voor de kampioenschapsfinale. In een partij
van 16 spellen probeerden ze zo
vaak mogelijk de magische combinatie van 14 stenen te maken,
die ‘mahjong’ heet.
Yvonne van der Heide had voor
de vierde opeenvolgende maal
de finale bereikt, maar winnen
lukte haar nog niet. Gisteren had
ze direct de mysterieuze ‘wong’

(geluk in het spel) aan haar zijde. Harry Kal gooide een bamboe 5 weg, waarmee zowel zij als
Marjolijn Barzilay een winnende combinatie maakten. Van der
Heide was het eerst aan de beurt
en mocht de steen dus claimen.
Het bleek de opmaat voor uiteindelijk 7 gewonnen spellen en
een puntentotaal waarvan haar
tegenstanders slechts konden
dromen. Zelfs een zeer waardevolle hand van thuisspeelster Barzilay veranderde daaraan niets.
Doordat Janie Nolten de derde
plaats wist te bemachtigen was
het een volledig vrouwelijk podium.
Meer informatie: www.bamboeacht.nl.

F8 van HBC kampioen!

Heemstede - Het was spannend tot het einde, maar nu kunnen we met trots melden dat de F8 zaterdag 17 mei kampioen is geworden. Na de winnende wedstrijd tegen HFC,
werden de jongens afgelopen zaterdag bij terugkomst op
het HBC-complex onthaald door trotse ouders en opa’s
en oma’s, luidkeels ‘We are the Campions’ zingend. Iedere speler werd door coaches Robin van der Kamp en Menno Stiksma persoonlijk toegesproken en bedankt, waarna ze
een mooie beker kregen. Aan een versierde tafel werden ze
getrakteerd op een drankje en een patatje. De echte huldiging vindt plaats tijdens de HBC Jeugd Goede Doelen Dag
op zaterdag 14 juni, maar voor de jongens van de F8 kan
het seizoen al niet meer stuk! Namen spelers: Jullian Abels,
Linus van Beveren, Joris van der Kamp, Tijn Kuenen,
Ids Laarschot, Ben van Looij, Tijn van Ree, Sepp Smit, Melle
Stiksma, Julius van der Werf.
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Woensdag
mei
t/m zaterdag 31 mei

intuïtieve impressies en
veelkleurige abstracte
formaten.
Donderdag

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

28

mei
Woensdag
en zondag 1 juni

29 mei

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

29

mei
Donderdag
t/m zondag 1 juni

Foto: Joke Huijser-Spekken.

Boswachter Ron Dam van
Landschap Noord-Holland
neemt u mee op excursie van 20.00-21.30 uur op
Woestduin. Hij laat u het bijzondere broedgedrag van de
houtsnip zien. Ook gaat de
groep op zoek naar de boomklever. Tip: neem een vest
mee. Aanmelden: www.gaatumee.nl / info: 088-0064455.
Kosten 7,- euro, Kind. tot 12:
3,- euro. Beschermers: 4,- euro en hun kinderen tot 12 jaar
mogen gratis mee. Manpadslaan 1, Vogelenzang.

28

mei en
Zondag
zondag 15 juni
Kanoën bij SportPlaza
Groenendaal door
kanovereinging ‘Waterwolf’,
in het wedstrijdbad van
SportPlaza Groenendaal,
Sportparklaan 16, Heemstede.
Tussen 13.30 – 15.00 uur.
Entree volwassenen: 4,60
euro, jeugd t/m 15 jaar:
4,20 euro. Meer info via
023-5292072 of www.
sportplazagroenendaal.nl.

Haarlemse Stripdagen:
strips met gruwel en humor in de Waag.
Exposities van kunstenaars
Peter Brunsmann, Tonie van
Marle en Hans Duivenvoorden. Donderdag 29 mei t/m
zondag 1 juni in Galerie De
Waag, Spaarne 30, Haarlem.
Donderdag en vrijdag tussen
13.00 en 17.00 uur, zaterdag
en zondag tussen 11.00 en
17.00 uur. www.stripdagenhaarlem.nl.
Vrijdag

30 mei

6

juni
Vrijdag
t/m dinsdag 8 juli

del Blokker. Vrijdag 30 mei
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 van 12.00 tot
17.00 uur.

31

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

1 juni

Foto: We vision.

Gelegen op een van de meest
oostelijk gelegen strandwallen
van Zuid-Kennemerland is
Hageveld het enige landgoed
waar de oude, beboste
duinenrij zonder onderbreking
door een weg of woonwijk
overgaat in de veenweiden
langs het Spaarne.
Excursie: Van vleermuis tot
koekoeksbloem.
Aanvang 14.00 uur. Start:
Parkeerplaats hoofdingang
school, Hageveld 15,
Heemstede.
Aanmelden niet nodig
(gratis). www.ivn.nl/
zuidkennemerland.
Kunstvesper in de Oude
Kerk, Wilhelminaplein
Heemstede. Moment van rust,
bezinning en meditatie. Voor
wel- en niet-gelovigen. Met
kunst van Susanne Houtman.
Van 17.00-17.45 uur. Entree
gratis. Kijk ook op:
www.kerkpleinheemstede.nl.
Dinsdag

3 juni

Aquarellen van
Carin van der Putten
in Gemeentehuis
Bennebroek,
Bennebroekerlaan 5,
Bennebroek. Toegang gratis.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 8.30 uur tot en
met 12.30 uur en woensdag
van 13.30 tot en met 16.30
uur.

7

juni
Zaterdag
Kunstfestival ‘De kleuren
van het leven’ met veel live
muziek in hartje Haarlem:
Kleine Houtstraat (tussen
Gast Huisvest en Gedempte
Oude Gracht), Kunst4iedereen
Galerie, Egelantier tuin en
een stukje van de Gedempte
Oude Gracht. Van 11.00 tot
en met 18.00 uur, toegang is
gratis. Info: www.rosinka.nl.

13

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

17

Foto: R. Nieweg.

28

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

parkeerplaats Landgoed
Groenendaal. Geen kosten.
Vooraf aanmelden niet nodig.
Info: www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Literaire Elfstedentocht
van Mijke Pol bij Boekhan-

Avondwandeling
wandelbos Groenendaal.
Het is de tijd van lange
avonden met weelderig groen,
zomerbloeiers, vogels en
libellen. Bekijk het ecologisch
beheer met eigen ogen.
Aanvang 19.00 uur
Start: Informatiebord

juni
Dinsdag
Seniorenexcursie naar
Zuiderzeemuseum
Enkhuizen. Vertrek vanaf
stationshal Heemstede/
Aerdenhout. Kosten 22,50
euro 65+ 22,- euro - MJK 8,euro (incl. entree, koffie en
gebak en organisatiekosten
Casca, excl. reiskosten
en consumpties). Uiterlijk
vrijdag 6 juni aanmelden en
betalen bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede op
werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur.
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Handicap.nl
zoekt
collectanten

Heemstede – Handicap.nl is
op zoek naar mensen die willen helpen met collecteren.
De collecte van Handicap.nl is
van 23 tot en met 28 juni. Het
geld dat wordt opgehaald gaat
onder meer naar het Ango
Fonds. Vanuit dit fonds wordt
individuele financiële hulp
verleend aan mensen die buiten de regelingen van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorgverzekeraars vallen, ongeacht of ze lid
van de Ango zijn. Ook wordt
sociaal, juridisch en financieel
advies gegeven aan mensen
met een beperking. Wilt u helpen met collecteren? Bel dan:
033-4654343 of mail naar info@ango.nl. Meer informatie
vindt u op www.ango.nl/steun.

Themabijeenkomst:
Effectief communiceren
met kinderen
Steeds meer ouders zoeken
naar manieren om beter te
communiceren met kinderen.
How2talk2kids is daarop hét
antwoord! Wat is How2talk2kids precies? Hoe werkt de
methode? En belangrijker
nog: hoe kan ik er mijn voordeel mee doen? Tijdens deze
bijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond van
de theorie en maakt u kennis met de basisbeginselen.
U gaat zelf oefenen met situaties uit de dagelijkse praktijk. De basis wordt gevormd
door een praktisch zes-stappenplan, dat ouders helpt om
anders te communiceren, op
een manier die respectvol is
richting het kind én voor henzelf. Zowel ouders als kinderen krijgen hierdoor meer
zelfvertrouwen. Lees meer op
www.how2talk2kids.nl. Deze themabijeenkomst is tot
stand gekomen samen met
CJG Heemstede en Bloemendaal en wordt gehouden bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanvang 20.00 uur. De entree is
gratis. Reserveren is noodzakelijk. Kaartverkoop bij Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede of bel 023-548 38
28 kies 1 (tussen 9 en 12 uur).
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Uitslag verkiezing Europees Parlement
Opkomst 2014
2009

Op 22 mei kon u naar het stembureau om uw stem
uit te brengen voor de verkiezing voor de leden van
het Europees Parlement. De opkomst in Heemstede
was ruim 51% (gelijk aan het opkomst gemiddelde
in 2009). De gemiddelde opkomst in Nederland was
38%.

Uitslag gemeente Heemstede
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Inloopochtend burgemeester
6 juni

Vergadering
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28 mei
Adresgegevens en openingstijden
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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 6 juni 2014 van
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie).
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

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

Plan voor inrichting pleintjes
Raadhuisstraat en Blekersvaartweg

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

De gemeente wil twee pleintjes opnieuw
inrichten: in de Raadhuisstraat (tussen de
Pasta Box en Homestede) en aan de kop van
de Blekersvaartweg (tegenover Albert Heijn).
Beide plannen zijn na de inspraakperiode
met een paar kleine wijzigingen voorlopig
vastgesteld. Het plan wordt definitief na
behandeling in de commissie Ruimte op 12 juni.

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

In de Raadhuisstraat ontstaat door de nieuwe
bestrating en nieuwe inrichting een pleintje met
ruimte voor terrassen. De planning is om in het
najaar te starten met de werkzaamheden. Het
pleintje tegenover Albert Heijn krijgt nieuwe

U kunt de commissievergadering van 12 juni als
toehoorder bijwonen of, als u dat wilt, tijdens de
vergadering het woord voeren over dit onderwerp.
Wilt u gebruikmaken van dit spreekrecht, neem
dan voor aanvang van de vergadering contact
op met de Raadsgriffier, tel. 023-5485646,
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Raadhuisstraat

Blekersvaartweg

bestrating. Ook worden hier haagjes en perkjes
geplant waardoor het plein een groenere uitstraling
krijgt. Hier is de planning om in de winter te starten
met het werk. Kijk voor meer informatie op
www.heemstede.nl bij Plannen en projecten.

Reageren

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Binnenweg 174 het wijzigen van de winkelpui
en wijzigen vloer wabonummer 12013,
ontvangen 9 mei 2014.
- Beethovenlaan 26 het uitbreiden van een
woonhuis met een dakopbouw en erker
wabonummer 11415, ontvangen 10 mei 2014.
- Meerweg 8 het kappen van 2 dennebomen
wabonummer 12042, ontvangen 12 mei 2014.
- Strawinskylaan 10 het kappen van 2 elsbomen
wabonummer 12047, ontvangen 12 mei 2014.
- Hunzelaan 16 het kappen van 1 prunus
wabonummer 12050, ontvangen 12 mei 2014.
- Bosboom Toussaintlaan 40 het kappen van
1 moerassypres wabonummer 12053,
ontvangen 12053.
- Zandvoortselaan 69 het plaatsen van reclame
wabonummer 12106, ontvangen 13 mei 2014.
- Beethovenlaan 38 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak en doorbreken muur
wabonummer 12113, ontvangen 14 mei 2014.
- H.W. Mesdaglaan 14 het kappen van 1 notenboom

wabonummer 12096, ontvangen 14 mei 2014.
- Herenweg 122 het uitbreiden van de badkamer
op de 1e verdieping wabonummer 12132,
ontvangen 15 mei 2014.
Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Hageveld 18 het verbouwen van een woonhuis
wabonummer 12172, ontvangen 16 mei 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Wandelbos Groenendaal het plaatsen van
een container wabonummer 11392,
verzonden 23 mei 2014.
- Broeder Josephlaan 19 het plaatsen van zonwering
wabonummer 10230, verzonden 23 mei 2014.
- Belle van Zuylenlaan 2 het plaatsen van een
erfafscheiding wabonummer 11603,
verzonden 23 mei 2014.
- Reigerlaan 33 het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak wabonummer 10798,
verzonden 23 mei 2014.

- Binnenweg 96A het plaatsen van lichtreclame
wabonummer 11457, verzonden 23 mei 2014.
- Herenweg 89 het kappen van 1 naaldboom en het
toppen van 4 naaldbomen wabonummer 11323,
verzonden 23 mei 2014.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 125 het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
11416, ontvangen 17 april 2014. In het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben wij besloten voor deze aanvraag de
beslistermijn te verlengen met een termijn van
6 weken.
- Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 10729,
ontvangen 13 maart 2014. In het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van 6 weken.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsacties
Fietsen Provinciënlaan
De volgende fietsen zijn in opdracht van het college
van de weg verwijderd (bestuursdwang) omdat zij
niet in rijtechnische staat zijn:
- een groene fiets met rood spatbord en
blauw voorwiel aan de Provinciënlaan aan de
achterzijde van de flat Blauwvink, met 2 lege
banden. Tevens ontbreekt het zadel;
- een zwarte Delta Nostalgie fiets aan de
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens ontbreekt
het zadel en de kettingkast;
- een blauwe ‘On the road’ fiets aan de
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens is de
ketting er af;
- een zwarte ‘On the road’, zogenaamde, omafiets
aan de Provinciënlaan aan de achterzijde van de
flat Blauwvink, met een platte achterband en een
krom voorwiel;
De fietsen worden tot en met 15 augustus 2014
opgeslagen. Binnen deze periode kunnen de
rechtmatige eigenaren zijn/haar fiets ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fietsen
niet worden opgehaald, zal het college de fietsen
vernietigen of om niet overdragen.
Vaartuig zonder melding in
gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
een witte motorboot met oranje dekzeil (met
identificatienummer 06 24 YF) aangetroffen in de
gemeentelijke haven langs de zijde van Havenstraat
ter hoogte van huisnummer 87.

De gemeentelijke haven is in de Verordening
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4, eerste
lid) uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met
een pleziervaartuig.
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt
tot en met 11 juni 2014 de gelegenheid om zijn
vaartuig uit de gemeentelijke haven te verwijderen.
Indien de eigenaar een ligplaats inneemt buiten
de gemeentelijke haven aan openbare grond,
wordt er op gewezen dat dit slechts is toegestaan
met een vergunning. Indien het vaartuig binnen
bovengenoemde termijn niet uit de gemeentelijke
haven is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht
van het college weggesleept naar de bewaarhaven
van Amsterdam (bestuursdwang). Het vaartuig
wordt dan voor een periode van maximaal
13 weken opgeslagen. De rechtmatige eigenaar
kan zijn vaartuig dan ophalen tegen betaling van
de gemaakte kosten, waaronder taxatie-, sleep- en
opslagkosten.
Vaartuig Zandvaart ter hoogte van
Esdoornkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben een
oranje met witte kajuitboot met oranje dekzeil aan
de achterzijde, genaamd ‘Happy boat’ aangetroffen
in de Zandvaart ter hoogte van de Esdoornkade,
eerst neergelegd ter hoogte van Esdoornkade 14
en vervolgens verplaatst naar EDK 006. Dit vaartuig
is, zonder vergunning, aangelegd aan grond dat
in eigendom is van de gemeente. Het is verboden
zonder vergunning op deze plaats een ligplaats in
te nemen (artikel 3, eerste lid, van de Verordening
openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt
tot en met 11 juni 2014 de gelegenheid om zijn
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een
ligplaats in te nemen met waar dit aan openbare
grond met een vergunning wel is toegestaan. Indien
de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek,
wordt het vaartuig in opdracht van het college
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt
dan voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van
de gemaakte kosten.
Vaartuig in Van Merlenvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
hebben een witte sloep met daarin een plastic
(driehoeks)opblaasband aangetroffen in de
Van Merlenvaart. Dit vaartuig dreef los en is uit
veiligheidsoverwegingen uit het water gehaald
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt tot en met
15 augustus 2014 opgeslagen. Tegen betaling van
de gemaakte kosten kan de rechtmatige eigenaar
zijn vaartuig ophalen. Indien het vaartuig niet wordt
opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen.
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig kan voor
teruggave van het vaartuig contact opnemen met
de medewerkers van bureau Handhaving, via het
algemene telefoonnummer 14 023.
Vragen?
Neem contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Drank- en horecavergunning
Op 21 mei 2014 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een
drank- en horecavergunning voor het uitoefenen

van het horecabedrijf te verlenen aan Tante Bep,
Raadhuisstraat 58 A.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene en Juridische
Zaken, tel. 023-5485607.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het
appartement Meijerslaan 370 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de

bewoonster (verzonden 22 mei 2014).
Het besluit ligt vanaf 28 mei 2014 zes weken ter
inzage.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Vergadering gemeenteraad (gewijzigde agenda)
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op woensdag 28 mei 2014
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 28 mei
2014
- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging als
raadslid H. van Zon (D66)
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Benoemingen in raadscommissies
- Benoeming mw Y. Schul als lid van de
Rekenkamercommissie Heemstede
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
Hamerpunten
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning 4 woningen Glipperweg
33-3

- Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede
- Beleidskadernota Participatiewet 2015
Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering
24 april 2014
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023)
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende personen
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
Per 20 mei 2014
- R.G. Głowacki, geboren 04-07-1969,
Havenstraat 63
Per 22 mei 2014
- B. Suiskens, geboren 14-07-1989,
Scheldelaan 11

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan
deze binnen zes weken na plaatsing van deze
publicatie hierop reageren door contact op te
nemen met de afdeling Publiekszaken van de
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende persoon per 24 maart 2014
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Ł. Smoliński, geboren 06-01-1981, Binnenweg
204
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus
1621, 2003 BR Haarlem).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending.
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij de
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem.
Zie verder kader ‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

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

