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Meeste EK-stemmen Hageveld jongeren naar VVD

STOMERIJ EN
WASSERIJ

“Doen ze wel eens wat anders
in Brussel dan praten?”
Heemstede - Op 27 mei stroomden ruim 200 leerlingen van
college Hageveld de aula binnen
om deel te nemen aan een debat
over de Europese verkiezingen.
De aanwezigheid van Jan Pronk
(PvdA) was verrassend. Pronk
staat niet op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen maar nam toch de moeite
zijn partij te vertegenwoordigen.
Het CDA, D66, GroenLinks en de
VVD hadden wel kandidaten van
de kieslijst naar Heemstede gestuurd. Tijdens hun inleiding waren alle partijen het er over eens
dat Europa goed is voor Nederland waarbij D66 de grootste fan
bleek van de Europese gedachte.
Niels van den Berge (GL) hield
de jongeren voor dat de besluiten vanuit Brussel gevolgen
hebben voor de toekomst van de
jongeren die nu in de zaal zaten,
maar veelal op dit moment nog
niet eens mogen stemmen. Hij
pleitte voor de verlaging van de
leeftijd waarop je mag kiezen, tot
16 jaar. Zowel voor Europa als
landelijk. Men kon het niet laten
de afwezige PVV eens de oren
te wassen. Ook de SP was afwezig maar daarover repte niemand vanachter de tafel. Voordelen zagen de politici in het samen optrekken in Europa ten
aanzien van de duurzaamheid,
het milieu en de voedsel- en warenkwaliteit. GroenLinks stelde voor alle jongeren de kans te
geven één jaar gratis in het buitenland te laten studeren. Ticho,
leerling van Hageveld, vroeg of
men wel eens iets anders deed
in Brussel dan praten. Hier kwamen weinig afdoende antwoorden op anders dan dat er democratisch werd besloten.
Berlusconi
Ferdi de Lange (VVD) merkte op
dat het CDA in Europa deel uit
maakt van een grote fractie waar
ook de partij van de Italiaanse premier Berlusconi deel van
uitmaakt. Rena Netjes (CDA)
moest toegeven dat dit voor de
christendemocraten een hoofdpijndossier was en ook het CDA
nog niet wist wat zij hiermee aan
moet. Zonder de club van Berlusconi zal de fractie kleiner zijn
en dus minder invloed hebben.
Het aantal leden van de raad
wordt toch al teruggebracht van
785 naar 750. Een vraag over de
oorlogen in Irak en Afghanistan
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leidde tot de conclusie dat Europa nog geen gezamenlijk buitenlandsbeleid op poten heeft
gezet. Pronk (PvdA) was een
groot voorstander van een buitenlandsbeleid om mee te kunnen praten met Amerika en China. Lars vroeg de politici hoe Nederland zijn eigen identiteit kan
behouden. Pronk antwoordde
daarop dat zeker op sociaal en
juridisch terrein Nederland autonoom moet blijven.
Uitslag verrassend
Ondanks de afwezigheid van
de PVV en SP vergaarden deze partijen respectievelijk 10 en
3 procent van de stemmen. Grote winner was de VVD met 31%
gevolgd door GroenLinks met
16%. D66 dat landelijk in de lift
zit kwam uit op 6% van de stemmen.
Grote verliezers op Hageveld onder de jongeren waren het CDA
en de PvdA met ieder 7% van de

stemmen. De Europese klokkenluiderspartij was zelfs goed voor
9% van de stemmen.
De leerlingen mochten ook een
stem uitbrengen op de deze middag aanwezige kandidaten.
Van de 156 geldig uitgebrachte
stemmen gaan er 105 naar Ferdi de Lange van de VVD gevolgd
door 32 stemmen naar Niels van
den Berg van GroenLinks. Sietse Wijnsma van D66 ontving 8
stemmen en Jan Pronk werd gesteund door 6 scholieren. Hekkensluiter was Rena Netjes van
het CDA met slechts 5 stemmen.
Nederland krijgt 26 zetels in het
nieuwe parlement in Brussel.
Als het aan de Hageveld jongeren ligt komen er 8 VVD‘ers,
4 zetels voor GL, 3 voor PVV, 2
naar D66, 2 naar de Klokkenluiderspartij, 2 naar het CDA, 2
naar de PvdA en 1 voor de Partij
voor de Dieren. 2 Restzetels nog
te verdelen.
Eric van Westerloo

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Paardenraces, vroeger op de renbaan in Heemstede

De renbaan, een ansicht uit het archief Landschap Noord-Holland.

Heemstede - Misschien bent
u er weleens geweest: op de
landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Oud-Woestduin. Heeft
u weleens langs de cascade, het
tweelinghuis of de belvedère gewandeld zonder te weten wat de
geschiedenis van al deze bouwwerken zijn? De gids van Landschap Noord-Holland neemt u
graag mee terug de tijd in. Hij
vertelt boeiend over de paardenraces die vroeger op de renbaan werden gehouden (ze wer-

den ‘de vloek van Kennemerland’ genoemd) en over de vele
emmers water die uit dit gebied
werden gehaald en voor 1 cent
per emmer verkocht werden in
Amsterdam. Deze leuke wandelexcursie is op zondag 7 juni van
9.00 tot 10.30 uur. Aanmelden is
noodzakelijk en kan bij de InformatieWinkel van Landschap
Noord-Holland, tel. 088-006 44
55. Deelname: 5,50 euro. (3,50
euro voor ‘beschermers’/kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.)
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Leerlingen Herderschule Bad Pyrmont
bij Haemstede Barger
Heemstede – Tekeningen en
foto`s, gemaakt door leerlingen
van de Herderschule in Bad Pyrmont sierden de hele glaswand
van de Burgerzaal tijdens de internationale kunsttentoonstelling in februari. Daar werd al het

eerste contact gelegd tussen de
Haemstede-Bargerschool en de
Herderschule om tot een uitwisseling te komen. Onder leiding
van juf Maietheres Gürpinav
waren Jennifer, Franzi, Kubra
en Alina naar Heemstede geko-

men. De dames vonden al gauw
een aantal overeenkomsten. De
niveau`s, de schaalgrootte zijn
ongeveer gelijk, de les Duits
was gemakkelijk te volgen en
de wiskundeles kenden ze al.
De Franse les was het moeilijkst.

Wandelavondvierdaagse start bij RCH
Heemstede - Op dinsdag 9,
10 en 11 juni kan iedereen die
dat leuk vindt, meedoen aan
de wandelavondvierdaagse in
Heemstede. Startlokatie is RCH
aan de Sportparklaan, dagelijks
vanaf 18.00 en 19.00 uur.
Op donderdag 4 juni a.s. sluit
de mogelijkheid tot voorinschrijven voor de avondvierdaagse
van Heemstede. De organisatie raadt deelnemers aan om via

de voorinschrijving aan te melden. Dit scheelt vaak veel tijd
op de eerste avond. Bij de start
is inschrijven ook nog mogelijk,
maar is dan iets duurder.
Het bestuur van de Stichting
Avondvierdaagse Haarlem e.o.
heeft weer vele mooie routes
uitgezet, startend vanuit 5 startlokaties. Gastheer voor de organisatie in Heemstede is de
sportvereniging RCH aan de

Sportparklaan. Met afstanden
van 5 en 10 kilometer en het
wandelbos Groenendaal in de
buurt, is dit een prima uitvalsbasis voor wandelingen door het
dorp, richting Bennebroek en
het Leyduin. Ook een uitstapje naar Cruquius en Schalkwijk
staat op het programma.
Meer informatie staat op www.
avondvierdaagse-haarlem.nl
Het inschrijfgeld bedraagt bij

Regio - Rakkertje, een druktemaker eersteklas. Hij is afgestaan omdat hij buiten niet meer
te houden was. Hij is inderdaad
wel druk, maar er zeker nog wel
wat met hem te doen. Hij is nog
geen drie jaar oud en kan nog
veel leren. Hier in de opvang is
hij sociaal met andere honden,
maar niet met katten. Zoals een
echte terriër gaat hij daar keihard achteraan. Hij vindt het
heerlijk om mee te gaan voor
een fikse wandeling. Een cursus
is wel een goed idee voor deze jongen! Daar leren hond en
baas een heleboel van. Rakker
is wel een dwingend typetje, dus
we zoeken een consequent persoon voor deze heer.
Wie is er nieuwsgierig geworden naar Rakker? Kom eens kij-

Verschijnt woensdag

Er werd een druk programma
afgewerkt met de HaemstedeBarger leerlingen. Ze hebben
hofjes bezocht in Haarlem, het
strand gezien in de stromende regen, in café El en Ben in
Haarlem voor het eerst haring
gehapt zoals dat in Holland
hoort en heerlijk gegeten bij het
Hof van Heemstede waar ze niet
eens hoefden af te rekenen van
die aardige Frank.
Plaatsvervangend directeur van
de Haemstede-Barger, van Krieken en Dick Schoenmaker, leraar maatschappijleer, vonden
de eerste uitwisseling al een
succes. Het klopte allemaal. Er
kan meer met elkaar gedaan
worden en met internet ligt Bad
Pyrmont digitaal om de hoek.
Ook wethouder Sjaak Struif
die de leerlingen ontving in het
raadhuis sprak in deze bewoordingen. Gemeentesecretaris legde uit hoe je met 180 ambtenaren op een kleiner aantal werkplaatsen flexibel kan werken,
het zogenaamde flexwerken.
Evelien Lautenschlager van de
KKIV, Heemsteedse Kring voor
Internationale Vriendschap, ziet
nieuwe kansen om de jeugd te
betrekken bij de internationale
vriendschap.
Ton van den Brink
voorinschrijving 4,00 euro per
persoon. Voorinschrijving is mogelijk tot en met 4 juni. Niet-betaalde inschrijvingen worden
niet geaccepteerd en eenmaal
betaald inschrijfgeld wordt niet
terugbetaald. Ook aan de start
bestaat gelegenheid tot inschrijving. Het inschrijfgeld bedraagt
dan echter 4,50 euro per persoon. Inschrijfadressen: ‘Sport
2000’, Binnenweg 157, 2101 JH
(tijdens winkeluren); ‘Firma G.
Rekoert’, Zandvoortselaan 10,
2106 CN (tijdens winkeluren);

Computerbus
bij Overbos

Dier van de week:

Rakker
ken in dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Open van
maandag tot en met zaterdag

tussen 11.00 en 16.00 uur, tel.
023-571 38 88 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl

van 1930

Heemstede – Op woensdag 10
juni staat de ComputerPlusBus
van het Nationaal Ouderenfonds
bij Zorgcentrum Het Overbos in
Heemstede.
Ouderen die graag willen kennismaken met de computer en
internet kunnen dat in deze bijzondere bus. In 2008 heeft de
bus ruim 5000 ouderen kennis
laten maken met de computer,
internet en e-mail. Na een lekker kopje thee of koffie en een
gebakje kunnen senioren achter een van de vier computers
plaats nemen en samen met een
vrijwilliger aan de slag gaan. De
ComputerPlusBus is geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het
Overbos is gevestigd aan de
Burg. van Lennepweg 35.
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Door Eric van Westerloo

Europese Verkiezingen
Heemstede - Als er iets niet
leeft in ons kleine landje dan is
het wel de interesse voor de verkiezingen van onze vertegenwoordigers in Brussel. Hoe dat
komt mogen de dames en heren
in de Belgische hoofdstad zichzelf aanrekenen. Nadat de stembureaus zijn gesloten hoor of zie
je weinig meer van deze politici. Zij zitten rustig in Brussel en
eenmaal per maand vliegen de
meesten even naar Straatsburg
om daar een vergadering te houden. Zij maken zich druk om zaken waar niemand veel weet van
heeft. Veel parlementariërs hebben een woning of flat in Brussel of omgeving en ‘spekken’ met
hun verblijf en inkopen de kwakkelende economie van België.

Heeft Nederland iets in te
brengen?
Het parlement van Europa telt
op dit moment 785 leden maar
dat worden er na deze verkiezingen 750. Nederland mag totaal
27 mensen leveren. Nu zitten er
zeven leden van de PvdA en een
gelijk aantal CDA-ers in het parlement. De VVD heeft vier leden
en GroenLinks twee. De SP heeft
twee leden evenals de Christelijke partijen. D66 moet het er met
één doen. Daarnaast zijn er nog
twee onafhankelijke partijen die
zich hebben aangesloten bij de
Groenen. Om iets te bereiken zal
je compromissen moeten sluiten
en dat is nu juist datgene dat een
Europarlementariër tot handwerk
heeft verheven.
Om toch enige macht te creëren
hebben partijen uit de 27 lidstaten zich verenigd op basis van
enige gelijkheid in gedachtegoed
zoals geloofsovertuiging of maatschappelijk betrokkenheid.
Zo zit het CDA in een grote fractie, van nu 264 leden, op basis van
het christelijke gedachtegoed.

De Italiaanse partij van de niet al
te serieus genomen Silvio Berlusconi maakt ook deel uit van deze
groepering. Zijn partij wordt niet
gewenst door de overige christelijke partijen, maar hem afvallen
doen zij niet, om zo de fractie niet
te verzwakken. De PvdA zit in het
parlement samen met 207 socialisten uit andere landen. Ook
daar zijn grote verschillen, maar
omwille van de stemkracht blijft
ook deze groep bijeen.
Ook D66, in Nederland bestrijder van de huidige coalitie met
de PvdA, neemt in Brussel alsof er niets aan de hand is zitting
op het socialistische pluche. De
christelijke en socialistische partijen samen hebben een meerderheid. Als deze twee partijen
het niet eens kunnen worden is
de Alliantie van Liberalen, waarbinnen de VVD zich beweegt,
van belang om een voorstel al
dan niet te steunen. Eenzelfde
functie bekleedt GroenLinks binnen de Europese Groenen. Met
41 stemmen geen echte factor
van gewicht maar samen met de
Groenen en Vrije Europese Alliantie tellen de 83 stemmen wel
weer mee.
Hoge kosten probleem
Heeft Europa dan niets goeds
gebracht voor ons allen? Ja zeker het betalen met één muntsoort in vrijwel alle landen vinden de meeste mensen nu wel
prettig. Het vrij kunnen reizen is
iets waar wij intussen tot tevredenheid aan zijn gewend. Op het
gebeid van voedselveiligheid is
het een en ander bereikt. Keerzijde is de betuttelende wetgeving
zoal als bijvoorbeeld het feit dat
vrachtwagenchauffeurs zich dienen te houden aan de 48-uursnorm. Ondernemers die zelf de
vrachtwagen besturen vallen
daar ook onder. Dit maakt dat

deze ondernemers naast het rijden op een auto weinig andere zakelijke activiteiten kunnen
ontplooien, omdat ook dat binnen de 48 uur valt. Frankrijk en
Duitsland maar zeker ook Italië
trekken zich vaak niets aan van
de regels uit Brussel en doen wat
zij denken dat goed is voor hun
land. De torenhoge kosten van
het apparaat in Brussel is Nederland een doorn in het oog. De
ander landen, behalve Zweden,
interesseert het geen snars wat
de kosten zijn. Zolang het circus
maar draait zoals het draait. Geluiden uit partijen die de noodzaak van meer macht aan Brussel ter discussie stellen ontmoeten hoongelach. In Nederland
stelt de Christen Unie zich gereserveerd op en ook de SP heeft
bedenkingen en wil het geld dat
naar Brussel gaat verminderen
met 2,5 miljoen euro. Ook hekelt
deze partij de weinig transparante wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt.
Turkije en de EU
Als laatste in de rij stelt de PVV
van Geert Wilders niet alleen de
afdracht aan Brussel ter discussie, ook de vrijwel vaststaande
toetreding van Turkije wil hij tegenhouden en de toetreding van
Roemenië en Bulgarije terugdraaien. De krachten binnen Europa zijn te groot om zijn plannen haalbaar te achten, maar
een signaal dat het anders kan
en moet is door een stem op Wilders de ultieme uitlaatklep voor
veel burgers.
De gevestigde partijen zijn op
onderdelen kritisch en willen zeker sociale zaken en justitie buiten de invloed van Europa houden. Daarnaast zijn het de ministers, verenigd in de ministerraad, die feitelijk besluiten goed
of afkeuren. Daarmee is het par-

Luilakontbijt en korting
bij verfhandel Ree

Hoe stemde Heemstede
in 2004?

VVD
CDA
PvdA
Europa Transparant
GL
D66
SP
PvdD

23,2 %
21,0 %
15,9 %
10,8 %
8,4 %
6,7 %
5,1%
4,6 %

lement en de commissie een papieren tijger. Het beloofde tweede
referendum om te besluiten over
de nieuwe Europese grondwet
is door de Haagse politici voortijdig de nek omgedraaid, om zo
in Brussel een afgang te voorkomen. Alle partijen dingen naar de
gunst van de kiezer. Na afloop
van de verkiezingen zal elke verliezer verklaren dat hij toch gewonnen heeft omdat hij minder
heeft verloren dan was verwacht.
De echte winnaars zullen verklaren dat de ommezwaai nu echt
is begonnen. De onlangs gehouden verkiezingen op College Hageveld lieten zien dat er voor partijen nog het een en ander aan
missiewerk valt te doen. Als de
jeugd in Heemstede het voor het
zeggen had dan stond de VVD
fier aan kop, gevolgd door Groen
Links en de partij van Wilders.
Zelfs de Europese klokkenluiders
partij deed het beter dan het CDA
en de PvdA en dat moet te denken geven.
En toen...
Vanaf 5 juni trekken de gekozenen zich terug in het bastion Brussel om daar alleen voor
Pauw en Witteman nog even uit
terug te keren. Het stapelen van
wetgeving op wetgeving gaat gewoon door. De oppositie wordt de
mond gesnoerd en ieder legt zich
er bij neer dat de ministers uit de
27 lidstaten uiteindelijk beslissen. Het stemmen voor ons lokale
parlement legt dus veel meer gewicht in de schaal dan een stem
op een kandidaat die als splintergroepje ten onder gaat aan het
geweld van de grote landen.

Heemstede – Een broodje
Farrow en Ball was het lekkerste, het croissantje Histor, geprezen om zijn kleurige en kleverige jam. Het eitje van Sikkens was een heerlijke combinatie van geel met wit en dat
alles werd weggespoeld met
een glaasje grondverf uit het
eigen vat. Geserveerd door het
team van verfhandel Ree, allemaal gekleed in de blauwgeruite kiel van Hästens waarin gewoonlijk geslapen wordt.
Luilakaanvoerder Jasper de
Zwart kwam niet aan zijn ontbijt toe, hij liep op een glaasje peut te sjouwen met kortingen om zijn vroege luilakgasten, allemaal in pyjama, te bedienen tijdens dit luilakontbijt
waar de vroege gasten op de
meeste artikelen tot 20 procent korting kregen. Met koffie van Rambo.
Ton van den Brink

Duinwandeling
voor senioren

Bennebroek - De duinwandelingen van Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek zijn
nog steeds populair. Voor velen onder u is een uurtje wandelen in de duinen nog goed te
doen. Het is een perfecte combinatie van én in beweging zijn
én het ontmoeten van andere
mensen! De duinwandeling vindt
plaats op maandagochtend 8 juni. Vertrek vanaf ingang ’t Panneland in de Amsterdamse Waterleidingduinen om 10.00 uur.
Mocht het vervoer naar ’t Panneland een probleem voor u zijn,
dan kunt u contact opnemen
met Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek tel 5845300, op
werkdagen geopend van 09.00 –
11.30 uur.

INGEZONDEN

‘Onbehoorlijk
bestuur’

Gemeente Heemstede scoort
vrij goed volgens het nieuws,
is dat wel zo? Al weken wacht
ondergetekende op antwoord
van de afdeling Verkeer, en
van B en W en van alle politieke partijen. Onderwerpen
onder meer gevaarlijke verkeerssituaties, parkeeroverlast
e.d. De PvdA antwoordde alleen flauw: “Dan moet je niet
bij een winkelstraat in de buurt
gaan wonen. Als wij omwonenden alle reacties via de mail te
zien krijgen, dan gaan je nekharen over een dergelijk onbehoorlijk bestuur recht overeind
staan. Een aantal weken terug
de voorzitter aangesproken
van het CDA. Deze zou uitzoeken waarom er geen antwoorden kwamen... Mijn stelling was ‘Moeten wij altijd via
de krant dergelijke zaken aam
de kaak stellen’? Bij deze wil
ik het nu toch doen onder de
kop ‘Onbehoorlijk
Bestuur’.
Jaap Smit
Haemstedeplein 33
Heemstede

‘Dag snorfiets’
Bennebroek – Een 31-jarige Haarlemmer is woesdag 27
mei in Bennebroek aangehouden. De man reed met zijn snorfiets op de weg in plaats van op
het fietspad. Daarnaast reed hij
met valse kentekenplaten in de
rondte en bovendien onverzekerd. Agenten namen daarom
de snorfiets in beslag; de snorfietsloze man ontving een proces-verbaal.
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Activiteiten Indische Wijk
Heemstede - Wat zijn de leukste plekjes in de Indische Wijk?
Wie wonen er? Wat is er allemaal te doen? Wat is de geschiedenis van deze Heemsteedse wijk? Voor de eerste keer presenteert Casca samen met wijkgebonden organisaties van
eind mei tot half juni ‘Kijk in de Wijk’. Allerlei activiteiten waarbij deze keer de Indische wijk alle aandacht krijgt. Maar niet
alleen bewoners van de Indische wijk zijn uitgenodigd voor
de activiteiten, ook voormalige bewoners en belangstellenden
van buiten de wijk zijn van harte welkom. Er is een speciale brochure over alle activiteiten van ‘Kijk in de Wijk’, die huis
aan huis zal worden bezorgd in de Indische Wijk. Heeft u deze
niet ontvangen dan kunt u hem ophalen bij één van de volgende Casca-locaties: het Honk, Molenwerfslaan 11 of de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. In de brochure staat het programma van de activiteiten en leuke feitjes over de Indische Wijk.
Leuk om te lezen, maar ook om te bewaren.
Sport en spel Meerweg
Heemstede - Gezellig een potje sporten of spelen. Op het
speelterrein aan de Meerweg
kun je je op woensdag 10 juni
van 14.00 – 16.00 uur flink uitleven. Plexat-medewerkers en
vrijwilligers nemen genoeg
sport- en spelmateriaal mee om
de hele meiddag plezier te hebben en lekker sportief bezig te
zijn.
De deelname is gratis en je hoeft
je niet van tevoren op te geven.

Spelletjes van vroeger (55+)
Heemstede - Buurtbewoners,
groepen senioren en migranten delen hun levensverhalen
met jong en oud in dorp, buurt
of wijk. Verhalenvertelster Sybil
van Dam, die verschillende verhalentafels begeleidt in de regio haalt herinneringen op over
de tijd van toen. Kent u ze nog,
de spelletjes van vroeger? Zoals kalkknikkers en looiers, bikkelen, kaatsen, klossen, klepperen en de verschillende versjes

die erbij werden gezongen? Als
vanzelf komen de verhalen en
herinneringen los over hoe het
vroeger was aan de hand van
allerlei historisch materiaal, de
voorwerpen en oude filmbeelden, de versjes en liedjes.
Een nostalgische ochtend voor
55-plussers wordt door Casca
gehouden op donderdag 11 juni van 10.30 tot circa 12.15 uur
in het kader van Kijk in de Wijk
(Indische Wijk) in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Ieder is van harte welkom. Kosten:
2,50 euro.
De andere activiteiten van
Kijk in de Wijk zijn:
• Zaterdag 13 juni: Prijsuitreiking fotowedstrijd en filmavond
bij SEIN;
• Maandag 15 juni: straatspeelavond bij de Slotlaan van 18.3020.30 uur.
Alle activiteiten staan uitgebreid
beschreven in de speciale brochure. Casca en alle meewerkende bedrijven en organisaties
nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan één of meerdere
activiteiten, óók als u niet in de
Indische Wijk woont!

Wethouder houdt poot
stijf bij uitzetting
Heemstede - Al maanden
sleept zich de bewonersuitzetting, vanuit een illegaal bewoonde bollenschuur voort. Het
onderwerp is al diverse malen
in het nieuws geweest en komt
er op neer dat er uit brandveiligheidsoverwegingen een einde moest komen aan de illegale bewoning van de schuur. Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag kwam dit onderwerp andermaal aan de orde. Wethouder Van de Stadt ziet
zich geplaatst tegenover een
onwillende verhuurder van het
pand. Bewoners die eisen dat
de gemeente ze helpt aan een
andere woning en een commissie beroep en bezwaar dat zich
op onderdelen niet kan vinden in de gevolgde procedure.
Ook een aantal politieke partijen neemt het op voor de bewoners. De wethouder staat op het
standpunt dat de wet en voorschriften moeten worden nageleefd en dat er geen mogelijkheid is voor een oplossing.
Eerste levensbehoefte
Tegen de gewoonte in verzocht
HBB om één bewoner te laten
inspreken tijdens de raadsvergadering. Het reglement staat
dit toe als de meerderheid van
de raad hiermee akkoord gaat
en dat was nu het geval. De inspreker vroeg aandacht voor het
feit dat hij nu in een caravan in
de tuin woont en geen gas, licht
water of sanitair heeft. Volgens
hem zijn dat levensbehoeften
die de gemeente mensen nooit

mag onthouden. Vriend en vijand zijn het er over eens dat
de verhuurder ernstig tekort
schiet en op geen enkele wijze medewerking verleent. Wethouder Van de Stadt stelt zich
op het standpunt dat de huurders in eerste instantie de verhuurder dienen aan te spreken.
Daar komt bij de dat caravans
nu op een stuk grond staan dat
eigendom is van de gemeente
Bloemendaal. Bloemendaal zal
daarom voor het water en andere voorzieningen moeten zorgen en niet Heemstede. Ten opzichte van andere urgente woningzoekenden in Heemstede
zou het niet fair zijn deze groep
mensen als eerste aan een woning te helpen. Het verdelen van
woningen wordt regionaal geregeld waardoor Heemstede hierop geen invloed heeft. Johan
Maas (PvdA) trachtte de wethouder nog te bewegen een
goed woordje te willen doen
bij de gemeente Bloemendaal,
maar ook daar zag de wethouder niets in, omdat hij Bloemendaal niet wil vragen een illegale
situatie te laten voortduren.

eerder willen zeggen dat hij daar
een kantoortje had, maar mocht
dat niet van zijn advocaat. Via
verschillende gerechtelijke procedures zal deze zaak zich nog
wel enige tijd voortslepen.
Gaande de vergadering bleek
dat er in Heemstede een soortgelijk aantal gevallen, van illegale bewoning, is ontstaan. Bewoning van de panden Leidsevaart
23 en 23 a zijn intussen gelegaliseerd, maar Herenweg 17a en
de Cruquiusweg 75 blijken nieuwe hoofdpijngevallen voor de
gemeente.
Eric van Westerloo

Meer gevallen
Volgens burgemeester Heeremans was het dichttimmeren
van de loods geheel legaal omdat de rechter Heemstede had
opgedragen verdere bewoning
te voorkomen. Er bleek ook nog
dat de boekhouder van de eigenaar kantoor houdt in de schuur
en ook deze werkplek is nu afgesloten. De boekhouder had al

Heemstede - Afgelopen dinsdag is in het centrum van Heemstede een kleine knuffeltijger gevonden. Het dier is liefdevol opgevangen en de vinders hebben
het pluche beest laten drogen.
Deze tijger mist zijn baasje, weet
u wie de tijger verloren heeft of
bent u zelf het baasje neem dan
contact op met de vinder: Erik
06-24757268.

Tijger gevonden

Uitvoering SBH

Dans de zomer in!

Heemstede - Onder de gemeenschappelijke noemer DANS!
verzorgen op zaterdag 13 juni de orkesten van het Symfonisch
Blaasorkest Heemstede een concertavond in College Hageveld. Aanvang is 19.30 uur.
Het Symfonisch Blaasorkest,
voor de gelegenheid onder leiding van aanstormend talent
in dirigentenland Wouter Padberg, opent met de bruisende
ouverture van de musical Candide, gecomponeerd door Leonard Bernstein. Verder staan
drie uiterst energieke en enerverende dansen van de Russische
componist Aram Katsjatoerjan
en een swingende bossanova (
Quincy Jones!) op het programma. En het beroemde jeugdboek
‘The Wind in the Willows’ wordt
muzikaal uitgebeeld; een stuk
waarin de avonturen van de heren Rat, Mol, Das en Pad tot leven komen in een spannende
compositie van Johan de Meij.
Het Heemsteeds Jeugdorkest
sluit zich vervolgens aan bij het
Symfonisch Blaasorkest voor de
gezamenlijke uitvoering van ‘A

Day At The Circus’. Leuk is hierbij te vermelden dat ‘chef-slagwerker’ Siert, lid van het HJO,
kort de verschillende delen zal
aankondigen. Het Heemsteeds
Jeugdorkest zelf speelt ook nog
enkele (dans)stukken onder leiding van hun eigen dirigent Lorenzo Papolo.
Na afloop kan het publiek, onder
het genot van een drankje, zelf
meedansen op de ‘Dance Jazz’
van het gerenommeerde ‘Herenorkest De Teisterband’. Dirigent
Bert Steinmann zal daarbij zijn
saxofoon niet ongebruikt in de
koffer laten… Feest compleet!
Kijk op www.sbo-heemstede.nl
Entree (inclusief pauzedrankje)
10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar.
Kaarten bij Blokker Boekhandel en bij wijnhuis In De Gevulde
Flesch, of aan de zaal.

Swingende Seniorenochtend
in Feestweek
Bennebroek - Op zaterdag 13
juni organiseert Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
(voorheen SWOB) samen met
andere Bennebroekse ouderenorganisaties een gezellige ochtend speciaal voor senioren.
Het Shantykoor VOC, onder leiding van dirigent Dirk van der
Eerden, brengt tijdens deze ochtend shanties ten gehore. Shanties zijn werkliederen, die in de
zeilvaart rond 1800 werden gezongen om het hijsen van de
zeilen en ander zwaar werk gelijktijdig te verrichten. Het zal u
dan ook niet verwonderen dat
dit Vijfhuizens Shantykoor naast
shanties ook andere liedjes over
de visserij zingt. Ieder jaar breidt
het koor haar repertoire uit met
nieuwe liederen en u zult naast
Nederlandse liederen ook Indonesisch, Italiaans en Engels repertoire tegenkomen. Voor meer

informatie over het Shantykoor
kunt u de website www.shantykoorvoc.nl bezoeken.
De feesttent is op zaterdag 13
juni vanaf 9.30 uur geopend en
het programma duurt van 10.00
- 12.00 uur. U wordt ontvangen
met een kopje koffie of thee en
in de pauze krijgt u nog een gratis consumptie aangeboden. Om
de feestvreugde compleet te
maken zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze ochtend. Sponsoring van Rotary
Club Heemstede-Bennebroek
en Stichting Bavo heeft ook dit
jaar de Seniorenochtend weer
mogelijk gemaakt.
Indien het voor u niet mogelijk is om zelf vervoer te regelen,
dan kunt u contact opnemen
met Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek, tel. 584 53 00,
open op werkdagen van 9.0011.30 uur.
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Jubileumconcert projectkoor Pablo Neruda

Twintig liefdesgedichten
en een Wanhoopsdaad
Heemstede – Tien jaar geleden richtte Cees Thissen met
enkele `getrouwen` de Stichting
Pablo Neruda op. Geïnspireerd
door de gedichten van de Chileense Nobelprijswinnaar Pablo
Neruda heeft Thissen een omvangrijk werk van deze dichter op muziek gezet. Het projectkoor, steeds aangevuld met
een klein orkest en enkel solisten, zong bewerkingen van Canto General in diverse uitvoeringen. Het koor maakte haar eigen Dromenconcert en met de
uitvoering van de opera Aeneas en Dido bij de opening van
het vernieuwde raadhuis, oogstte het projectkoor veel lof. Het
vernieuwde koor gaat in juni
de Veinte Poemas, oftewel 20
liefdesgedichten en één wanhoopslied van Pablo Neruda op
het toneel brengen. Het werk is
door Cees Thissen bewerkt tot
een avondvullende voorstelling.
Het koor heeft nu een evenwichtige bezetting, de leden hebben
allemaal een kleine auditie gedaan bij Winanda van Vliet, een
zangeres, bekend met ZuidAmerikaanse muziek, zij spreekt
ook vloeiend Chileens. Het hele
werk wordt in het Chileens gezongen en Winanda heeft elke komma en klemtoon benadrukt om het zuidelijke timbre te
krijgen. Dat maakt het voor de
bezetting interessanter en de
beleving wordt intenser. De acteur Hans Koenis zal de 21 verzen met korte inleidingen met
elkaar verbinden. Alsof “Neruda” terugblikt op zijn jeugd,
de fase waarin hij de 21 verzen
schreef.
De Twintig Liefdesgedichten
en een Wanhoopsdaad
‘De Veinte poemas de amor y
una cancion desesperada` vormen een smartelijk herderlijk
schrijven, waarin de kwellendste
hartstochten uit mijn jongensjaren zijn verweven met de meeslepende natuur van het zuiden

Louis Meuleman (tweede van rechts) in gesprek in De 1ste Aanleg.
Meuleman profileert zich als de groene kandidaat op de PvdA-lijst.

van mijn vaderland. Het is een
boek waar ik, ondanks de bittere melancholie, van houd, omdat
iedere pagina straalt van levensvreugde’.
Deze liefdespoëzie publiceerde
Neruda in 1924, twintig jaar was
hij pas. Met dit jeugdwerk werd
Neruda wereldberoemd.
In zijn ‘20 liefdesgedichten en
een wanhoopslied’ beschrijft
Neruda op onnavolgbare wijze het verloop van een relatie:
de schoonheid van de vrouw,
de eenzaamheid, de ochtend
na een nacht vol passie, de behoefte aan contact en de herinnering aan een verloren liefde.
Het boek werd in tientallen talen vertaald; er zijn wereldwijd
miljoenen exemplaren van verkocht.
Uitvoeringen
Vrijdag 19 juni vindt het concert
plaats in de Philarmonie in Haarlem, aanvang 20.15 uur. Bij deze première zullen aanwezig zijn
de Chileense ambassadeur Juan
Martabit, met zijn echtgenote en
de burgemeester van Heemstede Marianne Heeremans met
haar echtgenoot.
Op vrijdag 26 juni 20.00 uur en
zondag 28 juni, 15.15 uur vinden
concerten plaats in de Dominicuskerk in Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
theater-haarlem.nl of de kassa
Philarmonie, via www.neruda.nl
of via het Amsterdams Uitburo.
Wijnen Veinte Poemas

Vanaf 20 mei is bij Wijnkoperij
“in de Gevulde Flesch”, Binnenweg 22 in Heemstede speciale
jubileumwijn vanwege het 10jarig bestaan te koop.
De Veinte Poemas Andes View
Chili Tinto (rode wijn), een wijn
van de cabertnet-sauvignon
druif en de carnénère, en blauwe druif, gecultiveerd in Chili en
kenmerkend voor veel fruit. Als
witte wijn de Veinte Poemas Andes View Sauvinon-Blanc een
droge frisse wijn als aperitief of
aan tafel. Met uw aankoop van
flessen of dozen wijn steunt u
het werk van de Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda.
Ton van den Brink

Gordelcontrole
komt man duur
te staan

Bennebroek - Tijdens een
gordel-controle, die de politie
woensdag 27 mei uitvoerde op
de Binnenweg, liep een man uit
Heemstede tegen de lamp. Van
hem stonden nog enkele boetes
open. De 32-jarige man moest
direct 132 euro afrekenen. En
meteen een nieuwe prent, omdat
hij zijn gordel niet droeg.

EP-kandidaat Meuleman
in Heemstede
Heemstede - Op zaterdagmiddag 30 mei was kandidaat-Europarlementariër Louis Meuleman
op de Binnenweg en ging in gesprek tijdens een politiek café in
het bekende Heemsteedse café De 1ste aanleg. Louis Meuleman had het onder meer over de
macht en onmacht van het Europees parlement in de huidige vorm en over het gebrek aan
aandacht voor toekomstgerichte investeringen omdat er nog
steeds veel geld gaat naar land-

bouw; daar wordt dat inmiddels
niet meer goed besteed.
De PvdA zit een groter Europees
verband, de PES. Meuleman benadrukte dat deze PES goede
kans maakt de grootste fractie
te worden in het Europees parlement. Het CDA vormt nu nog
een alliantie met de partij van
Berlusconi. Als het verband met
deze Italiaanse partij ontbonden wordt, hopen de sociaal-democraten de sterkste fractie te
worden.

Kampioenschap races
auto’s schaal 1:8
Heemstede - Model Auto Club
Heemstede (MACH) organiseert
in samenwerking met de Nederlandse Organisatie Model Auto Clubs (NOMAC) Nederlandse
kampioenschappen voor auto’s
schaal 1:8 type brandstof.
Deze vinden plaats in het weekend van 6 en 7 juni. In augustus vinden de Nederlandse
Kampioenschap races voor auto’s schaal 1:10 type brandstof
plaats.
Heb je belangstelling in op afstand bestuurbare modelautosport, dan nodigt de club je
graag uit op het circuit aan de
Cruquiusweg 45 in Heemstede.

Tijdens deze dagen zijn op zaterdag de vrije training van 10.00 –
17.00 uur en zondag de wedstrijd
van 10.00 – 17.00 uur (prijsuitreiking ca 17.00 uur ).
De tribune van de MACH is voor
het publiek vrij toegankelijk
Ook zijn er versnaperingen in de
kantine verkrijgbaar.

Jubilerend St Michaël
op Zorgvrij
Heemstede - Op zondag 7 juni geeft het harmonieorkest St Michaël uit Heemstede een concert op Informatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude.Het orkest viert dit jaar het 100-jarig jubileum en wie
jarig is trakteert. Daarom geeft het orkest dit jaar extra veel optredens. St Michaël bestaat uit ongeveer 60 muzikanten die onder leiding staan van dirigent Gerhart Drijvers. Het concert op Zorgvrij bestaat uit klassieke en moderne werken. Het gratis concert voor jong
en oud is tussen 13.00 uur en 15.00 uur bij te wonen. Bij mooi weer
wordt buiten op het erf gespeeld en anders in de boerderij.
Boerderij Zorgvrij ligt in het recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, 023 – 5202828, zie ook www.spaarnwoude.nl en voor meer informatie over het orkest op www.stmichaelheemstede.nl
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Merlenhove 1 overtuigend kampioen!

Tennis

Op de foto Eijmert, Oscar, Paul en Martijn.

Nieuwe exploitant
Sportpark Groenendaal
Heemstede - Sportfondsen
Groep had de economisch meest
voordelige aanbieding voor de
exploitatie van het gemeentelijke zwembad, sporthal en sportvelden. Aldus de conclusie na
een uitgebreide aanbestedingsprocedure.
Eind mei zullen de gemeente
en Sportfondsen Groep de eerste gesprekken voeren over de
overname van de exploitatie. Tot

één juli a.s. blijft de huidige exploitant Optisport verantwoordelijk voor de gang van zaken
in Sportcentrum- en Sportpark
Groenendaal.
Direct daarna volgen gesprekken met de gebruikersgroepen
en de verenigingen om te kijken
hoe zij samen met Sportfondsen Groep tot een optimaal gebruik van hun sportaccommodatie kunnen komen.

Dans & Balletstudio Jolein
presenteert ‘Tot Morgen!’
Heemstede – Elk jaar
houdt Dans & Balletstudio
Jolein een eindvoorstelling om het seizoen swingend af te sluiten. Dit jaar
heeft de studio een grote show in petto in een
echt groot theater. Veel
enthousiaste vrijwilligers
hebben zich hiervoor ingezet. Ze hebben grote decorstukken gemaakt
met weer nieuwe prachtige kostuums, verse choreografie en nieuwe muziek. Dit jaar heet de voor-

stelling ‘Tot Morgen!’, volgens het bekende verhaal
‘Annie’. De voorstellingen
wordt gepresenteerd in de
vernieuwde Stadsschouwburg te Haarlem en wel op
vrijdag 12 juni, zaterdag 13
juni en zondag 14 juni. Elke leerling danst mee.
Als u wilt komen kijken dan
kunt u telefonisch of per email contact opnemen met
Jolein van der Geest. 0206179443 of joleinvandergeest@zonnet.nl

Cursus visgerechten maken
Heemstede - Vis is een veelzijdige, natuurlijke en ook nog een
heel gezonde lekkernij die geschikt is voor de warme maaltijd, maar ook als tussendoortje.
Nederlandse vis of uit een exotisch land, er is wel een recept
voor elke soort vis. In de cursus
Visgerechten leert u van Casca
kok Erna van Garderen de voor
handen zijnde vissoorten of zee-

vruchten op een smakelijke manier te bereiden en aantrekkelijk
te presenteren. De cursus Visgerechten van 2 lessen start op
woensdag 24 juni van 19.30 tot
22.30 uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Kosten: 52,50 euro. Opgeven kan
telefonisch, op werkdagen van
9-12 uur: 023-548 38 28 keuze 1
of via www.casca.nl.

Heemstede - Op 11 april 2009
trad een groepje kleine mannen
naar voren die voor het eerst in
deze samenstelling aan de voorjaarscompetitie zouden deelnemen. Oscar Cnossen, Eijmert
van der Meij, Martijn Otto en
Paul Tiessen kenden elkaar
van de club, maar hadden geen
flauw idee of zij samen de beker
zouden kunnen veroveren. Winkler van Grafhorst stond ook opgesteld, maar bleek zijn hockeyverplichtingen niet te kunnen
combineren met de tenniswedstrijden. Hopelijk kan hij volgend
jaar wél van de partij zijn!
Het bleek een gouden kwartet
te zijn en de zege op Bloemendaal 1 was dan ook een makkie. Bijna teleurgesteld kwamen
de mannen van het veld af: een
béétje tegengas zou leuker zijn
geweest! De mannen van Bennebroek 1 waren wat groter en
leken sterker, maar ook op dat
team werden er 4 punten behaald, met als superspannend
hoogtepunt het enkelspel van
Oscar die zich in de tie-break

uiteindelijk de sterkste toonde.
Wegens gebrek aan spelers
moest Arnolduspark 2 in de
meivakantie 4 punten inleveren en dat was voor beide partijen een grote teleurstelling. Voor
punten moet je vechten en al
wil je graag winnen, het is niet
leuk om punten cadeau te krijgen, laat staan om ze te moeten
weggeven!
Duinvliet 2 en Heerenduinen 2
werden zó gemakkelijk verslagen, dat de Merlenhovers moeite moesten doen om geconcentreerd te blijven spelen. Er werd
zéér geïnteresseerd gevolgd wat
er op andere banen gebeurde, het aantal hi5’s groeide met
de minuut en de trouwe schare
supporters, Lisette, Adele , Jacqueline en Edith maanden regelmatig tot serieus spel!
De finale tegen Kontakt 1, op
woensdag 20 mei, zou súperspannend worden. Met maar
één punt verschil betraden de
beide teams om 15.00 uur vol
overtuiging het gravel. Het team

van Kontakt telde twee imponerende reuzen die met kop en
schouders boven de Merlenhovers uitstaken. Paul verloor de
eerste enkelwedstrijd, Eijmert
en Oscar kwamen in het dubbelspel op fabuleuze wijze terug van een verloren eerste set
en wonnen na een tie-break,
terwijl Paul en Oscar niet opgewassen bleken tegen Yari en
Daan van Kontakt. En dus was
alle hoop gevestigd op Eijmert
die de laatste enkelwedstrijd
zou spelen. Met welhaast hysterische supporters achter het
hek en een brandend lentezonnetje in zijn ogen wist de rustige speler op save te blijven spelen en de eerste set met 6-3 te
winnen. De tweede set leek uren
te duren en eindigde in een tiebreak. Het was inmiddels 19.30
uur geworden en nieuwsgierige
clubgenoten schaarden zich bij
de hypernerveuze aanhang om
Eijmert aan te moedigen. Hoe
hevig was dan ook de ontlading
toen de tie-break door hem gewonnen werd!

‘Minigroep’ voor jongste zeilers
Heemstede - Nautische Jongeren Vereniging (NJV) De Haven
is een zeilvereniging in Heemstede, aangesloten bij Scouting
Nederland. Het volgend zeilseizoen, meteen na de zomervakantie gaat de vereniging van
start met een nieuwe groep voor
de allerjongste zeilers: de Mini’s met jongens en meisjes van
8 tot en met 11 jaar. Zij zullen
gaan zeilen in de houten vletten, waarmee nu de junioren
al vaak te zien zijn in het wa-

ter rond Haarlem en Heemstede.
Maar dan wel met de originele,
kleinere zeilen en korte riemen.
Om kennis te maken met de minigroep wordt op zaterdag 6 juni een minidag gehouden op en
rond het terrein van NJV De Haven. Er wordt gevaren, informatie gegeven en u kunt uw kind
inschrijven als lid. Wilt u uw kind
opgeven voor de minidag, ga
dan naar de website van NJV De
Haven: www.haventje.nl. Daar
vindt u alle informatie over de

minidag en de mogelijkheid om
uw kind aan te melden.
De junioren is de groep met leden van 12 tot en met 15 jaar in
de houten vletten. Zij zeilen op
de Molenplas en de Mooie Nel.
Met zeilweekenden en het zomerkamp gaan ze verder weg
naar de meren in Noord- en
Zuid-Holland. De senioren zijn
de leden van 16 tot en met 18
jaar. Zij zeilen in polyester 16
kwadraat BM’s. Hun zomerkamp gaat via de randmeren
naar Friesland en terug. De ‘oude hap’ is 19 jaar en ouder. Met
een paar grotere boten varen zij
op het IJsselmeer en de Waddenzee. Uit de oude hap wordt
de nieuwe leiding gerecruteerd.
Junioren, senioren en oude hap
doen regelmatig mee aan zeilwedstrijden. Een jaarlijks hoogtepunt bij de junioren is het zeezeilen. De mini’s zullen gaan varen op het Spaarne, de Put van
Vink en de Molenplas.
NJV De Haven heeft een eigen
clubhuis, haven en vloot aan het
Heemsteeds kanaal.

Actie Nieuw
Groenendaal

Heemstede - Speciaal voor
de thuisblijver, de teamsporter én de seizoenssporter heeft sport & revalidatie Nieuw Groenendaal aan
de Sportparklaan een leuke
actie om fit te worden en/of
te blijven: 10 weken sporten
voor slechts 99 euro.
Meer informatie:
www.nieuwgroenendaal.nl
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Workshop
Biodanza

Open dag Podium Oude Slot

Programma met unieke specials
Heemstede - Het mooie weer
op tweede Pinksterdag, de fleurige zomerkleding van de gasten, de introductie van het programma van het Podium Oude Slot door Iris Haeck, de muziek van het Trio Johan Clement ? Het klopte allemaal! Veel
vrienden van de Stichting Vrienden van het Podium Oude Slot
werden ontvangen op de terrassen van het Oude Slot met een
glaasje frisse prosecco en een
welkomstwoord van voorzitter
Hans Levelt. Het gaat goed met
het Podium. Heel goed zelfs. De
Vrienden vormen een onmisbare achterban van de cultuur in
het Oude Slot en denken mee
met de programmering die door
Iris Haeck wordt ingevuld. Daarnaast merk je aan de sfeer dat er
een enthousiaste groep vrijwilligers de organisatie ondersteunt
door als gastvrouw of heer het
publiek te ontvangen tijdens

evenementen, zoals deze uitgelezen Tweede Pinksterdag. Een
regelrechte uitnodiging om ook
Vriend te worden en voor een
minimale donatie van 12 euro
ook lid te worden en te genieten
van de vele voordelen.
Special
Speciaal voor het Oude Slot zijn
er zeven producties tot stand
gekomen, waarin heel wat te
ontdekken valt. Kleine producties die alleen in het Oude Slot
te beleven zijn. Vanwege de specifieke ambiance van de zaal die
zo goed geschikt is voor intieme voorstellingen en vooral ook
voor uitwisseling met het publiek. Geen standaard werk in
uitvoering maar echt speciaal
gemaakt voor die uniek zaal. Zo
gaat de geboren zangeres Cora Burggraaf samen met acteur
Bert Luppes een muziektheatraal programma brengen met

het thema dieren in woord, in
muziek, in poëzie en wat zij nog
verder verzinnen. Het werk van
een van de grootste Nederlandse auteurs, Hella Haasse, wordt
“ontleed” door Haasse kenner Lida Stefanski met Oeroeg
uit 1948 als vertrekpunt. Ireen
van Ditshuyzen licht een tipje
van de sluier op over het maken
van een documentaire die zich
in korte tijd sterk ontwikkelde
en emancipeerde tot een volwaardig genre binnen de actualiteit en binnen de kunsten. Zij
was als eindredacteur betrokken bij het multimediale project
Het verleden van Nederland,
2008. Bij Gertie Bierenbroodspot
staat het thema “tijd” centraal in
haar werk. Het Labyrinth van tijd
waarin wij allen ronddwalen en
waarin dingen vergaan en waar
nieuwe ontstaan. Archeologie is
een van haar duurzame inspiratiebronnen en muziek van cellist

Ernst Reijseger, die zij meeneemt
naar deze bijzondere avond die
een onvoorspelbaar karakter zal
hebben. Inzage in het proces
waar literatuur van niveau moet
worden overgedragen naar de
beeldentaal van film, geeft Erwin de Vries die het script van
Mulisch epos De Ontdekking
van de Hemel schreef.
Het hele programma vindt u op
de website www.podiumoudeslot.nl waar u zich ook kunt aanmelden als Vriend van het Podium Oude Slot. Met de voordelen
als korting op de normale toegangsprijs. Toezending van het
jaarboekje en de tweemaandelijkse informatiefolder. Een gratis voorstelling, speciaal voor de
Vrienden en de mogelijkheid om
van de Vriendentaxi gebruik te
maken.
Telefonisch kunt u zich opgeven
op
telefoonnummer
06 13133626 of een kaartje met
uw naam en adres sturen naar
Postbus 181 , 21001 AD Heemstede . Als Vriend heeft u altijd
een streepje voor!
Ton van den Brink

Springen voor verkiezingen
Heemstede - Afgelopen zaterdag kleurde de Binnenweg oranje! Om de VVD bij de Europese verkiezingen te promoten had de
Heemsteedse afdeling het oranje VVD springkussen op de Binnenweg neergezet. Meer dan honderd kinderen vermaakten zich
op het VVD springkussen, waarna ze gewapend met ballonnen op
de fiets of in fietskar over de Binnenweg fietsten.
Wilt u 4 juni gaan stemmen maar bent u er niet? Neem dan contact op met Annelie Brummer 06 – 14 239 739 zij kan voor u een
gemachtigde verzorgen.

Haarlemmerolie bij Het Trefpunt
Bennebroek - Onze grootmoeders hadden het er al over: met
haarlemmerolie kan je de meeste gezondheidsproblemen oplossen. Sinds die tijd zijn er heel
wat meer medicijnen en kruidendrankjes op de markt gekomen.
Helpen die haarlemmerolie en
aanverwante artikelen eigenlijk
wel? Of zijn al die mensen vroeger om de tuin geleid? Dat kan
je natuurlijk alleen aan de weet
komen van degene die al eeuwen deze drankjes brouwt: niemand anders dan Van der Pigge, uiteraard uit Haarlem. Direc-

teur Jan Willem van Os komt op
5 juni a.s. naar het Trefpuntcafé
in Bennebroek om de waarheid
over haarlemmerolie uit de doeken te doen. Als het goed gaat,
weet u na afloop of u nooit meer
naar de apotheek hoeft te gaan
als u maar de trekvaart naar
Haarlem neemt- of andersom…
Het Trefpuntcafé bevindt zich
achter de kerk aan het Akonietenplein in Bennebroek. De deuren gaan om 20.00 uur open en
om ca. 20.30 uur komt de speciale gast aan het woord. Toegang
is vrij. Info: www.trefpuntcafe.nl

Heemstede - In Biodanza
dans je je leven. Het maakt
niet uit hoe je leven er uit ziet,
als je het maar danst! Zorgvuldig gekozen bewegingsoefeningen op verschillende
muziek van alle tijden en stijlen, uit alle windstreken, helpen je hierbij. Je leert er geen
vaste pasjes, je danst op je
gevoel.
Je danst alleen, met een ander en in groepsverband volgens een vaste opbouw. Aan
het begin
van de les van docente Leenke de Lege is er de ontmoeting in de dans met elkaar,
daarna volgt je lichaam het
ritme van de muziek en kom
je tot rust, ga je als het ware
‘naar binnen’.
In deze stemming ontmoet
je weer je groepsgenoten en
neemt met de laatste dans
ten slotte afscheid van elkaar.
Biodanza kan ons helpen die
innerlijke vrijheid te hervinden, die we diep van binnen
wel kennen, maar in ons turbulente leven niet altijd meer
tot onze beschikking hebben. De grondlegger van Biodanza, de Chileense bioloog
en medisch antropoloog Rolando Toro Araneda moet
dit voor ogen hebben gehad toen hij Biodanza in de
jaren zestig vanuit de biologie en menswetenschappen
ontwikkelde. Wetenschappelijk onderzoek heeft de gunstige effecten van Biodanza
op ons lichaam aangetoond:
het versterkt het immuunsysteem, het zenuwstelsel en
het functioneren van alle organen. Je zult merken hoe je
lichaam in staat blijkt te zijn,
zich te openen voor de muziek en als vanzelf in beweging te komen. Je gaat weer
van binnenuit bewegen, op je
eigen, unieke wijze. Je hoeft
geen geoefend danser te zijn
om Biodanza te doen.
Deze workshop Biodanza is
op donderdag 11 juni om
20.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 6,50 euro. Opgeven voor deze lezing kan bij
de receptie van Casca de Luifel op werkdagen van 9 – 12
uur, of telefonisch: 023- 548
38 28 kies 1.
Kijk ook eens op www.casca.nl.
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Regio - Kom op 7 juni van 12.00
tot 15.30 uur met het hele gezin
naar Duincentrum De Zandwaaier in Overveen. Vanaf hier kunt u
een postentocht lopen van ca. 3
km (ongeveer 2 uur) op het terrein van Duincentrum De Zandwaaier en in Middenduin. Elke post wordt bemand door gidsen of boswachters van het Nationaal Park en heeft een ander
thema.

Foto: Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Er op uit

Slangenkruid bekijken

Wat is er allemaal te doen?
Libellen bekijken door een microscoop, leren welke planten

‘Op Safari’ in duingebied

Wisenten spotten en meer
eetbaar zijn of worden gebruikt
tegen lastige kwaaltjes, zelf waterbeestjes onderzoeken, de
wondere wereld van de bomen
ontdekken, roofvogels of wisenten spotten door een megaverrekijker of turen door een speciale
telescoop van sterrenwacht Copernicus naar zonnevlammetjes!
Schaapskudde geschoren
De 100 schapen en hun lammeren die rondlopen in de Kenne-

merduinen, komen deze dag op
visite en bij goed weer worden ze
geschoren. Bijzonder om mee te
maken. Deze dag is het mogelijk
om voor 5,- euro een onbewerkte vacht te kopen. Ideaal om mee
te ‘vilten’.

overkant op parkeerplaats Koevlak. Bij slecht weer is er een alternatief programma en worden
een aantal posten naar binnen
verhuisd. Deelname kost 1,50
euro per kind en 2,50 euro per
volwassene.

U kunt op elk tijdstip starten
tussen 12.00 en 15.30 uur vanaf Duincentrum De Zandwaaier
aan de Zeeweg in Overveen. Parkeren kan tegen betaling aan de

Aanmelden is niet nodig. Voor
meer informatie kijk op www.
npzk.nl of telefonisch bij Duincentrum De Zandwaaier 0235411129 (niet op ma).

Regio – In het gebied Duin en
Kruidberg wordt op zaterdag 6
juni een excursie gehouden met
als thema ‘bloemen in de duinen’. Start is 10.00 uur.
Watermunt, parnassia, ogentroost, slangenkruid en duingentianen: mooie namen, maar
heeft u ze wel eens echt gezien?
Tijdens deze tocht vertelt de gids
van Natuurmonumenten hoe ze
eruit zien, waarom ze zo bijzonder zijn en wat er allemaal voor
nodig is om ze ieder jaar weer in
onze duinen te kunnen bewonderen? We wandelen langs de
mooiste duinbloemen van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In valleien en graslandjes
kunnen we volop genieten van
de bijzondere planten die daar
bloeien. Het is een lekker lange
tocht, dus neem eten en drinken mee!
Verzamelen om 10.00 uur bij het
informatiepaneel op de parkeerplaats ingang Duin en Kruidberg, aan de Duin en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. De
wandeling duurt ongeveer 3 uur
en kost voor volwassenen 2,50
euro en voor kinderen/ 65+ 1,50
euro. Aanmelden verplicht via
www.npzk.nl of bij Duincentrum
De Zandwaaier (niet op ma).

Midzomeravondtocht
Regio - Zaterdag 20 juni om
19.00 uur is er in het gebied
Duin en Kruidberg een avondexcursie genaamd Midzomeravondtocht.
Beleef de langste dagen van het
jaar in de duinen: De groep start
aan het begin van de avond en
gaat tot in het donker door! Tot
rust komen, de zon zien zakken,
de wind door de haren. Een paar
late vlinders en kans op reeën
en grote grazers in het avondlicht. Lopen en kijken, voelen,
ruiken, horen. De zon gaat onder rond tien uur. Even genieten
van de laatste zonnestralen op
een mooie plek. Dan lekker naar
huis en nagenieten. Doe warme
kleding aan, iets te eten en drinken mee. Ook een verrekijker en
zaklamp zijn handig.
Verzamelen om 19.00 uur bij het
informatiepaneel op de parkeerplaats ingang Duin en Kruidberg, aan de Duin en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. De
wandeling duurt ongeveer 3,5
uur en kost voor volwassenen
2,50 euro en voor kinderen/ 65+
1,50 euro. Aanmelden verplicht
via www.npzk.nl of bij Duincentrum De Zandwaaier (niet op
ma).

Open dagen biologische boer en tuinder
Regio - In het eerste weekend van juni kan iedereen in Nederland ‘Lekker naar de boer!’ Biologica, de landelijke organisatie
voor biologische landbouw en voeding, organiseert op 6 en 7
juni a.s. voor de twaalfde keer de landelijke ‘Open Dagen’ bij
de biologische boer en tuinder. Rond de tweehonderd deelnemende bedrijven bieden geïnteresseerde bezoekers dan de
kans om rond te komen neuzen op hun bedrijf en te ontdekken wat er bij biologische landbouw komt kijken én wat dat
oplevert.
voorbeeld de boom- en fruitgaarden die Nederland rijk is.
Biologische boeren en tuinders in alle provincies pakken
uit met rondleidingen, proeverijen en kinderactiviteiten. Lekker
naar de boer! wordt georganiFoto: Ed Lonnee

‘Lekker naar de boer!’ – als nationaal puur biologisch evenement enig in zijn soort - draait
om ‘proeven’. Letterlijk: van de
vele lekkere producten vers van
het land, én figuurlijk: van het
afwisselende platteland en bij-

seerd door Biologica en de Task
Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Voor een lijst
met alle deelnemende boeren en
actuele informatie over alle activiteiten kunt u terecht op www.
lekkernaardeboer.nl

Zonsondergang Duin en Kruidberg.

Zaterdag 6 juni

Alweer de 25ste Kleverparkdag
Regio - Het belooft weer een mooi feest te
worden tijdens de 25ste Kleverparkdag. Deze Haarlemse festiviteit vindt aanstaande
zaterdag plaats van 10.00 tot 17.00 uur in en
rond het Kleverpark.
Als vanouds zullen de buurtbewoners een leuke
vrijmarkt houden in en om de feestelijke braderie op de Kleverparkweg. Kinderen kunnen weer
met een knipkaart gratis aan de vele attracties
meedoen zoals gratis in de draaimolens, stokken vangen, op het springkussen, kinderboerderij bekijken, je laten schminken, meedoen aan
oud-Hollandse spellen... te veel om alles op te
noemen! Wat ooit 25 jaar geleden als de Franse markt begon is inmiddels uitgegroeid tot een
niet meer weg te denken evenement van formaat.
Ook de artiesten mogen er zijn. Zo zal dit jaar

Elfenfluister voorbij komen, elfen op eenhoorns
die elfenspreuken uitspreken. Lucas Amor
brengt een nog altijd herkenbaar Franse Sfeer
over de nostalgie van 25 jaar Kleverparkdag.
Het Kennemer Kinderkoor komt met haar voorstelling, een koffer vol liedjes.
Kenneth Leewin van Smile Sport, geeft sportieve workshops en Percussieformatie ‘De Ladies’
van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
laat van zich horen. Tot slot weet Clown Chrieska de bezoekers te verrassen met zijn vrolijke
capriolen.
Te zien zijn ook prachtige cabrio’s en een autoshow. Voor een natje en een droogje is ook gezorgd op het loungeterras van het eveneens jubilerende Jopenbier. Dit Haarlemse bier viert dit
jaar haar 15-jarig jubileum.
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Gemeente investeert fors
in sportvoorzieningen
Heemstede - Het college van B&W wil 2.284.650 euro investeren in de sportvoorzieningen in Heemstede. Een groot deel
daarvan, 1.780.000 euro, gaat naar het Sportcentrum Groenendaal. Met de investeringen wil de gemeente bereiken dat
sport nog meer toegankelijk wordt voor de verschillende bevolkingsgroepen in Heemstede. Op donderdag 28 mei heeft de
gemeenteraad de voorstellen van het college van B&W geaccordeerd en er aan toegevoegd dat er 90.000 euro wordt geïnvesteerd in verlichting bij het tennispark Groenendaal.
Sportcentrum Groenendaal
Het huidige complex stamt uit
1983 en is toe aan een grondige opknapbeurt. Het zwembad wordt van top tot teen opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt. In overleg met de nieuwe
exploitant wordt gekeken welke
nieuwe attractie er in het zwembad komt. Of de werkzaamheden
nog dit jaar of in 2010 plaatsvinden, wordt bepaald in overleg
met de nieuwe exploitant.

Organisatie Heemstede Jazz: Juul van Kampen, Tanja Rupert en Marco Rupert.

Jeugddroom van een jazzliefhebber

Heemstede Jazz op
Wilhelminaplein op langste dag
Heemstede - Ruim twee jaar
geleden wilde Juul van Kampen
al een jazzfeest houden op het
Wilhelminaplein, maar de jonge
ondernemer was te druk met de
opbouw van zijn eigen onderneming, Lockerbox, de verhuur van
mobiele kluisjes op evenementen. Januari 2009 was voor hem
een rustige maand en kreeg hij
even de tijd om duidelijke plannen te maken. Zijn partner, Tanja Rupert, eigenaresse van Deux
café Deux aan de Binnenweg,
was gelijk ook partner in de organisatie en Marco, broer van
Tanja, maakte in gedachten al de
heerlijkste hapjes. De discussie
over het Wilhelminaplein maakte het Heemstede Jazz team alleen maar enthousiaster. Belangrijkste is wat leuks te doen
met het plein. Zijn kennissenkring in Heemstede was al gauw
enthousiast, Henk Louwers van
Like Jazz wilde gelijk meedoen
en reacties van andere artiesten
die hij polste waren zo positief
dat het nu kan gebeuren. Jazz.
In Heemstede dus!

Rob `n Rhythm Big Band
Een heerlijke namiddag en
avond genieten van de beste jazzartiesten die ons land rijk
is. Zowel Meester van de sax:
Hans Dulfer met de Dulfer New
Band, de Poppy Jazzers van
Like Jazz en de ongekende talenten van Rob ‘n Rhythm Big
Band met een uniek repertoire van Oasis, Survivor, George Michael, Michael Buble.
De pop idolen uit de jaren ‘80 en
‘90 zullen de revue passeren.
Dat maakt deze band uniek in
Nederland. Herkenbare melodieën in een Jazzy bigband jasje gestoken. We schuwen Sinatra en zijn vrienden niet, maar
combineren die helden van
toen met de helden van nu. De
Rob & Rhythm big band bestaat
uitsluitend uit afgestudeerde
professionele muzikanten. Daarmee is kwaliteit iedere avond
gegarandeerd. De leden hebben
over de hele wereld gespeeld
met diverse bekende bigbands.
Ook de Nachtburgemeester

himself trekt zijn zwartste pak
aan en is van de partij: niemand
minder dan Jules Deelder heeft
toegezegd de imposante lineup aan te vullen. Van wie overigens wordt gefluisterd dat hij de
grootste collectie jazzplaten ter
wereld bezit...
Deux Café Deux is mede organisator van dit nieuwe evenement
en zal op 20 juni 2009 de catering verzorgen. U kunt dus tijdens Heemstede Jazz onder het
genot van een drankje en heerlijke muziek van de kookkunsten
van Marco Rupert van Deux café Deux genieten! Zoals van de
gamba`s à la Deux, saté, salades
caprese en asperges op klassieke wijze. De oesterman loopt
rond en de bubbelbus schenkt
prosecco en champagne. Otelli
uit Haarlem zorgt voor ijs en het
mooie weer mag u zelf meenemen. Moet lukken op bijna langste dag van het jaar. Meer informatie vindt u op www.heemstedejazz.nl
Ton van den Brink

Extra lange fietstocht voor actieve senioren

Bennebroek - Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
organiseert op donderdag 11
juni een lange fietstocht van 50
tot 60 km langs de nieuwe gemeentegrenzen van Bloemendaal. Een verrassende verkenningstocht om ‘op de pedalen’
onze nieuwe gemeente te ver-

kennen. Vanaf Bennebroek rijden we naar het meest zuidelijke puntje van Vogelenzang om
vervolgens richting strand te
gaan en vandaaruit de grenzen
Velsen en Haarlem te verkennen. Verzamelen voor het oude
Gemeentehuis aan de Bennebroekerlaan 5 en vertrek is om

10.00 uur. De fietssnelheid tijdens deze tocht ligt rond de 1516 km/uur.
Opgave van tevoren is wenselijk bij kantoor Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek tel. 584
5300, geopend op werkdagen
tussen 9.00-11.30 uur.

Overige faciliteiten
Ook het Sportpark Groenendaal wordt aangepakt. De hekken, poorten en paden worden opgeknapt of vervangen.
Het honkbalveld voldoet nu qua
maatvoering niet aan de officiële
wedstrijdeisen. Door het veld te
draaien wordt hieraan wel voldaan. Tegelijkertijd wordt de afwatering verbeterd.
VEW en HFC krijgen deze zomer
een kunstgrasveld en de overige
velden op het sportpark worden
flink opgeknapt.
Verlichting tennispark
Groenendaal
De raad heeft bij amendement
besloten tot het aanbrengen van
verlichting op acht tennisbanen.
Daarvoor moeten wel de benodigde procedures succesvol
worden afgerond.

Eerdere investeringen
De gemeente heeft de afgelopen periode al veel geïnvesteerd
in de sportfaciliteiten. Zo kreeg
hockeyclub Alliance er anderhalf kunstgrasveld bij, tennisvereniging HBC een extra tennisbaan en werd er geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van
een kunstgrasveld bij voetbalclub HBC.
Toekomstige investeringen
Er staat nog één knelpunt op
de agenda: een extra kunstgrasveld voor Alliance, waarvoor gezocht wordt naar een passende
oplossing waarbij recht gedaan
wordt aan de positie van RCH
voetbal.
Sporter staat centraal
De sportaccommodaties in
Heemstede worden intensief
gebruikt, onder meer door
sportverenigingen, de naschoolse opvang en het onderwijs.
De gemeente wil een breed
gebruik van de accommodaties verder stimuleren, ook door
de ongeorganiseerde sporter.
Daarom werd aan de raad voorgesteld een aanzienlijk budget beschikbaar te stellen om
het sportpark te voorzien van
aantrekkelijke extra’s zoals een
hardloopcircuit en bijbehorende
voorzieningen.

Excursie

Architectuur in Amsterdam
Heemstede - Museum Het
Schip is gevestigd in het huizenblok met dezelfde naam in
de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West. Het is één van de
beroemdste en meest markante gebouwen die door Michel de
Klerk is ontworpen. De woningen werden verhuurd en waren
‘paleisjes voor arbeiders’.
Ook een postkantoortje was deel
van het driehoekige huizenblok.
Tegenwoordig is in het voormalig
postkantoor Museum Het Schip
gevestigd. Als ware het een post
modern postkantoor, kan de bezoeker gezeten achter een bureautje op een I-mac computer
de expositie Poste Restante (in
10 korte films) bekijken over de
Amsterdamse School.
In de museumwoning is de sfeer
van een twintiger jaren arbeiderswoning te proeven.
Ook een korte rondleiding langs
verschillende
karakteristieke

gebouwen van Amsterdamse
School architect Michel de Klerk
is inbegrepen.
Er wordt met openbaar vervoer
gereisd samen met begeleiders
van Casca.
We verzamelen op donderdag 18
juni om 11.45 uur in de hal van
station Heemstede.
Kosten (incl. entree, rondleiding
en Cascakosten, excl. reiskosten
en consumpties) 10,- euro, 65+
7,50 euro, MK 5,- euro.
Opgeven door middel van betalen bij de receptie van de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede uiterlijk woensdag 10 juni.
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De Van Merlenlaan, geschilderd door Ad Wilmont.

Aanbod Kunstmarkt Jan van Goyenstraat
betaalbaar en zeer gevarieerd
Zondag 7 juni organiseert Winkelcentrum Jan van Goyen voor de 10e keer
een kunstmanifestatie. Het winkelgebied wordt overspoeld door kunst.
Circa 35 lokale kunstenaars en 60 kunstenaars uit heel het land tonen en
verkopen hun werk. De kunstenaars zijn deze dag zelf aanwezig. Het aanbod is zeer gevarieerd: onder meer kunstwerken van olieverf, aquarel, zijde, hout, glas en edelmetaal, beelden, keramiek. Voor u de kans om met
de kunstenaars van gedachte te wisselen over hun werk en misschien wel
uw huis te verrijken met één of meer aankopen. Want het gaat om betaalbare kunst, in verschillende stijlen. Een kleine greep uit het aanbod:
Anat Groag uit Lelystad is in 1952 in Israël geboren en opgegroeid in een
kunstenaarsfamilie. Het tekenen en schilderen is haar met de paplepel
ingegoten. Ze heeft de kunstacademie in Tel Aviv gevolgd en een speciale lerarenopleiding in Zwitserland voltooid. Sinds 1976 is ze woonachtig in Nederland, waar ze werkt als beeldend kunstenares en cursussen
geeft in o.a. aquarelleren. Anat Groag is een veelzijdig kunstenares: portretten, bloemen en landschappen tekent en schildert ze in vele technieken. Kenmerkend voor haar is een vlotte penseelvoering in frisse kleuren.
De schoonheid van de natuur en het raadsel van het menszijn boeit haar
eindeloos. Daar wil ze graag een vorm aan geven, om de mensen te laten
zien hoeveel schoonheid in hun omgeving en in henzelf schuilt.
Doornèd uit Rotterdam; zijn kunst mag je mathematisch noemen; felgekleurde vlakken en gespiegelde vormen brengen bij nadere beschouwing
een verbijsterende herkenning bij de kijker teweeg. Herkenning van mensen, dieren, objecten, steeds binnen een gekozen thema. Waardoor men
zich realiseert dat de maker een sterk wiskundige brein weet te koppelen aan een geniale creativiteit. Jarenlang hield hij zich als architect bezig met de rechtlijnigheid van bouwkundige projecten. Hij was altijd vooral gefascineerd door een veel meer speels en artistiek gebruik van vormen en vlakken. Zijn ontwerpen zijn schitterend vormgegeven gebruiksvoorwerpen tot knappe diagrammen van mensen en dieren. En van verkeersbruggen tot complete kantoorgebouwen. Hij werkt voornamelijk in
primaire kleuren, simpel, helder en vernieuwend.
Het schilderij op de poster is gemaakt door A.C. Wilmont uit Heemstede
en toont een deel van de Van Merlenlaan. Naast de directe omgeving is
ook de Provence, waar hij regelmatig verblijft, een bron van inspiratie.
Voor de kleintjes is er ook een goede reden om naar de Jan van Goyenstraat te komen want zij kunnen zich uitleven op het springkussen onder
deskundige begeleiding, zodat de ouders even ongestoord rond kunnen
lopen op de markt.
Het is dus zeker de moeite waard om te komen kijken op zondag 7 juni in
het winkelcentrum ‘Jan van Goyen’. De markt begint om 11.00 uur en zal
tot 17.00 uur duren. De Kunstmarkt Jan van Goyen 2009 wordt mede mogelijk gemaakt door: De Knutselmand en First Administratie & Advies.
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HPC succesvol in Duitsland
Heemstede - De afdeling wedstrijdzwemmen van HPC Heemstede is traditiegetrouw het pinksterweekend afgereisd naar Hagen in Duitsland. In het schitterend gelegen openluchtzwembad “Hestert” werd voor de 14e
keer om de Internationale Sprint
Cup gestreden. Met maar liefst 60
zwemmers en begeleiders vertrok
de ploeg op zaterdagochtend om
05.30 uur richting onze oosterburen. HPC krijgt steeds meer nieu-

we leden erbij en voor velen was
dit de eerste keer dat zij in een
zwembad zwommen van Olympische afmeting (50 meter). Het
grote verschil tussen een 25 meter- en een 50 meter bad is dat er
veel minder keerpunten gedraaid
worden wat van invloed is op de
gezwommen tijden. Per keerpunt scheelt dit gemiddeld 2 seconden waardoor er relatief gezien weinig records gezwommen
worden in een 50 meter bad. Niet

Discussie toekomst
sportvoorzieningen afgerond

voor niets zijn er bij de professionals aparte kortebaan- en langebaankampioenschappen.
Of het nu aan de nieuwe knalgele HPC jacks heeft gelegen
of aan de vele Sport Tasty Bites
die door de firma van Vessem/Le
Patichou mee waren gegeven is
niet bekend, maar de ploeg heeft
maar liefst 71 persoonlijke records weten te zwemmen. Variërend van minder dan een seconde tot maar liefst 12 seconden op
de 50 meter vrije slag (Sven Philippo) en 16 seconden op de 200
meter wisselslag (Veerle Claassen)! Er werden zelfs een aantal clubrecords verbeterd door
Wesley Bos en Anouk van Dam.
Maar niet alleen de echte wedstrijdzwemmers deden het goed.
Ook een aantal meereizende ouders durfden het aan om mee
te doen en wisten medailles in
de wacht te slepen in de Master categoriën! Op zaterdag werden de beste prestaties geleverd. Dit is niet zo vreemd, want

Iedereen trots
Heemstede – De mannen van F1 van HBC zijn dit seizoen kampioen geworden! Ze hebben elke week op dinsdag- en donderdagavond hard getraind met Onno en Erwin met de zege als prachtig
resultaat. Om trots op te zijn! Een mooie afsluiting van een prachtig
welverdiend voetbalseizoen! Van links naar rechts: staand Thomas,
trainer Onno, Nick, Quinten, Matthijs, elftalleider Erwin, Jaap
zittend Lionny, Tom, Timo en Jasper.

Heemstede - In de raadsvergadering van 28 mei werd er goedkeuring verleend om flink te investeren in de Heemsteedse
sportvoorzieningen. Voor een bedrag van 2,3 miljoen euro zal een
groot aantal knelpunten worden
opgelost. Het sportcentrum krijgt
een grote opknapbeurt waarbij
het meeste geld gaat zitten in het
zwembad. Op het park zelf worden de hekken en paden opgeknapt. Het hoofdveld van VEW/
Heemstede zal word voorzien
van kunstgras. Het honkbalveld
van RCH zal worden gedraaid
zodat dit voldoet aan de door de
honkbalbond gestelde eisen. Wat
rest is de beslissing of en zo ja
hoe RCH een voetbalveld zal afstaan aan de hockeyers van Alliance. RCH zal hiervoor iets terug willen zien bijvoorbeeld een
kunstgrasvoetbalveld of andere investeringen in de accommodatie. Het voorgestelde bedrag wordt deels gefinancierd
met gelden uit de WMO (maatschappelijk ondersteuning). Geld
bedoeld voor de thuiszorg en andere voorzieningen.
De rijksuitkering voor de WMO
blijkt zo hoog dat Heemstede

hier jaarlijks geld aan overhoudt.
Omdat de sportvoorzieningen
ook bedoeld zijn om de groep
mensen die een beroep kunnen
doen op de WMO te faciliteren
wordt het geld uit deze voorziening aangewend. Veel discussie gaf het punt van de verlichting van het tennispark in Groenendaal. Dit stond niet in het collegevoorstel maar een meerderheid van de raad dacht daar anders over. HBB, D66, VVD, CDA
en NH dienden een amendement in waarin het college werd
opgeroepen de banen 1 t/m 8 zo
spoedig mogelijk te voorzien van
lichtmasten en over twee jaar de
op de overige vijf banen, kosten: 90.000 euro. GroenLinks en
de PvdA wilden eerst uitgezocht
hebben of de natuur geen schade ondervindt van het licht dat in
de avonduren gaat branden. Mogelijk brengt dit licht schade toe
aan de flora en fauna dat juist
prijsstelt op een donkere omgeving. Als blijkt dat het geen schade toebrengt aan de natuur zijn
ook deze partijen voor het voorstel, maar zover is het nog niet.
Wethouder Sjaak Struijf lichtte
toe dat er eerst via het ministe-

rie van milieu een akkoord moet
komen en dat er tot dat moment
niets mag worden gedaan. “Als
we het al zouden willen mag het
niet voordat er een grondige gevolgschade-rapportage is gedaan”, liet hij de raad weten. Hij
ging niet zo ver het amendement
te ontraden en nam het over in
de wetenschap dat er voorlopig
toch niets mag gebeuren. De indieners van het amendement wilden dat de wethouder vaart zet
achter het project. De PvdA wilde
weten wat de gemeente gaat terugverdienen als het licht wordt
aangelegd en de vereniging
meer mogelijkheden krijgt voor
verhuur. De wethouder lichtte
toe dat de huur zal worden opgetrokken conform de geldende afspraken over de huurtarieven sportaccommodaties. Volgens Prins (NH) betaalde de tennisclub in het verleden altijd al te
veel en was dit een mooie gelegenheid eens iets terug te doen
voor de club. Het voorstel inclusief amendement werd aangenomen en hiermee is de discussie
over de sportvoorzieningen voorlopig afgerond.
Eric van Westerloo

VEW 7 tegen 7 uniek in de regio
Heemstede - Tweede Pinksterdag was er weer heel veel te
doen in en om het VEW-clubhuis. Noodgedwongen moest
het zeven tegen zeven toernooi
verplaatst worden van zaterdag
30 mei naar 1 juni. De organisatie, in handen van vader en zoon
Pannekoek, had veertien zeventallen bereid gevonden om mee

te doen. Voor het eerst is er een
hoofdsponsor: Partycentrum ’t
Spaarnehuys
(www.spaarnehuys.nl) Het partycentrum had
twee uur gratis snookeren/poolen of gewoon biljarten beschikbaar gesteld, inclusief drank!
Onder super weersomstandigheden werd er een strak geleid
toernooi gespeeld. Speaker Ma-

rijke van Rooijen zorgde ervoor
dat alles in goede banen werd
geleid. Het hele festijn werd afgesloten door een BBQ. Inlichtingen over VEW senioren bij
Fred Loos, 023- 5284798 of Micha Pannekoek, 06-43562842.
Voor de jeugd: Gerben Jukema,
06-18804236 of Henny van
Rooijen, 023-533 6239.

de ploeg overnacht altijd in een
sporthal, waarbij er natuurlijk tot
in de vroege uurtjes lekker wordt
doorgefeest...
Juist daarom was de prestatie
van de zussen Mandy en Denise van der Linden des te opmerkelijker. Zij moesten op zondag,
laat in de middag, na twee volle
dagen zwemmen en na een een
zeer korte nachtrust, hun laatste
en zwaarste afstand zwemmen,
de 200 meter vlinderslag. Mandy ging gelijk heel goed van start
maar voor Denise verliep de eerste baan iets moeilijker. Gelukkig
kreeg ook zij daarna het ritme
goed te pakken en wisten beide
dames goud te veroveren in hun
leeftijdscategorie!
De sfeer binnen de wedstrijdploeg van HPC is supergoed.
Jong en oud kunnen het goed
met elkaar vinden en helpen elkaar daar waar nodig. Een mooi
voorbeeld daarvan is Laurens
Oomkens. Wegens een blessure
kon hij dit jaar niet mee zwemmen en ging daarom mee als begeleider. Maar toen de nood aan
de man was en er een estafettezwemmer uitviel, is Laurens tóch
gaan zwemmen en wist samen
met Ricardo Haverschmidt, Timo vd Veen en Michael van Dam
nog een bronzen medaille in de
wacht te slepen! In totaal wist de
ploeg 76 medailles mee terug te
nemen, waarvan 19 gouden, 31
zilveren en 26 bronzen. Een superprestatie! En medailles halen, betekent punten scoren voor
het verenigingsklassement. Van
de 31 deelnemende verenigingen is HPC Heemstede uiteindelijk als derde geëindigd. Trainer
Niels Derksen die er tot zijn grote spijt alleen zaterdag bij kon
zijn, stond “zijn” ploeg zondagavond op te wachten toen de bus
rond 23.00 uur weer in Heemstede aankwam. Met een grote
grijns op zijn gezicht zei hij: “Ik
vind het echt super! We kunnen
ongelofelijk trots op ze zijn want
met deze jonge ploeg is het een
geweldige score!”

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Inzendingen
van foto´s kunnen niet worden geplaatst. M.M.J. van Lemel,
M. Druckerhof 8, zond de volgende bijdrage in:
De verloren kinderen
We komen er wel,
Het is pijnlijk en gaat niet snel
Maar is niet waar,
Zeer zwaar?
Waren wij niet wat een ander voor een ‘leugen om bestwil’
versleet
Slachtoffers van de waarheid die ons veel pijn deed?
We zullen komen
Waar we nooit van hadden durven dromen
De plek waar we horen
Daar worden we opnieuw geboren
Dan pas kunnen we verder met ons leven gaan
En beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan
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6 Juni open dag

Brandweer zoekt collega vrijwilligers
Heemstede - Op zaterdag 6 juni houdt Brandweerpost Heemstede de jaarlijkse open dag. Van 11.00 uur tot 15.00 uur staan
de deuren van de kazerne wagenwijd open voor alle geinteresseerden, groot en klein. Ook het thema is bekend: werving
van nieuwe enthousiaste collega vrijwilligers. Want zonder
deze vrijwilligers geen brandweer. Volgens postcommandant
Wim de Zwart ligt er een spannende en dynamische bijbaan
klaar naast de eigen baan of studie, waar bovendien een interessante beloning tegenover staat.

Postcommandant Wim de Zwart
Wim de Zwart is geboren en getogen in Heemstede. Na een
carrière bij de brandweer Haarlem die tweeentwintig jaar beslaat, geeft hij sinds september
vorig jaar leiding aan het team
Heemstede en Bennebroek. De
Zwart: “Een jongensdroom is het
nooit geweest, maar het kwam
op mijn pad. Ik ben als spuitgast
begonnen en doorgegroeid tot
commandant. Ik ben het voorbeeld dat je je prima kunt ontwikkelen bij de brandweer.” De
post Heemstede heeft een dagbezetting van circa negen man
of vrouw. In de avond en in het
weekeinde wordt deze post net
als de post Bennebroek uitsluitend bemand door vrijwilligers.
“Dat zijn er momenteel zo’n
tweeendertig voor Heemstede
en 12 voor Bennebroek. Eigen-

lijk is dat voor beide posten veel
te weinig om de wagens die we
hebben goed te kunnen bemensen. We kunnen in Heemstede
nog zeker tien vrijwilligers en
in Bennebroek nog minimaal 7
vrijwilligers gebruiken.” Volgens
de commandant is de aantrekkingskracht van het brandweervak tegenwoordig nog dezelfde als voor hemzelf destijds. “Je
bent actief bezig, dus een beetje sportief moet je wel zijn. Iedere dag is een nieuwe uitdaging,
want je weet nooit wat de dag
gaat brengen. De maatschappelijke inzet en de binding met
het korps was en is voor mij
zwaarwegend.” De Heemsteedse brandweer rukt zo’n achthonderd keer per jaar uit. In vergelijk met 2007 is dat bijna een
verdubbeling. De brandweerpost

beperkt zich niet meer tot de locale grenzen, maar houdt zich
aan operationele grenzen. Dat
wil zeggen dat de wagens die
het snelst bij de melding kunnen
zijn, uitrukken. Wim de Zwart:
“Van die achthonderd meldingen
is de helft een vals alarm. Ondanks de inzet dit te verminderen blijkt het helaas lastig te vermijden. En we komen natuurlijk
niet altijd om een brand te blussen. We komen in actie bij ongevallen, beknellingen bij botsingen wanneer een auto opengeknipt moet worden. Een duikteam wordt ingeschakeld als
een auto te water is geraakt.
Het leegpompen van ondergelopen kelders en het vrijmaken van
wegen wanneer die geblokkeerd
zijn door takken behoren ook tot
de taken. En uiteraard komt ook
de kat in de boom nog wel eens
voor.”
Tijdens de open dag presenteren
de brandweerposten Heemstede
en Bennebroek hun kennis en
vaardigheden. Er is gelegenheid
om uitgebreid te spreken met de
vrijwilligers over het brandweervak. Maar meedoen aan een demonstratie staat eveneens op
het programma. Zo kan iedereen ervaren hoe het is om daadwerkelijk in actie te komen. Organisaties die de brandweer ondersteunen bij werkzaamheden
zijn er ook, waaronder de Heemsteedse Reddingsbrigade, Stichting Hulp voor het geven van
cursussen op het gebied van reanimatie en Automatische Externe Defibrillator (AED) en de
Brandwondenstichting. De jongste generatie wordt vertegenwoordigd door de spuitgasten
van de jeugdbrandweer met hun
eigen spuithuisje en met diverse
activiteiten.
Voor meer informatie over de
open dag op: www.brandweerheemstede.nl
Mirjam Goossens

Nieuwe expositie Raadhuis

Heemstede naast de Provence
Heemstede - Ad Wilmont exposeert in de nieuwe tentoonstelling in het Heemsteedse gemeentehuis met schilderijen. Ze
zijn daar te zien van 8 juni tot
6 juli. Het eerste gedeelte zijn
schilderijen met als onderwerp
Heemstede, het tweede gedeelte bestaat uit schilderwerk met
als thema de Provence in Frankrijk. Er zijn grote verschillen in
licht en kleur tussen deze twee
thema’s. De kunstwerken zijn
gemaakt op doek, paneel en
schilderkarton met olieverf en
acryl, alles in impressionistisch
realistische stijl. Ad Wilmont
geboren te Amsterdam (22 juli 1940) had al vroeg een voorliefde voor kunst en met name
schilderkunst. Van 1954 tot 1964

heeft hij les genomen in het atelier van schilder Verheijen op het
Prinseneiland te Amsterdam. In
het atelier van Verheijen aan het
Prinseneiland is Ad begonnen
met houtskool en conté tekenen, daarna volgden olieverf op
doek: stillevens en model. Door
de veelheid aan onderwerpen in
het vier verdiepingen hoge witte kerkgebouw was de inspiratie
eindeloos. Later in het bedrijfsleven kreeg Ad geen tijd meer
om door te gaan met schilderen.
Hij pakte in 2001 de draad weer
op en is met veel genoegen in
eigen atelier weer gaan schilderen met acryl en olieverf. Sinds
enkele jaren maakt hij deel uit
van een schilderscollectief van
vrienden die allen meer dan 10

jaar ervaring hebben en in verschillende stijlen werken. Wekelijks komen ze bij elkaar en bespreken elkaars werk.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

De bestemming van
de as (1)
Na de crematie komt al snel
de vraag op: wat gaan we
met de as doen? En wat kunnen we er mee doen, wat
mag er? Er zijn veel mogelijkheden, teveel om in één
rubriek te kunnen vertellen;
deze rubriek gaat over de
verstrooiing van de as. De
volgende rubriek over andere
mogelijkheden.
Eén maand
Het is wettelijk bepaald dat
de as gedurende één maand
na de crematie in een asbus
bewaard wordt in het crematorium. Daarna wordt de as
vrijgegeven en krijgt u bericht
van het crematorium. In deze
maand kan de familie rustig
bedenken wat ze met de as
wil doen en zich oriënteren
op de mogelijkheden. Dit
betekent dus dat niet al bij
het regelen van de uitvaart
een besluit genomen hoeft
te worden over de asbestemming. Dat kan later.
Verstrooien bij het
crematorium
Vroeger werd de as vrijwel
als vanzelfsprekend verstrooid op het terrein van
het crematorium zonder dat
familieleden erbij aanwezig
waren. Zij wisten meestal
zelfs meestal niet dat het gebeurd was.

ing heeft plaatsgevonden.
Verstrooien op een andere
plaats
In principe mag de as in
Nederland overal verstrooid
worden, mits u toestemming
heeft van de eigenaar van
de grond of het water. Misschien was vader een fervent
hengelaar en wilt u zijn as
in ‘zijn’ water verstrooien.
Of liep moeder altijd aan
het strand en in de duinen
en wilt u haar as daar verstrooien. Veel mensen hebben een favoriete plek, waar
ze graag komen. Het kan een
fijn gevoel geven de as of een
deel ervan juist op die plek
te verstrooien. Bij het zelf
verstrooien is het logisch er
rekening mee te houden dat
u geen aanstoot geeft aan de
omgeving.
Verstrooien op een begraafplaats
Veel begraafplaatsen hebben
een strooiveld voor asverstrooiing. Als er familieleden
zijn begraven is het misschien mogelijk de as op die
begraafplaats, of soms zelfs
op het graf van een familielid,
te verstrooien.
De volgende keer meer over
andere mogelijkheden dan
verstrooien.

Nu is het mogelijk aanwezig
te zijn bij de verstrooiing op
het terrein van het crematorium. Het is ook mogelijk
zelf de as uit te strooien in
aanwezigheid van een crematoriummedewerker. Als u
er niet bij wilt zijn is het wel
mogelijk achteraf bericht te
ontvangen dat de verstrooi-

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Workshop

Naar de kern van jezelf
Heemstede - Stel u eens
voor dat uw grootste probleem een positieve kant
heeft, waardoor u leert, ontwikkelt en verandert.
In de workshop Naar de kern
van jezelf gaat u op reis naar
uw innerlijke bron. U leert op
voorzichtige wijze de goede kant van obstakels op
uw weg ontdekken. De manier om te bereiken wat u wilt
en een natuurlijke en blijvende verandering tot stand te
brengen.
U gaat op weg door de beperkingen heen om straks op

een blijvende, positieve manier in het leven te staan.
Er wordt onder leiding van
docenten Nico en Nanda van
Gelder gewerkt in groepjes
van twee.
De workshop Naar de kern
van jezelf van 2 dagen is op
vrijdag 26 juni en zaterdag 27
juni van 9.00 tot 17.00 uur. bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede.
Opgeven kan telefonisch,
op werkdagen van 9-12 uur:
023-548 38 28 keuze 1 of
via www.casca.nl.
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Werken in de luchtvaart iets voor jou?

Inschrijven opleidingen
ROC Amsterdam - Airport

Regio - Donderdag 4 juni opent de vestiging van het ROC van
Amsterdam - Airport in Hoofddorp haar deuren voor de Informatie- en inschrijfmiddag. De locatie Airport verzorgt specifieke mbo- opleidingen die betrekking hebben op de luchtvaart en internationale studies en werkt hierbij nauw samen
met o.a. de KLM, Lufthansa en de Koninklijke Luchtmacht.
Vanaf 14.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom om zich te oriënteren op een opleiding en zich direct aan te melden. Tijdens een intake wordt gekeken of er een match is tussen student en opleiding. Is dat het geval, dan kan in augustus gestart
worden met de gekozen opleiding.
Om praktijkgericht te kunnen
opleiden, heeft ROCvA - Airport een eigen hangar gebouwd
waarin diverse toestellen staan.
Hierdoor kunnen studenten van
Vliegtuigtechniek direct in de
vliegtuigen aan het werk, waardoor na het behalen van het di-

ploma de overstap naar een echte werkgever makkelijker wordt.
Ook
de
opleiding
tot
steward(ess), Luchtvaartdienstverlener, wordt voor een deel
praktijkgericht gegeven. Hiertoe
is binnen de school een deel van
een vliegtuigcabine geplaatst,

waardoor de oefensituatie bijna
niet meer onderdoet voor een
‘real-life’ situatie.
Met een wereldwijd netwerk van
stageplaatsen in vijfsterrenhotels, campings en bungalowparken en samenwerkingsverbanden met gekwalificeerde reisorganisaties, biedt het ROCvA –
Airport diverse opleidingen aan
op het gebied van Toerisme &
Leisure. Tijdens deze opleidingen kunnen studenten werken
en leren op Schiphol combineren en biedt de opleiding tevens
goede doorstroommogelijkheden naar het hbo.
Voor meer informatie over deze middag en onze opleidingen,
kijk op www.rocva.nl/airport.

Wedstrijd ‘Grootste feest van Nederland’

Eindejaarsfeest zonder alcohol
Regio - Op alle basisscholen breekt de periode van het afscheid van groep 8 aan. Een mijlpaal voor leerlingen, ouders
en de school. Maar ook een nieuwe start. Na de vakantie naar
de middelbare school. Daarom organiseert het Trimbos-instituut in samenwerking met diverse GGD’en en IVZ’en de actie
‘Het grootste feest van Nederland’! Dit om ouders te ondersteunen bij het houden van alcoholvrije afscheidsfeestjes.
Alcohol niet voor kinderen
Het afronden van de basisschool is een mijlpaal en een
nieuwe start. Na de vakantie
naar de middelbare school. Dat
is best spannend voor kinderen.
Ze voelen zich al groot. Hoewel
het gelukkig geen gewoonte is,
drinken toch nog de nodige kinderen voor het eerst alcohol als
ze 11- 12 jaar zijn. Maar alcohol
is ongezond voor een kind tijdens de groei. De hersenen ontwikkelen zich minder goed. Dat
heeft invloed op de schoolprestaties. Geen alcohol tot minstens
16 jaar is het advies.
Het afscheid van groep 8 is feestelijk op school. Vaak geven kinderen zelf ook een feestje voor
hun vrienden. Met of zonder
hulp van ouders. Maar willen ze
bij deze feestjes alcohol drin-

ken? En geven ouders daar toestemming voor? Ouders kunnen
alcoholgebruik uitstellen door
op tijd de regel te stellen ‘geen
alcohol tot tenminste 16 jaar’.
Kies daarom voor alcoholvrije
feestjes. Nu en op de middelbare school.
Wedstrijd
Ouders van groep 8 kunnen met
school meedoen aan ‘Het grootste feest van Nederland!’. De landelijke wedstrijd voor het geven
van alcoholvrije afscheidsfeestjes. Een school kan alleen winnen met steun van de ouders.
Hoe meer ouders meedoen, hoe
meer kans op de hoofdprijs van
2500 euro voor de school en het
afscheid. Bovendien is er in elke
regio van een GGD een tweede
prijs van 250 euro voor het afscheid.

Meedoen?
Inschrijven kan t/m 19 juni op
www.alcoholinfo.nl bij Het grootste feest van Nederland. Mits de
school zich ook heeft aangemeld.
Alle ouders die meedoen ontvangen de nieuwste recepten voor
alcoholvrije drankjes. Op 22 juni
is bekend welke school gewonnen heeft. Tot die tijd kunnen ouders en kinderen alvast oefenen
met cocktails shaken. Alcoholvrij
natuurlijk!
Tips voor ouders
- Blijf consequent en maak geen
uitzondering voor bijzondere gelegenheden
- Stel de regel ‘niet drinken tot
tenminste 16 jaar’
- Doe het op tijd, voordat een
kind 11- 12 jaar is
- Leg uit waarom voor kinderen
niet drinken belangrijk is
- Informeer ook bij andere ouders; stellen zij ook deze regel?
- Als alle ouders deze regel stellen is het makkelijker voor kinderen én ouders
- Zet een trend en stem af met
andere ouders.

Indische middag in Schalkweide Kerkdienst in
Regio - Op zondag 7 juni vindt de even maand plaatsvindt. Het ziekenhuis
van 14.00 tot 16.30 uur de zesde
‘Rumah Ngobrol’ plaats in Zorgcentrum Schalkweide. Deze Indisch getinte middag staat in teken van gezellig met elkaar praten en spelletjes doen. Deze activiteit wordt nu een jaar gehouden.
Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert deze middag,
die iedere eerste zondag van

programma is altijd wisselend.
Op 7 juni is er een optreden van
zangeres ‘Blue Dice’. Bovendien kunnen de gasten genieten
van een modeshow. Verder zijn
er een rad van fortuin, Indische
muziek en verkoop van Indische
hapjes en drankjes.
Toegang is gratis. Zorgcentrum
Schalkweide ligt aan de Floris
van Adrichemlaan 15 te Haarlem.

Regio - Zondag 7 juni om 10.00
uur vindt in de kerkzaal in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het
is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter, Patiënten, maar ook bezoek
zijn welkom. Voorganger is mevrouw pastor A. Hoekman. De
zang wordt ondersteund door
de cantores L. en Th. Braak-Pedroli.

Wielerwedstrijden voor
de jeugd
Regio - De Haarlemse Muggenronde is een fietsevenement
voor jongens en meisjes van 10
t/m 15 jaar. Het vindt plaats in
de week van 8 t/m 15 augustus.
De Muggenronde wordt dit jaar
voor de 52e maal georganiseerd
in en rondom Haarlem. De organisatie is er trots op dat de deelname nog steeds gratis is. De
wedstrijden die worden gereden
bestaan uit echte wielerwedstrijden en hinderniswedstrijden
waar een speciale puntentelling
wordt gehanteerd zodat een ieder de Muggenronden zou kunnen winnen. Iets voor jou?
Heb je interesse om mee te

doen, ga dan naar de website
via www.muggenronde.nl Daar
staat alles op wat je moet weten om aan de Muggenronde mee te doen. Trainingen zijn
er bij de wielervereniging Excelsior in de Waarderpolder op
dinsdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur. De leiding is in handen van ervaren Muggenronde
ploegleiders.
Je kunt je nog aanmelden voor
dit leuke fietsevenement.
Wil je een leuke sportieve week
beleven meld je dan aan via
de heer C. Heijmel tel. O235358248.

Concert Arte Vocale:
De Stem van Water
Regio - Zondagmiddag 14 juni geeft kamerkoor Arte Vocale
een concert: De Stem van Water.
Dat zal plaatsvinden om 16.00
uur in de Doopsgezinde Kerk,
Frankestraat 24 in Haarlem.
Arte Vocale zingt dan stukken
uit verschillende tijden en in diverse stijlen en talen, verbonden
door het thema water. Er stromen brede wateren, zijn schalkse zeemannen, vloeien zoute tranen, is een verfrissende regenbui en het glas wordt geheven.
Het koor zingt de prachtige madrigalen Weep, weep, mine eyes
van John Wilbye en Weep, o mine eyes van John Bennett en
Drop, drop, slow tears, zowel in
een uitvoering van Orlando Gibbons als een door Walter Walton.
Ook ingetogen is het weemoedige Broad Waters van Górecki:
een ode aan de rivier de Narew

in Polen. Bij The Shower van Elgar zijn de regendruppels hoorbaar.
Daarnaast staan er lichtvoetige stukken op het programma,
zoals een aantal oude Franstalige drinkliederen en vrolijke Engelstalige zeemansliederen van
Vaughan Williams, gebaseerd op
oude folksongs. Luchtig zijn ook
de zangpartijen in de speelse
Liebesliederwalzer van Brahms.
Bij de uitvoering hiervan wordt
Arte Vocale ondersteund door
twee pianisten. Zij verzorgen
ook een muzikaal intermezzo.
Het negentien leden tellende
koor staat onder leiding van dirigente Ulrikke Reed Findenegg.
Na afloop is er een drankje verkrijgbaar.
Toegangsprijs: 9,50 euro volwassenen, 6,50 euro voor kinderen.

‘Bach in de Binnenstad’
Regio - Op zaterdag 20 juni geeft het Haarlems Bach
Ensemble o.l.v. Rolf Buijs een
concert in de serie ‘Bach in de
Binnenstad’. Het concert vindt
plaats in de Doopsgezinde

Kerk in Haarlem, ingang Frankestraat 24 en begint om 17.00
uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (richtbedrag
10 euro p.p.). www.haarlemsbachensemble.nl
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Straatspeeldag in de wijk
Heemstede - De jaarlijkse
straatspeel-avonden van Casca
komen er weer aan!
Het is langer licht en dus mogen kinderen ’s avonds wat langer buiten spelen. Casca speelt
daar op in door in maar liefst 9
wijken, verspreid over Heemstede, avonden vol sport en spel
te organiseren. Of je nu 4 of 18
jaar bent, er is voor iedereen wel
wat.
De jeugdwerkers en vrijwilligers nemen een auto vol sporten spelmateriaal mee: alle soorten ballen die je maar kunt bedenken, tennis- en badmintonrackets, jongleermateriaal, mi-

nidoeltjes, volleybalnet, jeu de
boules, tafeltennisbatjes, skateboards, frisbees. Maar de kinderen kunnen ook stelten lopen,
hoepelen, elastieken, skippyballen, springtouwen, stoepkrijten
en nog veel meer.
De hele buurt kan meedoen. En
dat allemaal helemaal gratis!
(Zorgt u wel zelf voor begeleiding voor uw kleine kinderen?)
In zes wijken hebben de kinderen en jongeren al lekker gespeeld in hun buurt.
De komende weken volgen:
Maandag 8 juni in het Centrum

bij het Res Novaplein;
Maandag 15 juni in de Indische
Wijk bij de Slotlaan;
Helaas is de straatspeelavond
in de nieuwe wijk Vogelpark tot
nader bericht uitgesteld, omdat
de wijk nog in opbouw is. Deze straatspeelavond zal waarschijnlijk na de grote vakantie
plaats gaan vinden.
Op deze avonden worden de
betreffende straten afgesloten
voor verkeer en kan er vanaf
17.00 uur niet geparkeerd worden. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht.
De straatavonden zijn van 18.30
tot 20.30 uur en helemaal gratis.

VEW sterkste in de
RCH Pinguins redt eer van de club nacompetitie
Heemstede - Verliezen is nooit leuk en al helemaal niet als
er sprake is van lokale rivaliteit. Dit Pinksterweekend dreigde
RCH op alle fronten afgetroefd te worden door Kinheim. In de
hoofdklasse honkbal wonnen de Haarlemmers 3 x op rij (5-0,
3-1 en 11-1) en ook in de Rookie League trokken de Heemsteedse beloften met 0-7 en 1-5 twee maal aan het kortste
eind. Het was dus aan de softbalsters om de eer van de club te
redden en dat deden zij op overtuigende wijze : Kinheim werd
met 9-5 aan de kant gezet.
In de 1e inning was het direct al
van dik hout zaagt men planken.
De hele line-up kwam aan slag
en na honkslagen van Sandra
Assendelft, Marieke Wijfjes en
Daniëlle Kuipers, met tussendoor
een geslaagde opofferingsstootslag van Eva Verduijn, stond het
4-0. In de 3e slagbeurt leek het
nog even spannend te worden
toen starting pitcher Sandra Assendelft 4 honkslagen langs zag
komen, waarop 3 Kinheimers de
thuisplaat bereikten. Maar in de
gelijkmakende slagbeurt herstelde de Heemsteedse thuisploeg de orde. Net als in de ope-

ningsinning kwam iedereen aan
slag. Na 4 wijd voor Kim Westerveld en Marieke Wijfjes, geraakt
werper voor Elianne Kinkhouwers, honkslagen van Daniëlle
Kuipers en Eva Verduijn, 2 wilde
worpen en een veldfout, was de
score opgelopen tot 8-3 en was
de spanning geweken.
In de 5e inning krabbelde Kinheim nog even terug. Met loopsters op het 1e en 3e honk
schoot de RCH- defensie in
de fout bij een poging het stelen van het 2e honk te verhinderen: 8-5. Maar daarmee was

het Haarlemse kruit verschoten.
In de 6e Heemsteedse slagbeurt
sloeg Bianca de Graaff nog met
een enorme klap een “homerun in the park” en was de eindstand bereikt. Aanvallend kwamen de Haarlemsen er in de 2
laatste innings niet meer aan te
pas op het gebruikelijke relieven
van Daniëlle Kuipers. Met 1.0.0.0
slaagde niemand er meer in het
1e honk te bereiken en kon de
overwinning en het klimmen op
de ranglijst gevierd worden :
1. Onze Gezellen-2
2. DSS-3
3. Olympia-3
4. Kinheim-1
5. RCH Pinguïns
6. Kinheim-2
7. Spaarnwoude-2

7-12 (51-21)
6- 8 (31-15)
6- 6 (25-31)
7- 6 (43-47)
7- 6 (31-37)
6- 4 (26-32)
7- 4 (26-50)

De volgende wedstrijd van RCH
Pinguïns is op maandag 15 juni,
thuis tegen Olympia-3. Aanvang
19.30 uur, toegang gratis!

Voorwegschool loopt vierdaagse
voor sloppenwijk-kinderen
Heemstede - De Voorwegschool, die zelf onlangs het
speelplein van de school opnieuw heeft ingericht, wil graag
dat de kinderen in sloppenwijken ook kunnen spelen. De
schoolt verklaart zich solidair
met de kinderen van de sloppenwijk Terra Encantada in Rio
de Janeiro en wil daarom helpen
de Speelplaats in Terra Encantada te realiseren.
Samen met de IBISS Foundation
heeft de school een plan ontwikkeld waarbij de kinderen en ouders van de Voorwegschool voldoende geld proberen in te zamelen om de droom van de kinderen van Terra Encantada waar
te maken.
Avondvierdaagse
Van 9 tot en met 12 juni zullen
de kinderen van de Voorwegschool meelopen aan de Avond4daagse te Heemstede en zij

willen zich hierbij laten sponsoren voor elke gelopen kilometer.
De opbrengst van deze actie
wordt gebruikt om het speelplein in Rio de Janeiro te realiseren.
De kinderen van de Voorwegschool zullen daarom binnenkort bij u langs komen om de
door hun te lopen kilometers tijdens de avond4daagse door u te
laten sponsoren.
Laat de kinderen van de Voorwegschool daarom niet voor
niets de 5 of 10 kilometer lopen
en help hun het speelplein in de
sloppenwijk Terra Encantada te
Rio de Janeiro te realiseren.
De opbrengst van de actie voor
het speelplein in Rio zal worden verdubbeld door de NCDO
(Nederlandse Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling).
Mocht u per ongeluk niet worden benaderd door de kinderen
van de Voorwegschool en wilt u

toch een bijdrage leveren aan
dit fantastische project neem
dan even contact op met Marcel van Duivenboden via e-mail
mavadu@xs4all.nl of mobiel 06
– 235 125 62.
Braziliaans Zomerfeest
Op zaterdag 13 juni zal tijdens
een groot Braziliaans Zomerfeest op de Voorwegschool,
waar iedereen van harte welkom is, de opbrengst van de
actie worden bekend gemaakt
door Burgemeester Marianne
Heeremans en Commissaris van
de Konining van Noord-Holland,
de heer Harry Borghouts.
Tijdens dit feest zullen IBISS directeur Nanko van Buuren en
IBISS medewerker Mayra Avellar Neves, die in 2008 uit handen van Nobelprijswinnaar Desmond Tutu de Kindervredesprijs
2008 in ontvangst mocht nemen,
aanwezig zijn.

Heemstede - Na een lange weg
waarin achtereen volgens de
Geuzen (Amsterdam), RCH en
ten slotte De Meer (Amsterdam)
werden verslagen, promoveert
VEW naar de derde klasse.
Het zag er in de laatste wedstrijd niet naar uit dat VEW aan
het langste eind zou trekken. De
Meer zat vanaf het begin beter
in de wedstrijd en vocht om elke
bal, dat mankeerde er bij VEW
aan. De gewijzigde verdediging
stond zwaar onder druk en het
was aan Michael van Gennip te
danken dat De Meer maar één
keer het net vond. Centraal in
de verdediging werden veel fouten gemaakt waardoor De Meer
drie keer alleen op Van Gennip
af kon gaan maar alle keren was
de bal voor de keeper. Geheel
tegen de verhouding in was het
Niels Dekker die een blunder
van de keeper afstrafte: 1-1.
De lichtgeblesseerde Micha

Pannekoek werd vervangen
door Martijn Roozen. Uitblinker Gerben Jukema werd laatste
man en Bouk Beliën ging een linie naar voren, Roozen kwam in
de spits te spelen.
Met de wind mee drukte VEW
de Meer helemaal terug en het
was Michiel Dekker die een vrije
trap direct in doel schoot, 1-2.
Vijf minuten later was de strijd
eigenlijk al beslist, goed doorzetten van Niels Dekker bracht
de stand op 1-3. De grote aanhang van VEW liet zich horen en
de Meer gaf de moed op. Niels
Dekker werd vervangen door
Wouter Hamann en de ‘leeggespeelde’ aanvoerder Bas van
’t Sant werd vervangen door Bo
van Ieperen. Na het laatste fluitsignaal kon voor VEW het feest
in Amstelveen beginnen. Later werd het ‘dunnetjes’ overgedaan in het clubhuis aan de
Sportparklaan.

Kerkdienst tijdens Feestweek
Bennebroek - Tijdens de
Bennebroekse feestweek is
er op zondagmorgen 14 juni een bijzondere happening.
De drie Bennebroekse kerken
organiseren dan een feestelijke dienst in de tent. Deze
begint om 10.00 uur en ds.
Schinkelshoek zal de viering
voorgaan. Natuurlijk zullen
de andere voorgangers ook
aanwezig zijn. Tevens zijn de
Jordan Rivers Singers aanwezig voor een feestelijke sfeer.
Ook aan de kinderen is ge-

dacht. De kinderen hebben
een eigen programma met
o.a. knutselen.
Tijdens de viering zal er worden gecollecteerd voor ‘Stem
in de stad’ in Haarlem. Deze
organisatie zet zich in voor
mensen in Haarlem en omgeving die het moeilijk hebben.
Na afloop van de viering is
iedereen van harte welkom
voor koffie of thee met iets
lekkers erbij en natuurlijk is
er voor de kinderen limonade.

Eieren en scheerschuim in
beslag genomen

Heemstede en regio – De politie heeft zaterdagochtend 30 mei toezicht gehouden op een ordelijke viering van luilak in de regio Kennemerland. In de gehele regio is een aantal vernielingen gemeld. Maar
in Heemstede hoefde de politie qua aanhoudingen niet in actie te
komen. Wel zijn ‘smeerspullen’ in beslag genomen. Het gaat om eieren, zeep, tandpasta, pap, scheerschuim, mayonaise, afwasmiddel,
kaarsen en wasbenzine.
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Expositie Ad Wilmont
Ad Wilmont exposeert van 8 juni tot 6 juli
2009 met zijn schilderijen in de centrale
hal van het raadhuis te Heemstede.
U bent van harte welkom zijn werk te
bekijken tijdens de openingsuren van
het raadhuis.
De getoonde werken vallen uiteen in twee
thema’s. Het eerste gedeelte van zijn werken betreft schilderijen met als onderwerp
Heemstede, het tweede gedeelte heeft als
thema de Provence in Frankrijk. Er zijn
grote verschillen in licht en kleur tussen
deze twee thema’s. De schilderijen zijn gemaakt op doek, paneel en schilderkarton
met olieverf en acryl, alles in impressionistische stijl.

Ad Wilmont, geboren in Amsterdam op 22
juli 1940, had al vroeg een voorliefde voor
kunst en met name de schilderkunst.
Hij heeft van 1954 tot 1964 les genomen
in het atelier van Schilder Verheijen op
het Prinseneiland te Amsterdam. In dit
atelier is hij begonnen met houtskool en
contétekenen, daarna olieverf op doek,
stillevens en modeltekenen. Door de veelheid aan onderwerpen in het vier
verdiepingen hoge witte kerkgebouw was
de inspiratie eindeloos.
Toen hij later in het bedrijfsleven werkzaam was, had hij geen tijd meer om door
te gaan met schilderen, maar sinds 2001
heeft hij de draad weer opgepakt.

Herinrichting César Francklaan
Inloopavond woensdag 17 juni

De gemeente wil komend najaar starten
met de herinrichting van de César
Francklaan, tussen de Heemsteedse
Dreef en Händellaan. Voor de nieuwe
inrichting is een voorlopig ontwerp
gemaakt. Het plan is in twee stukken
verdeeld: het westelijk deel tussen
Heemsteedse Dreef en Wagnerkade
en het oostelijk deel tussen Wagnerkade
en Händellaan. U kunt op het plan
reageren tot 13 juli 2009. Dit kan onder
meer tijdens de inloopavond op
woensdag 17 juni.

Inloopochtend
burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van
harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen
bij burgemeester Marianne Heeremans
in het raadhuis. Vrijdag 5 juni kunt u van
10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus
zonder afspraak, om van gedachten te
wisselen met de burgemeester over
ontwikkelingen in Heemstede.

HeemstedeMail

Gedeelte Heemsteedse
Dreef-Wagnerkade

HeemstedeMail is de gratis berich-

Op dit wegdeel blijven de huidige beeldbepalende platanen en de aanwezige parkeerplaatsen. Deze uitgangspunten beperken de mogelijkheden voor de herinrichting
aan dit deel van de weg.
verder zie pagina 2.

abonnee via www.heemstede.nl

tenservice van de gemeente. Word
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

HeemstedeNieuws
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Nieuw in het plan zijn:
- Een verhoogd fietspad tussen de rijbaan
en de parkeerstrook. Dit fietspad is voor
parkerende auto’s te kruisen door het toepassen van een schuine overrijdbare trottoirband (hoogte ca. 5 centimeter).
Het fietspad krijgt een breedte van 2.25
meter en wordt voorzien van rood asfalt.
- De rijbaan krijgt een breedte van 7.00
meter. In het midden van de rijbaan komt
conform de richtlijnen van 'Duurzaam
Veilig' een dubbele onderbroken asstreep. De rijbaan wordt hiermee aanzienlijk smaller dan de huidige rijbaan en zal
niet meer uitnodigen tot hoge snelheden.
- De parkeerplaatsen tussen de bomen en het
trottoir achter de bomen blijven aanwezig.
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en fietspad gerealiseerd. Deze blijven
grotendeels op de huidige locaties liggen.
De oversteekplaats bij de Wagnerkade zal
door de bredere middenberm meer ruimte
bieden aan fietsers en voetgangers.

Reageren op de plannen
Het herinrichtingsplan ligt tijdens de
openingstijden ter inzage in het raadhuis.
Ook kunt u een digitale versie van de
tekening downloaden op de gemeentelijke
website www.heemstede.nl. U kunt tot
13 juli 2009 reageren op de plannen.
Dat kan door een schriftelijke reactie te
sturen naar: Gemeente Heemstede,
t.a.v. afdeling Voorbereiding Openbare
Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
U kunt ook mondeling reageren tijdens de
inloopavond op 17 juni.

Gedeelte
Wagnerkade-Händellaan

Inloopavond:

Op dit gedeelte wordt het reeds vastgestelde
ontwerp fase I (tussen Händellaan en
Schouwbroekerbrug) voortgezet. Dit betekent het versmallen van de rijbanen tot 3.5
meter en het aanleggen van een brede
middenberm en brede zijbermen. De bestaande bomen wijken hier en worden vervangen door drie rijen platanen, zowel in
de zijbermen als in de middenberm.
Hierdoor wordt de César Francklaan over
de hele lengte een laan met platanen. Voor
het langzaam verkeer worden een voetpad

17 juni 19.30-21.00 uur
Op woensdag 17 juni is er een inloopavond over het voorlopig ontwerp César
Francklaan. Tussen 19.30 en 21.00 uur
kunt u het plan bekijken, hierbij uitleg krijgen en kunt u reageren. Bij een
inloopavond kunt u vrij binnenlopen op het
tijdstip dat u het best uitkomt.
Locatie:
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.
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Bestemmingsplannen in
commissie Ruimte
De gemeente werkt aan het actualiseren van de bestaande bestemmingsplannen.
Voor een aantal nieuwe bestemmingsplannen zijn de hoofdlijnen opgesteld: ‘Centrum
en omgeving’, ‘Woonwijken Zuidoost’, ‘Woonwijken Zuidwest’, ‘Woonwijken Noordoost’
en ‘Bedrijventerreinen’. Deze hoofdlijnen worden door het college van B&W aan de
commissie Ruimte voorgelegd. De commissie Ruimte bespreekt dit in haar vergadering
van maandag 8 juni (aanvang 20.00 uur).
Hierna zal de gemeente medio juni de belangrijkste beleidsvoornemens voor deze
gebieden breed bekendmaken via HeemstedeNieuws en de gemeentelijke website
www.heemstede.nl.

Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg
- Tot half juni 2009: vervangen van gasleidingen en leggen elektraleiding aan de westzijde van de Binnenweg, tussen HEMA en ING-bank. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door Joulz, onderdeel van Eneco Energie. Joulz gebruikt het Julianaplein
als opslaglocatie.
- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot
circa 5 juni 2009 is de Zandvaartkade en Binnenweg tot aan laad/loslocatie Dekamarkt
afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen langs
het werkgebied.
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld.
Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project
‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Johan Wagenaarlaan
Van 8 tot en met 12 juni 2009 wordt de Johan Wagenaarlaan, ter hoogte van de Bernard
Zweerslaan, afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor de
uitvoering van rioleringswerkzaamheden. Doorgaand autoverkeer en openbaar vervoer
wordt omgeleid via de Heemsteedse Dreef en César Francklaan. Bewoners van de aangrenzende woonwijken hebben een brief over de afsluiting ontvangen.

Cruquiusweg, van Nijverheidsweg tot Wipperplein
Tot half juni 2009 is de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg, tussen
Nijverheidsweg en Wipperplein, afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is noodzakelijk
voor de uitvoering van rioleringswerkzaamheden in het gebied. Fietsverkeer wordt
omgeleid via de Nijverheidsweg, Van den Eijndekade en Heemsteedse Dreef.
In verband met de realisatie van een tijdelijke doorgang voor hulpdiensten op de
kruising Nijverheidsweg - noordelijke parallelweg Cruquiusweg, wordt het verkeer op de
hoofdrijbaan van de Cruquiusweg naar één rijbaan geleid. Autoverkeer komende vanuit
Hoofddorp moet rekening houden met enige vertraging.

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan

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

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

Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Op dit
moment wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Mozartkade en de Diepenbrocklaan. De kruising Bernard Zweerslaan/Diepenbrocklaan is afgesloten voor alle
verkeer.

Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/Vondelkade
Tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/
Vondelkade de bestrating van de wegen en trottoirs hersteld.
Het herstel gebeurt in drie fasen: tot begin juni: Roemer Visscherplein tussen
de Camphuysenlaan en Vondelkade; maand juni: Camphuysenlaan; maand juli:
Vondelkade. Per fase wordt het werkgebied met wegafzettingen en verkeersborden
aangegeven.
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Verkiezing Europees Parlement 2009
Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus. Dit keer worden de leden voor het Europees
Parlement gekozen. Omdat onder andere de Kieswet op een aantal belangrijke punten is
aangepast, willen wij u op de hoogte brengen van voor u belangrijke wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer met stemmachines gestemd mag worden.
Dit betekent dat er weer met stembiljetten en het klassieke rode potlood gestemd moet
worden. Wat betekent dat voor u? Mogelijk moet u wat langer wachten dan u gewend was.
Want het proces van het uitbrengen van de stem duurt langer. Het zal voor velen van u
wennen zijn en wellicht gaat u voor de eerste keer stemmen met het rode potlood. Want de
gemeente Heemstede heeft al sinds het begin van de jaren 90 gebruikgemaakt van de
stemmachine. Mocht u vragen hebben over de nieuwe manier van stemmen, dan kunnen
de stembureauleden u straks in het stembureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau
De gemeente Heemstede doet ook bij deze komende verkiezing mee aan het ‘Stemmen in
een willekeurig stembureau’. Dit betekent dat u ook deze keer in elk stembureau naar keuze
in Heemstede kunt stemmen.

Geldig legitimatiebewijs verplicht
Let op, in de wet is nu een identificatieplicht opgenomen. Deze houdt in dat u samen
met uw stempas verplicht een geldig legitimatiebewijs moet tonen. Houdt u daar rekening
mee!
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Raadsbesluiten 28 mei 2009
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden
- Nadere uitwerking oplossen knelpunten sportaccommodaties
voorstel geamendeerd door CDA, D66, HBB en NH
toegevoegd wordt een besluit over verlichting tennispark Groenendaal
Amendement aangenomen met 18 stemmen voor en 3 tegen
voor: VVD, CDA, D66, HBB, NH, PvdA
tegen: GroenLinks
voorstel aangenomen met 18 stemmen voor en 3 tegen
voor: VVD, CDA, D66, HBB, NH, PvdA
tegen: GroenLinks
- Jaarrekening 2008
Voorstel aangenomen met 18 stemmen voor en 3 tegen
voor: VVD, CDA, D66, HBB, NH, PvdA
tegen: GroenLinks
- Vaststelling beleidsregels BIBOB
conform het voorstel wordt besloten
- Jaarverslag en jaarrekening Paswerk 2008
conform het voorstel wordt besloten

U moet zelfstandig kunnen stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt bij het
stemmen. Mogelijk heeft in het verleden iemand u geholpen met het drukken op de juiste
knoppen, omdat u er misschien niet zelf bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor u
was. Nu moet u alleen het stemhokje ingaan om te stemmen. Verschillende stemlokalen
zijn toegankelijk voor rolstoelen. Daarnaast is het ook mogelijk om het tafelblad van het
stemhokje te verlagen, zodat u eventueel zittend in een rolstoel uw keuze kunt aangeven.

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via
http://heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf de
maandag na de raadsvergadering. Een beknopt verslag en een lijst met toezeggingen volgt
later die week. Via de website zijn overigens ook alle raadsvoorstellen, amendementen en
moties in te zien.

Meldpunt overlast

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Publiekszaken, tel. (023) 548 56 47 of 548 56 48.

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

Mobiel stembureau
Het college van Heemstede heeft voor de verkiezing van de Nederlandse leden van
het Europees Parlement op 4 juni 2009 de volgende locaties voor het mobiele stembureau
aangewezen:
Kennermerduin
Burghave

: 10.00-11.00 uur;
: 15.00-16.00 uur.

Wij willen u er op wijzen, dat u bij het stemmen uw stempas én een
geldig legitimatie bewijs mee moet nemen. Zonder stempas en geldig
legitimatiebewijs kunt u niet stemmen!

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2009
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede hebben in hun vergadering
van 14 april 2009 de leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2009 vastgesteld.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
Meer informatie
Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid, telefoon (023) 512 60 21. De leidraad kunt u inzien in het raadhuis van
de gemeente Heemstede aan het Raadhuisplein 1 of bij Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.
Bij de gemeente Heemstede kunnen afschriften van de leidraad, tegen betaling van leges
worden aangevraagd.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze
tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.114
2009.115
2009.116
2009.117
2009.118
2009.119
2009.120
2009.121

het plaatsen van een berging
het uitbreiden van een woonhuis en doorbreken
muur begane grond
het plaatsen van een tuinmuur
het uitbreiden van een woonhuis
het veranderen van een vlonder en aanbrengen
damwand t.b.v. grondkering
het veranderen van een vlonder en aanbrengen
damwand t.b.v grondkering
het plaatsen van 2 naamborden bij het
gezondheidscentrum ZOED
het veranderen van een vlonder en aanbrengen
damwand t.b.v. grondkering

- Bronsteeweg 82
- Javalaan 35
-N.K.J. van Waasplein 9
-Heemsteedse Dreef 45
-Jan van Gentlaan 2
- Kraanvogellaan 22
- Frieslandlaan 35-37
- Jan van Gentlaan 13

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2009.028

het uitbreiden van een woonhuis

- Orchideeënlaan 26

Aanvragen sloopvergunning
2009.923
2009.924

het verwijderen van asbest
het verwijderen van asbesthoudende materialen

- Eikenlaan 30-32
- Zandvoortselaan 84

H E E M S T E D E
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De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij
de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan
2009.114

het plaatsen van een berging

- Bronsteeweg 82

Het verzoek ligt vanaf 4 juni 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Agenda's
Vergadering commissie Ruimte

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 29 mei 2009)
2009.069
2009.103
2009.104
2009.107

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
het vernieuwen van een schuur

- Jan van den Bergstraat 77
- J. Dixlaan 24
- Hunzelaan 17
- Jozef Israëlsplein 5

Verleende sloopvergunning (verzonden 29 mei 2009)
2009.913

het verwijderen van het dak van de schuur
naast het Witte Huis

- Achterweg 5

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 29 mei 2009)
2008.093

nieuwbouw 15 woningen en 28 appartementen

- Johan Wagenaarlaan 72-74

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoe¬zicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunningen en ontheffing
bestemmingsplan (verzonden 29 mei 2009)
2009.013
2009.035

het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Jan van den Bergstraat 85
het plaatsen van een erfafscheiding
- J.C. van Oostzanenlaan 10

Verleende reguliere bouwvergunningen
en ontheffing bestemmingsplan (verzonden 29 mei 2009)
2008.163
2008.348
2009.015
2009.021

het uitbreiden van het bestaande winkelpand,
- Cloosterlaan 2
nieuwbouw winkel en inpandig verbouwen woonhuis
het vergroten van een dakkapel op het voordakvlak - Johannes Vermeerstraat 7
en uitbreiden woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
- Constantijn Huygenslaan 8
het uitbreiden van een woonhuis en
- Rijnlaan 35
plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 8 juni a.s. in het
gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Projectbesluit bestemmingsplan ‘Indische wijk’ voor bouwplan Cloosterweg 5-9 (A-stuk)
- Grenscorrectie Heemstede-Bloemendaal (A-stuk)
- Startnotitie Structuurvisie Heemstede (A-stuk)
- Herenweg 57-59, ontheffing bestemmingsplan bedrijfspand (B-stuk)
- Actieplan geluid in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai (B-stuk)
- Bekendmaking uitgangspunten bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’, ‘Woonwijken
Zuid en West’ en ‘Woonwijken Noordoost’ (B-stuk)
- Bekendmaking voorbereiding en uitgangspunten bestemmingsplan ‘Centrum en
omgeving’ (B-stuk)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 9 juni a.s. in
het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Wijziging van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs (A-stuk)
- Verbetering dienstverlening bibliotheek Heemstede (B-stuk)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 10 juni a.s. in
het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Kadernota 2009 (A-stuk)
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2013 (A-stuk)
- Jaarrekening 2008 en begroting 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (A-stuk)
- Verordening winkeltijden Heemstede (B-stuk)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over het
spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
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Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

Mooie prijs voor Kaashuis Tromp
Heemstede - Dinsdag 26 mei
is Petra Captein van kaashuis
Tromp eerste geworden van het
13e Franse Kaas Keur Concours.
Het ‘Guilde des Maîtres Fromagers aux Pays-Bas’ organiseerde
op 21 april in restaurant De lage

vuurse het 13e FKKC. Daar hebben ca. 180 deelnemers 12 geselecteerde Franse kaassoorten
‘blind’ geproefd en beoordeeld
op naam, melksoort, melkbehandeling, vetgehalte, smaak en
kwaliteit.

Werelddans organiseert slotbal
Regio - ORO, Vereniging voor
werelddans organiseert op zaterdag 6 juni een slotinstuif Internationale dans in het HZW
gebouw aan de Kamerling Onnesstraat.
Om 18.00 gaat het jeugdbal onder leiding van Sara Damen van
start. De jeugd heeft het laatste jaar een enorme groei gemaakt naar 50 jeugdleden! Sara zorgt voor een gevarieerd
dansaanbod voor de jeugd. Tijdens de instuif zullen veel van
de aangeleerde dansen terugkomen die met de grote groep
gedanst worden. Buiten eigen
leden kan iedereen tussen 5 en
17 jaar mee komen dansen. (Entree 3 euro)
Om 19.30 is er een dansend diner. Voor en door deelnemers

wordt een koud buffet opgesteld. Iedereen die iets te eten
meeneemt kan mee-eten. Tijdens het eten zullen de jeugdleden van ORO een presentatie
geven van de dansen die zij geleerd hebben in het afgelopen
seizoen.
Na een kleine pauze begint om
20.30 de Instuif Internationaal
voor alle werelddans-liefhebbers uit Haarlem en omgeving.
Dansdocent Harrie van Parera
zal de avond leiden en er zal volop gedanst worden.
ORO, Vereniging voor Werelddans, biedt werelddans voor zowel jeugd als volwassenen. Iedere werkdag is er een OROdansgroep actief in Haarlem.
Voor meer informatie www.orodans.nl of info@orodans.nl

Het Guilde des Maîtres Fromagers aux Pays-Bas is een vereniging die tot doel heeft het
gebruik van Franse kaas in de
meest brede zin te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken
door het geven van voorlichting op velerlei wijze over Franse kaas.
Op 26 mei was de prijsuitreiking
voor de eerste, tweede en derde
plaats. De eerste prijs met 290
punten ging naar Petra Captein
van Kaashuis Tromp in Heemstede.
Petra won met een ruime overwinning van 25 punten op de
tweede plaats.
Frank, haar man, deed ook mee
en eindigde op de 8e plaats.
Samen staan ze aan de top.
Kaashuis Tromp verkoopt een
prachtig assortiment Hollandse
en Buitenlandse kazen. En natuurlijk staan de komende weken Franse kazen op de proefplank!

Open Podium tijdens Feestweek
Bennebroek - Vrijdag 12 juni
wordt er op de Geitewei in Bennebroek een ‘Open Podium’ georganiseerd. Van 16.00 tot 18.00
uur staat er een podium waar
iedereen mag optreden. Jong
en oud, alleen of in een groep.
Playbacken, live zingen, goochelen, een instrument bespelen,

een mop vertellen of een dansuitvoering, alles mag!
Er is een jury aanwezig en ook
het publiek mag stemmen via
stembussen op het veld. Uiteraard zijn er weer leuke prijzen
te winnen. Als je mee wilt doen,
meld je dan aan op www.bennebroeksefeestweek.nl

