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Zomerse attracties in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 12 
juni organiseert winkeliersver-
eniging WCH de Dag van de 
levende beelden op de Binnen-
weg en in de Raadhuisstraat.
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur 
zijn er op verschillende plekken 
levende beelden te bezichtigen.
Vorig jaar organiseerde WCH 
dit festijn voor de eerste keer 
tijdens de heropening van de 

Binnenweg toen de eerste fa-
se werd opgeleverd, in okto-
ber 2009. En nu zijn de Levende 
beelden weer terug, maar dan in 
een zomerse setting.
Jong en oud kunnen o.a. genie-
ten van de heilige Franciscus, 
Mariken van Nimwegen, een 
turfschipper, de ontdekkingsrei-
ziger, een bronzen Schoone en
een pater.

Als bezoeker kunt u ook oog in 
oog komen met STRUZZO, een 
triomfantelijke struisvogel. Het 
kleurrijk, komische beest op 
lollig lange poten lonkt naar 
iedereen in het publiek. Hij 
knipoogt hier, hij knuffelt daar 
en verovert alle harten. Een 
erg aanlokkelijke dame zit op 
zijn rug. Iedereen vergaapt zich 
graag aan dit koddige koppeltje. 
maar waar komt die zweem van 
geheimzinnigheid vandaan?
Verder zullen nog de meeste ex-
travagante steltlopers de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat be-
wandelen. Neem je fotocamera 
mee, want het wordt een groot 
feest in de Raadhuisstraat en op 
de Binnenweg.
In het weekend van 11 en 12 
september zal de opening van 
de Binnenweg gevierd worden.
Met een paar spectaculaire 
verrassingen, waaronder een 
groots reuzenrad en met op zon-
dag 12 september een grootse 
jaarmarkt met ruim 400 kramen.
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Wilhelminaplein WK-ready
Heemstede – Nog maar een 
paar dagen is Nederland ver-
wijderd van de eerste voetbal-
wedstrijd waarin punten kun-
nen worden gescoord. Dene-
marken staat als eerste op het 
‘menu’ van Oranje en deze pot 
gaat maandag 14 juni, 13.30 uur 
van start. Het WK in Zuid-Afrika 
start al eerder, op vrijdag 11 juni. 
Zo zoetjesaan kleurt Nederland 

oranje, in de media maar ook in 
winkels, aan de gevels van wo-
ningen en op auto’s. Vlaggetjes 
en bont of juist subtiel aange-
brachte oranje items zijn in eta-
lages te zien en op school ‘doen’ 
ze er ook aan. Je ontkomt er niet 
aan: de oranjegekte. De één laat 
het gelaten over zich heen gaan 
of vindt het eigenlijk wel leuk, de 
ander stoort zich eraan. Feit is 

wel dat zelfs de meest nuchte-
re Hollander toch stiekem wel op 
een succesje voor Oranje hoopt... 
We zullen het zien! Bent u al WK-
ready? Het Wilhelminaplein wel, 
getuige bijgaande foto.
De overige twee wedstrijden 
waarin Oranje van zich laat zien 
zijn: 19 juni, 13.30 uur: Neder-
land - Japan en 24 juni, 20.30 
uur: Kameroen - Nederland. 

Activiteitenseizoen van start...
Heemstede – De Kunstmarkt in 
de Jan van Goyenstraat afgelo-
pen zondag was weer een schot 
in de roos. Gemoedelijk en ont-
spannen over de ‘laan’ wan-
delend en op de koop toe nog 
van kunst genieten maakt deze 
markt toch elkaar weer tot een 
mooi sociaal evenement. Daar 
zijn er meerdere van in en om 
Heemstede. Er is altijd wat te 
doen. Uiteraard pikt de Heem-
steder dat op en deze krant wil 
zoveel mogelijk activiteiten en 

festiviteiten voor u aankondigen. 
Alles dat plaats heeft in Heem-
stede en Bennebroek kunt u so-
wieso in deze krant lezen. Maar 
ook wordt u attent gemaakt op 
exposities, shows, lezingen e.d 
op cultureel gebied die net bui-
ten het verspreidingsgebied 
plaatsvinden. Zie daarvoor de 
agendapagina in deze krant, ge-
heel in een nieuw jasje. Heeft 
u iets aan te kondigen, laat het 
dan weten via: redactie@heem-
steder.nl Of bel: 0297-368671.

óók elke week op
www.heemsteder.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Heemstede - De Rode Paar-
denkastanje is een kruising tus-
sen de Witte Paardenkastanje en 
de Rode Pavia uit Noord-Ameri-
ka. Om de sierwaarde wordt de 
boom veel aangeplant in Europa 
in parken en tuinen. De maxima-
le hoogte is ongeveer 20 meter. 
De boom bloeit later dat de Witte 
Paardenkastanje, omstreeks half 
mei. De cultivars worden vege-
tatief vermeerderd door enten of 
oculeren op de onderstam van 
de Witte Paardenkastanje. De 
cultivar Plantierensis van de Ro-
de Paardenkastanje geeft echter 
geen kastanjes.
Foto (Herenweg Heemstede) en 
tekst: Corrien Visser, Heemstede.

Gemeentelijke bezuinigingen krijgen vorm
Heemstede - In lijn met de ver-
wachtingen ontkomt ook Heem-
stede niet aan bezuinigingen en 
daarom heeft het Collegebestuur 
een voorzet gemaakt ter bespre-
king in de gemeenteraad.
Heemstede stevent in 2014 af op 
een tekort van 1,9 miljoen euro. 
Er liggen nu voorstellen dit te-
kort weg te werken door bezui-
nigingen en verhoging van de 
inkomsten.

Toch nog nieuw beleid
Ondanks de noodzaak tot bezui-
nigen wordt er ook nog nieuw 
beleid ontwikkeld en het is af-
wachten of de raad daarmee 
akkoord gaat. Zo wordt onder 
anderen voorgesteld te inves-
teren in een basisadministratie 
topografie, nieuwe beschoei-
ing langs de Ringvaart, het op-
stellen van een baggerplan, een 
nieuwe brug bij de Vijheidsdreef 
en het vervangen van de soft-
ware burgerzaken en het kassa-
systeem. Naast verschillend be-
amers meent het bestuur dat er 
ook verschillende softwarepak-
ketten aan vervanging toe zijn. 
De komende jaren gaat er onge-
veer 100.000 euro geïnvesteerd 
worden in applicatiebeheer, 
software en onderhoud van ge-
automatiseerde systemen. In 
2014 krijgen de raadsleden 
nieuwe laptops en wil men, de 
dan zes jaar oude, telefooncen-
trale vervangen. Nog niet uitge-
voerde werken uit voorgaande 
jaren met een te investeren be-
drag van 613.000 euro wil men 
in 2010 alsnog gaan uitvoeren. 
Investeringen ter grote van bij-
na 5 miljoen euro worden door-
geschoven van 2010 naar 2011 
en later.

Parkeren, hondenbelasting, 
subsidies en bouwen duurder
De instellingen die subsidie ont-
vangen hebben jaren geprofi-
teerd van de beschikbaarheid 
aan voldoende middelen. Nu er 

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.

Overgave
Laat me

laat me mijn eigen
leven leiden

laat me
laat me struikelen

als dat moet

laat me
laat me mijn eigen 

fouten maken

laat me
ze geven inzicht

en moed

laat me
laat me mijn

eigen grootsheid PRIJZEN

laat me
mijn ziel weet

hoe je dat doet.
Ada Lodder

Dichtstorten
bezuinigingen noodzakelijk zijn 
wil het college deze één op één 
toepassen op deze instellingen. 
De verenigingen en instellingen 
zijn al enige tijd op de hoogte dat 
dit staat te gebeuren en hebben 
dus al maatregelen kunnen tref-
fen om de tering naar de nering 
te zetten. Toch zal er traditiege-
touw uit deze hoek nog wel eni-
ge oppositie komen.
Het gemeentebestuur zet in op 
een verhoging van de honden-
belasting met 10%.
De bouwleges gaan naar 2,7% 
van de bouwsom. Daar staat te-
genover dat het bouwen vanaf 
oktober 2010 aan minder ver-
gunningen onderhevig is.
Voor het parkeren wil het ge-
meentebestuur de prijs verho-
gen van 1 euro per uur nu, naar 
2 euro per uur in 2014. Een par-
keervergunning wordt op ter-
mijn 10% duurder. In 2011 zal de 
opbrengst uit parkeren en ver-
gunningen oplopen tot 1 miljoen 
euro.

Waar wordt nog meer geld 
gevonden
De afvalstoffen heffing is niet 
kostendekkend. In 2011 wil het 
bestuur dit rechttrekken door 
het tarief met 5% te verhogen. 
Het OZB tarief gaat met 2% om-
hoog gelijk aan de inflatie en 
de rioolheffing met 0,6 % Voor 
een gemiddelde eigen woning 
gaat men zo 2,8% meer beta-
len. Er zullen drie gemeentelijke 
woningen worden verkocht als-
ook de grond nabij de Cruqui-
ushaven en eventueel het bibli-
otheekgebouw.
Veel geld van de gemeente zit in 
de reserves met een bepaalde 
bestemming. Er wordt gekeken 
of deze nog aan de doelstelling 
voldoen en er zal vooruitlopend 
op de uitkomst al in 2011 52.000 
vrijvallen.

Nog te overwegen
De volgende voorstellen zijn niet 

meegenomen in de bezuinigin-
gen, maar de raad wordt ge-
vraagd daar richting aan te ge-
ven. Afschaffen subsidie Comité  
Nationale Feestdagen, vermin-
deren van het minimabeleid, het 
stoppen met de papierenversie 
van het Heemstede Nieuws, het 
schrappen van investeringen in 
nieuwe communicatie. Ook kan 
gedacht worden aan het opzeg-
gen van de overeenkomst met 
Paswerk bij het schoonhouden 
van de openbare ruimte, het on-
derhoudsniveau verlagen, ro-
zenperkjes vervangen door gras, 
het afschaffen van de kerstpak-
ketten en het afschaffen van de 
welstandscommissie.
Tenslotte staan de huurtarieven 
voor de sportaccommodaties en 
het extra verhogen van het OZB 
tarief in de lijst met voorstellen 
waarover nog niet is besloten.

Ten slotte
De doorsnee burger zal niet 
snel de honderden pagina’s van 
de begroting en de jaarstukken 
willen doornemen. Zou deze dat 
wel doen dan komt hij of zij mis-
schien tot andere keuzes. Poli-
tiek is nu eenmaal het maken 
van keuzes en de burgers kun-
nen via de raadsleden hun in-
vloed aanwenden om de keuzes 
te beïnvloeden.
Het voorgaande artikel is ver-
re van volledig en bevat slechts 
de meest in het oogspringende 
onderwerpen. Zo is het bijvoor-
beeld niet onbelangrijk dat het 
dividend dat de gemeente ont-
vangt sterk kan wijzigen als de 
resultaten van de ondernemin-
gen waarin wordt deelgenomen 
achterblijven.
In de commissie vergadering 
van 14 juni staat deze kaderno-
ta op de agenda en het besluit, 
met daar in de wijzigingen door 
de raadsfracties, wordt geno-
men in de raadsvergadering van 
24 juni.
Eric van Westerloo

Rode Paardenkastanje geeft geen kastanjes...
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR WIJKEN IN
hEEMstEdE EN
BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

Vaders…
Heemstede - Vrijdag 11 en za-
terdag 12 juni wordt in Thea-
ter de Luifel te Heemstede het 
toneelstuk ‘Vaders’ opgevoerd 
door Toneelvereniging Alber-
dingk Thijm. Haye van der Hey-
den schreef het stuk.
Kaarten à 12,50 zijn te bestellen 
via: thijmgroep@gmail.com of 
telefoon: 06-43544556.
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Samen met Praktijk Irma Hoen
Kiest u voor échte 
ontspanning deze zomer? 
Heemstede - De zomer staat 
voor veel mensen voor ontspan-
ning, meer ruimte en minder 
moeten. In de praktijk voor kine-
siologie van Irma Hoen melden 
zich geregeld mensen die zich 
erover verbazen dat de rust en 
ruimte van de zomer hen geen 
goed doet. Ze ervaren fysiek 
en emotioneel allerlei klachten 
waardoor niet zelden relaties 
onder druk komen te staan. De 
verandering in het dagelijkse rit-
me en in het toenemend aantal 
zonuren kan blijkbaar op onver-
klaarbare wijze allerlei onbalans 
veroorzaken.  

Irma Hoen: “Als kinesioloog werk 
ik o.a.met behulp van manue-
le spiertesten. Hiermee wordt 
de oorzaak van klachten ach-
terhaald. Vaak blijkt dat de ‘trig-
ger’ van klachten in het heden 
oude pijn of angst uit het ver-
leden aanraakt. Gedurende het 
behandeltraject in mijn prak-
tijk ontdekken mensen de oor-
sprong van hun oude negatie-
ve gevoelens. Oude, belemme-
rende overtuigingen spelen daar 
vaak een rol bij.  

Een mens kan de gegevenheden 
uit zijn verleden niet veranderen. 
Echter door er aandacht aan te 
geven en dit waar mogelijk met  
kinesiologische correcties te on-

dersteunen, komen die gege-
venheden in een heel ander ge-
voelsdaglicht te staan. Dat geeft 
innerlijke ruimte om nieuwe, ei-
gen  keuzes te maken. De uiter-
lijke ruimte van de zomer wordt 
daardoor met blijheid ervaren.”

In de praktijk van Irma Hoen zijn 
mensen van allerlei leeftijden 
welkom.
Wellicht is het voor u ook een 
idee om te besluiten dat het nú 
tijd is om de zomer eens anders 
te gaan beleven….een zomer die 
gebaseerd is op ruimte en keu-
zes van het hart! 
Meer informatie? 
Bel 06-38618056 of kijk op  
www.irmahoen.nl

Alles voor uw viervoeter 
bij Carmani

Heemstede – Carmani aan de 
Raadhuisstraat 62 te Heemste-
de is, zoals u vorige week hebt 
kunnen lezen in de Heemste-
der, uitgebreid met een trim-
salon. Goed nieuws voor ei-
genaren Marieke en Caroli-
ne, die al vele hondenbaasjes 

tot hun klanten mogen reke-
nen. De winkel is na een jaar 
al een begrip geworden in 
Heemstede! Nog even het te-
lefoonnummer van dé zaak op 
gebied van honden en acces-
soires voor uw lieve viervoeter: 
023 – 5471409. 

ABN AMRO en Fortis Bank Nederland 
onder één dak in Haarlem
Regio - Het kantoor van Fortis 
Bank Nederland aan het Hout-
plein 7-9 is per 2 juni verhuisd 
naar het ABN AMRO-kantoor 
aan het verderop gelegen Hout-
plein 47 in Haarlem. Hiermee 
is de eerste stap gezet naar de 
fysieke integratie van de twee 
banken. Fortis-klanten zijn door 
hun bank persoonlijk ingelicht 
over het samengaan. Zij behou-
den hun eigen rekeningnum-
mer, bankpas en pincode. Vanaf 
deze maand wordt de integratie 
ook zichtbaar in het straatbeeld. 
Op de gevel is dan voortaan al-
leen het ABN AMRO logo nog 
te zien.

Er is gekozen voor geleidelijke 
verandering. Bijvoorbeeld door 

de zogeheten Twinning (two-
in-one). Dat betekent dat er in 
de ABN AMRO-vestigingen een 
speciale balie komt waar klan-
ten van Fortis Bank Nederland 
voorlopig terecht kunnen.

Wijzigingen voor klanten
Klanten kunnen vanaf nu aan 
het kantoor op het Houtplein 
47 terecht waar het pand om-
gebouwd wordt tot een kantoor 
dat onderdak biedt aan zowel 
ABN AMRO als Fortis Bank Ne-
derland. Het kantoor is open op 
maandag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op dinsdag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur.
Bij het kantoor zijn meer geld-
automaten en is er een multi-
functionele geldautomaat aan-

wezig, waar je biljetten kan op-
nemen en storten. Ook is er een 
muntuitgifte en -inname appa-
raat en is een sealbag automaat 
aanwezig voor het storten van 
contant geld. Daarnaast kunnen 
bestellingen boven de 10.000 
euro worden gedaan.
Op de oude locatie verdwijnen 
de geldautomaten.

Landelijke integratie
In totaal worden 150 vestigingen 
van ABN AMRO en Fortis Bank 
Nederland samengevoegd.
Voor Fortis-klanten betekent dit 
een forse toename in het aantal
vestigingen: van 150 naar ruim 
500 vestigingen.
Voor ABN AMRO-klanten blijft 
het aantal vestigingen gelijk 

Lions helpen leerlingen 
Sancta Maria bij solliciteren
Heemstede - Manager worden 
willen de havisten van Sancta 
Maria allemaal, maar hoe word 
je nou manager? De Lionsclub 
Heemstede-Bennebroek be-
dacht een sollicitatieproject om 
leerlingen bekend te maken met 
het schrijven van sollicitatie-
brieven en het voeren van sol-
licitatiegesprekken. Eddie Ver-
vloet die de activiteiten bij de 
Lions  regelt, had samen met 
de leerkrachten Mirjam Meine-
ma en Gijs Jonkers het project 
goed voorbereid. De Lionsclub 
leverde de ervaring op het ter-
rein van personeelszaken in het 
maatschappelijk en bedrijfsle-
ven. Frans Tegel, bedrijfspsycho-
loog, en Gerhard Caubo, socio-
loog hielpen de leerlingen van 
h4c van Santa Maria met aan 
te geven hoe je een sollicitatie-
brief schrijft, een CV opstelt en 
je voorbereidt op een gesprek. 
Voor de klas h4c een unieke ge-

legenheid om met ervaren men-
sen uit het bedrijfsleven te oefe-
nen met een sollicitatiegesprek. 
Dertien leerlingen hadden  brie-
ven geschreven naar functies 
als Makelaar OG, Assistent Ho-
telmanager, Journalist regio-
naal nieuws, Adviseur Planning 
&Control, Webredacteur van een 
Jongerenomroep en Traffic Ma-
nager.  Tijdens de lessen Neder-
lands en de mentorles werden 
de sollicitatiebrieven geschre-
ven. De leerlingen hadden ei-
genlijk geen idee wat managen 
inhoudt. Pas bij de confronta-
tie met personeelsadvertenties 
en functie-eisen kwam er een 
beetje duidelijkheid waarover 
het ging. Dan komt aan de or-
de waar je plaats is in een orga-
nisatie, aan welke functie-eisen 
en competentie je moet voldoen, 
welke affiniteit je moet hebben 
met de baan die je ambieert. De 
leerlingen, leraren en lions von-

den het project een succes en 
hebben er allemaal van geleerd. 
De pizza smaakte na afloop op 
het schoolplein heerlijk en ont-
spannen.  Voor de president van 
de Lionsclub Heemstede-Ben-
nebroek, de architectuurhistori-
cus Michel Bakker, was het voe-
ren van sollicitatiegesprekken 
met leerlingen een verrassende 
ervaring. Personeelzaken is toch 
heel wat anders dan oude ker-
ken overzee bekijken, betasten 
en beschrijven.
Voor Bakker is 2010 toch al een 
bijzonder jaar want de Lions 
hebben in het vroege voorjaar  
de zorgboerderij Zebra in Vo-
gelenzang helpen opknappen, 
nu dit sollicitatieproject, de re-
gatta van deze week. Hij heeft 
nog meer plannen waar hij de 
kennis en ervaring van de Lions 
leden kan inzetten voor goede 
doelen. 
Ton van den Brink

Klas 4 Havo van Sancta Maria met de Lions Heemstede-Bennebroek.

en wordt de service verder uit-
gebreid. Bij de juridische fu-
sie (tweede helft 2010) wordt 
het startsein gegeven voor de 
laatste fase, namelijk het mi-
greren van klanten uit de syste-

men van Fortis naar ABN AMRO. 
Voor het einde van dit jaar is de 
samenvoeging dan een feit.
Klanten kunnen voor meer infor-
matie ook terecht op www.ab-
namro.nl/fusie.



Heemstede - ‘JARIG’ was de 
titel van het SBH-verenigings-
concert dat afgelopen zaterdag 
plaatsvond in de aula van Colle-
ge Hageveld. En een feest is het 
geworden. 
Voor het eerst stond de jubile-
rende Teisterband (15 jaar!) in 
het hoofdprogramma. Onder het 
strakke ritme van de slagwerkers 
werd de band per instrument-
groep voorgesteld door maes-
tro Bert Steinmann, al vanaf de 
oprichting de grote leider van 
het herenorkest. In een set van 
tien stukken liet de Teisterband 
vervolgens horen hoe het orkest 

zich in de jaren heeft ontwikkeld 
van een kleine  groep van enigs-
zins schuchtere muzikanten tot 
een goed geolied feestorkest 
van vijftig musicerende mannen. 
Het plezier straalde van het op-
treden af en de heren werden na 
het laatste nummer, Dixie Char-
lie, terecht luid toegejuicht. 
Na de pauze was het de beurt 
aan het Heemsteeds Jeugdor-
kest met dirigent Hedwig Jurri-
us die het orkest met vaste hand 
leiding gaf. De bezetting van dit 
orkest had vorig jaar nogal te 
lijden gehad onder het vertrek 
van enkele kinderen; de mid-
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Corrie van Diemen (auteur), Irene de Graaf (gynaecoloog Spaarne), 
Dirk van ’t Hof en burgemeester Theo Weterings van Haarlemmer-
meer.

Massaal afscheid van dokter Dirk
Heemstede - Het afscheid van 
dr. Dirk van ´t Hof, afgelopen za-
terdag in Claus Event Center in 
in Hoofddorp, bracht zoveel be-
zoekers op de been dat de men-
sen vanaf de brandweerkazer-
ne in de file terechtkwamen. Dr. 
Dirk van ´t Hof, bekend en zeer 
geliefd gynaecoloog van het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp, nam na ruim 40 jaar af-
scheid van zijn collega´s en pa-
tiënten. En niet zomaar.
De ochtend van 5 juni werd Van 
’t Hof, aansluitend op een or-
gel- en pianoconcert, door me-
vrouw M.J.C. Heeremans , bur-
gemeester van Heemstede ge-
eerd met een erepenning in 
brons. De middag stond geheel 
in het teken van de overhandi-
ging van het boek ‘De 2e Man. 
Veertig jaar verloskunde met dr. 
Dirk van ‘t Hof’. Het boek is ont-
vangst genomen door de heer 
drs. Th.L.N. Weterings, burge-
meester  van Haarlemmermeer. 
Daarvan waren 900 aanwezigen, 
vooral patiënten en ex-patiën-
ten, getuige. De avond beteken-
de feest voor nog eens 1500 ge-
nodigden. 
 
In het boek De 2e Man, ge-
schreven door Corrie van Die-
men, vertellen 30 vrouwen, man-
nen en stellen op vaak indruk-
wekkende wijze hun ervarin-
gen met de bekende en gedre-
ven gynaecoloog. De verhalen 
gaan over bevallingen, zwanger-
schapswens, intens gezinsgeluk 
maar ook over verlies. Daarnaast 

wordt in twaalf hoofdstukken in-
gegaan op de meest spraakma-
kende ontwikkelingen in de ver-
loskunde gedurende de afgelo-
pen 40 jaar. Ook geeft Van ’t Hof 
in tien korte verhalen zijn eigen 

mooiste herinneringen prijs. Het 
boek is voor 29,50 euro te koop 
bij boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg in Heemstede en 
via internet www.communicatie-
webshop.nl

Jeugdweekend RCH was top!
Heemstede - Het jeugdweek-
end van RCH kende prachtig 
weer, het kon niet beter. Afge-
lopen weekend vond deze ac-
tiviteit plaats en meteen na de 
aanmelding was de sponsor ac-
tie van de jeugd. Een sponsorac-
tie met een Zuid-Afrikaans tint-
je. De actie begon met een war-
ming up o.l.v. Wouter Brans van 
sportschool FM Health Club uit 
Heemstede.
Daarna moest de jeugd natuur-
lijk de gesponsorde rondjes lo-
pen. Niet zomaar rondjes, maar 
rondjes met hindernissen, lim-
bodansen en op de vlucht voor 
wilde dieren! In het parcours 
waren 2 reuze grote oranje leeu-
wen die je konden pakken! Al 
met al een uitdagend parcours. 
De jongens en meiden hebben 
alles goed doorstaan en het re-
sultaat mag er zijn! Er is 1800 
euro opgehaald door de jeugd 
van RCH. 
Direct na de sponsoractie ging 
het jeugdweekend van start. 
Iedereen wachtte vol spanning 
af in welk team ze terecht zou-
den komen. Zit ik bij een vriend-
je? Heb ik een leuke coach…? 
En ja hoor, iedereen was tevre-
den. 
Uiteraard begon het program-
ma traditiegetrouw met het Bel-
gische Handicap toernooi, maar 
ook touwtrekken, op de ski’s 
door Zuid-Afrika, de stormbaan, 
de penaltybokaal, latje-paal-
blikje-trap, trapbal, een optre-

den met je team, spijkerbroek-
hangen en de cornerquiz kwa-
men aan de beurt. Tussen de be-
drijven door moesten de teams-
hirts “gepimpt” worden en werd 
er hard gewerkt aan de meest 
originele yell.
Punten halen voor het eind-
klassement en veel plezier heb-
ben was de doelstelling. Plezier 
had iedereen, de meeste punten 
werden gehaald door het team 
van Spanje. Onder de bezie-
lende leiding van Huub, Erik en 
Brian wist dit team doorlopend 
goed te presteren.
Het touwtrekken was een ge-
weldig spektakel.
Het skiën zorgde voor veel hilari-
teit. Vallen en opstaan….en ge-
woon weer doorgaan, totdat je 
er blaren van hebt!
Het team van Italië zorgde voor 
het leukste optreden en mocht 
deze bij de afsluiting nogmaals 
vertonen.
Ook hier weer “de Toppers”, dus 
ons TOP weekend kon niet meer 
stuk. Wouter, jarenlang woon-
achtig geweest in Zuid-Afrika, 
had met zijn team de meest ori-
ginele Yell: “Hie kommie bokke”. 
De moeite waard om even via de 
site www.rch-voetbal.nl te be-
luisteren!
Kortom, een meer dan geslaagd 
weekend met een stralende zon 
en stralende kinderen.
Daar doen al die vrijwilligers het 
voor en dat geeft een hoop vol-
doening! …Het was top!

Goed bezochte concertavond 
Symfonisch Blaasorkest Heemstede

delbare school vergt veel tijd, 
waardoor kinderen afhaakten, 
maar ook hebben twee Jeugd-
orkestleden onlangs de over-
stap gemaakt naar het ‘grote’ 
Symfonisch Blaasorkest.  Geluk-
kig  dienden zich al weer nieu-
we talenten aan. Maar liefst vijf 
blokfluittisten soleerden in het 
stuk ‘Recorder goes classic’ en 
maakten zo hun debuut voor een 
groot publiek. In het stuk ‘The 
Far East’  soleerde Josine James 
op dwarsfluit. Met trefzekere in-
tonatie vertolkte zij prachtige 
Chinese klanken. Wat een talent! 
In de andere stukken, met name 
in ‘African Spirit’, lieten de slag-
werkers horen hoe sterk zij zich 
in korte tijd hebben ontwikkeld. 
Als eerbetoon aan het prachtige 
optreden van het Jeugdorkest 
sloot het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede zich bij de jongeren 
aan om gezamenlijk de ouvertu-
re uit ‘Lawrence of Arabia’ uit te 
voeren. Een mooi beeld: twee or-
kesten in één, waarin zo onge-
veer alle generaties waren verte-
genwoordigd.

Onder leiding van dirigent Léon 
Bosch sloot het Symfonisch 
Blaasorkest de avond af met een 

optreden dat in het teken stond 
van ‘afscheid’. Twee uiterst geta-
lenteerde blazers, de broers Jé-
rôme (hobo) en Lauran Jurrius 
(klarinet), hebben van kinds af in 
het orkest gespeeld, maar slaan 
nu hun vleugels uit. In ‘Variatio-
nen’ van Rimski-Korsakov schit-
terde de hobo van Jérôme volop, 
ondersteund door een gecon-
centreerd orkest in een begelei-
dende rol. Na een zeer gedragen 
tutti-uitvoering van het geëmoti-
oneerde ‘A Movement for Rosa’, 
waarin de Amerikaanse rassen-
problematiek indringend vorm-
gegeven is en waarin het orkest 
in alle geledingen wordt uitge-
daagd, was het tijd voor de fina-
le. In het bijzonder verrassende 
‘Immer Kleiner’ zong Lauran zijn 
zwanenstuk. Telkens schroef-

de hij een deel van zijn klarinet 
af, om vervolgens verder te bla-
zen met wat overbleef van zijn 
instrument. Het publiek, waar-
onder de burgemeester en wet-
houders van Heemstede, zag 
met stijgende verbazing en be-
wondering welke prachtige klan-
ken Lauran nog uit de resteren-
de delen toverde. Het mondstuk 
waaruit de laatste tonen klonken 
werd als symbool van afscheid 
door de solist met een boog in 
de lucht gegooid. Dirigent Léon 
wist het gelukkig op tijd op te 
vangen. Maar het publiek stond 
op de banken. Het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede werd 
verplicht tot een toegift: ‘Shirim’, 
een opzwepende klezmer sloot 
een sfeervolle concertavond ge-
past af.
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Dit artikel geeft recht op 2,50 euro korting!
Zaterdag stuntshow met monstertrucks 
bij winkelcentrum Schalkwijk
Regio - Het Eurolstuntteam 
komt naar Winkelcentrum Haar-
lem/Schalkwijk en wel op zater-
dag 12 juni. Dit spectaculaire 
event begint om 19.00 uur op de 
parkeerplaats van het winkel-
centrum. Er is heel wat te zien 
voor jong en oud. Alle voertui-
gen komen uit Amerika, waar-
onder de echte Monstertruck 
met 1500 PK! 
Nieuwe voertuigen van 2010 
zijn de rijende barkruk met een 
V8 bestuurd door de 9(!)-jarige 
Armando Doornink. Zijn vader 
heeft dit jaar ook twee ‘speel-
tjes’ erbij namelijk een motor 
met 1000PK met een V8. Ook is 
er een super Legend wagen die 
van driften houdt dus komt dat 
zien op het parkeerterrein bij 
winkelcentrum Schalkwijk. Voor 
alle informatie en alvast een blik 
op wat komen gaat, surft u naar 
de site: www.kingonwheels.com 
Kaartverkoop is aanstaande za-
terdag vanaf 10.00 tot 15.00 

uur. Kaarten voor deze spekta-
kelshow kosten 17,50 euro voor 
volwassenen (Voorverkoop 2,50 
euro korting). 

Entree kinderen tot 12 jaar be-
draagt 15,00 euro en kinderen 
tot 3 jaar kunnen gratis mee. 
Voor zitplaatsen betaalt u 2,50 
euro extra.

Kinderen meerijden!
Kinderen kunnen meerijden met 
een tank op rupsbanden maar u 
wordt wel verzocht dit te melden 

bij de kassa. De kosten zijn 3,00 
euro per persoon. Let op: Bij het 
uit knippen van het artikel krijgt 
de lezer 2,50 euro korting (1 per 
lezer).

Minder geld voor Leyduin, 
Overplaats en Bennebroekbos?
Gedeputeerde Staten heeft aangekondigd dat Stichting Landschap 
Noord-Holland maar liefst 8 ton minder gaat ontvangen de komen-
de jaren. Dit betekent veel minder geld voor het beheren van de bij-
voorbeeld de natuurgebieden Leyduin, Overplaats en Bennebroek-
bos. Volgens de provincie zal Landschap Noord-Holland daarvoor 
in de plaats jaarlijks 7 ton terugkrijgen uit het nieuwe landelijke 
Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbaeheer. Landschap 
Noord-Holland weet echter zeker dat dit niet zal gebeuren. 

Landschap Noord-Holland begrijpt dat in het licht van de bezui-
nigingen de provincie de uitgaven kritisch doorlicht. Maar in 2010 
ging de subsidie aan Landschap Noord-Holland al met 4 ton om-
laag, waardoor het werkpakket deels werd uitgekleed en gaten in 
de begroting met lapmiddelen werden gedicht. 
Al met al heeft de totale korting voor 2011 van 1,2 miljoen euro 
minder ten opzichte van 2009 (47%) zeer negatieve gevolgen voor 
natuur en landschap in onze provincie. De natuurgebieden kun-
nen slecht of helemaal niet worden beheerd. Daardoor loopt de 
soortenrijkdom van planten en dieren op termijn terug, verruigt het 
landschap en wordt het er minder aantrekkelijk voor mensen om 
van te genieten. De Ecologische Hoofdstructuur versneld afmaken 
- zoals de provincie wenst - is bovendien onmogelijk. Feitelijk be-
tekent de bezuiniging het weggooien van eerder geïnvesteerd ge-
meenschapsgeld. 
 
Landschap Noord-Holland stelt dat de bezuiniging niet in lijn is 
met het bestaande provinciale beleid. Daar komt bij dat Landschap 
Noord-Holland sinds 2003 maarliefst 55% meer natuur in beheer 
heeft gekregen, maar dat de bijdrage van de provincie voor dat be-
heer sindsdien vrijwel onveranderd is gebleven en in 2010 al lager 
is. Daarover komt dan nog de extra bezuiniging van 8 ton in 2011!

De provincie is tevreden is over uitvoering van het beheer van meer 
dan 4.300 hectare natuur door Landschap Noord-Holland. Land-
schap Noord-Holland gaat efficiënt en economisch te werk, bleek 
dit voorjaar in een ambtelijke werkgroep. Al met al vallen deze be-
zuinigingen niet uit te leggen aan de Noord-Hollanders. 
Desondanks wil Landschap Noord-Holland meedenken in de be-
zuinigingopgave van de provincie. Het minimum prijskaartje dat 
Landschap Noord-Holland hangt aan de door de provincie ge-
wenste activiteiten bedraagt ruim 2,4 miljoen. Om de natuurgebie-
den op een acceptabel minimumniveau te houden vragen we de 
provincie nadrukkelijk om garant te staan voor de door de provin-
cie verwachte vergoeding van 7 ton die aan het Landschap wordt 
toegekend uit het Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbe-
heer de komende jaren. 

Graag sluit Landschap Noord-Holland samen met de provincie een 
meerjarenovereenkomst in plaats van jaarlijkse onderhandelingen 
over de omvang en inzet van middelen. Een overeenkomst gericht 
op resultaatverplichtingen waarbij de kwaliteit van natuur en land-
schap èn efficiënt natuurbeheer voorop staan. De bureaucratie en 
administratieve lasten voor de provincie EN Landschap Noord-Hol-
land nemen zo drastisch af en de effectiviteit van het werk gaat 
verder omhoog. Dit betekent een forse bezuinigingsmogelijkheid 
zonder aan de kwaliteit van natuur en landschap te tornen.

Een uitgebreide toelichting van Landschap Noord-Holland inclu-
sief cijfers en feiten vindt u op onze website www.landschapnoord-
holland.nl/natuurdedupe.php.  Hier kan men ook de petitie vinden 
en ondertekenen.

Landschap Noord-Holland, 
www.landschapnoordholland.nl

INGEZONDEN

Bij dierentehuis Kennemerland
Asielhonden ontstressen met voetballen 
Regio - Asielhonden lieten 
woensdagochtend zien hoe je 
voetballend van je stress afkomt. 
Zes Deense doggen namen het 
op tegen zes Hollandse hon-
den van diverse rassen om een 
nieuwe speelweide van Dieren-
tehuis Kennemerland in Zand-
voort in gebruik te nemen. De 
baasjes die stressen bij de WK  
in Zuid-Afrika, kunnen nog wat 
leren van hoe asielhonden te-
gen elkaar voetballen. De wit-
te lijnen zijn er voor de scheid-
rechter, niet voor de spelers. Die 
gaan er als een speer van door 
als ze de bal in de bek hebben. 
Een doelpunt scoor je als je bij 
toeval in de buurt van het goal 
komt en een verdedigende dog 
je de goal intrapt met bal en al.  
Dat is dus 1-0 nul voor de Hol-

landse Honden. Eigenlijk moet je 
Deense doggen niet tegen Hol-
landse honden laten voetbal-
len. Ze tennissen beter.  Ze kun-
nen wel zes tennisballen tegelijk 
in hun bek houden. Een voet-
bal kijken ze nauwelijks aan. De 
hond met die bal is zijn bek is 
het doel. Die rent en daar kan 
je achteraan. Zo raak je stress 
kwijt. Dat begrepen ze bij het 
Pedigree Adoptie Plan.

Pedigree, een merk dierenvoe-
ding, en de Dierenbescher-
ming, sloegen de handen ineen 
om het leven van asielhonden 
te veraangenamen. Vorig jaar 
haalde het Adoptie Plan 138.000 
euro op voor de aanleg van 
negentien speelweiden. Woens-
dag werd de speelweide bij het 

Asielcentrum aan de Keesom-
straat in Zandvoort feestelijk en 
sportief geopend met een hon-
denbrunch voor hond en jour-
nalist met aansluitend de ope-
ningswedstrijd Deense Doggen 
tegen Hollandse Honden die 
door de Hollandse Honden ge-
wonnen werd met 1-0. Kan ook 
2-0 zijn, maar er werd volgens 
hondenvoetbalinsiders gespro-
ken over een doelpunt dat ge-
scoord werd met het linkerach-
terbeen en dat zou hands zijn. 
De uitslag is niet bepalend voor 
enig verder gevolg, wel staat 
vast dat de honden als de vrij-
willigers van het asiel er een 
prachtige speelplek bij hebben, 
waar nog menig uurtje “honds” 
gespeeld kan worden. 
Ton van den Brink



Workshop 
bibliotheek

Ontwerp je 
eigen game 
Heemstede – Deze maand 
geeft de bibliotheek in Heem-
stede een workshop waarin je 
een eigen game kunt ontwer-
pen. De workshop is voor kin-
deren van 10 t/m 14 jaar die 
met hulp van een mediacoach 
van de bieb aan de slag gaan. 
De toegang is gratis.

Maak je eigen game! Je gaat in 
tweetallen aan de slag achter de 
pc en leert hoe je een bestaande 
game kunt aanpassen. Daarna 
kun je aan de hand van te down-
loaden software en het boek Ga-
meMaker4You van Pauline Maas 
zelf een proefgame maken. Met 
de informatie uit de workshop 
kun je thuis weer verder gaan.
Meer info op de website: www.
sbhaarlem.nl
Op woensdag 30 juni, van 14:30 
– 16:00 uur, zijn belangstellenden 
welkom in Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1 te Heemstede.
Vanwege een verwachte grote 
belangstelling voor deze work-
shops is aanmelden vooraf nood-
zakelijk via 023 – 5115300.
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Popkoor Voice Collective 
treedt op in Heemstede
Heemstede - Popkoor Voice 
Collective houdt op donderdag 
10 juni een spetterend optreden 
in Het Kunstbedrijf in Heemste-
de. Iedereen is welkom om te 
komen luisteren naar een ge-
varieerd en  meerstemmig re-
pertoire, variërend van The Rol-
ling Stones tot The Beatles, van 
Queen tot The Bangles.

Het optreden start om 20 uur en 
duurt circa een uur. De toegang 

is gratis. Tegen betaling zijn na 
afloop consumpties te krijgen. 
Het Kunstbedrijf is gelegen aan 
de Raadhuisstraat 56a (naast 
ijssalon Van Dam) in Heemste-
de. Er is voldoende (gratis) par-
keergelegenheid in de directe 
omgeving.

Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met 
het koor via email voicecollecti-
ve@live.nl. 

Heemstede - Eén keer per jaar 
zet Casca een Heemsteedse wijk 
extra in de schijnwerpers. Tal van 
activiteiten die speciaal bij deze 
wijk passen worden daar geor-
ganiseerd. Iedere wijk in Heem-
stede heeft zijn eigen mogelijk-
heden en bijzonderheden, Cas-
ca gaat daarmee aan de slag sa-
men met iedereen die al actief 
is in de bewuste wijk. In 2009 
stond de eerste wijk te kijk: de 
Indische Wijk. Dit jaar wordt de 
Provinciënwijk in het zonnetje 
gezet. Alle activiteiten zijn ge-
richt op het ontmoeten en ken-
nismaken met elkaar.  
WK Voetbal op groot scherm: 
op maandag 14 juni van 13.30 
tot 16.00 uur kunt u gezellig op 
straat met elkaar op een groot 
scherm de WK voetbalwedstrijd 
Nederland-Denemarken bekij-
ken. Locatie: Entree flat Rood-
mus, entree: gratis. Neemt u zelf 
een stoel en evt. kussen mee?
Straatspeelavond: van 18.30 
tot 20.30 uur is er ook op maan-
dag 14 juni op de parkeerplaats 
van de Zeelandlaan/Overijssel-
laan een straatspeelavond voor 
kinderen van 4-18 jaar. 
Met elkaar tennissen, jongleren, 
voetballen, skaten, en nog veel 
meer! Maar ook zijn er allemaal 
Oud Hollandse spelletjes. Opge-
ven is niet nodig, kom gewoon 
gezellig meedoen! Deelname: 
helemaal gratis.
Kunstwerk maken: op dinsdag 
15 juni van 18.30 tot 20.30 uur 
bent u van harte uitgenodigd om 
samen één groot kunstwerk te 
maken bij Galerie Het Kunstbe-
drijf aan de Raadhuisstraat 56a, 
Heemstede. Onder begeleiding 
van een kunstenaar wordt u 
‘creatief uitgedaagd’. Misschien 
denkt u: niks voor mij… maar u 
zult verbaasd staan van het re-
sultaat. Op 24 juni wordt het 
kunstwerk in stukken verdeeld, 
zodat iedereen een persoonlijk 
aandenken krijgt van deze cre-
atieve samenwerking. 
Sport & spelmiddag: op 
woensdag 16 juni van 14.00 tot 
16.00 uur is er voor kinderen van 
6-12 jaar een sport & spelmid-
dag op het grasveld aan de Pro-
vinciënlaan. Er is genoeg sport 
& spelmateriaal voor een he-
le middag speelplezier! Deelna-
me: gratis.
Koersbal (55+) & borrel bij 
SHDH: Wilt u ook eens ervaren 
hoe koersbal gespeeld wordt, 
dan is er ook op woensdag 16 
juni van 13.30 tot 15.30 uur een 
open les Koersbal voor 55+ bij 
de ontmoetingsgroep van de 
SHDH aan de Overijssellaan 307. 
Aansluitend is er een wijkborrel 
gepland, waar u allen welkom 
bent. Deelname aan Koersbal en 
borrel is gratis. Wel graag voor 
het Koersbal van tevoren opge-
ven vóór 15 juni.
Historische wandeling: Na-
tuurlijk heeft ook de Provinciën-
wijk haar eigen geschiedenis. 
Geboren verteller Remmert Pels, 
een ervaren stadsgids uit Haar-
lem, zal u meenemen op een 
historische wandeling op don-

derdag 17 juni en een boeiend 
verhaal vertellen over de ge-
schiedenis van uw wijk en om-
geving. Verzamelen bij het poli-
tiebureau aan de Kerklaan om 
19.15 uur. Graag van tevoren op-
geven. Deelname: gratis.
Ochtendgymnastiek: Lek-
ker buiten met elkaar bewegen, 
even tijd voor jezelf in de bui-
tenlucht. Dat kan bij de les och-
tendgymnastiek bij fysiothera-
pie praktijk ZOED op de Fries-
landlaan op vrijdag 18 juni van 
10.00 tot 11.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom!
Graag van tevoren opgeven. 
Deelname: gratis. 
WK Voetbal op groot scherm: 
op zaterdag 19 juni van 13.30 
tot 16.00 uur kunt u gezellig op 
straat met elkaar op een groot 
scherm de WK voetbalwedstrijd 
Nederland-Japan bekijken. Lo-
catie: Entree flat Roodmus, en-
tree: gratis. Neemt u zelf een 
stoel en evt. kussen mee?
High Tea Gelderlandlaan: 
Kleine hartige of zoete broodjes 
en hapjes, sandwiches, scones, 
hartige of juist zoete taart, bon-
bons, koekjes, cake, toastjes, 
salade, tapas zijn allemaal her-
lijk bij een High Tea. Ook op za-
terdag 19 juni van 15.30 tot 17.30 
uur kunt u komen genieten van 
één of meer van deze heerlijkhe-
den. Er is oranje limonade, chips 
voor de kinderen, heerlijke ver-
se verschillende soorten thee, 
muziek en een vrolijke afsluiting 
met Line Dance. Als u een eigen 
stoel en uw lievelingshapje mee-
neemt, kunt u meegenieten van 
de recepten van uw buurman/
buurvrouw. Ook zijn nog wat at-
tributen nodig, die u misschien 
voor deze gezellige activiteit een 
paar uurtjes uit wilt lenen? Zo-
als: waterkoker(s), partytent(en) 
en tuintafel(s). Of misschien wilt 
u helpen met versieren van de 
locatie? Neem dan contact op 
met de receptie van Casca de 
Luifel of stuur een mail naar kij-
kindewijk@casca.nl
Straatvoetbaltoernooi
Het leukste voetbaltoernooi van 
2010 is…. natuurlijk het straat-
voetbaltoernooi in jouw eigen 
wijk! Op woensdag 23 juni is er 
– ook in het kader van Kijk in 
de Wijk - een straatvoetbaltoer-
nooi van 18.30 tot 21.00 uur in 
de Zeelandlaan. (door de werk-
zaamheden kan de locatie even-
tueel nog wijzigen). 
Kom met je eigen team, uit jouw 
eigen straat. Liefst natuurlijk 
een team uit iedere straat van 
de Provinciënwijk. Meiden, jon-
gens, jong en oud, iedereen is 
welkom. Er worden wedstrijd-
jes gespeeld van 7 minuten in 
teams van 5 spelers. Deelname 
is gratis, maar wel graag van te-
voren opgeven. 

Staat bij de activiteit vermeld dat 
u zich van tevoren moet/kan op-
geven? Dit kan bij de receptie 
van Casca de Luifel, op werkda-
gen van 9-12 uur, telefoon: 023-
548 38 28 kies 1 of stuur een mail 
naar kijkindewijk@casca.nl.

Kijk in de Wijk: Provinciënwijk

Welzijn 
Bloemendaal: 
fietstocht en 

koffieochtend
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal (afdeling Benne-
broek) organiseert op dinsdag 
15 juni een korte fietstocht van 
30-35 km. Vertrek vanaf 10.00 
uur van voormalig gemeente-
huis te Bennebroek.Voor in-
formatie: tel. 023-584 5300.
Op dinsdag 22 juni staat een 
koffieochtend op het pro-
gramma. Die begint om 10.30 
uur en speciale gast is Pris-
ca Vis. Zij heeft een boek ge-
schreven met de titel ‘Voor mij 
geen geraniums, actief en ge-
lukkig blijven na het 55ste le-
vensjaar’.  Auteur Vis zal steeds 
een alinea voorlezen, waarna 
u uw eigen ervaringen aan el-
kaar kunt vertellen.

Kerkdienst 
Protestantse 
Gemeente
Heemstede - Zondag 13 juni:
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pie-
ter Terpstra met crèche en kin-
derkring; Kennemerduin: geen 
dienst en Pinksterkerk: geen 
dienst.

Optreden koor 
in Pinksterkerk
Hoe gaat ’t 
er mee
Heemstede - Ter gelegenheid 
van het twintigjarig bestaan van 
het seniorenkoor Hoe gaat ’t er 
mee is er een concert op zondag 
13 juni om 15.00 uur in de Pink-
sterkerk.

Het zal een goed verzorgd en 
gevarieerd concert worden, 
waarbij ook de bezoekers mo-
gen meezingen.   
Het koor, onder leiding van Le-
ny van Schaik bestaat nu twin-
tig jaar. Het heeft een repertoire 
van klassieke muziek, volkslied-
jes in verschillende talen, negro-
spirituals en oud-Nederlandse 
liederen. Het koor treedt enke-
le malen per jaar op en is te be-
luisteren geweest o.a. bij het Ko-
renlint, bij een lunchpauze con-
cert in de Oude Bavo en in het 
Reinaldahuis. 

Al die concerten waren vorig 
jaar. Soms wordt er gezongen 
voor een besloten gezelschap 
als de ruimte dat toelaat. Het 
koor telt 145 personen, verdeeld 
tussen alten, sopranen, bassen 
en tenoren.

Het concert is gratis. Bij de uit-
gang kunt u uw waardering uit-
drukken door een bijdrage te 
geven. Indien nodig kunt u in-
lichtingen verkrijgen op tele-
foonnummer 023-528 3543 of 
023-524 0993.

Plex Party voor 
jongeren
Heemstede - Lekker luisteren 
naar jouw muziek, dansen, vette 
lol. Meiden, jongens, deze avond 
is speciaal voor jullie! Er is weer 
een Plexparty op vrijdag 18 ju-
ni van 20.00 tot 23.30 uur. En-

tree op de avond zelf: 2,50 eu-
ro. Geef je snel op, want vol=vol. 
Er is voorverkoop voor 2,00 eu-
ro, bel: de receptie van de Lui-
fel 023-548 38 28–1 of Mike D: 
tel: 023-548 38 47 of mail naar 
plexat@casca.nl. ‘t Is weer Vrij-
dag is altijd in de jongerenruim-
te van Plexat bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede.
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In tijden dat heel Nederland oranje kleurt zien we de meest 
vreemde voorwerpen in de schappen verschijnen. Dan heb ik het 
niet over de verzamelobjecten waar de supermarkten mee komen 
maar over de uitvindingen waar een deel van onze bevolking zich 
op voorhand rijk mee rekent. 
Dat de gevels heel langzaam oranje worden: soit. Dat Hans van 
Breukelen zich onsterfelijk belachelijk maakt met een oranje 
Kabouter Plop Muts: zijn probleem. Dat Sylvie van der Vaart zich in 
een afgeknipt stuk oranje tricot hijst: moet zij weten. 
Maar dat een goede vriend van mij aandelen heeft gekocht in 
de nieuwste uitvinding van een aantal heren van de Hoge School 
Haarlem vind ik wel noemenswaardig. 
Wat de heren hebben uitgevonden. Het oranje condoom. Of het 
‘aftrek’ gaat vinden? Geen idee. Ik hoop het van harte. In ieder ge-
val voor hem. Binnenkort ga ik eens bij hem langs bij zijn snackbar 
op de kop van de Zeeweg. Ben heel nieuwsgierig of er een auto-
maat aan de zijkant van de gevel hangt of dat hij een tray op de 
toonbank heeft staan. 
En zou hij er voldoende hebben ingekocht? Ik bedoel maar. Stel, ja 
stel dat we heel ver komen. Dan zijn die oranje dingen waarschijn-
lijk niet aan te slepen. Dan wil onze hele mannelijke bevolking zijn 
vrouw ‘s nachts bestijgen met zo’n oranje muts.
Ben ook wel benieuwd of ze een smaakje hebben. Sinaasappel 
of mandarijn of misschien wel mango. Dat lijkt me in dit geval het 
meest voor de hand liggen. Fruitella kan ook nog. Want laten we 
wel wezen, een oranje condoom met aardbeiensmaak komt wat 
vreemd over. Of banaan. Kan ook niet volgens mij. En wat te den-
ken van drop. Tikje vreemd. Oranje drop. Hoewel Engelse drop is 
ook deels oranje. En winegums ook, nu ik er even over nadenk. 
Dit WK wordt het geen Oranje Boven maar Oranje Onder. Ach het 
is weer eens wat anders.

Als uitsmijter nog een Oranje Recept:

Oranjegebak
Ingrediënten voor 4 personen
175 gr oranjemarmelade - 100 gr boter - 4 eieren - appeltaart-
deeg

Bereidingswijze
Scheid de dooiers van de eiwitten en roer ze glad met de oran-
je marmelade. Roer vervolgens de boter door de marmelade 
en schep er dan voorzichtig de stijfgeslagen eiwitten doorheen. 
Schep dit mengsel in de met appeltaartdeeg beklede ovenschaal  
en zet deze 1 uur in een matig warme oven.

Serveertips
U kunt dit gebak zowel koud als warm serveren. Goede wed-
strijd.

Ingrid de Bruijn, www.ingriddebruijn.nl

Oranje onder

Deze rubriek is speciaal voor iedere Heemsteder die eens 
wat kwijt wil op papier. Belevenissen, avonturen zelfs, of 
gewoon gedachten. Deel het met de lezer van de Heem-
steder, het zijn er ruim 20.000: een groot publiek dus. Aan 
podiumvrees moet u een broertje dood hebben, aange-
zien het ingezonden verhaal wel van naam dient te worden 
voorzien. De redactie behoudt zich het recht uw verhaal 
in te korten of kan beslissen het niet te plaatsen. Wat u als 
onderwerp kiest is geheel vrij in te vullen... Er is echter één 
voorwaarde: hetgeen u schrijft moet wel een bepaalde link 
hebben met Heemstede of Bennebroek of nabije regio.

Kwart Nederlanders denkt 
dat Oranje kampioen wordt
Regio – De Global Football Mo-
nitor, de meest uitgebreide en-
quête onder fans over het aan-
staande FIFA Wereldbekertoer-
nooi in Zuid-Afrika, is zojuist af-
gerond. Meer dan 100.000 fans 
deden mee aan dit onderzoek, 
dat werd georganiseerd door 
het blognetwerk Footballunited.
com en Hattrick.org, het groot-
ste online voetbalmanagement-
spel.
Er werden meer dan 2 miljoen 
antwoorden gegeven. De en-
quête kan beslist als een mijl-
paal worden beschouwd.

Wat zeggen de fans over
Holland?
• De Nederlanders zullen ge-
middeld 1-5 uur per dag spen-
deren aan het WK.
• De druk is groot! De Neder-
landse fans zijn bijzonder po-
sitief. Nederland is een van de 
zeer weinige landen die zichzelf 

als favoriet beschouwen.
Maar liefst 34% van de Neder-
landers denkt dat het Neder-
landse team kampioen wordt. 
Slechts 4% van de fans denkt 
dat het team voor de kwartfi-
nale wordt uitgeschakeld. 30% 
van de Nederlanders denkt dat 
Spanje, dat wereldwijd met 39% 
van de stemmen als de grootste 
favoriet wordt gezien, zal win-
nen.
• 35% van de Nederlanders ziet 
Duitsland het minst graag win-
nen. Wereldwijd zien fans Ita-
lië het minst graag winnen, en 
daarmee is het land van de Az-
zurri Duitsland gepasseerd. Ita-
lië krijgt mondiaal 20% stemmen 
als land dat niemand wil zien 
winnen.
• 26% van de Nederlanders ver-
wacht dat Lionel Messi de ster 
van het evenement zal worden 
(wereldwijd is dat 35%), terwijl 
ook 26% verwacht dat hij de 

grootste teleurstelling zal wor-
den…
• 40% van de Nederlandse fans 
mist van alle spelers Zlatan Ibra-
himovic het meest. Slechts bij de 
Zweden ligt dit percentage met 
62% nog hoger.
• In totaal verwacht 40% van de 
Nederlanders dat Ivoorkust het 
best
presterende Afrikaanse land zal 
zijn tijdens dit toernooi, tegen 
39% wereldwijd.
• Winnen is absoluut van belang 
voor de Nederlanders; slechts 
24% van de fans vindt eerlijk 
spel belangrijker dan winnen 
(wereldwijd is dit 34%). Slechts 
28%, tegen 39% wereldwijd, 
vindt de kwaliteit van het voet-
bal belangrijker dan winnen.

De volledige uitkomst van de 
Global Football Monitor is te le-
zen op www.globalfootballmoni-
tor.com

Fashionably Football!
‘Ik hou van Holland’-collectie voor het WK
Regio - Voor de echte modefreaks is er nu een tas waarmee je 
met goed fatsoen je aanstaande voetbalfeestjes kan bezoeken. ‘Dé 
voetbaltas’ voor dit WK is via www.seenonscreen.nl verkrijgbaar in 
een beperkte oplage. Een unieke, handgemaakte tas van een ech-
te binnenstebuiten gekeerde voetbal.
Voor wie iets anders wil dan de doorsnee oranje artikelen.

Hoewel... mocht je toch bevangen worden door de oranjekoorts, 
naarmate Nederland de finale van het WK nadert, dan heeft 
seenonscreen.nl voor de zekerheid nog een kleine smaakvolle 
oranjecollectie gemaakt voor man/vriend/zoon/dochter... en voor 
jou. Vanzelfsprekend goed te vervoeren (verbergen) in je hippe re-
tro voetbaltas!

Potje voetbal
Tijdens het WK voetbal lijkt 
haast heel Nederland oranje te 
kleuren. Op verschillende, soms 
zeer uitbundige, manieren ge-
ven we aan dat we ons nationale 
elftal steunen. We gaan er echt 
voor zitten. Dat kamerplanten 
echte natuurlijke sfeermakers 
zijn, is al langer bekend. Maar er 
komt pas écht leven in de brou-
werij met oranje kamerplanten. 
In huis, in de kroeg of op het ter-
ras… neem je eigen ‘potje voet-
bal’ mee, dan wordt het hoe dan 
ook genieten. Tijdens het toer-
nooi gaan ze bovendien steeds 
uitbundiger groeien en bloei-
en…!

Opstelling 
De snelste manier om een le-
vendige oranjesfeer te maken, 
is door oranje kamerplanten in 
oranje of rood-wit-blauwe sier-

potten te zetten. De opstelling 
is eenvoudig: plaats rondom de 
televisie oranje potten met bij-
voorbeeld Calla’s. Een alterna-
tieve opstelling waarmee het al-
tijd scoren is: oranje potten met 
Gerbera’s en koraalmos (Nerte-
ra), een grappig plantje met al-
lemaal oranje balletjes. Zet bij 
elk doelpunt dat Oranje scoort 
zo’n plantje op je werkplek, dan 
wordt ook je bureau een oran-
jefeestje!

Elftal
Oranje kamerplanten zijn nu 

volop verkrijgbaar bij bloemist 
en tuincentrum. Een passend 
cadeautje voor als je bij iemand 
anders de wedstrijd gaat kijken! 

Er is een ijzersterk elftal waar-
bij elke ‘selectieplant’ unie-
ke eigenschappen en kenmer-
ken heeft. Calla, lelie, Gerbera, 
Crossandra, Vriesea en Guzma-
nia hebben opvallende bloemen 
waardoor ze meteen uitblin-
ken. Andere planten als koraal-
mos (Nertera), Kalanchoë, Celo-
sia, begonia en Calathea zorgen 
voor meer subtiele oranje kleur-
accenten.

Afrikaantjes
Kamerplanten horen gewoon-
lijk thuis in het interieur. Tijdens 
de zomermaanden is de buiten-
temperatuur echter zo behaag-
lijk dat de planten naar buiten 
kunnen bijvoorbeeld op de ter-
rastafel of in bloembakken. Ex-

Natuurlijke oranjesfeer met plan-
ten (Foto: Bloemenbureau Hol-
land).

tra verzorging is niet nodig. Geef 
gewoon regelmatig water en een 
beetje plantenvoeding voor opti-
male bloei. Echte ‘buitenspelers’ 
voor terras of balkon zijn oranje 
begonia’s, afrikaantjes (Tagetes) 
en Thunbergia (Suzanne-met-
de-mooie-ogen).



Licht in de duisternis
“Een van die wensen is de ver-
lichting van een deel van de der-
tien banen. Wij zijn blij met de 
toezegging van de Gemeen-
te Heemstede dat men bereid 
is om voor verlichting van acht 
banen te zorgen. Dit kan alleen 
op voorwaarde dat een onthef-
fing van de Flora en Faunawet 
verkregen wordt. Op dit moment 
loopt een onderzoek naar in het 
bijzonder de vleermuizenpopu-
latie in het bos. De uitslag van 
het onderzoek verwachten wij 
in september. Dat de Gemeen-
te begrip heeft voor onze wens 
om ’s avonds langer te kunnen 
tennissen vind ik positief. De 
ontwikkeling in de tennissport 
duidt toch op uitbreiding naar 
meer verlichte tennisbanen en 
all-weathercourts.” 
“Een ander discussiepunt is de 
wijze waarop de Gemeente de 
breedtesport ondersteunt. An-
dere grote sportverenigingen 
krijgen wel subsidie voor hun 
faciliteiten, maar de tennissers 
in Heemstede moeten een net-
to bijdrage leveren.
Een eerlijke verdeling daarin 
zou wenselijk zijn. Verder wil-
len we een betere bewegwijze-
ring naar de sportparken. Be-
zoekers van ons tennispark wor-
den door TomTom via de Heren-
weg naar ons geleid. Maar die 
ingang van het bos is afgesloten 
voor autoverkeer. Ook belanden 
ze vaak in de wijk Merlenho-
ve of bij het zwembad Groenen-
daal.  Dat punt kan zeker verbe-
terd worden.”
Tennisvereniging Merlenhove 
met 720 leden (500 senioren en 
220 jeugdleden) streeft naar een 
goede balans tussen recreatie- 
en wedstrijdtennis. “Het hoog-
ste team heeft zich dit jaar keu-
rig gehandhaafd in de 2e klas-
se. Dat is het niveau waarop het 
vlaggenschip van de vereniging 
hoort te spelen.

Meer dan een broodje baan 
Alle leeftijdscategorieën zijn ver-
tegenwoordigd. Voor de opbouw 
zouden wij in de categorie 23 tot 
35 jaar nog wat leden kunnen 
gebruiken. In de meeste ten-
nisverenigingen is deze groep 
verhoudingsgewijs onderbezet. 
Juist bij deze leden zit veel ener-
gie en nieuwe ideeën en ik vind 
het belangrijk deze jonge men-

sen de ruimte te geven om din-
gen te organiseren. Gelukkig 
hebben wij in deze categorie 
een aantal actieve leden in ons 
bestuur en in de commissies. 
Waarom zou je nog lid zijn van 
een vereniging? Ik denk dat het 
verenigingsleven van mijn jeugd 
nooit meer terugkeert. Dit is 

de tijd van individualisering en 
het  internet. Toch is de socia-
le functie de toegevoegde waar-
de van een vereniging. Je hoort 
ergens bij. Dat wordt weleens 
onderschat. Wij verkopen geen 
‘broodje baan’. Even blijven zit-
ten na een tennispartij, een 
drankje drinken en het contact 
met elkaar buiten de tennisbaan 
is van groot belang voor bepaal-
de groepen mensen. Samen met 
T-line besteden wij uitgebreid 
aandacht aan de training van de 
jeugd, onze selectie maar ook 
van de recreanten. Bovendien 
biedt een tennisclub je meer dan 
de mogelijkheid tot verbetering 
van je tennisspel. Je leert er so-
ciale vaardigheden te ontwikke-
len. Door mee te helpen bij een 
toernooi of evenement ontdek je 
nieuwe talenten bij jezelf. “
Paul Barten is na Hibbe Selles, 
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Tennisvereniging Merlenhove viert 25-jarig jubileum

Evenwicht tussen wedstrijd- en 
recreatietennis
Heemstede – Tennisvereniging Merlenhove bestaat dit jaar 25 
jaar. Daarmee behoort de club zeker niet tot de oudsten in de 
regio. Ze zijn niet de grootste en bezitten niet het meest flit-
sende clubhuis. Maar de tennisvereniging, geboren uit samen-
smelting van de HBC tennispoot en de wat elitaire TV Groe-
nendaal zit wellicht op een van de mooiste locaties van Neder-
land, in het wandelbos Groenendaal. Sinds twee jaar wordt de 
voorzittershamer gehanteerd door Paul Barten. “ Wij gaan dit 
jubileum natuurlijk vieren, en wel op zaterdag 12 juni”, vertelt 
hij. “Maar ik kijk ook graag vooruit. Wij hebben als vereniging 
enkele wensen op ons verlanglijstje staan, die we graag bin-
nen afzienbare tijd gerealiseerd willen hebben.”

Rob Geerdink, Harry Borghouts, 
Arend Reinink en Hans Smits de 
zesde voorzitter. Hij behoort tot 
een generatie fameuze B-spe-
lers (nu categorie 3) die in zes-
tig- en zeventiger jaren de dienst 
uitmaakten op de toernooien 
in Kennemerland. Heupproble-
men maakten vroegtijdig een 
eind aan verdere wedstrijdaspi-
raties. Na 20 jaar en met twee 
stalen heupen pikte de bedrijfs-
econoom het tennisspel weer op. 
“Door mijn kinderen ben ik weer 
gaan spelen. Dat is precies de 
reden waarom ik deze club een 
warm hart toedraag. Merlenho-
ve is een tennisclub voor drie 
generaties, een echte familie-
club. Kinderen spelen, hun ou-
ders ook en de grootouders ko-
men kijken.”

Op 12 juni, de jubileumdag, is 
er een feestavond voor de le-
den. Voormalig toptennisser Jac-
co Eltingh verzorgt een tennis-
clinic voor senior- en jeugdle-
den. Hij speelt ook een demon-
stratiewedstrijd met enkele van 
de spelers van het eerste team. 
Een beeldje van Tom Okker van 
de hand van oud-groenendaal-
lid Sten de Ligt is opgeknapt en 
wordt opnieuw onthuld. Voor die 
gelegenheid ontvangt de club 
diverse genodigden. Onder hen 
tijdgenoten van Paul Barten, die 
net als hij, bestuursfuncties be-
kleden bij tennisverenigingen en 
de tennisbond. De voorzitter be-
grijpt dat wel.
“De tennissport heeft veel voor 
ons gedaan. Ook mij heeft ten-
nis veel gegeven. Nu ik meer tijd 
heb, kan ik iets terugdoen.”
Mirjam Goossens 

Voorzitter Paul Barten.

Reyngoud voor de mooiste 
badmode en lingerie
Heemstede - Nu het stuk Bin-
nenweg bij Reyngoud helemaal 
vernieuwd is, is ook het moment 
gekomen om de klanten uit te 
nodigen om de “lingeriecorner” 
bij Reyngoud Mode te bezoeken.
Vele bekende merken die Reyn-
goud Lingerie altijd verkocht be-
horen nu tot het vaste assorti-
ment van Reyngoud Mode. Da-
gelijks ervaart Reyngoud weer 
dat het niet bekend is bij het 
winkelend publiek dat de linge-
rie, bad- en nachtmode collec-
tie samengevoegd is bij de mo-
dezaak van Reyngoud. De reac-
tie is dat klanten erg blij zijn, als 
blijkt dat ze nog op het vertrouw-
de adres terecht kunnen. Zinvol 
is het dan ook om de merken te 
noemen die er gevoerd worden: 
Marie Jo – Chantelle – Prima-
Donna – Triumph – Mey – Slog-
gi – Cyell – Rosch – Louis Feraud 
– Watercult -  en nog een aantal 
andere merken.
Een waardevolle aanvulling op 
het assortiment van de mode 
is natuurlijk ook het pantymerk 
‘Oroblu’.
Nu een goede timing!
Enige tijd is de zaak slecht be-
reikbaar geweest vanwege de 
werkzaamheden aan de Binnen-
weg maar nu is Reyngoud weer 
prima te bereiken met de auto tot 
voor de deur. Omdat de zomer 
in aantocht is, is het een goede 
timing om nu een mooi bhtje of 

invisible slipje te kopen. Omdat 
de zomerkleding altijd wat luch-
tiger van stof is wordt het dra-
gen van goed passende lingerie 
een must. Daarbij is goed advies 
vaak van groot belang.
Kleurrijke badmode van de ver-
trouwde merken maar natuurlijk 
ook van spannende nieuwe mer-
ken kunnen ervoor zorgen dat u 
ook deze zomer er weer leuk uit-
ziet in het zonnetje.
Kortom loop binnenkort eens 
even binnen bij Reyngoud (Mo-
de en Lingerie). De hele maand 
juni kunt u profiteren van de  
Aktie van Sloggi’ 4 halen/3 be-
talen zodat u geen onderbroekje 
tekort komt op vakantie.
Reyngoud Mode en Lingerie, 
Binnenweg 121, telefoon: 023-
5280465.

Op 16 en 23 juni
Klapstoelenconcert St Michael
Heemstede - Vorig jaar trak-
teerde Harmonie St. Micha-
el Heemstede op leuke zomer-
avondconcerten omdat zij 100 
was geworden. In diverse wijken 
kon worden genoten van lekke-
re zomerse muziek. Een nieuwe 
traditie was geboren! We von-
den het zó leuk om dit te doen 
dat we hebben besloten voort-
aan élke zomer te trakteren op 
muziek.
Op 16 en 23 juni speelt Harmo-
nie St. Michaël o.l.v. John Brou-
wer in Heemstede de leukste zo-
merdeuntjes! Neem je klapstoel 
mee en kom luisteren:

Woensdag 16 juni
Plaats:  Schoolplein Basisschool 
“De Ark”, Geleerdenwijk
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: GRATIS!

Woensdagavond 23 juni:

Plaats: Franz Leharlaan
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: GRATIS!
Me&mrs. Jones – John Barry Se-
lection – Crazy Little thing called 
love – the best of Charles Azna-
vour – Liberty Bell – en nog veel 
meer zomerse muziek
De klapstoelenconcerten gaan 
uiteraard alleen door bij droog 
weer!
Voor meer informatie:  
www.stmichael-heemstede.nl 

Op het Resnovaplein in 2009.

Mix-It Disco
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Mix-it Disco!! En natuur-
lijk … deze keer in Holland the-
ma! Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede.  Niet al-
leen de muziek wordt goed ge-
mixed, ook het publiek van deze 
avond is een mix  tussen men-

sen mét en mensen zonder ver-
standelijke beperking. Kom jij  
op zaterdag 19 juni? Iedereen 
is van harte welkom van 19.30 
tot 22.00 uur. De entree, inclu-
sief twee frisdrankjes is 5,- euro. 
Kom ook lekker dansen, in rood- 
wit- blauw of oranje outfit! Meer 
informatie? Bel Casca: 023 - 548 
38 28 of e-mail plexat@casca.nl 
of via www.casca.nl.
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Proeven, bekijken, verwonderen, genieten 

Wat een kunst in de
Jan van Goyenstraat!

Heemstede - Een praatje met 
een kunstenaar kan je al een 
heel eind op weg helpen om te 
begrijpen wat bedoeld wordt 
met die strakke vogels, tulpen. 
Waarom juist die kleur oranje in 
dat schilderij overheerst, waar 
het niets met voetballen te ma-
ken heeft.  De kunstmarkt in de 
Jan van Goyenstraat is bij uitstek 
de plaats waar de gewone man 
in een ongedwongen sfeer van 
kunst kan genieten. Lachen om 
dikke vrouwen mag best, zolang 
je nog niet begrijpt waarom ze zo 
lachend poseren. De waardering 
komt als je de uitleg hoort van 
de kunstenares. Dat lesje kunst-
geschiedenis krijg je zomaar op 
die kunstmarkt, waar achter de 

kramen mensen staan die je zo 
graag vertellen over hun beroep, 
hobby, passie.  Zoals het veelzij-
dige werk van Paul Jorritsma uit 
Overveen, de hoofddocent van 
De NLO opleiding in Amsterdam 
,die aquarelwerk toonde maar 
alle technieken in huis heeft. 
Met dochter Femke  in de stand 
naast hem met haar beelden uit 
andere culturen in doorleefde 
kleuren en met halfedelstenen 
en  namen als ”liefdevol dragen” 
bij een beeldje van een kind op 
de arm. Een waardig opvolgster  
van haar moeder die vroeger 
exposeerde op de kunstmarkt. 
Ed van Doorn uit Rotterdam ver-
telt graag over zijn opvattingen 
over het minimalisme en hij De 

Stijl volgt op zijn eigen duide-
lijke manier. Zijn vier drinken-
de vogels in de drinkbak is zo`n 
typisch voorbeeld, net als zijn 
strakke streken waarin je direct 
tulpen herkent. De strandim-
pressies van Rita van Enschot uit 
Heemstede zijn tijdloos en altijd 
vertederend. Zilverkunst uit de 
Heemsteedse handen van Rosi-
ta van Wingerden, gediplomeerd 
meesterwerk, altijd uniek in ont-
werp en  uitvoering. Zomaar en-
kele interessante kunstenaars 
tussen de negentig andere kun-
stenaars.

Rosé van Le Grand Cru
Traditioneel bij de kunstmarkt 
op de Jan van Goyenstraat hoort 
een zomerse wijnproeverij bij Le 
Grand Cru waar Will Beeren te-
vens een expositie had van Wil-
lem en Marianne Meuwese. Bei-
den hebben ruimte nodig om ui-
ting te kunnen geven aan hun  
expressie. Grote doeken, en voor-
al bij Willem, een royaal gebruik 
van primaire kleuren. Al enige 
jaren hangt een groot werk van 
Willem in de tasting room van 
de Le Grand Cru. Een groot werk 
in rood, wit, en minder geel en 
blauw, waarin velen de Bourgon-
dische wijnroute zien. Tijdens de 
expositie weer werken die ge-
maakt zijn met een grote spon-
taniteit en verrassende vormen. 
Marianne laat je in haar wer-
ken afvragen of het haar fanta-
sie is die zij in haar landschap-
pen tot werkelijkheid brengt of 
dat het de werkelijkheid zelve is. 
In wit als poolstreken,  wit, bruin 
en zandkleuren als een hele dag 
in de duinen en in vuurrood als 
de zon ondergaat. Je zou bijna 
vergeten  uit de 43 soorten ro-
sé te kiezen. Een zeer ruime col-
lectie van zomerse topwijnen 
die het vakmanschap van de vi-
noloog onderstreept. Een leuke 
kunst om bij  Le grand Cru uw 
rosé uit te zoeken, maar geluk-
kig staat daar de vakman klaar 
om u te adviseren. Kunst in de 
Jan van Goyenstraat, proeven en 
genieten!
Ton van den Brink



Bennebroek – Velen kijken er 
naar uit: de Feestweek van Ben-
nebroek. Drie dagen vol met 
leuke festiviteiten waarvoor je je 
eigen woonplaats niet uithoeft. 
Lekker met de fiets of lopend 
naar de geitenwei waar je kunt 
genieten van of meedoen aan 
activiteiten. En dat zijn er veel 
want de organisatie heeft een 
heel divers programma samen-
gesteld. 
Vorige week bracht de Heem-
steder het volledige programma 
al naar voren en in deze krant 
nog even wat aandachtspunten. 
Zoals te doen gebruikelijk biedt 
de Feestweek heel wat muziek. 
Alledrie de dagen worden afge-
sloten met een slotfeest. Vrijdag 
zijn er zelfs twee feesten! Aller-
eerst wordt van 20.30 tot 0.30 
uur een superfeest speciaal voor 
jongeren georganiseerd: het 538 
DJ’s On Tour feest. Het vindt 
plaats in de 538 feesttent, een 
aparte feesttent dus die wordt 
opgesteld naast de skatebaan. 
Dit feest is uitsluitend bedoeld 
voor middelbare scholieren. Als 
je middelbare scholier bent, kun 
je op vertoon van je schoolpas 
of ID (tot 20 jaar) met een kaart 
van de grote tent ook de 538-
tent in. Neem je schoolpas/ID 
mee! In de 538 feesttent is alco-
hol niet toegestaan. Let op! Vol 
= Vol. Kaarten kan je alvast in 
de voorverkoop of op school ko-

pen... Niek van der Bruggen en 
Stefan de Groot komen draaien!
Kaartverkoop is gestart bij de 
volgende verkooppunten: In 
Bennebroek bij AH Zwetsloot 
Servicebalie, Schoollaan 21/30, 
Brood en Banketbakkerij Ted, 
Bennebroekerlaan 39, Auto-
mobielbedrijf J.P. Engel, Ben-
nebroekerlaan 5a. In Heemste-
de: Boekhandel Primera de Pijp, 
Raadhuisstraat 30 en in Hille-
gom: Kapsalon Hairtrend, Hen-
ri Dunantplein 35. 
Toegang: 7,50 euro.

Waylon!
In de grote tent is vrijdagavond 
ook feest. Niemand minder 
dan Waylon, een snel rijzende 
ster, komt het publiek met zijn 
soulachtige en zeer swingen-
de nummers vermaken en daar-
naast is er gezellige muziek van 
de Bevers. Let op: deze avond is 
de dresscode ‘white with a twist 
of orange’. De feestavond in de 
grote tent is van 20.30 tot 2.00 
uur en toegangskaarten kosten 
15 euro in de voorverkoop en 20 
euro aan de kassa van de tent.

Jeroen van der Boom!
Nog een ‘topper’ op het Feest-
week programma is Jeroen 
van der Boom. Met ‘Jij bent zo’ 
scoorde hij een vette hit. Na-
tuurlijk is hij ook groot gewor-
den met zijn companen van de 

Toppers. Jeroen van der Boom 
is net een kameleon: of het nu 
gaat om gevoelige liedjes waar-
in hij veel emotie legt of gezel-
lige feestmuziek... Jeroen kan 
het allemaal. Jeroen komt zater-
dagavond zingen en diezelfde 
avond is ook Hans Dulfer met 
zijn New Band van de partij. En 
dat je met een saxofoon het pu-
bliek kunt opzwepen, daar kom 
je zaterdagavond wel achter! 
Swingende funky muziek waar 
je geen genoeg van krijgt! Party-
band Bling en DJ Leandro & Ri-
cardo maken deze feestavond 
compleet. 

Bennebroek Culinair 
Een andere topper tijdens de 
feestweek is Bennebroek Cu-
linair. Een fantastisch evene-
ment waar diverse cateraars en 
restaurateurs uit Bennebroek 
en omgeving aan mee werken. 
Kom proeven wat voor ‘Engel-
tjes op de tong’ zij u te bieden 
hebben. Uiteraard onder het ge-
not van een drankje en sfeervol-
le muziek. Dit onderdeel start 
om 16.00 uur. Om 19.30 uur zal 
het culinaire event overgaan 
in het slotfeest dat in de tent 
plaats heeft en dan zal de Her-
mes House Band van zich laten 
horen. Al 25 jaar verzorgt deze 
band hits in tal van stijlen, dat 
wordt lekker meezingen en dan-
sen natuurlijk. Ook de goedo-
gende jonge zanger Dave Mil-
ler betreedt deze laatste avond 
van de feestweek het podium. 
Luister en geniet van zijn Rob-
bie Williams hits. 

Veel meer...
Uiteraard biedt de Feestweek 
nog veel meer activiteiten. Te-
veel om op te noemen eigenlijk: 
buitenattracties, pokeren, senio-
renochtend, zeephelling, street-
danceshows, dikke banden 
race, oecumenische kerkdienst, 
bungee trampoline, panna voet-
baltoernooi, straatgolf, buurt-
feest met de Hartekamp...
Lees het nog even na in het pro-
grammaboekje of kijk op: www.
bennebroeksefeestweek.nl Als 
Bennebroeker kun je het na-
tuurlijk niet maken om niet te 
gaan kijken! De organisatie heet 
u/je een hartelijk welkom.
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Muzikale uitvoering in de Luifel

Casca Koor Optreden
Het Casca Koor onder leiding van dirigent/arrangeur Peter Cam-
mermans heeft het hele jaar geoefend, heerlijk gezongen en al 
een uitgebreid repertoire opgebouwd. Nu als jaarafsluiting geeft 
het Casca donderdagavondkoor een uitvoering. Deze vindt 
plaats bij Casca in de Luifel. Gewoon een avondje lekker zin-
gen, waarvan u mag meegenieten. Het swingende en enthousi-
aste koor heeft een repertoire van Pop tot Gospel en van Soul tot 
Jazz met verrassende arrangementen. Het koor zingt voor u op 
donderdag 17 juni bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, aanvang: 20.00 uur, entree: 3,00 euro. 

Lekker eten en daarna gezellig naar de film:

Diner&Film bij Casca Nova
Eerst genieten van een heerlijk diner en dan ontspannen naar 
een komische dramafilm.  Dat kan allemaal onder één dak bij 
Casca op woensdag 16 juni. 
Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, 3 hoofd- en 3 na-
gerechten. U kunt een tafel reserveren voor u alleen, voor uw 
gezelschap of, als u dat wilt, aanschuiven aan een gezamenlij-
ke tafel. Het diner begint tussen 18.00 tot 19.00 in eethuis in de 
Luifel. U kunt rustig van uw maaltijd genieten tot vlak voor het 
begin van de film. Deze begint om 
20.00 uur. De kosten van diner&film samen zijn 22,50 euro. 
Reserveren is noodzakelijk i.v.m. het diner en kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf: tel. 023-548 38 28-1.
Als u alleen naar de film wilt betaalt u 5,00 euro. Diner&Film zijn 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Vanaf vrijdag aanstaande drie 
heerlijke dagen feest in Bennebroek

VEW zwaait Oranje uit
Heemstede - De E2 van voet-
balvereniging VEW heeft zater-
dag 5 juni het Nederlands elftal 
uitgezwaaid op weg naar Zuid-
Afrika. Het Nederlands elftal 
speelde een oefenwedstrijd te-
gen Hongarije in de Amsterdam 
Arena alvorens in het vliegtuig te 
stappen naar het Wereld Kampi-
oenschap 2010.

Als seizoenafsluiting en beloning 
van een jaar hard trainen en spe-
len van de competitie mocht dit 
VEW team hun idolen van dicht-

bij bekijken een aanmoedigen. 
Zoals het echte Oranje suppor-
ters betaamt gingen de jongen 
helden in oranje gehuld fees-
tend naar en door de Arena. De-
ze aanmoedigingen gingen de 
Oranje spelers niet in de kou-
de kleren zitten, want ze maakte 
er een mooie wedstrijd van met 
veel doelpunten (maarliefst 6-1 
winst voor Oranje). Als het aan 
de E2 ligt wordt Nederland dit 
jaar eindelijk Wereld Kampioen. 
Hup Holland Hup, namens VEW-
E2 uit Heemstede.
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Carmani nu ook met trimsalon!
Heemstede - Na een klei-
ne verbouwing staat de trimta-
fel klaar en is het hondenbadje 
gevuld met warm water. De zus-
sen Marieke en Caroline open-
den ruim een jaar geleden hun 
hondenwinkel Carmani aan de 
Raadhuisstraat 62 en nu kunnen 
ze al uitbreiden. Marieke is bijna 
afgestudeerd als hondentrim-
ster en heeft het edele hand-
werk geleerd door heel veel sta-
ges te lopen. 

De honden konden er geen ge-
noeg van krijgen en Marieke 
heeft helemaal de smaak te pak-
ken. Ze beheerste de theorie al 
snel en nu krijgt ze haar vakdi-
ploma. Het is dankbaar werk zo 
leerde ze in die opleiding. Voor-
al als je verwaarloosde honden 
onder handen neemt of honden 
waarvan het baasje geen tijd 
had en eigenlijk al eerder aan 
een beurt toe waren. Heerlijk om 
die een wasbehandeling te ge-
ven, te ontwollen, plukken, knip-
pen en effileren, dat is het inkor-
ten van vachten met behoud van 
het volume. Het trimmen is be-
doeld voor alle honden. De was-
beurten vooral voor de korthari-
ge honden die veel haar verlie-
zen tijdens de rui. Vooral in die 
ruiperiode is een wasbeurt heel 
belangrijk  want je bent dan 
thuis van de meeste haren af 
en ze ruiken zo fris. Voor som-
mige honden is een trimbeurt 
net zo nodig als voor ons bijtijds 
naar de kapper gaan. Marieke 
heeft er zoveel plezier in om ze 
een extra behandeling te geven. 
Om er gelijk een foto van te la-

ten maken van de getrimde poe-
del, Maltezer, Berner Senne, ter-
riër Lhasa-Apso of spaniël. 
Trimster Marieke werkt met 
diervriendelijke shampoos en 
die zijn ook aardig voor de oog-
jes. De trimtafel is verstelbaar 
en geschikt voor elke hond. 
Het bad is eveneens verstel-
baar, heeft een gemakkelijke in-
stap en anti-slip mat. De speci-

ale föhn is heel krachtig, droogt 
snel  en haal het laatste losse 
haar weg. Vooral Labradors en 
Retrievers zijn dol op een heer-
lijk bad. In de winkel zijn enke-
le opvallende nieuwtjes als de
DONUT bedden met een na-
tuurlijke zelfreiniging, zijn wa-
ter- en vuilafstotend en  je ruikt 
bijna niets meer. 

Nieuw zijn ook de designbakken 
op 35 centimeter hoogte. Ge-
woon nodig voor grote honden, 

want die  hebben altijd moei-
te met bakken op de grond. Te 
laag  is slecht voor de adem-
haling en gezondheid. Carma-
ni is een winkel voor honden en 
kattenliefhebbers, dus ook voor 
mensen die geen kat of hond 
hebben, maar wel een speciaal 
cadeautje zoeken voor een die-
renvriend. Bij Carmani slaagt u 
zeker. Uw hond of die van de 

buurman verwennen met een 
origineel oranje voetbalshirt-
je met rugnummer, of een oran-
je shawltje, nu actueel vanwege 
het WK in Zuid-Afrika? Carma-
ni in de Raadhuisstraat maakt 
er een oranje feestje van. Sinds 
kort heeft Carmani ook een 
website, want de klantenkring is 
al uitgegroeid tot ver in het land 
en men wil gemakkelijk nabe-
stellen. Kijk maar eens op www.
carmani-catsanddogs.nl 
Ton van den Brink

Nu bij Sport 2000 Heemstede
Muchachomalo is een hippe, 
eigentijdse underwear collectie
Heemstede – Techniek, snel-
heid, status en uiterlijk bepaalt 
ons leven. De ouderwetse saam-
horigheid heeft plaatsgemaakt 
voor een ‘ieder voor zich’ men-
taliteit. De huidige techniek en 
het grote aanbod maakt het mo-
gelijk om in ons hectische leven 
met een druk op de kop alle ge-
miste afleveringen of films terug 
te zien. Maar worden we hier 
wel gelukkiger van? Is de kwa-
liteit van het genot er op voor-
uit gegaan als we meer kunnen, 
willen dus ook moeten zorgen 
dat we het krijgen? Verlangen 
we niet af en toe stiekem terug 
naar de ‘good old times’ toen al-
les nog simpel was? Naar de tijd 
toen we maar de keuze hadden 
uit 3 televisiekanalen en de stra-
ten leeg waren als Dallas op de 
buis kwam? Naar de tijd toen je 
gezamenlijk gezellig voor een 
film ging zitten die je voor altijd 
blijft herinneren in plaats van de 
ene film naar de andere door te 
zappen. Waren dat geen betere 
tijden?

Films en sterren van toen
Muchachomalo is er in geslaagd 
het nostalgische gevoel terug te 
brengen in een kleurrijke hippe 
en eigentijdse underwear col-
lectie. Zo zijn de prints op de 
heren- en damesshorts geïn-
spireerd uit de films, series en 
op filmsterren van vroeger zoals 

Kojak, Baretta, Jaws, Bruce Lee, 
Grease, James Bond en andere 
klassiekers. Verrassende prints 
die je doen herinneren aan het 
genieten uit die tijd, de gewel-
dige acteurs en de grondleggers 
voor de fashionwereld en ima-
go-iconen voor velen. De gewel-
dige collectie maakt een happy 

feeling los. Hiermee wil Mucha-
chomalo met hun 2010 thema 
‘Better Times’ duidelijk maken 
dat je ongeacht welke periode,
je éigen ‘betere tijden’ kunt in-
vullen. Door je te realiseren dat 
we al heel veel hebben en in 
staat moeten zijn daar optimaal 
van te genieten op een simpele 
manier.
Nieuw zijn de ouderwetse long-
shorts en zoals in de zestiger
jaren ‘in’ was, in combinatie met 
singlets. Deze strakke shorts ko-
men tot net boven de knie en 
zijn natuurlijk heerlijk op een wat 
koudere dag om de benen warm 
te houden.

Maar hoe cool is het als in deze 
zomer je longshort nog net on-
der je short vandaan komt!

Stoute jongen
Muchachomalo is de Spaan-
se vertaling voor ‘stoute jongen’. 
Elk kwartaal komt het merk uit 
met nieuw, zelfontworpen prints. 
Naast de perfecte pasvorm en 
kwaliteit onderscheidt Mucha-
chomalo zich in de markt door ei-
genwijs een statement te maken 
met de geprinte shorts aan een 
jaarlijks thema. Voor velen is het 
geen mode-item alleen maar een 
lifestyle image concept. Het merk 
spreekt enorm aan, getuige de 
grote groei van verkooppunten.

Waar te koop?
In Heemstede is Muchachoma-
lo te verkrijgen bij Sport 2000 
Heemstede, Binnenweg 157. Te-
lefoon: 023-5476077. Kijk ook op: 
www.sport2000heemstede.nl

Het prachtige park bij Pa-
leis Soestdijk dateert uit 1815 
en is aangelegd door de be-
roemde tuinarchitect Zocher. 
In de ogenschijnlijk losse, on-
gedwongen opzet in Engelse 
landschapsstijl zijn talloze bo-
men en heesters, schitterende 
doorkijkjes, rustieke laantjes 
en waterpartijen als een echt 
landschap aangelegd. 
Ook is er, naast het Wilhelmi-
na-chalet, de Springertuin, de 
voormalige Watertoren en twee 
levensgrote bronzen beel-
den van Koningin Juliana en 
Prins Bernard, in het park een 
beeldentuin. Deze beelden-
tuin Sculptuur Soestdijk, met 
na-oorlogse, moderne beelden 
van mensen is afkomstig uit de 
collectie van museum Beelden 
aan Zee. 
In 1650 was Soestdijk het jacht-
slot van de jonge Stadhouder 
Willem III. In de loop der ja-
ren zijn er vleugels aan het pa-
leis gebouwd, heeft het militai-
ren gehuisvest en uiteindelijk 
werd het vanaf 1937 de woning 
van Koningin Juliana en Prins 
Bernard. Onvergetelijk zijn de 
feestelijke defilés op Koningin-
nedag. Sinds 1971 is het paleis 
Rijksbezit en in afwachting van 
een nieuwe bestemming is het 
nu tijdelijk opengesteld voor 
het publiek. 
Verzamelen op dinsdag 15 ju-
ni om 9.15 uur in de hal van 
station Heemstede en reizen 
met Openbaar Vervoer. Kosten:  
7,50 euro, (incl. entree en Cas-
cakosten, excl. reiskosten en 
consumpties) Geef u snel op! 
Opgeven en betalen uiterlijk 
donderdag 10 juni bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen van 9-12 
uur.

Marieke Willemse en Gerard 
van de Waard nodigen je in 
deze workshop uit om op weg 
te gaan, om een labyrint te lo-
pen: een geleid pad zoals dat 
van het Santa Rosa labyrint, 
dat geïnspireerd is op het gro-
te labyrint in de kathedraal van 
Chartres (Fr.). Je volgt  je voe-
ten. Zo kan je ontspannen, je 
(con)centreren, je komt vanzelf 
in het centrum. 
Een labyrint lopen is een oer-
oude meditatievorm, de oudste 
bekende labyrinten bestaan al 
zo’n 6000 jaar! Het geeft je in-
zicht en uitzicht. Je kan zo’n la-
byrint lopen om iets te vieren 
of als ritueel bij een belangrijk 
moment in je leven. Of wan-
neer je een vraag hebt en je 
komt er niet uit. Je kan ook ge-
woon uit nieuwsgierigheid op 
pad gaan. Het lopen van een 
labyrint wordt ook wel verge-
leken met een pelgrimstocht, 
een reis door je leven. Het the-
ma van de workshop Labyrint 
lopen zal zijn: keer terug naar 
het landschap van je ziel. Keer 
terug naar wie je bent, naar 
wat je bent, naar waar je bent. 
Geboren en herboren worden. 
Wees welkom, loop mee, en 
open jezelf. Het brengt je naar 
hoe het op dat moment is.
Marieke Willemse is zangdo-
cente en begeleidster bij ver-
diepings- en groeiprocessen. 
Ze helpt mensen vanuit haar 
eigen praktijk Ziel en Zang 
zichzelf (weer) te vinden. 
De workshop is op donderdag 
10 juni om 20.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 6,00 euro. 
Opgeven kan op werkdagen 
van 9-12 uur: 023-548 38 28-1. 

Park Paleis Soestdijk in Baarn

Excursie voor 55+
Workshop Labyrint lopen

Terug naar het 
landschap van de ziel
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Heemstede
Donderdag 10 juni
• Popkoor Voice Collecti-
ve treedt op in Kunstbedrijf 
Heemstede. Aanvang: 20 uur. 
Toegang is gratis. Raadhuis-
straat 56a. Info: email voice-
collective@live.nl. 

Vrijdag 11 en
zaterdag 12 juni
• Toneelvereniging Alber-
dingk Thijm speelt “Vaders” 
… van Haye van der Heyden.
in Theater de Luifel in Heem-
stede. Kaarten: 12,50 euro via: 
thijmgroep@gmail.com of 06-
43544556. Of een kwartier 
voor aanvang van de voorstel-
ling bij theater De Luifel. 

Zondag 13 juni
• Hoe gaat ’t ermee, koor olv 
Leny v Schaik in Pinksterkerk, 
Camplaan. Start: 15u.

Woensdag 16 juni
• Klapstoelconcert St Michael, 
Schoolplein Basisschool “De 
Ark”, Geleerdenwijk, aanvang: 
20.00 uur. Toegang: gratis. 
Voor meer informatie: www.
stmichael-heemstede.nl

Donderdag 17 juni
• Open repetitieavond ge-
mengd ‘Encore’, 19.30 uur. Re-
gio Haarlem.Voor de komende 
maanden staan er optredens 
op korenfestivals in Monnic-
kendam, Zandvoort en Haar-
lem gepland. Ieder welkom 
in de zaal van de Haemstede-
Barger Mavo aan de Koedief-
slaan 73 in Heemstede. Meer 
informatie:  ap.de.vries@hcc-
net.nl. of tel. 023 5616059

Woensdagavond 23 juni
• Klapstoelconcert St Michael, 
Franz Leharlaan, Aanvang: 
20.00 uur. Toegang: gratis! 
Voor meer informatie: www.
stmichael-heemstede.nl 

Agenda
Cultuur

Tot en met vrijdag 25 juni
• Expositie Zicht op Zee in 
Raadhuis Heemstede.
Info: 023 – 548 58 68.

Tot eind juni
• Werk van de Heemsteedse 
kunstenaar Albert Rollich bij 
Kasim mode aan de Jan van 
Goyenstraat. 

Donderdag 15 juli
t/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, exposi-
tie van Rita Bakhuijsen in Bi-
bliotheek Heemstede. Juliana-
plein 1 Heemstede. Meer info: 
www.sbhaarlem.nl of op  ht-
tp://ritazza.exto.nl. Telefoon 
Bibliotheek Heemstede: 023-
5115300.

Regio
Vrijdag 4 juni t/m
3 augustus
• Expositie van beeldhouw-
werken in voormalige Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5, openingstij-
den: op werkdagen van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 uur – 17.00 uur.

Zaterdag 5 juni t/m
15 augustus
• Tentoonstelling in Muse-
um de Zwarte Tulp met thema 
Kardinaal Simonis als een van 
de zonen van de Bloembollen-
streek. Met diverse voorwer-
pen uit prive eigendommen. 
Locatie: Grachtweg 2A, Lisse.

Donderdag 10 juni t/m
zondag 27 juni
• Peter Hoogland toont kleur-
rijke wandobjecten in de 
Waag, Spaarne 30 te Haarlem. 
Op zondag 13 juni om 16.00 
uur vindt de feestelijke ope-
ning van deze tentoonstelling 
plaats Zie ook: www.kzod.nl

Vrijdag 11 juni t/m
zondag 13 juni
• Feestweek Bennebroek op 
de Geitenwei aan de Benne-
broekerlaan. Diverse activitei-
ten voor jong en oud, muzi-
kale optredens, Meezingshow 
ism de Hartekamp, Kunst- en 
Creamarkt, braderie, spellen-
middag, optreden dansstudio, 
straatgolftoernooi, senioren-
ochtend, oecumenische vie-
ring en Bennebroek culinair. 

Uitgebreid programma: www.
bennebroeksefeestweek.nl. 

Zaterdag 12 juni
• Concert en cd-presentatie 
‘Musicians for Musicians’
in Mondiaal Centrum Haar-
lem voor organisatie Musici-
ans without Borders met op-
tredens van Srdan Kekanovic 
en Que Suave!. 
Lange Herenvest 122. Infor-
matie: MCH, info@mondiaal-
centrumhaarlem.nl,
 023-5423540.

• Concert Arte Vocale: Weg 
van de wereld. Aanvang: 20.00 
uur in de Lutherse Kerk, Witte 
Herenstraat 22, Haarlem. 
Toegangsprijs is 10,- voor vol-
wassenen en 7,- voor kinde-
ren.

• Haarlemse Boekenmarkt op 
de Dreef. Van 9.00 - 16.30 uur. 
Voor informatie:Jan Hulleman, 
organisator Boekenmark op 
De Dreef te Haarlem, telefoon 
06-21211057

• Kofferbakmarkt in Vogelen-
zang (gemeente Bloemen-
daal), parkeerterrein tuin-
centrum Bos aan de Voge-
lenzangseweg 49. De markt 
duurt van 10 tot 16 uur en zo-
wel de toegang als het parke-
ren is gratis.
Info: MIKKI, 0229-24 47 39. of: 
www.mikki.nl.  

• Om 15.00 uur speelt Bernard 
Bartelink werken van Franck, 
Bartelink, Rheinberger en 
Widor. Kathedrale Basiliek St. 
Bavo.  Leidsevaart 146 Haar-
lem.

• Braderie tijdens feestweek 
Bennebroek. Locatie: Benne-
broekerlaan. Tussen 10 en 16 
uur. Aanbod zeer divers: kle-
ding, sieraden, boeken zonne-
brillen, en nog veel meer. De 
Bennebroekerlaan zal op de-
ze dag afgesloten zijn voor al-
le verkeer. Informatie: 0229-
24 47 39. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Zondag 13 juni
• Haarlems Studentenkoor 

zingt o.a. werken van Ger-
ald Finzi, Gustav Holst, Rey-
er Ploeg en Lennon en Mc-
Cartney. Locatie: Groenmarkt-
kerk Haarlem, Nieuwe Groen-
markt 12. Start: 16.00 uur.
Info: www.haarlemsstuden-
tenkoor.nl of kaartverkoop@
haarlemsstudentenkoor.nl 

• Hoe gaat ’t ermee, koor olv 
Leny v Schaik in Pinksterkerk, 
Camplaan. Start: 15u.

• Concert Gemend Koor 
Schalkwijk in het Reinaldahuis 
in Haarlem. Het koor staat on-
der leiding van vertrekkend di-
rigent Pim Abbestee met me-
dewerking van Justine Oos-
ters op piano. Zes talen; div. 
muzieksoorten.
Locatie: Leonard Springerlaan 
1, Haarlem. Aanvang: 14.00 
uur. Toegang gratis.

• Biologische boerenbedrijven 
houden Open Dag. O.a. bij: 
Landgoed de Olmenhorst Ge-
opend van 10- 17 uur. Adres: 
Lisserweg 481,Lisserbroek.
Kookdemonstraties en rond-
leidingen in de boomgaarden 
om 11 uur en om 14 uur. Huif-
kartochten, speeltuin. Info: 
www.lekkernaardeboer.nl

• Van 9.00 tot 10.30 excursie 
voormalige werkplaats Ca-
rolus Linnaeus. Vertrek: par-
keerplaats van Speeltuin Lin-
naeushof aan de Glipperweg 
4C op de grens van Heemste-
de en Bennebroek met gids. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan op tel. 088-006 44 55. De 
kosten bedragen 6,50 euro, 
Beschermers betalen 3,50 eu-
ro en kinderen tot 12 jaar 2,50 
euro. Info: www.landschap-
noordholland.nl

Dinsdag 15, woensdag 
16 en donderdag 17 juni
• Fietsdriedaagse door Bol-
lenstreek, vanuit Noordwijker-
hout.
Start: Café-restaurant ‘De Rui-
genhoek’, Herenweg 444, hal-
verwege Noordwijkerhout en 
De Zilk.
Starttijd 60 km. 9-11 uur. Voor 
de  40 km. 10-12 uur. Kosten 
driedagen  9 euro, Dagkaart: 
3,50 euro.
Voor informatie kunt u terecht 
bij het secretariaat: Joke van 
Beek, tel.:0252-521181 en via 

de website: www.fietseninde-
bollenstreek.nl 

Donderdag 17 juni
• Museum Het Dolhuys orga-
niseert een discussie over de 
heilzame werking van kunst in 
de geestelijke gezondheids-
zorg (ggz). Met o.a. 2 korte 
films en toelichting kunste-
naars. Innloop: v.a. 19.00 uur  
Graag voorafgaand reserveren 
(met of zonder maaltijd) via de 
website: www.hetdolhuys.nl 
Het Dolhuys, nationaal muse-
um van de psychiatrie, Scho-
tersingel 2, Haarlem. Telefoon: 
023-5410670.

Zaterdag 19 en
zondag 20 juni
• Houtfestival met muziek, 
theater, kunst en markten in 
het stadspark Haarlemmer-
hout Haarlem. Zaterdag: 16.00 
– 24.00u en zondag: 12.00 – 
22.00 uur. Gratis toegang. In-
fo: www.houtfestival.nl

Zondag 20 juni
• Vanuit de St. Josephkerk in 
de Jansstraat wordt een Ma-
riaprocessie gehouden, geleid 
door bisschop J.M. Punt.
Aanvang: 18.00 uur Maria-
lof in de St. Josephkerk, Jans-
straat 43 Haarlem.
Hoofdcelebrant is bisschop 
J.M. Punt. Informatie: tel. 023-
5332195.

• Excursie Leyduin tussen 
9.00 tot 10.30 uur. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan op 
tel. 088-006 44 55. De kosten 
bedragen 6,50 euro, Bescher-
mers betalen 3,50 euro en kin-
deren tot 12 jaar 2,50 euro. In-
fo: www.landschapnoordhol-
land.nl

Vrijdag 25 juni
• Bijeenkomst belangstellen-
den voor Provinciale Staten in 
het Provinciehuis, Dreef 3 te 
Haarlem. Aanvang: 19u.
Wilt u aanwezig zijn, meldt u 
dan aan bij de politieke partij 
waar u lid van bent of lid van 
wilt worden. Info: www.noord-
holland.nl

Zaterdag 26 juni
• Bach in de Binnenstad door 
Haarlems Bach Ensemble. 
Doopsgezinde Kerk in Haar-
lem, ingang Frankestraat 24, 
aanvang: 17uur. Info: www.
haarlemsbachensemble.nl

Donderdag  1 juli
• Westfries mannenkoor speelt 
voor kunststichting Marietje 
Cladder in Bennebroek. Ter-
rein GGZ InGeest, Rijksstraat-
weg 113. Aanvang: 12.30 uur.
Vrij toegankelijk.

T/m 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023 5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl
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Asbest in Vogelwijk maar 
gezondheidsrisico’s zeer klein
Heemstede - Tijdens graaf-
werkzaamheden in de achter-
tuin van de woning aan de Jan 
van Gentlaan 1 is in de grond 
bouw- en sloopmateriaal aan-
getroffen. Tussen het materi-
aal is ook enig asbesthoudend 
materiaal aanwezig. De (toe-
komstige) bewoner heeft ver-
volgens projectontwikkelaar 
Synchroon gevraagd om actie 
te ondernemen. 

Dinsdag 1 juni is een aanne-
mer in opdracht van de pro-
jectontwikkelaar gestart met 
het ontgraven en zeven van 
de grond in de achtertuin. Op 
woensdag 2 juni zijn handha-
vers van de provincie Noord-
Holland en de arbeidsinspec-
tie op bezoek geweest en 
hebben het werk stil gelegd. 
Het is namelijk de provincie 
die optreedt als toezichthou-
der wanneer sprake is van het 
aantreffen van materiaal dat 
niet in de grond thuis hoort. 
De reden van het stilleggen 
van de werkzaamheden is dat 
er voorafgaand aan de graaf-
werkzaamheden geen onder-
zoek heeft plaatsgevonden 
volgens de daarvoor gelden-
de richtlijnen. In dit onderzoek 
dient de mate van de eventue-
le asbestverontreiniging vast-
gesteld te worden. De hand-
havers hebben de achtertuin 
met hekken laten afsluiten zo-
dat niemand meer bij het ma-
teriaal kan komen. 

In de openbare ruimte staan 
ook nog enkele kleine depots 
met vrijgekomen materiaal uit 
de tuin. Uit voorzorg zijn die 
depots vandaag, 4 juni, beter 
beveiligd. De hekken zijn met 
zeil bedekt en er is een lint met 
de tekst “gevaarlijk asbest” op 
het zeil aangebracht.

De gemeente heeft bewoners 
in de wijk Vogelpark op de 
hoogte gebracht. Het gaat om 
de volgende lanen: Roerdom-
plaan, Reigerlaan, Pelikaan-
laan, Stormvogelweg, Kraan-
vogellaan, Ooievaarlaan, Jan 
van Gentlaan en  Schollevaar-
laan.

De gemeente kan zich voor-
stellen dat er vragen leven. 
Zij houdt daarom omwonen-
den op de hoogte maar zegt 
nu (4 juni tijdens het schrij-
ven) nog onvoldoende infor-
matie te hebben om de situ-
atie goed in te kunnen schat-
ten. Dit kan pas als de onder-
zoeksresultaten beschikbaar 
zijn. De provincie wordt drin-
gend verzocht het onderzoek 
zo snel mogelijk af te ron-
den. Zodra de resultaten be-
kend zijn worden die bekend-
gemaakt. 

Het asbest is in de grond aan-
getroffen. In dergelijke situ-
aties acht de GGD het risico 
voor de gezondheid verwaar-
loosbaar klein. 

Grote boekenverkoop bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - In de vestigingen Bennebroek en 
Hillegom van Bibliotheek Duinrand is flink ruimte 
gemaakt voor nieuwe boeken in de collectie. 
De oude exemplaren worden te koop aangeboden 
tegen kleine prijsjes (vanaf 0,50 euro voor jeugd-
boeken en 1,00 euro voor volwassen boeken).

Prentenboeken, jeugdboeken, romans, reisgidsen, 
landenboeken, tuinboeken en nog veel meer. Er zit 
voor iedereen wel iets bij. Handig als aanvulling 
voor de vakantie. Kom op tijd en sla uw slag !

Waar?
De boekenverkoop zal plaats vinden tijdens de ge-
bruikelijke openingstijden: 

In de vestiging Bennebroek op:
maandag  14.00 - 20.00 uur;
woensdag  11.00 - 17.00 uur en
vrijdag  14.00 - 20.00 uur.

Bennebroekerlaan 3, 2121 GP Bennebroek, 023-
5847712, bennebroek@bibliotheekduinrand.nl

Nordic walking met meditatie
Heemstede - Bij GSV Heem-
stede kunt u Nordic Walken met 
meditatie.
Vertrek: 18.45 uur vanaf het 
GSV Centrum Fr. Schubertlaan 
37 Heemstede naar de Oase 
om dan om ca 19.00 uur met de 
warming up te beginnen, Daar-
na wandelen c.a. drie kwartier 
naar een stilteplek en aldaar 

vindt een meditatie plaats onder 
leiding van Liselot Been van on-
geveer 20 minuten. Ook nog een 
cooling down.
Wandelingen op:  9, 16, 23 en 30 
juni.
Aanmelden is noodzakelijk. bij 
René Reeuwijk 023-8447496 of 
0653582295.
De kosten zijn 6.- euro per keer.

Wedstrijdzwemmen
Wesley Bos (HPC) 3 keer 
brons bij Speedofinales
Heemstede - Aan de hand van 
de eerder gehouden speedo-
wedstrijden gedurende het sei-
zoen worden de 21 snelste van 
kring Noord Holland uitgeno-
digd voor de Speedo-finales. 
Deze finales vonden afgelopen 
weekend plaats in Zaandam. 
Wesley Bos van HPC heeft tij-

dens deze wedstrijden een su-
per prestatie geleverd. Wesley 
mocht op 3 afstanden uitkomen, 
de 100 meter vrije slag, 50 meter 
vlinderslag en de 100 meter rug-
slag. Voor alle afstanden haal-
de hij een bronzen plak! Daar-
naast verbeterde Wesley op alle 
afstanden zijn PR!

Wesley staat rechts op de foto.

Bakkerij Nol Bertram
Win een royal afternoon 
tea in Amstel Hotel
Heemstede – Genietend van 
een heuse royal afternoon tea, 
zittend in het Amstel Hotel, 
één van de mooiste hotels van 
ons land, wie wil dat nou niet? 
U maakt er kans op (voor twee 
personen) als u stempels spaart 
van Bakkerij Bertram.
De heerlijke bakker aan de Bin-
nenweg 143 organiseert de-
ze stempelactie maar liefst vijf 
maanden lang en elke maand 
zijn er twee winnaars voor de 
high tea in het Amsterdamse 

Amstel Hotel. Een volle stempel-
kaart (12 stempels) levert u. Elke 
laatste zaterdag van de maand 
is de trekking. De actie duurt 
nog tot oktober dit jaar dus... 
Ziet u zichzelf al met uw doch-
ter, vriendin of uw man genie-
ten in het Amstel? Sparen dus! 
Da’s niet zo moeilijk want afge-
zien van de heerlijke producten 
bij Nol Bertram zijn ze daar ook 
nog eens heel vriendelijk in de 
winkel.
Info: 023-5282698.

Open Week Zwemvereniging HPC
Heemstede - Van maandag 14 
tot en met zaterdag 19 juni doet 
zwemvereniging HPC Heem-
stede haar deuren open voor 
alle belangstellenden. Ieder-
een is welkom in het zwembad 
van Sportplaza Groenendaal te 
Heemstede. Je kunt plaats ne-
men op de tribune, maar het is 
nog veel leuker om gelijk mee te 

doen. Ben je in het bezit van een 
B-diploma vergeet dan je bad-
pak en/of zwembroek niet! Er 
zijn diverse ‘takken’ van sport bij 
HPC zoals: synchroonzwemmen, 
wedstrijdzwemmer, aangepast 
zwemmen, waterpolo, waterple-
zier en triatlon of trimzwemmen. 
Meer weten: www.hpc-heem-
stede.nl. 

Bedreigd door 
een vriend
Heemstede – Een bewoon-
ster van de Hendrik Peeper-
kornstraat meldde woensdag-
nacht 3 juni rond 02.30 uur dat 
een vriend haar had bedreigd en 
dat hij haar woning binnen was 
gedrongen. De man was er van-
door gegaan maar werd na enig 
zoeken gevonden. Hij is aange-
houden en meegenomen naar 
het bureau. Tegen de verdachte, 
een 42-jarige Haarlemmer, wordt 
proces-verbaal opgemaakt.

Ernstig gewond 
na aanrijding 
met vrachtauto
Heemstede – De politie kreeg 
vrijdagmorgen 4 juni een mel-
ding van een aanrijding met let-
sel op de kruising Paviljoenslaan/ 
Hertenkamplaan in Haarlem. Een 
72-jarige Heemsteedse fiets-
ster wilde de weg overgestoken 
maar zag ze de vrachtwagen te 
laat. De bestuurder van de twa-
gen, een 49-jarige Hilversum-
mer, kon haar niet meer ontwij-
ken. De vrouw is ernstig gewond 
aan haar been geraakt. Door de-
ze aanrijding ontstond een een 
grote verkeersopstopping rich-
ting Zandvoort. De afdeling ver-
keersondersteuning stelt een on-
derzoek in naar de precieze toe-
dracht van het ongeval.

Trimclub 
Middenduin
Heemstede – De senioren he-
rentrimclub Middenduin bestaat 
43 jaar en wil graag het leden-
bestand uitbreiden. Elke zater-
dagmorgen van 8.30 tot 9.30 uur 
wordt getraind onder leiding van 
en trainer in een rustig tempo. 
De heren trainen in het Midden-
duin. Het is een gezellige club 
senioren die van mei tot septem-
ber aan de conditie werkt. Ieder 
die dat wil kan vrijblijvend mee-
doen, zonder kosten. Na sep-
tember tot eind maart is de con-
tributie 45 euro. Spreek u dit aan, 
bel dan naar M. Pinheiro aan de 
Wasserij Annalaan in Heemste-
de: 023-5290440.

Mooi, mooier, mooist
Uniek event Nencies Lingerie 

in Middenmeer
Regio – In de Tuin van Mid-
denmeer in de gelijknamige 
plaats vinden zondagmiddag 
13 juni shows plaats waaraan 
lingerie- en badmode spe-
ciaalzaak Nencies uit Haar-
lem medewerking verleent. 
Bijzondere collecties van be-
kende merken zullen worden 
geshowd door professionele 
mannequins. De shows staan 
gepland om 12.30 en 14.30 uur. 
U wordt ontvangen met een 
hapje, drankje en goedgevul-

de goodiebag. Ook zijn er ca-
deaubonnen die weer te ver-
zilveren zijn bij de deelnemen-
de zaken. Naast Nencies ver-
lenen BMW Maaral, De Tuin 
van Middenmeer (het mooi-
ste voor in en om het huis) en 
tien toprestaurants medewer-
king. Meer info op: www.nen-
cies.nl of www.detuinvanmid-
denmeer.nl
Nencies vindt u aan de Gier-
straat 77 Haarlem. Tel. 023-
5315537.
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Honkbal
Pitchers beheersen duels 
tussen RCH en DSS

Het zag er aanvankelijk hele-
maal niet naar uit dat RCH een 
groot pak slaag tegemoet ging. 
Openingsslagman Alex Santuc-
ci sloeg zich naar het 1e honk, 
werd door zijn opvolgers in het 
slagperk naar het 3e honk ge-
bracht en kon scoren na een 
doorgeschoten bal. Starting pit-
cher Marcel Timmer hield ver-
volgens 2 innings de thuisplaat 
schoon en alles leek te wijzen op 
een spannende wedstrijd. Maar 
in de 3e Haarlemse slagbeurt 
sloeg het noodlot voor RCH toe. 
Maar liefst vier misgrepen in 
het Heemsteedse veld maak-
ten dat 3 honkslagen en 1 vrije 
loop voldoende waren om 6 DSS 
‘ers over de thuisplaat te bren-
gen.

Nog even leek RCH in een goede 
afloop te geloven toen Giovanni 
Valmont na een 2-honkslag de 
stand tot 2-6 terugbracht, maar 
in de 5e inning viel de beslissen-
de dreun. Marcel Timmer moest 
na een basehit, een triple en een 
vrije loop 2 punten toestaan en 
deed bij 1 uit en het 3e honk 
bezet de heuvel over aan Alex 
Plakke. Het kostte nog 2 runs 
voordat de 2e en 3e nul gemaakt 
konden worden en het score-
bord op 10-2 belandde. 

Coach Peter van ’t Klooster be-
sloot Alex Plakke te sparen voor 
een eventuele invalbeurt achter 
Chris Mowday in de return en 
bemande de heuvel vervolgens 
met veldspelers. Vanuit tac-

tisch oogpunt een begrijpelijke 
beslissing, maar voor de RCH- 
aanhang een treurige avond met 
een verschrikkelijke 6e inning, 
waarin DSS nog 7 x scoorde op 
5 honkslagen, 3 veldfouten en 
een paar wilde worpen. 

In de return, met Chris Mow-
day op de heuvel, kon DSS 
eigenlijk alleen in de 1e inning 
gevaarlijk worden, maar bij het 
1e en 3e honk bezet en niemand 
uit, ontnam een dubbelspel DSS 
de enige scoringskans in de-
ze wedstrijd. Toch duurde het 
tot de 6e inning dat RCH zijn 
overwicht op het scorebord tot 
uitdrukking kon brengen, toen 
Zamir Lijde na een veldfout 
en 2 gestolen honken binnen- 
geslagen werd door Jim Leije-
naar. De beslissing viel in de 4e 
inning. Eerst was het Alex San-
tucci die scoorde na 4 wijd, een 
gestolen honk en een basehit 
van Kevin Gerard. En toen ver-
volgens Zamir Lijde op de eerste 
worp van reliever Rick Pluijmers 
de bal het sportpark uitmepte, 
goed voor 2 punten, stond het 
4-0 en was de blamage van 2 
dagen eerder enigszins wegge-
poetst.

Het komend weekend speelt 
(zaterdag in Heemstede, zondag 
in Haarlem) RCH de dubbel te-
gen Sparks en de uitkomst van 
deze derby kan wel eens beslis-
send worden voor een plaats bij 
de bovenste dan wel de onder-
ste zes op de ranglijst. 

Heemstede - Was het vrijdagavond Lachlan Eldridge die na-
mens DSS slechts 3 honkslagen aan de tegenstander toe-
stond, zondagmiddag herhaalde Chris Mowday dat kunststuk-
je, maar nu in het voordeel van RCH-Pinguïns. Het bezorgde 
beide teams 2 punten in de strijd om een plaats bij de 1e zes, 
die gaan strijden om het kampioenschap van de Overgangs-
klasse. Toch zal DSS met meer genoegen op het weekend te-
rugkijken dan RCH, want een nederlaag met 4-0 is heel wat 
beter te verteren dan een afstraffing met 17-2.

Achttiende regatta Lions voor 
Gehandicapten Sport
Heemstede - Het idee van de 
Lionsclub Heemstede-Benne-
broek om schepen van de bruine 
vloot te verhuren aan bedrijven 
en organisaties om hiermee geld 
in te zamelen voor goede doe-
len werkt zelfs in tijden van cri-
sis. Alhoewel, Clemens Bunnik, 
de promotor van de Lions Regat-
ta, moest dit jaar echt alle brui-
ne zeilen bijzetten om de beoog-
de negen schepen op woensdag 
2 juni in de vaart te krijgen. Want 
wat is er nog mooier dan samen 
met zakenrelaties, personeel, fa-
milie of vrienden een “eigen” 
tjalk, klipper, schoener of aak  te 
bemannen. Met als doel een ba-
tig saldo voor het werk van de 
Gehandicapten Sport Nederland, 
afdeling Watersport, die mensen 
met een lichamelijke of verstan-
delijke handicap tegen normale 
kosten een vakantie op het wa-
ter te kunnen bieden. Hij beloof-
de er mooi weer bij en het werd 
een prachtige dag voor de kapi-
teins, de deelnemers, de gasten 
en ook een prachtige dag voor 
de Gehandicaptensport.  On-
geveer 300 deelnemers geno-
ten van een heerlijke zeildag met 
veel zon en een lekkere bries. 
De beroepskapiteins hadden de 
matrozen voor één dag goed ge-
leerd hoe ze de handen uit de 
mouwen moesten steken, altijd 
handig als er mensen tussen-
zitten die van wanten en zeilen 
weten, om daarna met een ge-
rust hart de gasten in te schepen 
voor de vliegende start en het 
eerste rak tegen de wind in. 

Pieters Bouwtechniek
Al snel werd duidelijk dat erva-
ring telt. Pieters Bouwtechniek 
BV uit  Haarlem wist met de 2-
mastklipper “La Boheme”, de 

Een deel van de opbrengst wordt door de oud-President Kees van Dijk 
en organisator Clemens Bunnik overhandigd aan de heer Meijer van 
Gehandicaptensport Nederland afdeling Watersporten.

Softbal
RCH Pinguins sleept punt uit vuur 
tegen Olympia 3

Het waren de beide pitchers, 
Daniëlle Kuipers bij RCH en Ole-
tte van de Heuvel bij Olympia, 
die het beeld van de wedstrijd 
bepaalden. Toch was het RCH-
Pinguïns dat direct al in de 1e 
slagbeurt het aanvallende heft 
in handen leek te nemen. Door 
Sandra Assendelft met een triple 

en Eva Verduijn met een honk-
slag werd de score geopend en 
ging het thuispubliek er eens 
lekker voor zitten. Maar daar-
mee was het Heemsteedse kruit 
volledig verschoten. In de ove-
rige van de 7 innings lukte het 
alleen nog Sandra Assendelft 
op een veldfout het 1e honk te 

1ste prijs in de wacht te slepen. 
Dit bedrijf, onlangs nog winnaar 
van de  Betonprijs en de Staal-
prijs , deed voor de achttien-
de keer mee, zij weten echt van 
wanten! Na de wedstrijd was het 
genieten in de sfeervolle ambi-
ance van het Buitenmuseum van 
het ZuiderZeemuseum in Enk-
huizen. Genieten van draaior-
gelmuziek, haring, bier en dat 
vleugje wedstrijd. Een deelneem-
ster uit Zuid-Afrika, waar vracht-
schepen onbekend zijn, kon 
geen woorden vinden om uiting 
te geven aan haar blije en ver-
rassende ervaring van dit unieke 
evenement.  
Een van de opvarenden had bij 
het “gijpen” de giek nogal hard 
tegen zijn hoofd gekregen, maar 
had geen last van hoofdpijn, hij 

was alleen zijn rimpels kwijt! De 
heer Meijers van de Gehandi-
captensport kon een cheque van 
3500 euro in ontvangst nemen 
en daar was het allemaal eigen-
lijk om begonnen. De rest van de 
opbrengst gaat naar goede doe-
len in de regio Heemstede-Ben-
nebroek. Direct daarna gaf Li-
ons president van dit jaar, Mi-
chel Bakker, het startsein aan 
de organisatie om de 19e editie 
van de Lions Regatta vast  in de 
agenda te zetten. 22 Juni 2011. 
De Lions organiseren onder het 
motto: ”we serve”.  Bedrijven en 
organisaties schrijven in bij de 
Lions Regatta Commissie, CM 
Bunnik, tel nr. 023 5294733 , e-
mail; cmbunnik@planet.nl of kijk 
op www.lions.nl 
Ton van den Brink

Heemstede - Op de langdurig geblesseerde Bianca Claas-
sen na kon RCH-Pinguïns eindelijk weer eens in een ‘norma-
le’opstelling uitkomen. Dat kwam tegen de kampioen van vo-
rig jaar, Olympia-3, goed uit. Dat was vooral in defensief op-
zicht goed te merken, maar aanvallend kon de Heemsteedse 
thuisploeg geen potten breken. Het 1-1 gelijke spel was dan 
ook het hoogst haalbare.

bereiken en was het afwachten 
wanneer Olympia langszij zou 
komen. Maar zoals gezegd was 
Daniëlle Kuipers in een uitste-
kende vorm en vielen de 2 Haar-
lemse honkslagen in de eerste 
4 slagbeurten te verspreid om 
schade aan te richten. 
Gezien het totaal aantal honk-
slagen over de hele wedstrijd, 2 
voor RCH en 5 voor Olympia, was 
de gelijkmaker in de 5e inning 
weliswaar verdiend, maar onno-
dig. Bij 1 uit en het 2e en 3e honk 
bezet gooide Daniëlle een strike 
out, maar kon catcher Eva Ver-
duijn de laatste worp niet goed 

onder controle krijgen, moest de 
nul alsnog op het 1e honk ge-
maakt worden en kon de loop-
ster vanaf het 3e honk binnen-
lopen. 
In de 6e inning was het opnieuw 
Olympia dat dreigend op de hon-
ken kwam, maar Sandra Assen-
delft, die noodgedwongen het 
werpen van de moegestreden 
Daniëlle Kuipers moest overne-
men, verwerkte hoog opsprin-
gend een line drive tot vang-
bal en met een strakke aangooi 
naar het 1e honk voltooide zij 
het lucht verschaffende dubbel-
spel.
Het gelijke spel was dan wel niet 
voldoende om de onderste plaats 
op de ranglijst te verlaten, maar 
gaf wel aanleiding tot optimis-
me voor het verdere verloop van 
de competitie, vooropgesteld dat 
het team gevrijwaard blijft van 
blessures en afzeggingen.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

vanaf juli 2010 

• Check tijdig uw reisdocument!

•  Kijk in de Wijk: Provinciënwijk

•  Nederlandse identiteitskaart

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Op vrijdag 11 juni a.s. begint het WK 
voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Ook 
Heemstede zal in de aanloop naar en 
tijdens dit WK oranje kleuren. De vele 
versieringen - helaas nog te vaak van 
brandbaar materiaal - kunnen gevaar-
lijke situaties tot gevolg hebben. 

Daarom vraagt Brandweer 

Kennemerland alle inwo-

ners om alert te zijn op 

de brandveiligheid. 

Natuurlijk gelden 

brandveiligheids-

regels het hele jaar 

maar tijdens de WK 

is de verwachting 

dat veel straten 

worden versierd. 

Slingers, vlaggen, 

papieren vlaggetjes 

en andere versieringen 

vliegen gemakkelijk in 

brand waardoor extra 

voorzichtigheid is geboden. 

Een aantal tips:

-  Verzeker u ervan dat u brandveilige 

versiering aanschaft en aanbrengt. Goede 

versiering is niet gemakkelijk ontvlam-

baar. Dit staat vermeld op de verpakking.

-  Houd versiering op minimaal 50 centimeter 

Op maandag 14 juni 20.00 uur a.s houdt 

de gemeenteraad een extra vergadering: 

de raad heeft besloten een speciale 

Kadernotacommissie bijeen te roepen.

Het college van B&W geeft in de kadernota 

aan wat het de komende jaren wil bereiken 

en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. 

Er wordt inzicht geboden in het fi nancieel 

perspectief voor het lopende jaar en toe-

komstige jaren. De raad gaat hierover in 

discussie met het college.

De gemeente wordt geconfronteerd met 

door het rijk opgelegde bezuinigingen. Het 

college doet voorstellen aan de raad om de 

verwachte fi nanciële tekorten op de meer-

jarenbegroting 2011-2014 voor een belangrijk 

deel weg te werken. 

Er wordt gesproken over de algemene uit-

gangspunten op het gebied van bestuur, 

veiligheid, werk en inkomen, maatschappelijke 

ondersteuning en zorg, onderwijs, sport en 

cultuur, groen en openbare ruimte, ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting, verkeer, 

reiniging en riolering en fi nanciën. Verder 

wordt de actualisering van de budgetten, 

kredieten en investeringen besproken.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze 

vergadering aanwezig te zijn. De Kadernota 

is te downloaden via www.heemstede.nl.

Raadsvergadering
De raadsvergadering is deze maand op donderdag 24 juni vanaf 16.30 uur. 

Volgende week leest u in HeemstedeNieuws de agenda.

Brandveilige versiering tijdens WKSpeciale 
commissie voor 
de Kadernota

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

afstand van spotjes en andere apparaten 

waarvan de oppervlaktetemperatuur kan 

oplopen. Dus ook van de televisie. Wees 

voorzichtig met ‘gastoeters’. Deze bevatten 

soms een brandbaar gas. Dit gas kan een 

steekvlam veroorzaken wanneer er een vlam 

of gloeiend voorwerp wordt bijgehouden.

-  Zorg dat versieringen boven de openbare 

weg hoger dan 4.2 meter hangen en houd 

een breedte van ten 

minste 3.5 

meter 

vrij. 

Ambulances 

en brandweerauto’s 

moeten gemakkelijk bij de huizen kunnen 

komen. 

-  Om vervelende ongelukken te voor-

komen, is het toch belangrijk enige maat-

regelen te treffen, zoals het paraat 

houden van een brandblusser. Bedenk 

ook hoe men bij een eventuele brand het 

huis, de tent of het café zo snel mogelijk 

kan verlaten. 

Voor aanvullende informatie: 

www.brandweerkennemerland.nl

 

Naast de eigen veiligheid gelden voor het 

versieren van de straat of buurt, of voor 

activiteiten waar geen vergunning voor nodig 

is, een aantal gemeentelijke spelregels. 

-  De versiering mag geen commercieel 

karakter hebben.

-  De versieringen mogen geen schade toe-

brengen aan gemeentelijke eigen-

dommen zoals straatmeubilair, straten, 

wegen, straat verlichting, verkeers- en 

straatnaamborden en bomen.

-  De verkoop van alcoholische drank is 

niet toegestaan.

-  Geluidsoverlast moet zoveel mogelijk 

worden voorkomen.

-  Het deel van de openbare ruimte dat 

wordt gebruikt moet na afl oop worden 

opgeruimd en schoon worden achter-

gelaten.

De gemeente Heemstede wenst u in ieder 

geval veel plezier tijdens het komende 

WK!
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Werk aan de weg   
Brabantlaan, tussen Limburglaan en Zeelandlaan 
Tot half juni 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Limburglaan en 

Zeelandlaan de bestrating en riolering vervangen. Ook is de Zeelandlaan gedeeltelijk af-

gesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aan-

gegeven.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Vanaf maandag 14 juni kan autoverkeer in één richting over de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer 

kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vracht-

wagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen 

van de weg gebruikmaken.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Tot begin juli 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. 

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting van de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de 

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. 

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. Van 28 juni tot en met 9 juli is de

gehele rijbaan afgesloten i.v.m. het aanbrengen van het asfalt en de wegmarkeringen.

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Van 31 mei tot ongeveer 25 juni 2010 is het gedeelte vanaf de Hendrik Peeperkornstraat 

tot de Spaarnzichtlaan afgesloten voor autoverkeer (werkfase 8). Voetgangers (met de

fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied. 

-  In deze periode is de kruising Binnenweg-Hendrik Peeperkornstraat afgesloten voor auto-

verkeer. De kruising Binnenweg-Spaarnzichtlaan blijft in deze werkfase open.

-  In de Spaarnzichtlaan geldt tijdelijk éénrichtingsverkeer naar de Binnenweg toe.

-  Doorgaand verkeer wordt via de Cloosterlaan en Landzichtlaan naar de Spaarnzichtlaan 

geleid. Het doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Oosterlaan en 

Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid. 

-  Vrachtverkeer met een lengte boven de 10 meter kan niet via de omleidingsroute rijden. 

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

-  Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Raadhuisstraat
Vanaf maandag 7 juni wordt in de Raadhuisstraat de verlichting en het straatmeubilair 

vervangen. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer. 

Wegomleidingen zijn niet nodig.

In het eerste deel tussen de Zandvaartkade en de Julianalaan bestond voor de herin-
richting van de Binnenweg al éénrichtingsverkeer van zuid naar noord. Na de herin-
richting geldt dit voor de hele Binnenweg. 

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met borden om en langs het werk geleid. Om 

zoveel mogelijk winkels bereikbaar te houden wordt hierbij waar het kan en zolang mogelijk 

aangesloten bij de ‘oude’ situatie. Er komt echter een moment dat éénrichtingsverkeer 

noodzakelijk wordt. Dit is ongeveer begin juli. Rond deze tijd wordt het kruispunt Binnenweg/

Spaarnzichtlaan aangepakt. 

De werkzaamheden aan het kruispunt Binnenweg/Spaarnzichtlaan betekenen dat het ver-

keer op de Binnenweg vanuit het zuiden moet worden omgeleid via de Cloosterlaan, 

Landzichtlaan en Oosterlaan. Evenals bij de eerdere omleiding door de Cloosterlaan en 

Spaarnzichtlaan wordt dan in de Oosterlaan tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer 

vanuit het noorden wordt vanaf dat moment verwezen naar de Julianalaan als één van de 

drie hoofdtoegangen van de Binnenweg. De andere hoofdtoegangen blijven Zandvaartkade 

en Raadhuisstraat.

Wekelijks houden wij u in HeemstedeNieuws op de hoogte van de wegwerkzaamheden. 

Maar daarnaast vindt ook veel ‘kleiner’ onderhoud aan wegen plaats, bijvoorbeeld het 

herstellen van vorstschade of schade door wortels van bomen. Een overzicht van al dit 

soort onderhoudswerkzaamheden die in 2010 plaatsvinden vindt u op de gemeentelijke 

website www.heemstede.nl > Verkeer en vervoer > Werk aan de weg. Op deze pagina vindt 

u, onder het overzicht van de grotere werkzaamheden, het onderhoudsschema 2010. 

Eénrichtingsverkeer 
Binnenweg vanaf juli 2010

Onderhoud wegen 2010

Gaat u binnenkort op vakantie naar het 

buitenland? Controleer dan tijdig de 

geldigheidsduur van uw paspoort of 

Nederlandse identiteitskaart. Is deze 

verlopen, dan is dit namelijk ongeldig als 

reisdocument.

U moet het reisdocument persoonlijk aan-

vragen en afhalen bij de gemeente. Vijf 

werkdagen na uw aanvraag kunt u het 

document ophalen. U kunt ook gebruik-

maken van een spoedprocedure. U kunt 

dan in principe het document, als u het 

vóór 14.00 uur hebt aangevraagd, de 

volgende werkdag na 09.30 uur ophalen. 

De extra kosten hiervoor zijn € 41,--.

Op vakantie?
Check tijdig uw reisdocument!

Agenda’s en 
verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.126 het plaatsen van een erfafscheiding - Binnenweg 166

2010.127 het plaatsen van reclame - Raadhuisstraat 19-21

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 juni 2010 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 4 juni 2010)
2010.116 het plaatsen van een dakkapel op het - Kraanvogellaan 5

 voor- en achtergeveldakvlak

2010.121 het plaatsen van een dakkapel op - Kerklaan 123

 het zijgeveldakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 4 juni 2010)
2009.273 het veranderen van een winkel met - Zandvoortselaan 161

 bovenwoning naar een winkel met

 twee bovenwoningen

2010.108 het wijzigen van de voorgevel en - Reigerlaan 12

 doorbreken muur

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 4 juni 2010)
2008.194 het aanleggen van een recreatieve tunnel - t.h.v. de Cruquiusbrug onder  

    de N201

Verleende monumentenvergunning (verzonden 4 juni 2010)
2009.139 het uitbreiden van twee woonhuizen - Kerklaan 13-15

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10 juni 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 4 juni 2010))
met ontheffing bestemmingsplan
2009.275 het uitbreiden van twee woonhuizen - Kerklaan 13-15

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 10 juni 2010 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. Een beroepschrift moet uiterlijk 22 juli 2010 worden ingediend. Zie 

kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.075 het uitbreiden van een woonhuis - Molenlaan 12

2010.118 het uitbreiden van twee woonhuizen - C. Francklaan 35 en 37

De verzoeken liggen vanaf 10 juni 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag 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 zienswijzen 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. 

Eén keer per jaar zet Casca een 

Heemsteedse wijk extra in de schijn-

werpers. En na de werkzaamheden van 

Elan en de gemeente Heemstede het af-

gelopen jaar verdient de Provinciënwijk het 

om in het zonnetje gezet te worden. Alle 

activiteiten zijn gericht op het ontmoeten 

en kennismaken met elkaar. Zo zijn er in de 

periode van maandag 14 tot en met 

donderdag 24 juni o.a. een high tea, samen 

een kunstwerk maken, koersballen, 

ochtendgymnastiek bij de ZOED (Zorg 

Onder Eén Dak), een speelmiddag met 

oud-Hollandse spelletjes, een straatvoet-

baltoernooi en samen naar het WK kijken 

op een groot scherm. De gemeente houdt 

voor deze feestelijke periode een extra 

schoonmaakronde in de wijk. Ook wil de 

gemeente bewoners stimuleren de wijk op 

te fl euren. Dat kan door het adopteren van 

een boomspiegel, waarbij u zelf zorgt voor 

het stukje aarde rondom een boom bij u in 

de straat (door eigen planten te kiezen en 

te onderhouden). Op 22 juni van 18.30 tot 

22.00 uur geeft de gemeente in de wijk 

uitleg hierover en wordt een klavertegel 

gelegd bij de 1e boomspiegel die wordt 

geadopteerd.

Let goed op de kranten en op de posters 

die in (de omgeving van) de Provinciënwijk 

opgehangen zijn. 

Voor vragen: Casca de Luifel, telefoon 

(023) 548 38 28 of stuur een mail naar: 

kijkindewijk@casca.nl.

In Nederland geldt een legitimatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder. De identiteits-

kaart (ID-kaart) is sinds 1 januari 2010 niet meer gratis voor kinderen van 14 jaar. 

Een ID-kaart voor kind(eren) brengt natuurlijk kosten met zich mee. Om deze kosten te 

beperken, heeft de overheid het tarief voor kinderen tot en met 13 jaar verlaagd. Dit jeugd-

tarief geldt sinds 1 januari 2010 en bedraagt € 8,50, vanaf 14 jaar betaal je € 42,50. 

Bijna 14 jaar?
Voor kinderen die bijna 14 jaar worden, is het dus voordelig om voor die tijd een ID-kaart 

aan te schaffen. Op je 14e betaal je het volle bedrag van € 42,50, tot en met je 13e betaal je 

slechts € 8,50. De Nederlandse identiteitskaart is vijf jaar geldig. Kinderen van 12 jaar of 

ouder hebben geen toestemming meer nodig van de ouders bij het aanvragen van de ID-

kaart. 

In de meeste Europese landen wordt de ID-kaart als reisdocument geaccepteerd. 

Voor meer informatie hierover kunt u het digitaal loket raadplegen via www.heemstede.nl .

Kijk in de Wijk: 
Provinciënwijk

T/m 13 jaar geldt het jeugdtarief van € 8,50

Nederlandse identiteitskaart 

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten
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Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 2 juni 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Crayenesterbasisschool voor 

het houden van een eindfeest op woensdag 23 juni 2010 op en rondom het schoolplein 

aan de Crayenestersingel.

 

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestem-

ming gegeven de Crayenestersingel tussen de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan 

(aan de zijde van de Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te sluiten van 14.00 tot 

19.30 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

In het kader van artikel 17 van de Verordening 

op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is in opdracht van burgemeester en 

wethouders een speedboot met de naam Black 

Pearl gelegen in de Zandvaart t.h.v. 

Zandvaartkade 4, gelicht. 

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode 

van 13 weken -met ingang van 9 juni 2010- 

opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen 

deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 

vaartuig ophalen onder betaling van de 

gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 

opgehaald, zullen burgemeester en wethouders 

het vaartuig verkopen dan wel vernietigen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen 

met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van 

bureau Handhaving, tel. (023) 548 56 30.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met on-

bekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

personen per 31 mei 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

B. Neeskens-Kubuan, geboren 28-09-1946, Laan van Dick Laan 60
Tresya Kubuan, geboren 11-10-1983, Van Merlenlaan 2/13

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Tijdelijke wegafsluiting

Sponsorloop

Handhavingsactie speedboot Black Pearl Zandvaart

Uitschrijving met onbekende bestemming
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 in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schrifte-
lijk 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.

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 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 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). 

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche 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 mo-

gelijk 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Op 3 juni 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Valkenburgschool voor het 

houden van een sponsorloop voor de leerlingen op donderdag 17 juni 2010 van 16.30 tot 
18.45 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestem-

ming gegeven de toegang van de Cruquiusweg, Sumatrastraat, Laan van Insulinde, 

Cloosterweg en Drieherenlaan tot de Molenwerfslaan en de Cruquiusweg (gelegen achter 

de Valkenburgschool) op 17 juni 2010 van 16.30 tot 18.45 uur af te sluiten. 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.


