
Heemstede – Vanuit een strak 
en modern bijgebouw loop je 
zo de 250 jaar in. De vloerde-
len en unieke balkconstructies 
van Frans eiken balken met ka-
rakteristieke nerven en scheu-
ren, de schoon gebikte  gele 
steentjes en de entersolverdie-
pingen scheppen nu een unieke 
sfeer, waarin het goede van bei-
de tijden zijn verenigd. De geel-
beige tinten  geven ze een lich-
te, warme kleur, die versterkt 
wordt door de bruin-zilveren 
tegelvloer.  Er is hier met zorg 
en liefde gerestaureerd door 
de eigenaar Hans Höcker, on-
der toezicht van Monumenten-
zorg. Het verbouwingsproces 
resulteert in een uniek bedrijfs-
gebouw, klaar voor een nieuwe 
eigentijdse functie als huisves-
ting voor speels in elkaar over-
lopende kantoren en showruim-
ten. Ruimten die verbonden zijn 
met eiken trappen die geen 
kraakje laten horen en een slim 
trappetje naar de nok waar de 
molenaar vroeger altijd moest 
bukken. Alle voor een moder-

ne bedrijfsvoering benodigde in-
frastructuur is in het gehele ge-
bouw aanwezig, maar wel ver-
nuftig weggewerkt. Bewust is 
gekozen voor een contrast tus-
sen de authenticiteit van de 
molen en het moderne entree. 
Met de eveneens gerestaureer-
de meelfabriek en de voormali-
ge directiewoning vormt de mo-
lenromp nu een goed geconser-
veerd industrieel erfgoed.  Met 
een hoogte van bijna twintig me-
ter onderscheidt het markan-
te Rijksmonument zich op een 
bijzondere manier van de om-
geving. Vooral in de avonduren 
zijn de ramen prachtig te zien 
en heeft de molen iets sprook-
jesachtig. Alleen al de drie deu-
ren op de omloop, waar de mole-
naar vroeger de wieken kon be-
dienen, zijn nu ramen met een 
ronde toog. Daarnaast zijn er 
vele ledlampjes die de molen `s 
avonds accentueren.
250 jaar jong 
De molen van Höcker dateert 
uit 1760 en werd vier generaties 
geëxploiteerd door de fami-
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lie  Höcker. Op een leeftijd van 
250 jaar breekt er voor deze mo-
len aan de Glipperweg een heel 
andere tijd aan.
Het wiekenkruis en de rieten 
kap werden al in 1935 gesloopt 
omdat de molenaar  Höcker, de 
grootvader van de huidige eige-
naar Hans Höcker, uit capaci-
teitsoverwegingen van de wind-
energie overstapte naar stoom 
en elektriciteit.

Bijna alle generaties Heemste-
denaren kennen de molen van 
Höcker alleen nog maar zon-
der die wieken, de molen als een 
peperbus. De molenromp van 
gele steentjes kreeg een plat 
dak en werd nog gebruikt als op-
slagruimte voor de meelfabriek 
die ernaast stond, tot in 1988 de 
productie stopte. In die meelfa-
briek vonden  daarna beeldhou-
wers, en kunstschilders onder-
dak. De romp van de oude molen 
de Nachtegaal, een peperbus, is 
met uitgekiende materialen ge-
renoveerd  tot een kantoor en 
showruimte en staat klaar voor 
een nieuwe uitdaging.
ton van den Brink 

Boekenmarkt Dreef
Haarlem zuid – Op de Dreef 
in Haarlem vindt op zaterdag 11 
juni een boekenmarkt plaats. 
Deze keer staat de markt in 
teken staan van zangeres ‘Jo 
Vincent’ (1898-1989). Tijdens de 
boekenmarkt van zaterdag 11 

juni toont Lambert Hermkens 
een deel van zijn ‘Jo Vincent’ 
verzameling met onder meer 
muziekdragers en foto’s. Jo 
Vincent (1898-1989) was een 
zangeres, die voornamelijk ora-
torium-, passiemuziek en liede-
ren zong. De markt is van 9.00 
tot 16.30 uur.
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Eenieder staat het vrij te reageren 
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op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
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Heemstede – Vrijdagmiddag 
zaten de hoogbejaarde bewo-
ners van een pand aan de Cam-
plaan nietsvermoedend naar 
een tenniswedstrijd op de tele-
visie te kijken, toen een opmerk-
zame buurtbewoonster hen erop 
wees dat hun huis in de brand 
stond. Terwijl de buurtgenoot de 
brandweer alarmeerde, aarzelde 
de 88-jarige geen moment en ijl-
de zich naar zolder. Met behulp 
van een bloempot en vele liters 
water doofde hij zelf de vlam-
metjes die inmiddels uit de dak-

kapel sloegen. De snel uitge-
rukte brandweer kon bij aan-
komst slechts ‘brand mees-
ter’ constateren. De oorzaak 
van de beginnende brand lag 
bij de schilderswerkzaamhe-
den die aan het huis verricht 
werden. Vermoedelijk zijn en-
kele vonken bij het afbran-
den gaan smeulen en deed het 
droge, warme weer verder zijn 
werk. De krasse huiseigenaar 
liet zich niet van de wijs brengen 
en bewees zijn mannetje nog te 
staan.

88-Jarige gaat als de brandweer

Basisschool De Ark leert ondernemen
Heemstede - Het klaslokaal van 
groep acht van de basisschool de 
Ark is tijdelijk een magazijn van 
zes bedrijfjes. De leerlingen heb-
ben uitleg gekregen over de ver-
antwoordelijkheden binnen een 
bedrijf. Van directeur, marketing-
man, reclame- en verpakking 
ontwerper, inkoper en boekhou-
der tot … klant. Onderricht over 
het opzetten van een bedrijf. Be-
drijfsleiders van Plus, AH, He-
ma en Deka steunden het pro-
ject. Roland Roelen van de Pijp 
gaf informatie over zijn bedrijf. 
De inkopers van de Ark zijn on-
der begeleiding van de bedrijfs-
leider van Action in  Nieuw Ven-
nep door de hele winkel gegaan 
en hebben informatie gekregen 
over de voor hen interessante 

artikelen en leerden “breed” te 
denken. Van een pak met zes ro-
zen voor één euro, kan je zes ro-
zen afzonderlijk leuk verpakken, 
wat gekleurde linten erbij en ga 
maar overleggen  over de prijs. 
Dan lijkt het al ondernemen. Ze 
hebben zelf  onderzoek gedaan 
of artikelen wel zouden aan-
slaan. Dat mocht in de super-
markten en Hema, best span-
nend om zo maar mensen aan te 
spreken en te enquêteren. Maar 
waar haal je geld vandaan om 
artikelen te kopen? Directeuren 
van de Ark gingen een lening 
vragen bij de bank OR, ouder-
raad, maar dat was niet gemak-
kelijk. Vrijdag 10 juni vanaf 13 
uur gaan de bedrijfjes naar hun 
verkooppunten om hun spullen 

te verkopen, die ze zo slim inge-
pakt hebben. Een restverkoop op 
school zal hun inzet bezegelen. 
Allemaal voor het goede doel:
Bal Anand
Oud leerling Maloe Arnold Bik 
was met haar moeder in India 
geweest, waar ze een kinderte-
huis had bezocht en hevig ge-
schrokken was. Van straat ge-
plukte, gehandicapte kinderen 
die onder erbarmelijke omstan-
digheden leefden. Gehandicap-
te kinderen zijn daar niks waard.  
De kinderen van de Ark hebben 
gespaard, geschaatst, gezwom-
men en hebben al fantastische 
bedragen bij elkaar.  Nu gaat de 
nettowinst van de bedrijfjes naar 
dit goede doel. 
Ton van den Brink

Kunstmarkt 
Jan van 

Goyenstraat
Heemstede - De kunst-
markt in de Jan van 
Goyenstraat is dit jaar 
op zondag 26 juni. Er 
zal weer een uitgebreid 
aanbod van verschille n-
de kunstvormen worden 
getoond, waaronder 
schild erijen, gla swerk, 
zilv eren sieraden, kera-
miek en beeld en.

Er zijn nog enkele  pla at-
sen beschikbaar. Heeft 
u interesse of wilt  u 
informatie dan kan dat 
via: kunstmarkt@janvan-
goyenstraat.nl of tele foon 
023 – 5295991.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – De PKN houdt 
zondg 12 juni dienst aan de 
Binnenweg 67 Bennebroek om 
10.00 uur met ds. W.M. Schin-
kelshoek. Pinksteren. (Doop-
dienst)

Vernielers 
betrapt

Heemstede – Een politieagent 
zag zaterdagnacht 5 juni om-
streeks 04.45 uur op de Binnen-
weg een drietal fietsers rijden. 
De agent heeft korte tijd achter 
de drie aangereden en zag een 
van hen tot twee keer toe tegen 
een aantal fietsen aantrappen 
die daardoor omvielen. Toen de 
jongens werden staande gehou-
den, verklaarde een van hen, een 
17-jarige Haarlemmer, de fietsen 
te hebben omgetrapt. Hij bleek 
fors onder invloed van alcohol, 
bij hem werd een promillage van 
1,24 gemeten. Hiervoor kreeg 
de jongen een proces-verbaal. 
Daarnaast werd zijn vader wak-
ker gemaakt en in kennis gesteld 
van de actie van zijn kind.
Eerder die nacht, rond 02.00 uur, 
zagen agenten een beschon-
ken fietser die veel afzetborden 
op de weg gooide. De 17-jari-
ge jongen uit Zwaanshoek bleek 
flink onder invloed van alcohol. 
Bij hem werd een promillage van 
1,10 geconstateerd, het dubbe-
le van wat wettelijk maximaal is 
toegestaan. De jongen heeft een 
proces-verbaal gekregen, daar-
naast werden zijn ouders wak-
ker gebeld.

Winnend profielwerkstuk van Fabian (Hageveld)
Heemstede - Op donderdag 9 
juni worden de KNAW Onder-
wijsprijzen 2011 uitgereikt in het 
Trippenhuis te Amsterdam. Deze 
prijs is een initiatief van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen en is 
bestemd voor de twaalf bes-
te vwo-profielwerkstukken van 
Nederland. Dit jaar ontving de 
KNAW maar liefst 441 inzendin-
gen, waaruit door een vakjury de 
twaalf winnaars werden geko-
zen. Eén van de twaalf winnende 

profielwerkstukken is gemaakt 
door Fabian Westzaan, leerling 
van College Hageveld Heemste-
de. Onder begeleiding van do-
cent Marijke Heijloo (kunst al-
gemeen, Nederlands) schreef hij 
zijn werkstuk met de titel ‘Ma-
levich en muziek. ‘Is het moge-
lijk de kunsttheorieën van Kazi-
mir Malevich toe te passen op 
het componeren van muziek?’. 
Fabian heeft deze theorie letter-
lijk toegepast en volgens de re-
gels van Malevich een muziek-

stuk gecomponeerd. Een werk-
stuk op hoog niveau dus. 
Fabian Westzaan heeft de ti-
tel van zijn werkstuk ‘Malevich 
en muziek. ‘Is het mogelijk de 
kunsttheorieën van Kazimir Ma-
levich toe te passen op het com-
poneren van muziek?’  letterlijk 
ten uitvoer gebracht. Door zelf 
een muziekstuk te componeren 
volgens de ‘regels’ van Malevich 
toont hij aan dat de visie van Ma-
levich op muziek in de praktijk 
toepasbaar is.
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Rondgang wethouders en directie 
Elan door Provinciënwijk
Heemstede – Bijna zeven jaar 
geleden begon Elan met de 
plannen voor renovatie van de 
Provinciënbuurt. Slopen? Re-
noveren? Hoe,  wie,  wat, wan-
neer? Woensdag werd de wijk 
opgeleverd en liepen de wet-
houders Christa Kuiper, Pie-
ter van de Stadt met hun direct 
betrokken medewerkers en de 
directie van Elan, Grischa Lo-
winsky met de wijkcoach Ma-
ria Flohr, door de wijk. De door-
gang van de Raadhuisstraat naar 
de Drenthelaan levert direct een 
doorkijkje op naar de Zeeland-
laan. Hier zijn op de Drenthel-
aan acht garageboxen wegge-
haald, dankzij het doorzetten 
van Christa Kuiper. De Drenthel-
aan is van een wat naargeestige 
weg nu veel opener met een stuk 
groen en met een uitgelegde lo-
per van klinkertjes een doorgang 
van de hele buurt naar de win-
kels in de Raadhuisstraat . Er zijn 
nu doorgangen naar de andere 
straten als Utrechtlaan en Gel-
derlandlaan. Groene klimop als 
erfafscheiding geeft een rustig 
beeld in de steegjes en er is  vei-
lige verlichting. In de Zeeland-
straat staan enkele bewoners de 
wethouders en hun aanhang ga-
de te slaan. Ook zij vinden de re-
novatie heel positief, maar heb-
ben toch hun bedenkingen bij de 
loper van klinkertjes die zo uit-
nodigend is voor de kleintjes om 
zo vanuit de doorgang de straat 
op te rennen zonder zich te be-
kommeren om eventueel snelle 
auto. Wonend naast zo`n door-
gang zie je alles vanuit je woon-
kamer en hou je soms je hart 
vast. Hoe haal je de snelheid er-
uit. Ze weten dat het geen be-
woners uit de buurt zijn die hard 
rijden. Die auto`s kennen ze wel. 
Vooral als de kliko`s er op dins-
dag staan dan is het gevaar-
lijk. Ze hebben zelf een oplos-
sing. Zet  de kliko`s op de Over-

ijsellaan, maar of ze alle mede-
bewoners zover krijgen met hun 
kliko`s te gaan slepen? Geluk-
kig is er ook een wijkbeheerder 
die meedenkt. Alexander Petro-
vitsch zit in een kantoor aan de 
Zeelandlaan, met zijn elektrische 
scooter kan hij snel en zuinig 
zijn zes wijken met 1700 wonin-
gen bereiken. Aan het eind van 
de wandeling staat de flat Rood-
mus, een seniorenflat waar nu al 
een wachtlijst voor is. Niet ver-
wonderlijk, voldoende parkeer-
ruimte, je ziet dan ook veel par-
keerplaatsen voor gehandicap-
ten en een HOED, Huisartsen-
praktijk Onder een Dak met fy-
sio en een apotheek in de basis 
van de flat.  Met de riolering die 
vervangen moest worden, begon 
het eigenlijk zevenjaar geleden. 
Nu zijn de duplexwoningen ech-
te eengezinswoningen, de stra-
ten opnieuw ingericht of verbe-
terd, nieuwe beplanting, bomen 
en lichtmasten en voor de kin-
deren speelelementen geplaatst. 
De speelplaats bij Blauwmees is 
opnieuw ingericht en daar moest 
wethouder Pieter van de Stadt 
de glijbaan uitproberen. Men  

was op gepaste wijze trots op 
het resultaat.
Ton van den Brink

Wie is deze marktbezoeker?
Heemstede – Herkent u zich 
op de foto? Zie het omcirkelde 
hoofd. Wie zich meldt via: redac-
tie@heemsteder.nl – wel een ac-
tuele foto meesturen en adres-
gegevens svp – kan een waarde-
bon van 20 euro tegemoet zien. 
De foto is vorige week woens-
dagmiddag gemaakt op de 
weekmarkt in de Valkenburger-

laan. Met mooi weer is het ex-
tra leuk om heerlijk in de bui-
tenlucht langs de marktkramen 
te wandelen. Zó gezellig! En veel 
goedkoper, vroeger had je een 
heuse slogan ‘Op de markt is 
uw gulden een daalder waard’.  
Zou de oude gulden nu een euro 
waard zijn op de markt?

Popkoor Voice Collective 
treedt op in Heemstede 
Heemstede - Popkoor Voice 
Collective houdt op donderdag 
16 juni een spetterend optre-
den in Het Kunstbedrijf in Heem-
stede. 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 toe-
gang is 3,50 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via voicecollective@
live.nl
Het Kunstbedrijf is gelegen aan 
de Raadhuisstraat 56a. Er is vol-
doende (gratis) parkeergelegen-
heid in de directe omgeving.

Het koor, onderdeel van het 
N.O.G. Muziektheater in Haar-
lem, kan nog versterking gebrui-
ken, vooral bij de mannen. En-
thousiaste zangers en zange-
ressen, met en zonder ervaring, 
worden dan ook van harte uit-
genodigd om te komen luisteren 
naar het optreden en om kennis 
te maken met het koor. Elke don-
derdagavond wordt er gerepe-
teerd in Basisschool Icarus aan 
de Kerklaan in Heemstede. 

Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met het 
koor via e-mail voicecollective@
live.nl.
Kijk ook eens op onze website 
www.voicecollective.nl



Heemstede - Vanaf deze week 
t/m vrijdag 29 juli 2011 opent Hy-
undai Erkend Reparateur Auto-
mobielbedrijf Kunst b.v. zijn deu-
ren voor de gratis Hyundai Zo-
mercheck. Na een snelle, maar 
grondige controle weet de klant 
direct of zijn Hyundai in topcon-
ditie verkeert voor een lange he-
te zomer. Vakbekwame mon-
teurs lopen de auto na op essen-
tiële punten, zoals het koelsy-
steem, de airco, de V–riem, rem-
men en banden. Tegelijk profi-
teert de klant van diverse scherp 
geprijsde zomeraanbiedingen, 
zowel voor onderdelen als ac-
cessoires. Bezoekers die hun 
persoonlijke kanscoupon uit de 
mailing inleveren, maken boven-
dien kans op twee weken gratis 
rijden in de compleet nieuwe Hy-
undai i40. 
Hyundai scoort steevast hoog in 
de internationale betrouwbaar-
heidsstatistieken, maar volgens 
Hyundai Erkend Reparateur de 
heer Kunst horen daar ook goed 
preventief onderhoud en perio-
dieke inspecties bij. “Voor onze 
klanten is het plezierig te weten 
dat zij na de Zomercheck niet 
voor onaangename verrassingen 
komen te staan”, zegt hij.
“Onze monteurs kennen iede-
re Hyundai door en door en sig-
naleren snel of er onderdelen 
zijn die aandacht nodig hebben. 
Dat betreft voor de hand liggen-
de zaken zoals het niveau van 
olie, koel-, rem- en ruitensproei-
ervloeistof tot en met de con-
ditie van de airco, verlichting, 
banden en het remsysteem. Na 
deze gratis Zomercheck kun-
nen onze klanten met vertrou-
wen aan een lange vakantierit 
beginnen.
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Hyundai klanten maken kans om twee weken lang gratis in de nieuwe 
Hyundai i40 te rijden.

Event Center Fokker organiseert 
Puzzel Fietstocht door Hoofddorp
Regio - Als het aan Event Cen-
ter Fokker ligt dan zit Hoofd-
dorp op 1e Pinksterdag col-
lectief op de fiets. Voor die dag 
heeft Fokker namelijk een puz-
zel fietstocht uitgezet binnen 
de grenzen van Hoofddorp on-
der de naam ‘Puzzelen en Pan-
nenkoeken’.
De puzzeltocht leidt de deel-
nemers door maar liefst drie 
recreatiegebieden en verder 
langs veel bekende en min-
der bekende bezienswaardig-
heden. Het zal dan ook zeker 
niet alleen bij fietsen blijven. De 
deelnemers krijgen naast een 
uitgebreide routebeschrijving 
ook een lijst mee met vragen, 
die gedurende de tocht beant-
woord moeten worden. Wie bij 

terugkomst in het Event Center 
de meeste vragen goed heeft 
beantwoord kan dan nog een 
uitje toevoegen aan deze spor-
tieve dag. De winnaar krijgt na-
melijk een toegangskaart voor 
een zelf te kiezen recreatiepark 
in Nederland. 

Met deze puzzel-fietstocht is 
richt Fokker zich zowel op ge-
zinnen met kinderen als op de 
recreatief sportieve volwassene 
met interesse voor de geschie-
denis en cultuur van Hoofd-
dorp. De tocht wordt bij Fok-
ker afgesloten met het eten van 
pannenkoeken. En ook deze 
koolhydraatrijke maaltijd is voor 
volwassenen niet te versmaden, 
want de tocht vraagt maar liefst 

ruim 500 calorieën van de deel-
nemers. 
De start van de fietstocht is tus-
sen 11.00 en 13.00 uur (daar-
binnen mag men zelf het start-
moment kiezen) vanaf Event 
Center Fokker (IJweg 1094) De 
schatting is dat de deelnemers 
ongeveer 3 uur op pad zijn.   
Om deel te nemen aan de puz-
zel-fietstocht dient u zich voor-
al aan te melden. Dat kan tele-
fonisch via 023-5617858 of via 
www.eventcenterfokker.nl

De kosten bedragen 12,50 euro 
per persoon en dat is dan inclu-
sief iets te drinken voorafgaand 
aan de tocht en het eten van 
pannenkoeken met een drank-
je en een ijsje na afloop.

Aantrekkelijke
zomeraanbiedingen 
Volgens de heer Kunst is een be-
zoek aan zijn bedrijf sowieso de 
moeite waard want tijdens de 
Zomercheck-periode gelden er 
diverse aantrekkelijke zomer-
aanbiedingen. Zo is er 50 pro-
cent korting op alle Hankook 
banden en een scherp geprijsd 
TomTom navigatiesysteem met 
vaste inbouw en bluetooth carkit 
voor de telefoon. “En dan maken 
onze klanten natuurlijk ook nog 

kans op twee weken gratis rij-
den in een splinternieuwe Hyun-
dai i40”, zegt de heer Kunst. “De 
coupon daarvoor zit in de mai-
ling die zij hebben ontvangen, 
naast een nuttige reiswijzer. Al-
leen dat lijkt me al voldoende re-
den om de Hyundai Zomercheck 
te laten uitvoeren, die ook nog 
eens geheel gratis is.” 
Automobielbedrijf Kunst b.v. 
vindt u aan de Havenstraat 51 te 
Heemstede.
Info: tel.: 023-5285950.

 Automobielbedrijf Kunst bv
Gratis Zomercheck en aantrekkelijke 
aanbiedingen bij Hyundai

Geef huidverslapping geen 
kans…. Kies voor Tripollar!
Regio - Nouvelle Cosmétique het Haarlemse instituut voor huid-en 
lichaamsverzorging investeert voortdurend in de meest geavanceer-
de apparatuur en biedt de medewerksters voldoende mogelijkheden 
om hun deskundigheid uit te bouwen door middel van training, con-
gres en beursbezoeken. 
Inspirerende dagen waar het team van Nouvelle Cosmétique altijd 
veel ideeën opdoet. “Toch betekent het niet dat wij achter iedere 
trend aanlopen.” Aan het woord is Marjolein van der Eem.  “Wij stre-
ven er naar om u zo snel mogelijk de nieuwste technologie te bie-
den, maar onze selectie is kritisch! Alleen zo kunnen wij u de kwali-
teit bieden waar u op rekent. Die formule werkt,dat spreekt uit de re-
sultaten, maar vooral uit de reacties van onze  cliënten.” Ook over de 
Tripolar hebben wij goed nagedacht. Dit sluit volledig aan op onze fi-
losofie, een zo natuurlijk mogelijke huidverzorging, zonder plastische 
chirurgie, maar wel met goede resultaten. 

Wat is Tripollar?
De Tripollar werkt op 
basis van Radiofre-
quente straling. Deze 
(onzichtbare) golven 
dringen door in de huid 
en zorgen daar voor 
een verwarming van 
het weefsel. Als reactie 
op de ontstane warm-
te wordt er meer col-
lageen gevormd waar-
door de huid verstrakt! 
Radiofrequentie the-
rapie is bij uitstek ge-
schikt voor verslapping 
in het gezicht met name bij de kaaklijn (beginnende hamsterwan-
gen) maar kan ook worden toegepast bij verslapping van de hals of 
het decolleté, voor overtollig vet op de b uik voor loszittende huid 
aan de bovenarmen en voor het verstevigen van de billen.
Behandelingen met de Tripollar RF heeft twee effecten. Het korte ter-
mijneffect is direct na de
behandeling al merkbaar; de huid is zichtbaar strakker en gladder.
De aanmaak van nieuwe collageenvezels neemt echter meer tijd in 
beslag. Vandaar dat versteviging nog 2  tot 4 maanden na de laatste 
behandeling doorgaat.

Een behandeling met de Tripollar is geheel pijnloos een intens ge-
voel van warmte is het enige wat u ervan merkt. De huid kan na de 
behandeling wat rood zien maar daar heeft u geen last van. Er is na 
de behandeling geen hersteltijd nodig.
De behandelingen worden uitgevoerd door een gediplomeerd spe-
cialiste, en duren afhankelijk van de zone 15 tot 80 minuten. Gemid-
deld zijn er zo’n acht behandelingen nodig voor het gezicht en ca. 
10 voor het lichaam. 
Nouvelle Cosmétique vindt u op de Verspronckweg 297 in Haarlem. 
Telefoon 023-5252504 of kijk op www.nouvellecosmetique.nl voor 
meer informatie.

JUBILEUM ACTIE
Verslapte bovenarmen?

Stoort u zich aan uw bovenarmen en zijn mouwloze topjes
opeens niet zo leuk meer?

Bent u ook één van die vele vrouwen die zich storen aan
deze vorm van huidveroudering ?

Informeer dan nu naar de Tripollar® methode,
de nieuwste methode om de huid te verstrakken 

zonder operatie.

Bereik nog dit voorjaar uw doel….. boek nu een kuur bij 
Nouvelle Cosmétique. Maak nu kennis met de Tripollar® voor 
uwbovenarmen. Om u te overtuigen van deze methode doet 
Nouvelle Cosmétique u een onweerstaanbaar voorstel: 

Normaal kuur 10 x € 540,-
Nu € 495,- 

& gratis Skollagen van Laviesage t.w.v. € 69,-
Deze aanbieding is geldig t/m 30 juni a.s.
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Tachtigjarige Vosse springlevend
Heemstede –  Dit jaar viert In-
stallatiebedrijf Vosse het 80-
jarig jubileum. Sinds de jaren 
dertig van de vorige eeuw is 
Vosse  een begrip in Heemste-
de. Oprichter Frans Vosse start-
te vanuit een bedrijfspandje aan 
de Raadhuisstraat met kleine
installatiewerkzaamheden voor 
particulieren. Vanaf het eer-
ste begin stonden kwaliteit en 
service hoog in het vaandel. De 
noodzaak om naar een groter 
pand  aan de Postlaan te ver-
huizen, diende zich snel aan.
Sander Wessels, eigenaar van 
Vosse sinds 1990, spitte in het 
verleden. ”Het was tijdens de 
beruchte crisistijd en het bedrijf 
pakte van alles aan. In het pand 
aan de Postlaan dat is gebouwd 

door een van de Vosse tel-
gen kwam een wagenmakerij. 
Schuin aan de overkant, waar 
de vroegere Nissan garage ge-
vestigd was, zat een smid. Daar
werden de ijzeren banden ver-
hit en over de wielen gescho-
ven. Eenmaal afgekoeld zaten 
die muurvast. Een samenwer-
king van buren dus. Naast de 
smederij begon Vosse met het
loodgieterbedrijf, dat uitein-
delijk naar de Postlaan ver-
huisde. Later nam zoon 
Willem de zaak van zijn
vader over.” 
Ondanks de inspanningen van 
Sander Wessels om meer de-
tails over het verleden te we-
ten te komen, is er maar weinig 
van de archieven bewaard ge-

bleven. Vast staat dat Vosse een 
gevestigde naam verwierf in 
Heemstede en omgeving. Alle 
werkzaamheden op het gebied 
van elektra, sanitair, loodgie-
terwerk, dakbedekking en cen-
trale verwarming werden ver-
richt tot volle tevredenheid van 
de klanten. Toen Sander Wes-
sels in 1990 bij Vosse kwam 
en het bedrijf in 1994 over-
nam, ging er een frisse wind 
waaien. Nieuwe tijden vroegen 
om nieuwe en gespecialiseer-
de technieken. In goed over-
leg werd het elektra afgestoten. 
Maar het streven naar de hoog-
ste kwaliteit en service bleef
bestaan. Het tegenwoordige 
Vosse Moderne Installatietech-
niek, sinds november 1994 ge-

vestigd aan de Kerklaan 9, staat 
voor betrouwbaarheid en pro-
fessionaliteit. 
Het bedrijf is de concurrentie 
met het internet aangegaan en
is tevens exclusief Duurzaam 
Wonen partner voor deze regio.
Wessels ziet veel in de toekomst 
van alternatieve energiebron-
nen als wind en zonne-energie.
“Milieuvriendelijke techniek 
is onze toekomst. Als een  in-
novatief en dynamisch bedrijf 
zijn we daar volop mee bezig. 
Wie weet voor nog eens tach-
tig jaar.”

Vosse viert het tachtigjarig be-
staan het gehele jaar door met 
speciale jubileumacties. 
Mirjam Goossens

Heemstede
stallatiebedrijf Vosse het 80-
jarig jubileum. Sinds de jaren 
dertig van de vorige eeuw is 
Vosse  een begrip in Heemste-
de. Oprichter Frans Vosse start-
te vanuit een bedrijfspandje aan 
de Raadhuisstraat met kleine
installatiewerkzaamheden voor 
particulieren. Vanaf het eer-
ste begin stonden kwaliteit en 
service hoog in het vaandel. De 
noodzaak om naar een groter 
pand  aan de Postlaan te ver-
huizen, diende zich snel aan.
Sander Wessels, eigenaar van 
Vosse sinds 1990, spitte in het 
verleden. ”Het was tijdens de 
beruchte crisistijd en het bedrijf 
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Het voltallige personeel met bedrijfswagens.

Het prille begin, waarschijnlijk midden jaren dertig van de 20ste eeuw.

Eigenaar Sander Wessels, Charlotte Jansen, Patrick Verburg en
Nicoline de Vries.

Personeelsfoto bij het vorige pand aan de Postlaan.
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Generaties genieten van 
60-jarige Kinderboerderij
Heemstede - Het meenemen 
van zijn menagerie van zwanen, 
ganzen, eenden was voor bur-
gemeester van Rappard in 1950 
een voorwaarde naar Heemste-
de  te komen. De familie ging 
wonen aan de Molenlaan in de 
dienstwoning en de dieren kon-
den terecht waar nu de Kin-
derboerderij `t Molentje al zes-
tig jaar staat. Aldus Willem van 
Rappard, een zoon van de bur-
gemeester, die zaterdagmiddag 
aanwezig was bij de viering van 
dit jubileum en mede de nieuwe 
stal opende. Hij mocht als vier-
jarige op 26 april, de verjaardag 
van zijn moeder, in 1951 de eer-
ste steen leggen van de eerste 
stal op de kinderboerderij. Zijn 
boodschap was dat het belang-
rijk is dat de band met kinderen 
en dieren al vroeg moet begin-
nen, dat verleren ze nooit meer. 
Hier mag en moet je investeren. 

Opening nieuwe stal
Wethouder Christa Kuiper ver-
telde dat de stal gebouwd werd 
door personeel van Openba-
re Werken, wel in hun vrije tijd. 
De kinderboerderij was de eerst 
in het land omdat men vond dat 
de stedelijke jeugd onvoldoen-
de mogelijkheden had om ken-

nis te maken met landbouwhuis-
dieren als varkens, ezels of gei-
ten. Dat geldt nog steeds. De 
Kinderboerderij `t Molentje is het 
hart geworden van het Groenen-
daalse Bos, vele generaties heb-
ben hier herinneringen aan. Dat 
wordt duidelijk in de foto expo-
sitie in het educatiecentrum. Zij 
gaf enkele belangrijke ontwik-
kelingen aan. Na de opening in 
1951 zijn er vooral exotische die-
ren geschonken zoals een la-

ma echtpaar in 1952. Er kwamen 
kangoeroes, in1987 werd beslo-
ten dit te beperken tot exotische 
vogels in een mooie volière. In 
1981 werd de Stichting Vrienden 
van de Kinderboerderij opge-
richt, zij hebben zich al die jaren 
ingespannen om samen met ge-
meente een zo`n breed mogelijk 
aanbod van dieren aan te bie-
den. In1986 werd een dierenver-
blijf gebouwd en het milieucen-
trum voor exposities. In 1995 
volgde de hooibergstal, in 2002 
de bouw van een ezel stal en 
in2010 de kippenhokken. Hoe-
wel iedereen ervan uitgaat dat 
het bij een kinderboerderij, gaat 
om dieren, gaat het hier ook om 
mensen die zich nauw betrokken 
voelen bij de dieren.  Beheerder 
en medewerkers, Ingrid Schenk 
en Cynthia Vijlbrief, Marijke Pop-
ping Renate Weijers, Kay Pop-
ping en Joke Kors. Van de ge-
meente Robert Jan van der Vlis, 
Jarda Dijk en de mannen van de 
nieuwe hooibergstal, Jan Mo-
lenkamp, Iwan Teeuwen, Jeroen 
Heinen en Andre Murk.  De jon-
ge medewerkers, niet in dienst 
van de gemeente maar dagelijks 
met wat begeleiding vol trots 
en plezier de verzorging van de 
dieren ter harte nemen. De ve-
le vooral jonge vrijwilligers die 
al eens eerder de Merlet trofee 
van de Rotary mochten ontvan-
gen. Een onderscheiding voor 
mensen die zich bijzonder heb-
ben ingezet voor de Heemsteed-
se samenleving en de trofee, ge-
maakt door beeldhouwster Ellen 
Wolff, stond pront op het lees-
gestoelte. Christa Kuiper memo-
reerde de brand in de hooiberg-
stal in 2010 waarbij alle bijen van 
imker Pim Lemmers omkwamen. 
Pim heeft nu in de nieuwe stal 
zijn nieuwe behuizing en kan hij 
kinderen weer uitleg geven over 
het maken van honing door de 
bijen. 
Voorzitter van de Vrienden van 
de Kinderboerderij, Wim Reick, 
noemde activiteiten als de kin-
derfeestjes, de midwinter- en 

oogstfeesten als hoogtepunten.  
Hier kan de  catering van Mo-
nique van der Velden wat geld 
verdienen waarmee extra din-
gen gedaan kunnen worden zo-
als de beveiliging door camera`s, 
de radio die hij Robert overhan-
digde en de cheque van 2500 
euro die hij de beheerder Ingrid 
Schenk gaf.
De echte opening van de stal 
werd verricht door twee geiten 
die geen moeite hadden met een 
heel stokbrood, midden in het 
lint, door te bijten. De jeugd nam 
direct bezit van de stal en vond al 
heel snel de hooiberg. 

Eigen bijdrage dieren
De dieren zorgden nog voor een 
primeur want op zondag 29 mei 
is een bijzonder kalfje geboren. 
Het jonge dier is van het bijzon-
dere koeien ras Lakenvelder. Het 
stierkalfje heeft de naam Toon 
gekregen. Het kalfje en de moe-
der maken het erg goed, ze zijn 
heel blij met elkaar. Zo werd het 
60-jarig jubileum een feest voor 
de dieren en voor de vele gasten 
die zagen dat het boerenleven 
goed is op de oudste Kinderboer-
derij van Nederland in het Groe-
nendaalse Bos in Heemstede.
Ton van den Brink
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Openingsceremonie van twee geiten.

Nieuwe stal.

Kom in de stal.

Imker Pim Lemmers.

Ingrid Schenk en Wim Reick.

Vrijwilligers Kinderboerderij.
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Veiligheid in de regio onder druk
Heemstede - De veiligheids-
regio Kennemerland gaat flink 
bezuinigen. Volgens het be-
stuur van de regio zullen de bur-
gers daar weinig van merken. 
Den Haag ging over tot het sa-
menvoegen van regio’s om kos-
ten te besparen. Jarenlang was 
er gesteggel over wie er nu ver-
antwoordelijk moest zijn voor de 
rampenbestrijding in de Haar-
lemmermeer en nog interessan-
ter Schiphol. Een prestigezaak 
die uiteindelijk in 2006 werd ge-
wonnen door Kennemerland. De 
doorslag werd gegeven omdat 
de politieregio nu aansluit bij de 
Veiligheidsregio. Als alles bij Am-
sterdam was gevoegd zou het 
Politiekorps Kennemerland, als 
zijnde te klein, worden opgehe-
ven. Amsterdam schoof vrijwel 
direct alle taken door naar Ken-
nemerland, een regio die daar 
nog helemaal niet klaar voor 
was. Kennemerland groeide ver-
der doordat ook verschillende 
gemeentes met een zelfstandige 
Brandweer, waaronder Heemste-
de, samen werden gevoegd tot 
één grote regio. De oude Hulp-
verlening Dienst Kennemerland 
(HDK) bleek organisatorisch en 
financieel een chaos te zijn. De 
Brandweer commandant en de 
directeur van de GGD moesten 
het veld ruimen. De accountants 
keurden jaar op jaar de boeken 
goed terwijl de kast vol lag met 
lijken. De gemeente Haarlem, tot 
dan toe  hoofdverantwoordelijke 
voor de HDK, heeft zitten slapen 
evenals de politiek en de betrok-
ken  burgemeesters.

De kosten rezen de pan uit
Er werden gratis diensten ver-
leend. Er kwam een tekort boven 
tafel van bijna 3 miljoen euro. 
Nog voordat hierop maatregelen 
konden worden genomen kwam 

daar nog eens een golf aan ge-
meentelijke bezuinigingen bo-
venop. De gemeenten gaven de 
nieuwe regio een alsnog een fi-
nanciele injectie om op de been 
te blijven. Het geld willen zij op 
termijn wel terug hebben. Intus-
sen heeft men de zaken weer min 
of meer op orde en is de tota-
le financiele bedrijfsvoering ver-
nieuwd. Wat bleef is de accoun-
tant die door de jaren heen erg 
slecht werk had geleverd. Om de 
accountant en de bedrijfsleiding 
nog maar eens goed in de ga-
ten te houden werd een tweede 
consultant ingehuurd. De politiek 
stond er bij en keek er naar.
Burgemeester Bernt Schneiders 
voorzitter van het bestuur van 
de Veiligheidsregio slaat zich, in 
een brief waarin hij verantwoor-
ding aflegt, op de borst dat Ken-
nemerland nu een van de best 
draaiende Veiligheidsregio’s van 
het land is. Dat dit de gemeen-
ten en daarmee de burgers jaren 
lang onnodig veel geld heeft ge-
kost blijft onbesproken. 

Wat gaat er veranderen bij
de Brandweer. 
De Brandweer levert heel veel 
materieel in. Wat er dan nog 
overblijft wordt opnieuw verdeeld 
onder de verschillende posten. 
Voor het adviseren bij evene-
menten wordt nu geld gevraagd 
waar dit voor kort nog gratis 
was. Drie van de 11 zogenaam-
de haakarmvoertuigen worden 
er drie afgestoten. Het verkopen 
van de drie voertuigen levert een 

verlies op van tienduizend euro 
of meer. De beroepsbrandweer-
mannen gaan meer doen aan 
niet spoedeisende hulp. Dit gaat 
ten kosten van de vrijwilligers dit 
bespaart 25.000 euro per jaar. 
Hoofddorp rukt uit met één voer-
tuig in plaats van twee, waardoor 
de komende jaren ruim 400.000 
euro per jaar wordt bespaard. De 
meetploegen gevaarlijke stof-
fen zullen worden teruggebracht 
naar de wettelijke norm. In Haar-
lem West worden minder vrijwilli-
gers ingezet wat jaarlijks 237.000 
euro besparing geeft.
De Brandweerposten Heemskerk 
en Beverwijk worden samenge-
voegd evenals Velsen-Zuid en 
IJmuiden. Van de 8 redvoertui-
gen (Hoogwerkers en ladderwa-
gens) blijven er nog 6 over en de 
taken die worden uitgevoerd met 
dit materieel worden heroverwo-
gen. 
De Brandweer betaalt jaar-
lijks 550.000 euro aan het wa-
terleidingbedrijf en de gemeen-
ten voor het instant houden van 
de brandkranen. De Brandweer 
overweegt een aantal tappunten 
niet meer te gebruiken zodat de 
kosten afnemen.
Van de drie duikploegen wordt 
er een opgeheven wat jaarlijks 
80.000 euro bespaart. Mogelijk 
verdwijnt ook een tweede duik-
ploeg. Men overweegt te stop-
pen met de Jeugdbrandweer. 
Er zullen minder controles wor-
den uitgevoerd bij bedrijven en 
instelling en de controles zullen 
ook anders worden georgani-
seerd. De vrijwilligerspost Haar-
lem –Oost kan worden opgehe-
ven.

Ook de GGD moet er aan
geloven
De verpleegkundige beschik-
baarheiddienst voor infectieziek-

ten wordt gestopt. De afdeling 
Tuberculosebestrijding gaat één 
dag extra dicht. Voor de inspec-
ties door de GGD wordt nu geld 
gevraagd iets dat voorheen gratis 
was. De controle van leerlingen 
op zogenaamde aandachtsscho-
len wordt gestopt en het aantal 
contactmomenten in het Spe-
ciale Onderwijs wordt vermin-
derd. De preventie mondgezond-
heidszorg wordt gestopt evenals 
de opvoedingsondersteuning. De 
Geneeskundige Combinaties van 
GGD en het Rode Ruis wordt te-
ruggebracht van twee naar een.

Tot slot
Afhankelijk van de keuzes die de 
afzonderlijke gemeentes, deel-
nemers aan de regio, maken be-
loopt het totaal te bezuinigen be-
drag ergens tussen de drie en de 
vijf miljoen euro per jaar. 
Ondanks dat de leiding van de 
regio vasthoudt aan een gelijk-
blijvende dienstverlening mag 
worden aangenomen dat op 
momenten de dienstverlening 
te kort zal schieten. Zo zal een 
hoogwerker of ladderwagen wat 
langer onderweg zijn en komen 
de duik en de gevaarlijke stoffen-
ploegen wat later aan. Bij groot-
schalige incidenten op bijvoor-
beeld Schiphol kan dit gevolgen 
hebben voor de lokale zorg. De 
altijd zo gekoesterde vrijwilligers 
worden het kind van de rekening 
en zij zullen ongetwijfeld nog van 
zich laten horen.
Het woord is aan de politiek om 
invulling te geven aan de voor-
stellen die nu op tafel liggen.
Eric van Westerloo

Samen eten wat 
het lot schaft

Heemstede - Dinsdag 26 ju-
ni wordt ‘Samen Eten’ georgani-
seerd bij Welzijn Ouderen Heem-
stede (WOH). De maaltijden in 
2011 worden gekozen door een 
gast van Samen Eten. Tijdens 
de maaltijd wordt door mid-
del van loting vastgesteld welke 
gast het menu voor de volgende 
maand mag samenstellen. Voor 
juni heeft de winnaar het vol-
gende menu samengesteld: hel-
dere Chinese kippensoep, Ba-
mi Goreng, Babi Pangang, kroe-
poek, Atjar Tjampoer, gerooster-
de gebakken uitjes en het des-
sert is bananenvla. De maaltijd 
wordt afgesloten met een kop 
koffie of thee. Vanaf 12.30 uur 
wordt u welkom geheten door de 
gastvrouwen van WOH. Maal-
tijdbonnen kosten 10,00 eu-
ro en zijn te koop bij de recep-
tie van Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede, Lieven de Key-
laan 24 op maandag t/m donder-
dag van 09.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. Tele-
foon 023-528 85 10. In de maand 
juli is er geen Samen Eten.

Molen fietstocht 
en bezoek Loo

Bennebroek - Dinsdag 14 ju-
ni start de Molen fietstocht om 
10.00 uur vanaf het voormalig 
Gemeentehuis te Bennebroek. 
Info: 023 584 5300.
Een dagje uit naar Paleis ’t Loo 
met bezoek aan tentoonstelling 
‘Maxima’. Welzijn Bloemendaal 
organiseert een deelnemers-
groep van max. 6 personen. Kos-
ten: 30,00 euro pp. Incl. vervoer 
en entree. Datum: Donderdag 23 
juni, vertrek 10.00 uur. Aanmel-
den: 023 584 5300.

LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie
Te weinig eten en waarom u daar niet van afvalt!
Heemstede - Om af te vallen 
hoeft u uzelf niet uit te hongeren, 
want te weinig eten doet eerder 
kwaad dan goed! Veel dames 
en heren die bij LaRiva komen 
voor een vrijblijvende figuur-
analyse komen vaak met het vol-
gende: ”Ik eet niet veel maar ik 
val toch niet af, hoe kan dit?” 
Of: “Al die moeite voor niets” 
of ”Ik kom al aan van een glas 
water!”

Helaas, het klopt. Van te wei-
nig eten valt u niet af, uiteinde-
lijk word u alleen maar zwaarder! 
Hoe komt dit nu precies? 
Te weinig calorieën tot u ne-
men, verstoort de stofwisseling. 
Als het lichaam minder voedsel 
krijgt, zal het daar ook zuiniger 
mee omspringen. Dat betekent 
niet dat gewoon eten daar weer 
verandering in brengt. Als men 
b.v. van 800 calorieën per dag 
opeens weer overgaat op b.v. 
1800 calorieën wordt het ver-

schil waarschijnlijk als vet opge-
slagen (en niet als energie ver-
bruikt) omdat de stofwisseling 
niet zo snel kan omschakelen. 
Hoe minder er gegeten wordt, 
hoe sneller men zwicht. Wanneer 
u zich niet toestaat te eten, is de 
kans groter op een schreeuwend 

hongergevoel… en overeten kan 
dan het gevolg zijn! Heel wei-
nig eten berooft het lichaam van 
energie, en vaak ook van wils-
kracht!
Een drastische beperking van 
het aantal calorieën kan leiden 
tot een ernstige verstoring in een 

voedingspatroon. Het is weten-
schappelijk bewezen dat te wei-
nig eten in verband staat met het 
ontstaan van eetstoornissen. De 
meeste mensen juichen over een 
caloriearme dieet als ze afvallen 
en wijten het aan zichzelf dat ze 
na afloop weer bijkomen.

Afslanken op een gezonde ma-
nier? LaRiva helpt…
Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Vrouw of man. LaRiva kan 
u helpen om op een geheel na-
tuurlijke wijze af te slanken. De 
methode werkt snel, vergt wei-
nig inspanning en vooraf wordt 
een schriftelijke garantie op cen-
timetervermindering gegeven. 
Voor meer informatie of een gra-
tis figuuranalyse: LaRiva Raad-
huisstraat 27 te Heemstede. Tel: 
023 5474419 Open: ma. t/m do. 
09.00-20.30 vrij. 09.00 - 16.30, 
zaterdag 9.00 - 13.00.
www.lariva.nl

Film & Lunch 
bij Casca (55+)
De film in het film & lunch-
programma bij Casca van 
donderdag 19 mei is een 
Nederlandse dramafilm die 
speelt in de twintiger jaren. 
Na de film kunt u genieten 
van een lekkere lunch. (Bel 
voor meer informatie over 
titel en inhoud van de film.)  

Het hele film- & lunchpro-
gramma is van 10.30- ± 13.45 
uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Kosten inclusief lunch: 10,00 
euro. Senioren van 65+ beta-
len 9,00 euro. 
In verband met de lunch 
graag vooraf reserveren ui-
terlijk dinsdag 14 juni, dit kan 
telefonisch: (023) 548 38 28 
op werkdagen van 9-12 uur.
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Informatiemiddag over 
privacy en social media

Hyves is opgezet als website 
voor (jong)volwassenen, maar 
inmiddels zijn bijna alle kinderen 
er te vinden. Veel ouders maken 
zich zorgen over de privacy van 
hun kinderen op sociale netwer-
ken als Hyves, Facebook, Twitter, 
YouTube en MSN. Terecht? 
Tijdens deze middag informeert 
Justine Pardoen ouders, opvoe-
ders, opa’s en oma’s over alle 
aspecten van online privacy. Par-
doen is hoofdredacteur van Ou-
ders Online en Mijn Kind Onli-
ne en schreef meerdere boeken 
over internetopvoeding. Aan-
sluitend volgt een discussie on-
der leiding van een peermedia-
tor van GenerationWhy.
Na de discussie kan de film Cat-
fish worden bezocht die speciaal 
voor deze middag door de Film-
schuur is geprogrammeerd. Cat-
fish is een intrigerende en ont-

roerende documentaire over een 
Facebook-vriendschap en de 
zoektocht naar de real-life waar-
heid. 
Ook jongeren vanaf 12 jaar zijn 
samen met hun ouder(s) deze 
middag van harte welkom. De 
film en de middag kunnen ook 
los van elkaar bezocht worden. 
Deze activiteit wordt georgani-
seerd door de Bibliotheek Haar-
lem en omstreken en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin Haar-
lem. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cjghaarlem.nl of www.bi-
bliotheekhaarlem.nl.

Toegang: 11,-  euro (alleen in-
fo-middag: 3,50 euro; alleen film: 
8,50 euro).
Reserveren info-middag en film: 
023 - 511 53 00. Reserveren al-
leen film: 023 – 517 39 10.

Regio - Zaterdag 18 juni, van 15.00 tot 16.30 uur vindt in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem een infor-
matiemiddag plaats rondom privacy en social media. Justi-
ne Pardoen van Ouders Online informeert en discussieert met 
aanwezigen over een onderwerp waar veel ouders zich zor-
gen over maken. Na afloop, om 17.00 uur, kan de film Cat-
fish worden bezocht in de Filmschuur (Lange Begijnestraat 9 
Haarlem). 

Ons Tweede Thuis 
blijft mensen opleiden
Regio - Ons Tweede Thuis 
heeft onlangs een grote sub-
sidie van het Europees Soci-
aal Fonds ontvangen. Het gaat 
om bijna honderdduizend eu-
ro voor het opleiden van leer-
lingen. Jongeren en zij-in-
stromers kunnen via de zoge-
naamde beroepsbegeleiden-
de leerweg aan de slag bij Ons 
Tweede Thuis, organisatie voor 
mensen met een handicap. De 
leerlingen krijgen een tijde-
lijk dienstverband voor de duur 
van de opleiding (2 tot 3 jaar). 
Zij werken vier dagen in de 
praktijk en gaan één dag per 
week naar school. Het geld van 
het Europees Sociaal Fonds is 
bedoeld voor ondersteuning 
van de leerlingen in de praktijk. 
Zij krijgen op de werkvloer na-
melijk zo’n twee uur in de week 
begeleiding van daarvoor aan-
gestelde medewerkers. Omdat 
de examinering tegenwoordig 
voor een groot deel ook op de 
werkvloer plaatsvindt, kost de 
begeleiding van leerlingen veel 
tijd en daardoor geld. De sub-
sidie zorgt ervoor dat er weer 
een hele groep leerlingen kan 
beginnen in september. Deze 
leerlingen variëren in leeftijd 
van 20 tot 51 jaar. Juist deze di-
versiteit is waardevol voor Ons 
Tweede Thuis. Na de opleiding 
blijven de leerlingen in het al-
gemeen bij Ons Tweede Thuis 

werken. Zo is de organisatie 
ook in de toekomst met even-
tuele krapte op de arbeids-
markt, verzekerd van een nieu-
we instroom van medewerkers. 
De beroepsbegeleidende leer-
weg is een mooie kans voor 
zij-instromers, mensen van-
uit een andere beroepsgroep, 
om in de gehandicaptenzorg 
te gaan werken. In september 
start er een groep van veertig 
nieuwe leerlingen met de op-
leiding. Twintig komen van bui-
ten Ons Tweede Thuis en twin-
tig zijn al in dienst maar wil-
len doorgroeien naar een an-
dere functie. In totaal volgen 
dan honderd leerlingen de be-
roepsbegeleidende leerweg. 
Ons Tweede Thuis heeft in de 
regio Amstelland en de Meer-
landen, Haarlem en Amster-
dam meer dan 70 voorzienin-
gen voor mensen met een ver-
standelijke en/of lichamelij-
ke handicap, autisme of niet-
aangeboren hersenletsel. Voor 
kinderen, jongeren, volwasse-
nen en ouderen; voor wonen, 
werken of dagbesteding. Daar-
naast biedt Ons Tweede Thuis 
advies en ondersteuning thuis. 

Voor meer informatie over het 
aanbod of over werken bij Ons 
Tweede Thuis: 0297-353800, 
info@onstweedethuis.nl,
www.onstweedethuis.nl.

Team Advenimus is klaar 
voor de Alpe d’Huzes
Regio - Deze week vertoeft team 
Advenimus (“Wij komen aan”) in 
de Franse Alpen om de sportieve 
prestatie voor het kankeronder-
zoek te volbrengen. De opdracht 
voor elke renner is om zesmaal 
de Alpe d’Huez te beklimmen. 
Deze opdracht wordt met ver-
trouwen tegemoet gezien, omdat 
er sinds de winter wekelijks de 
nodige (wedstrijd)kilometers zijn 
verreden door het team.
Op donderdag 9 juni zullen in 
de vroege ochtend 4000 deel-
nemers vertrekken om hun gro-
te opdracht te volbrengen, va-
riërend van 1 tot 6 beklimmin-
gen en mogelijk meer. Onlangs 
bleek de teller al op 13 miljoen 
te staan, en de organisatie hoopt 

uiteindelijk een bedrag van 20 
miljoen binnen te halen. Van 
de gehele opbrengst blijft geen 
dubbeltje achter bij de organi-
satie, die geheel uit vrijwilligers 
bestaat. Het bedrag zal in okto-
ber overhandigd worden aan het 
Koningin Wilhelmina Fonds. 
Dank zij de enthousiaste en war-
me steun van familie, vrienden, 
buren en collega’s kan team 
Advenimus straks 15.000 euro  
‘overhandigen’ aan de organisa-
tie van Alpe d’Huzes. En er was 
ook steun van winkels en be-
drijven: de Natuurwinkel (Over-
veen), Dasia (Haarlem), Verfhan-
del van Ree (Heemstede), Scots 
Painting (Haarlem), Plazand, 
Swart J. Timmerwerken, NG Pro-

ductions (Zandvoort), Langs 
Berg en Dal (Noordwijkerhout), 
Lloyds Apotheek (Hillegom), 
Energie Adviesburo Kroon (Voor-
hout) en Kieft en Klok (Renkum).

De teamleden van Advenimus 
hopen dan al binnen te zijn. Hoe-
wel… Hans de Jong, werkzaam 
in de fietsenwinkel Versteeg in 
Zandvoort laat weten aan het 
eind van de dag, na 6 keer fiet-
sen, nog eens voor de 7e keer 
hardlopend de Alpe d’Huez op 
te gaan. Deze wel heel bijzon-
dere inspanning verdient onder-
steuning. Er kan nog altijd ge-
doneerd worden via http://yoco-
livead6.procit.com/teams/team-
advenimus/

Feestelijke heropening 
Bibliotheek Schalkwijk
Regio - Bibliotheek Schalkwijk,  
de eerste vestiging van Bibli-
otheek Haarlem en omstreken 
volgens het ‘retailconcept’ open-
de woensdag 1 juni haar deuren. 
Vanmiddag was de feestelijke 
heropening door wethouder Pie-
ter Heiliegers (Haarlem) en Lot-
te Sluyser, directeur van de Bi-
bliotheek Haarlem en omstre-
ken èn Geronimo Stilton, de gro-
te boekenheld van menig kind. 
Naar schatting tussen de 1000 
en 1500 kinderen en volwasse-

nen bezochten deze middag de 
bibliotheek. 
Het interieur van de bibliotheek 
heeft een metamorfose onder-
gaan. De collectie aan boeken, 
tijdschriften en dvd’s worden op 
een aantrekkelijke manier ge-
presenteerd. De collectie, ser-
vice, inrichting en communicatie 
zijn nu een samenhangend ge-
heel en de bibliotheek is meer 
klantgericht geworden. 
Bibliotheekbezoekers heb-
ben behoefte aan gemak, wil-
len geïnspireerd worden, actue-
le boeken kunnen lenen en die 
ook nog eens gemakkelijk kun-
nen vinden. En dat allemaal in 
een ontspannen en vertrouwde 
maar eigentijdse sfeer, met be-
hulpzaam en deskundig perso-
neel. Het nieuwe bibliotheekcon-
cept is ook uitgeprobeerd bij bi-
bliotheken elders in het land en 

werd zodanig door klanten ge-
waardeerd dat het aantal bibli-
otheekleden en het aantal uitle-
ningen toenamen. Ook brengen 
bezoekers meer tijd door in de 
bibliotheek.
Locatie: Fie Carelsenplein 2, 
Haarlem 023 - 5115300.

Van links naar rechts: Andrew Platt, Herman van der Ham, Wolf de Wilde, Hans de Jong, Joop Portegies en 
Peter Bemelman (foto: Niels van Kampenhout).
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Mazda RC Velserbroek
tweede pinksterdag geopend
Regio - Pinksteren is na Pasen 
het ultieme moment om een 
nieuwe auto aan te schaffen, 
zo blijkt uit onderzoek. Speci-
aal voor het Pinksterweekend 
en de rest van de maand ju-
ni heeft Mazda RC Velserbroek 
een aantrekkelijk Pinksterpak-
ket voor u klaar staan.
Nieuwe Mazda’s maar ook de 
occasions, waaronder een aan-
tal company cars (demonstratie 
auto’s) worden tegen zeer aan-
trekkelijke prijzen aangeboden 
inclusief een gratis WaxOyl be-
handeling t.w.v. 200,- euro. 

De nieuwe lijn van Mazda
Sportief en zuinig, dat is de 
nieuwe Mazda 2 BiFuel. U hoeft 
nooit meer te kiezen tussen 
sportiviteit en zuinigheid. De 
nieuwe Mazda 2 Bifuel is uit-
gerust met de prettige rijeigen-
schappen die zo kenmerkend 
zijn voor elke Mazda en biedt 

de laagste prijs per kilometer in 
zijn klasse. Een volle tank voor 
slechts 20,00 euro!
Hans Touw, brandmanager 
Mazda RC, vertelt nog meer 
goed nieuws te hebben ont-
vangen uit Japan. “De zake-
lijk (maar ook bij particulieren) 

zeer bekende Mazda 6 GT-M 
Line blijft leverbaar in de chi-
que hatchbackuitvoering en 
in de sportieve sportbreak. Op 
de autosalon van Genève 2011 
wordt de nieuwe Mazda CX-
5 geïntroduceerd. Deze con-
ceptauto, die in eerste instan-
tie geïntroduceerd wordt on-
der de naam Mazda Minagi, 
is een compleet nieuwe com-
pact crossover SUV. Met de-
ze nieuwe auto slaat Mazda 
een nieuwe designrichting in.                                                                                                                    
Ook bij de overige Mazda mo-
dellen kan uw voordeel oplopen. 
Extra korting tot wel 2.500,00 
euro. Informeert u daarom naar 
deze extra voordelen bij Mazda 
RC in Velserbroek.”
Wanneer u dit jaar nog op va-
kantie gaat en dit graag met 
een nieuwe ruimere auto wenst 
te doen, dan heeft Mazda RC  
de oplossing voor u! Mazda 
RC heeft speciaal een aantal 
MPV’s  voor u ingekocht.
De Mazda 5 is ook verkrijgbaar 
in een automaat en in een zui-
nige diesel versie.

Komt u met Pinksteren proefrij-
den en genieten van de scher-
pe Mazda aanbiedingen! Hans 
Touw nodigt u van harte uit.

Op tweede Pinksterdag (maan-
dag 13 juni) is de showroom 
geopend van 10 uur tot 17 uur. 
Voor iedere bezoeker is er een 
leuke attentie. Adres: Kleerma-
kerstraat 63, Velserbroek.
Tel. 023-5132940.

Brasserie Sanz presenteert 
nieuwe menukaart
Heemstede -  Brasserie Sanz 
aan de Jan van Goyenstraat ver-
nieuwt regelmatig de menukaart 
met lekkere, interessante ge-
rechten. Nu, begin juni, zijn er 
weer nieuwe spijzen te proberen. 
Wat onveranderd blijft is de prijs, 
die is namelijk altijd betaalbaar. 
De brasserie, gezellig ingericht 
met paarse en roze tinten nodigt 
dus nu weer extra uit voor heer-
lijk tafelen. Op de website www.
sanz.nl kun je uitgebreid bekij-
ken wat zoal de gerechten zijn. 
Alvast een kleine greep waarvan 
je vast en zeker trek krijgt: Lam 
Canneloni, rilette en een kroket-
je van lam en asperges (voorge-
recht). Wat dacht je van Corvina-
filet met Zeeuwse groenten, ge-
stoofde kropsla, Roseval aard-
appels en beurre blanc saus als 
hoofdgerecht? Als zalige afslui-
ter kun je bijvoorbeeld kiezen uit: 
Frambozen & limoen; ton sur ton 
van frambozen met een mousse 
van mascarpone en parfait van 
limoenhangop. Als het water je 
nu nog niet uit de mond loopt…  
Natuurlijk zijn er andere keuzes 
te maken; check daarvoor de si-
te of kom gewoon eten bij Sanz. 
En als je geen keuze kunt ma-
ken, geen probleem: Sanz ser-
veert het 3- en 6-gangen Verras-

singsmenu. Respectievelijk voor 
25,- en 29,50 euro.
Het is juni dus terras-tijd is weer 
begonnen. Je kunt dan ook bui-
ten dineren.

Brasserie Sanz, Jan van Goyen-
straat 31. Tel: 023-5291892.
Alle dagen geopend.

Wakker worden bij Verfhandel Ree
Heemstede - Wegens het gro-
te succes van vorige jaren orga-
niseert Verfhandel Ree ook dit 
jaar weer haar ludieke luilakac-
tie! Zaterdag 11 juni tussen 7.00 
en 8.30 uur kunt u heerlijk ge-
nieten van een ontbijtje bij Ree, 
mits u gekleed bent in uw py-
jama. Het personeel, ook in py-
jama maar zonder ochtendhu-

meur, ontvangt u hartelijk met 
warme broodjes, gekookte ei-
tjes en verse koffie of een kop-
je thee. Tevens biedt Ree aan 
alle vroege vogels een scher-
pe korting van 20% op het ge-
hele assortiment bij directe be-
taling. Alleen op raamdecora-
tie en behang geldt een kor-
ting van 10%. Wegens de ver-

wachte (maar gezellige!) drukte 
zal er beperkt gelegenheid zijn 
voor uitgebreid advies: u wordt 
aangeraden een ‘boodschap-
penlijstje’ mee te nemen. 

Bent u geen luilak? Kom dan 
zaterdag 11 juni in alle vroegte 
naar Verfhandel Ree in Heem-
stede!

Karan 
Versshop
Bennebroek - Karan Versshop, 
in het witte hoekpand op de 
Bennebroekerlaan in ‘het rijtje’ 
van de fietsenzaak en het Chi-
nese restaurant, is pas geopend. 
Het is een bijzondere verswinkel 
waarin u zowel Hindoestaanse 
als Surinaamse en Indonesische 
producten aantreft. De winkel 
biedt veel producten, van groen-

ten en fruit tot vlees, frisdranken,  
shampoos en geurproducten. Je 
kunt wel spreken van een exo-
tisch assortiment, het bezoeken 
meer dan waard!

Kienen in de Zonnestraal
Heemstede – Het eerste sei-
zoen van de Zonnestraal is met 
een geweldige kienochtend af-
gesloten. De opkomst was groot. 
Voorzitter Ton Driessen heette 
ieder van harte welkom waarna 
de gasten gezellig gingen kie-
nen, met heel veel leuke prijzen.
Iedereen vond dit voor herha-
ling vatbaar. In januari 2011 is 
de Zonnestraal gestart, in sa-
menwerking met Elan Wonen en 
Bambino. De Zonnestraal voor-
ziet duidelijk in een behoefte 
voor senioren in de Provincie-
wijk, die een woning huurt van 

Elan Wonen, om elkaar te ont-
moeten voor een praatje en/of 
activiteit. Dit alles onder het ge-
not van een kop koffie met koek.
Na de zomer gaat de Zonne-
straal door.



pagina 16 8 juni 2011

Groot onderhoud N201 gepland
Provinciale wegenprojecten 2011-2015
Regio - Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland hebben de 
geactualiseerde lijst voor 2011-
2015 vastgesteld. 

In het Provinciaal Meerjarenpro-
gramma Infrastructuur (PMI) zijn 
wegenprojecten van de provin-
cie opgenomen. Het gaat daarbij 
om aanpassingen aan provincia-
le wegen, zoals bijvoorbeeld ro-
tondes i.p.v. kruispunten, nieu-
we weggedeelten en extra rij-
banen. Daarnaast heeft de pro-
vincie een Meerjarenprogramma 
Onderhoud (PMO) waarin alle 
reguliere onderhoudswerkzaam-
heden staan gepland.
De provincie streeft ernaar om 
per weggedeelte grootschali-
ge onderhoudswerkzaamheden 
eens per 12 jaar te laten plaats-
vinden. Om overlast voor wegge-
bruikers op de steeds drukke-
re wegen zoveel mogelijk te be-
perken wordt vooruitlopend op 
die geplande onderhoudswerk-
zaamheden onderzocht of aan-
passingen nodig zijn. Deze stu-
dies zijn opgenomen in het ge-
actualiseerde PMI 2011-2015.

Projecten in de regio
Trajectbenadering groot onder-
houd N201a, gedeelte Heem-
stede-Fokkerweg, gemeenten 
Heemstede en Haarlemmermeer 
Er staat groot onderhoud ge-
pland op de N201, gedeel-
te Heemstede-Fokkerweg. In 
het kader van trajectbenadering 
wordt gestreefd eens in de 12 
jaar grootschalige werkzaamhe-
den op een wegvak uit te voeren.
Daarom is dit onderhoudspro-
ject opgenomen in de studiefase 

van het PMI, zodat onderzocht 
kan worden of er gelijktijdig met 
het groot onderhoud aanpassin-
gen aan het traject worden gere-
aliseerd. Op deze manier wordt 
de overlast voor de weggebrui-
ker zoveel mogelijk beperkt.
Het onderzoek wordt dit jaar op-
gestart.

Verkeersveiligheidsmaatregelen 
N205 rond de aansluiting A9, ge-
meente Haarlemmermeer
Er staat groot onderhoud ge-
pland op de N205, gedeelte 
Amerikaweg-N201. Op de N205 
rond de aansluiting van de A9 
vinden veel ongevallen plaats. 
Uit de ongevallenanalyse ko-
men acht ongevallenconcentra-
ties naar voren. Op deze locaties 
worden maatregelen gelijktijdig 
met het groot onderhoud uitge-
voerd, zodat de verkeersveilig-
heid verbetert. Het krediet wordt 
aangevraagd en project wordt 
opgenomen in de realisatiefase.

Trajectbenadering groot onder-
houd N205c, gedeelte N201-
N207, gemeente Haarlemmer-
meer
Er staat groot onderhoud ge-
pland op de N205, gedeelte 
N201-N207. In het kader van tra-
jectbenadering wordt gestreefd 
eens in de 12 jaar grootschalige 
werkzaamheden op een wegvak 
uit te voeren. Daarom is dit on-
derhoudsproject opgenomen in 
de studiefase van het PMI, zo-
dat onderzocht kan worden of er 
gelijktijdig met het groot onder-
houd aanpassingen aan het tra-
ject worden gerealiseerd. Op de-
ze manier wordt de overlast voor 

de weggebruiker zoveel moge-
lijk beperkt. Het onderzoekwordt 
binnenkort opgestart en wordt 
geïntegreerd met project N205-
05.

Trajectbenadering groot onder-
houd N520a, gedeelte N232-
N201, gemeente Haarlemmer-
meer
Er staat groot onderhoud ge-
pland op de N520, gedeelte 
N232-N201. In het kader van tra-
jectbenadering wordt gestreefd 
eens in de 12 jaar grootschalige 
werkzaamheden op een wegvak 
uit te voeren. Daarom is dit on-
derhoudsproject opgenomen in 
de studiefase van het PMI, zodat
onderzocht kan worden of er ge-
lijktijdig met het groot onder-
houd aanpassingen aan het tra-
ject worden gerealiseerd. Op de-
ze manier wordt de overlast voor 
de weggebruiker zoveel moge-
lijk beperkt. Het onderzoekwordt 
binnenkort opgestart.

Geschrapt
Fietsroute Hoofddorp - Aalsmeer 
- Schiphol
Aangezien de partijen het niet 
eens kunnen worden over de fi-
nanciering, wordt dit project ge-
schrapt. De provinciale knel-
punten worden wel onderzocht 
en het project N201-13 “Re-
constructie kruispunt N201-Van 
Heuven Goedhartlaan oost” blijft 
opgenomen in het PMI.

Tracéstudie Zuidtangent in de 
gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem heeft af-
gezien van dit project. Het pro-
ject wordt daarom geschrapt.

Verkiezing Beste Bloemensupermarkt van Nederland.

Nieuwe verkiezing
Beste Bloemensupermarkt

van Nederland
Regio - Steeds vaker wordt 
tijdens de wekelijkse bood-
schappen ook bloemen of 
planten gekocht in de super-
markt. De ‘groene’ afdeling 
is daarom ook bij veel super-
markten groter geworden en 
er worden behalve verse bloe-
men ook veel kamerplanten en 
zomerbloeiers verkocht. Bloe-
menbureau Holland organi-
seert net als vorig jaar de ver-
kiezing van de Beste Bloemen-
supermarkt van Nederland 
en nodigt iedereen uit mee te 
stemmen. 

Bloemensupermarkt
In Nederland wordt 29% van 
de snijbloemen bij supermark-
ten gekocht. Productschap 
Tuinbouw heeft begin 2011 
een onderzoek hiernaar afge-
rond. Het blijkt dat bloemen in 
de supermarkt meestal tijdens 
de ‘wekelijkse boodschappen’ 
op vrijdag of zaterdag gekocht. 
De meeste superbloemen ko-
men in eigen huis terecht of 
worden als verjaardagsca-
deau gegeven. Deen Super-
markten werd in 2010 uitge-

roepen tot Beste Bloemensu-
permarkt van Nederland op de 
voet gevolgd door Jumbo Su-
permarkten en Agrimarkt. Met 
ruim 19.000 stemmen was de 
verkiezing van Beste Bloemen-
supermarkt een groot succes. 
Reden genoeg voor Bloemen-
bureau Holland om samen met 
Chrysal bloemenvoeding ook 
in 2011 een verkiezing te orga-
niseren. 

Kies & Win
Via de website www.mooiwat-
bloemendoen.nl kan iedereen 
aan de hand van een korte vra-
genlijst zijn of haar stem uit-
brengen. Het stemmen via in-
ternet kost slechts een paar 
minuten en de vragen gaan 
over de kwaliteit, prijs en aan-
bod van de supermarkt. Ieder-
een die stemt, maakt kans op 
een jaar lang bloemen of op 
één van de 25 gratis ‘super’-
boeketten. De verkiezing Beste 
Bloemensupermarkt van Ne-
derland loopt van 1 mei tot 1 
augustus 2011. 
Meer informatie is te vinden op 
www.mooiwatbloemendoen.nl

Nieuwe zwemseizoen van start
Regio – Zondag 1 mei is het 
nieuwe zwemseizoen van 
start gegaan. De provin-
cie Noord-Holland geeft tij-
dens het zwemseizoen via 
www.noord-holland.nl en de 
zwemwatertelefoon (0800-
9986734) actuele informatie 
over de kwaliteit en veiligheid 
op alle 121 zwemplekken in 
Noord-Holland. 

De 121 officiële zwemplekken 
bevinden zich op locaties, vari-
erend van de stranden langs de 
Noordzee tot aan zwemgelegen-
heden in recreatiegebieden zo-
als Het Twiske en Spaarnwou-
de. De Noorderplas in Langedijk 
en Oosterplas Duinmeer in Bloe-
mendaal zijn dit jaar toegevoegd 
aan de lijst van officiële locaties. 
Tijdens het zwemseizoen (1 mei 
tot 1 oktober) controleren de wa-
terschappen en Rijkswaterstaat 
minimaal om de week de water-
kwaliteit op de officiële zwemlo-
caties. De Provincie Noord-Hol-
land houdt toezicht op de hygi-
ene en veiligheid van de zwem-
locaties, en geeft een waarschu-
wing of zwemverbod af als de 
waterkwaliteitsmetingen daar 

aanleiding toe geven. Tijdens de 
waterkwaliteitscontroles wordt 
gekeken naar de aanwezigheid 
van schadelijke blauwalgen, pa-
rasieten en bacteriën. Met name 
blauwalgen kunnen in de zomer-
maanden voorkomen in het op-
pervlaktewater. Deze kunnen bij 
mensen huidirritaties en maag- 
en darmstoornissen veroorzaken. 

Actuele zweminformatie
Op www.noord-holland.nl is ge-
makkelijk en snel actuele infor-
matie over de kwaliteit en veilig-
heid van zwemlocaties in Noord-
Holland te vinden. Op de site 
staat een overzichtskaart met al-
le gecontroleerde zwemlocaties. 
Deze wordt dagelijks bijgewerkt. 
Via de RSS-feed kan iedereen 
zich abonneren op deze infor-
matievoorziening. Ook de zwem-
watertelefoon (0800-9986734) 
biedt actuele informatie over de 
kwaliteit van het zwemwater. De 
folder ‘Veilig Zwemmen 2011’ 
wordt half mei breed verspreid 
en is dan gratis verkrijgbaar 
bij onder andere de plaatselij-
ke VVV en gemeentehuizen. Op 
NOS teletekst staan de zwem-
waterberichten op pagina 725.

De 
gelukkige 

tuinier
Regio - Annemieke de Haan 
van Annemiekes pluktuin in 
Hillegom en  Mariette Klay van 
Groene Kikker Tuinontwerp 
organiseren samen een serie 
info-avonden. Deze avonden 
hebben als thema ‘de gelukki-
ge tuinier’ en worden gehou-
den bij Annemieke’s Pluktuin 
in Hillegom. Het adres is Haar-
lemmerstraat 17, in Hillegom.
De lezingen worden gehou-
den op de volgende data: 
15 juni: Wroeten! over Com-
post en meer, 22 juni: Mijn 
mooie tuin, het hele jaar bloe-
men, en 29 juni: Meer plan-
ten! Over Stekken, zaaien en 
scheuren. De avonden wor-
den gehouden op woensdag 
en beginnen om 20.00 uur. De 
entree bedraagt 10,- euro. 
Aanmelden kan bij:
info@annemiekespluktuin.nl 
of info@groenekikker.nl

Kerk in ziekenhuis
Regio – Zondag 12 juni (Eerste Pinksterdag) om 10.00 uur vindt 
in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. 
De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant 
(volg route 55). 
Voorganger is ds. mevrouw P. Renes. De zang wordt ondersteund 
door het Exoduskoor uit Hillegom. (avondmaalviering)

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede - Zondag 12 juni: Pinksterkerk: 10.00 u. mw. ds. A. Mo-
lendijk (dienst van schrift en tafel), met Kinderkring en crèche; Ken-
nemerduin: 10.30 u. mw. H. Kooistra; Oude kerk: geen dienst.
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Heemstede - Tuday sports & 
leisure is een webshop geves-
tigd in Heemstede en levert 
artikelen op sport en vrijetijd-
gebied, een snelle levering en 
goede service tegen zeer rede-
lijke prijzen. Online shoppen zit 
nog steeds in een stijgende lijn 
en is eigenlijk ook logisch, want 
waar winkel je relaxter dan 
thuis, vanachter je eigen pc?
Duidelijke  informatie en een 
goede afbeelding is wel een 
pré voor een webshop. En is 
uw aankoop om wat voor re-
den niet goed, dan stuurt u de 
goederen retour.
Hiervoor zijn de voorwaarden 
en spelregels te vinden op de 
website. Tuday sports & leisu-
re breidt zijn assortiment lang-
zaam uit vanuit de vraag van de 
markt, trends en hot sellers. Op 
dit moment zijn voor de kinde-
ren de wavestep Powerwings 
en Razor wavescooters een 
nieuw ‘hot item’. Naast de wa-
veboard rage is dit een nieu-
we unieke vorm van steppen, 
surfen en boarden. Voor men-
sen die shuttelen voor sport of 
vakantie altijd al een leuk ver-
maak vinden is er nu de nieu-
we racketsport ‘Speedminton’. 
Voor de actieve wandelaars 
kunt u bij Tuday Dachstein Nor-
dic Walking stokken bestellen.

Assortiment
Het assortiment bestaat o.a. 
uit buitenspeelgoed/funsports, 
zomer en wintersport artikelen, 
kleding en accessoires van de 
merken Roces, Razor, Speed-
minton, Dachstein, Speedmin-
ton, Ziener en Icepeak.
Vanaf komend najaar kunt u bij 

Tuday sports & leisure diverse 
berg en wintersport kleding, be-
scherming en accessoires onli-
ne bestellen. Happy schoen-
drogers zorgen dat uw vochti-
ge berg, langlauf, ski  of snow-
boardschoenen weer droog, 
warm en comfortabel aanvoe-
len. Met de Just Lock ski- en/
of snowboardlocker staat uw 
dure glijmateriaal veilig opge-
borgen. Het Duitse merk Zie-
ner met kwaliteit handschoe-
nen, en het Finse merk Icepeak 
met diverse kleding zoals mut-
sen, handschoenen, windbrea-
kers, ondergoed, underlayers 
en bescherming tegen kou tij-
dens de winter (sport).

NIEUW Speedminton
Een nieuwe snelle racketsport 
en vergelijkbaar met badmin-
ton, de snelheid van squash 
en de beweging van tennis. 
Speedminton kent ‘no limits’, 
kan altijd en overal worden ge-
speeld en zorgt voor de ultie-
me adrealinekick. Speedminton 
speel je voor fun of als snelle 
racketsport volgens de Speed-
minton regels. 

Freestyle
Geen veld, geen regels, geen 
grenzen- van een relaxed wed-
strijdje op het strand tot een 
complete adrealineshot in to-
tale duisternis. Gewoon spe-
len, zonder score bij te houden- 
voor plezier en actie overal 
waar genoeg ruimte is. Winde-
rig? Geen probleem: doe sim-
pel de windring om de Spee-
der voor stabiliteit tot wind-
kracht 3-4!
Er is al een complete Speed-
minton set vanaf 49,95 euro 
inclusief rackets, speeders 
(shuttles)en draagtas. Er zijn 
funspeeders, matchspeeders 
en zelfs night speeders voor het 
spelen in het donker.
Meer info op:
www.speedminton.com 

Voordeel
Doe u voordeel, en shop thuis 
rustig vanachter uw pc. Voor el-
ke nieuwe klant ligt er een pre-
sentje klaar om op te sturen, 
zolang de voorraad strekt.

Kijk voor meer informatie op 
www.tudaysports.nl 

Waveboards, speedminton en meer bij 
nieuwe webshop Tuday sports & leisure

Keurslager Wim Kuijk 
125 jaar!

Heemstede – Overgrootva-
der Lucas Kuijk was slager in de 
Vleeschhal op de Grote Markt in 
Haarlem, trouwde op 17 novem-
ber 1886 en opende zijn slage-
rij in de Amsterdamse Buurt in 
de Zuidpolderstraat in Haarlem. 
Er volgden verschillende verhui-
zingen in de Spaarnestad, zoals 
naar de Schagchelstraat, Klei-
ne Houtstraat  en Frankenstraat. 
Zijn zoon Lucas zette de zaak 
voort, vestigde zich in de Kruis-
tochtstraat vlakbij het abattoir 
en daar werd de huidige eige-
naar, Wim Kuijk, zoon van Willem 
Kuijk, geboren. Vader Willem trok 
in 1974 naar Heemstede waar hij 
een prachtige zaak aan de Jan 
van Goyenstraat opende. Inmid-
dels is het de vierde generatie 
die de slagerij Kuijk leidt. Nos-
talgische foto`s tonen hoe uit-
bundig  het vijftig jarig bestaan 
in 1936 gevierd werd. Prachtig 
versierde etalages en veel spek-
taarten. Aanbiedingen van fri-
candeau voor 60 cent per pond, 
twee kwartjes voor een pond 
karbonade en rookworst voor 8 
cent per ons, de ham deed 12 
cent! Prijzen die hoorden bij een 
best loon van veertig gulden in 
de week. Verdiende je honderd 
gulden, dan kon je in een vil-

la wonen. Hard en lang werken 
was heel gewoon, de slagersjon-
gen bezorgde met de bakfiets en 
er werd toen al aan kwaliteitsbe-
waking gedaan. Opa Kuijk haal-
de vanaf de begintijd al prijzen 
bij slagersvakwedstrijden. Trots 
haalt kleinzoon Wim een zilve-
ren  lauwerkrans uit de watten, 
de eerste prijs, gewonnen bij de 
rundveetentoonstelling in 1912 
in Utrecht. Hij heeft mappenvol 
oude foto`s, oorkondes en kran-
tenknipsels uit de rijke geschie-
denis van het 125 jarig slagersle-
ven van de familie Kuijk. 
Één oud familieportret springt 
eruit. Van links naar rechts Aart 
Kuijk, knecht Jan Bakker, Lu-
cas Kuijk en Willem Kuijk. Deze 
foto hangt groot in de zaak en 
wordt nu afgebeeld op een cool-
bag. Vanaf juni houdt keurslager 
Kuijk een jubileumcampagne die 
begint met een barbecueactie 
en elke maand nieuwe activitei-
ten. Op naar 1 november 2011. 
Met een spaaractie is de nostal-
gische coolbag te verdienen, een 
koeltas die nu al een begeerd 
gadget lijkt te worden. Van de 
Keurslager Kuijk aan de Jan van 
Goyenstraat die al 125 jaar Ver-
stand heeft van Lekker Vlees. 
Ton van den Brink

Softbal
RCH-Pinguins vindt weg omhoog
Heemstede - Wat in de 2 vooraf-
gaande seizoenen met een com-
plete selectie niet lukte, winnen 
van kampioen Olympia-3, luk-
te nu met slechts 6 basisspeel-
sters aangevuld met 3 junioren 
(Shelley Franssen, Natascha de 
Goede en Noëlle Rohan), einde-
lijk wel. Het is voor RCH-Pingu-
ïns een geruststellende gedach-
te dat voor een aantal wat krak-
kemikkig wordende routiniers 
jong bloed aan de poort klopt en 
zich aan het seniorenniveau be-
gint aan te passen.
Verdedigend leunt RCH nog 
steeds op de pitchers San-
dra Assendelft en Daniëlle Kui-
pers, waarbij de eerste meest-
al 3 of 4 innings voor haar reke-
ning neemt en Daniëlle de 7 vol-
maakt. Ook tegen Olympia beet 
Sandra het spits af, gesteund 
door een foutloos spelend veld, 
waarbij vooral korte stop Bian-
ca de Graaff met de ene na de 
andere fraaie actie voor de nul-
len zorgde. 

De aanvallende verrassing kwam 
in de 3e inning op naam van juni-
or Noëlle Rohan, die pitcher Ole-
tte van de Heuvel op een fraaie 
3- honkslag trakteerde. Even la-
ter was het Sandra Assendelft 
die haar met een tweepitter over 
de thuisplaat bracht. In de 5e in-
ning werd het zelfs 0-2 na een 
infield hit van Janneke Ekker, 
gevolgd door 4 wijd voor Noëlle 

Rohan en een foutief verwerkte 
klap van Daniëlle Kuipers. 
En toen werd het nagelbijten 
voor de pinguïns. In de 5e in-
ning, nog steeds met Sandra 
op de heuvel, opende Olympia 
met 2 honkslagen. De volgen-
de klap werd echter door Bian-
ca de Graaff koelbloedig op het 
2e honk tot nul verwerkt, maar 
na de daarop volgende opoffe-
ringsstootslag had de thuisploeg 
dan toch het 2e en 3e honk be-
zet. Met een feilloze actie 6 naar 
3 was het echter opnieuw Bian-
ca de Graaff die voor opluchting 
zorgde. 

En toen was het de beurt aan 
Daniëlle Kuipers om de Heem-
steedse verdediging te leiden. 
De 6e inning doorstond ze zon-
der noemenswaardige proble-
men, maar in de 7e dreigde het 
dan toch mis te gaan. Na geraakt 
werper en 2 basehits liepen, bij 2 
uit, de honken vol en kwam de 
volgende slagvrouw op 3 wijd 
kaal te staan. Nog een wijdbal 
zou de voorsprong tot 2-1 heb-
ben doen slinken, wat met de 
beste slagvrouw (Jolanda Mon-
rooij) op komst bepaald geen 
prettig vooruitzicht was. Maar na 
een slagbal en een foutslag was 
het volle bak en was het vervol-
gens Daniëlle zelf die met haar 
“specialiteit”, de actie 1 naar 3, 
de wedstrijd tot een luid beju-
beld einde bracht. 
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Cars 2 vanaf 6 juli in de bios!

Kleur mee en win Cars artikelen

In de nieuwe animatiefilm 
‘Cars 2’ steken super race-
auto Bliksem McQueen en 
zijn beste vriend Takel de 
Grote Oceaan over om te 
gaan racen tijdens de aller-
eerste Grand Prix in de we-
reld. De race moet bepalen 
wie de snelste raceauto ter 
wereld is. Wanneer Takel in 
een internationaal spion-
nenavontuur verzeild raakt, 
blijkt de weg naar succes 
boordevol valkuilen, om-
leidingen en hilarische ver-
rassingen te zitten. Takel 
bevindt zich met het ene 
wiel in de belangrijke race 
van Bliksem McQueen en 
met het andere wiel in een 
super geheime spionage 
missie. Hij komt in een ex-
plosieve achtervolging te-
recht wat hem dwars door 
de straten van Japan en Eu-
ropa leidt. Naast de blik-
semsnelle actie is er in 
‘Cars 2’ een kleurrijke nieu-
we auto-cast toegevoegd 
bestaande uit onder ande-
re geheime agenten, ge-
vaarlijke boeven en inter-
nationale raceconcurren-
ten. John Lasseter keert te-
rug in de bestuurdersstoel 
en regisseert het nieuwe 
vervolg op ‘Cars’ (Winnaar 
Golden Globe® in 2006). 

Op woensdag 6 juli kun je 
deze leuke en spannende 
animatiefilm gaan zien in 
de Nederlandse bioscopen. 
Kijk ook op:
 
www.disney.nl/cars2  Om 
alvast in de stemming te 
komen kun je de Cars 2 
kleurplaat kleuren en in-
sturen of inleveren op  het 
nieuwe adres van de Heem-
steder: Camplaan 35, 2103 
GV Heemstede.  Wie weet 
win jij dat leuke Cars 2 
pakket met Cars artikelen! 
Vergeet niet om je naam, 
adres, email en leeftijd te 
vermelden. Doe je best…!

Word – Masterclass
Heemstede - In Word leert u 
de grondbeginselen van tekst-
verwerken: het werken met 
meerdere documenten tege-
lijk, schermweergave, letterty-
pen en opmaak, knippen, plak-
ken en kopiëren, pagina-instel-
ling, tabs, enz. Maar ook allerlei 
andere mogelijkheden: opmaak-
profielen, formulieren maken en 
beveiligen, tabellen maken, be-
standen samenvoegen en figu-
ren invoegen en opmaken. 
In de Word – Masterclass gaat 
u onder leiding van docent Mi-
chael van Balen net even ver-
der. Veel oefenen hoort natuur-
lijk bij deze cursus van 4 lessen. 
De Word - Masterclass start op 
woensdag 29 juni van 19.00 tot 
22.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven kan van 9-12 uur: 023-
548 38 28-1 of via www.casca.nl.
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VEW clubhuis omgebouwd tot jeugdherberg
Heemstede - Afgelopen week-
end waren alle kleedkamers in-
genomen door deelnemers aan 
het kampweekend. Elk elftal had 
een eigen kleedkamer, overal 
lagen luchtbedden en slaapzak-
ken, maar van slapen kwam heel 
weinig de eerste avond.
Vrijdag 3 juni vanaf 17.30 uur 
kwamen de deelnemers binnen. 
Het aantal was 38 voetballers en 
zo’n 8 leiders.
Het programma begon direct op 
vrijdag avond met uiteraard een 
lichte training waarna een wed-
strijdje volgde. De e-junioren 
gingen daarna het douanespel 
spelen en de d- en b-junioren 
werden gedropt ergens ver weg. 
In de loop van de avond/nacht 
kwam iedereen weer binnen zei-
len maar van slapen kwam heel 
weinig.
Zaterdag werd het een drukte 
van belang: de mini’s en f-juni-
oren gingen ook meedoen. Na 

aankomst werden ze gedropt 
in Groenedaal voor een speur-
tocht.Martijn Roozen kreeg hier-
bij de hulp van veel ouders. De 
ochtendwerd afgesloten met 
een bezoek aan de speeltuin. De 
jongste VEW-ers, ouders en lei-
ders werden in het clubhuis ge-
tracteerd op patat, kroket en/of 
een broodje.
Deze dag begon voor de deel-
nemers met de z.g. Neeskens 
games. Er werden diverse on-
derdelen van het voetbalspelletje 
in competitie verband afgewerkt. 
De e-junioren gingen hier-
na midgetgolfen, winnaar werd 
hier Lucas Meester en de oude-
re jeugd ging richting  ’t Fort in 
Hoofddorp, hier werd een nieuw 
onderdeel geïntroduceerd: 
Kruisboog en luchtbuks schie-
ten. Ook was er een demonstra-
tie van de Magnum. De eerste 
prijs van het kruisboogschieten 
was voor Jeffrey Blokker. De dag 

werd afgesloten met een bin-
go voor de e- en d-junioren, de 
oudere jeugd ging bowlen.
Zondag, na een goede nachtrust 
gingen de deelnemers naar Pol-
dersport in de Kwakel. Lang niet 
iedereen hield het hier droog. 
Het weekend werd tradioneel af-
gesloten met een wedstijd tus-
sen de ouders en kinderen.

De activiteitenkalender is bijna 
leeg:
11 juni: BBQ voor de d-junioren 
samen met de ouders en zusjes 
en broertje.
24 juni: Sportdag de Evenaar.

Hierna zijn de voetbalactiviteiten 
afgelopen. Naast voetballen op 
zaterdag organiseert VEW heel 
veel activiteiten. Kom gezellig 
voetballen, VEW kan nog jeugd 
en senioren plaatsen. Meer we-
ten?
Kijk op www.vewheemstede.nl

Een gedeelte van de HPC ploeg.

Heemstede - De B-Finales 
van de Kring Noord-Holland 
die afgelopen zaterdag en 
zondag in het Sportfondsen-
bad van Beverwijk werden ge-
zwommen heeft veel medailles 
opgeleverd voor HPC Heem-
stede. Maar liefst 15 keer 
mocht er een HPC-zwemmer 
het podium beklimmen. Lau-
rens Windt (2x), Jeroen Bras-
penning (2x), Charlotte Lub-
bers, Elise Brabander, Martijn 
Braspenning, Sam van Groen, 
Daniël Trouwen, Floris van 
Wieringen, Mandy van der Lin-
den, Mariska van Geldorp (2x), 
Lex Lubbers en Carmen Meijer 
waren samen goed voor vier 
gouden, vijf zilveren en zes 
bronzen plakken.
Er zat helaas weinig sfeer in 
het 50-meterbad waar de tem-
peratuur op zaterdag tot on-
gekende hoogte steeg. Wel-
licht was dat ook de reden dat 
er relatief weinig persoonlij-
ke records werden gezwom-
men. Omdat er in een 50- 
meter bad minder keerpunten 
worden gedraaid, krijgen de 
zwemmers ook minder snel-
heid mee waardoor het toch 
al lastig is om PR’s te zwem-
men. Toch wisten Nadine 
Dolfing en Martijn Braspen-
ning drie seconden van hun 
beste tijd af te halen op resp. 
de 100 meter vrije slag en de 
100 meter rugslag en Floris 
van Wieringen zelfs vier se-
conden op 100 meter vlinder-

slag. Maar de absolute ster 
van de zondag was Elise Bra-
bander. Zij had zich als eni-
ge zwemster van haar leeftijd 
(9 jaar) geplaatst voor de 50 
meter vlinderslag en moest 
dan ook helemaal alleen in dat 
hele grote bad haar afstand 
afleggen. Maar het ging fan-
tastisch en of het nu de ve-
le aanmoedigingen vanaf de 
kant waren die haar vleugels 
gaven is niet bekend, maar ze 
zwom maar liefst 17 seconden 
(!!) van haar beste tijd af. Een 
geweldige prestatie die te-
recht werd beloond met een 
mooie gouden medaille!

De KNZB heeft afgelopen za-
terdag de startlijsten bekend 
gemaakt voor het Nederlands 
Junioren Kampioenschap dat 
op 17, 18 en 19 juni a.s. in 
Dordrecht zal worden ge-
houden. Het is al behoor-
lijk wat jaren geleden dat 
HPC maar liefst vier zwem-
mers mocht afvaardigen, maar 
nu gaat dat eindelijk weer 
eens gebeuren. David van 
Groen, Tim Walstock, Mar-
tijn Braspenning en Carmen 
Meijer mogen volgende week 
voor HPC aan de start gaan 
verschijnen. Maar voor het 
zover is, gaat er een groep van 
38 HPC zwemmers het pink-
sterweekend naar het Duitse 
Hagen om daar mee te doen 
aan de 16e Internationale 
Sprint Cup.

Honkbal
RCH-Pinguins haalt 100% 
rendement uit drieluik

Ook TTT, de tegenstander op 
Hemelvaartsdag, zal zich nor-
maal gesproken plaatsen voor 
de kampioenspoule en dus was 
deze wedstrijd extra belangrijk 
omdat het resultaat meetelt in 
het tweede competitiegedeel-
te. In de 1e inning leek het er op 
dat RCH snel zou weglopen van 
de Enschedeërs, want na honk-
slagen van Mark Smit en Zamir 
Lijde werd het vlot 1-0, maar 

daarna stokte de productie. Pas 
in de 5e inning kwam er weer 
enig leven in de brouwerij. Pit-
cher Chris Mowday kreeg 3 
honkslagen te verwerken en dat 
de schade beperkt bleef tot 1-1 
was mede te danken aan een 
spectaculaire vang 8 van Mark 
Smit bij 2 uit en 2 man op de 
honken. RCH was wakker ge-
schud en antwoordde direct 
met een double van Lex Leije-

Heemstede - Drie wedstrijden in de week worden in de Over-
gangsklasse maar bij uitzondering gespeeld. Normaal gespro-
ken is dat in deze klasse een zware belasting voor de werpers-
staf, maar RCH had het geluk dat 2 van de 3 wedstrijden tegen 
hekkensluiter Almere gingen en dat alleen de ontmoeting tegen 
Tex Town Tigers op Hemelvaartsdag er werkelijk toe deed. Met 
het gewenste resultaat, 3 overwinningen, werd RCH definitief 
onbereikbaar voor de nr. 7 van de ranglijst en kan het zich 
opmaken voor de kampioenspoule, die op zaterdag 25 juni 
van start gaat.

naar, gevolgd door een veldfout 
op een klap van Zamir Lijde: 2-1. 
Daarna was Chris Mowday weer 
de defensieve heer en meester 
en zag hij de marge in de 7e in-
ning verruimd worden tot de 3-1 
eindstand na een honkslag van 
Bayron Cornelisse, een opoffe-
ringsstootslag van Dillen True 
en de 2e basehit van Mark Smit 
in deze wedstrijd.

Zaterdag in Almere kwam de 
thuisploeg er totaal niet aan te 
pas op het werpen van Robin 
van Eis (2-2-3-0 in 6 innings) 
en Ewout Bos (0-0-0-1 in de 7e 
inning). Na de openingsrun van 
Mark Smit in de 1e slagbeurt 
viel eigenlijk al in de 3e inning 
het doek voor Almere na runs 
van Zamir Lijde, Ferd van Ste-
kelenburg, Mick van Vliet en 
Kevin Gerard.
Het 6e punt viel een slagbeurt 
later en het vroegtijdige ein-
de aan de wedstrijd kwam in de 
7e inning toen van de 10 Heem-
stedenaren die aan slag kwa-
men er 5 de thuisplaat bereik-
ten : 0-11.

Zondag in Heemstede nam Al-
mere brutaalweg de leiding na 
3 honkslagen op starter Mar-
cel Timmer en toe die stand na 
5 innings nog steeds het score-
bord ontsierde tekende zich een 
blamage af. Maar de ommekeer 
kwam in de 6e inning toen RCH 
2 x scoorde op honkslagen van 
Mark Smit, Lex Leijenaar en Za-
mir Lijde. De moegestreden Al-
merepitcher Andy Nieuwenhuij-
se werd met de alleszins accep-
tabele cijfers 1-1-5-1 na 6 slag-
beurten naar de kant gehaald, 
maar moest toezien hoe zijn op-
volgers (3 stuks in 2 innings) 

er niets van bakten. Het regen-
de honkslagen en vrije lopen en 
bij een stand van 10-1 en vol-
le honken kwam in de 8e inning 
Ferd van Stekelenburg aan slag. 
4 Wijd of een simpele honkslag 
zou voldoende zijn geweest om 
een direct einde aan de wedstrijd 
te maken, maar Ferd haalde uit 
voor een grand slam homerun en 
de 14-1 eindstand.

Komend weekend speelt RCH de 
dubbel tegen de Orioles, zater-
dag om 14.00 uur thuis en zon-
dag in Bergschenhoek (aanvang 
14.30 uur).



Meer over bloemen & planten
Phalaenopsis stijlvolle vriend én ideaal cadeau
Hij oogt als een schitterende 
vliegende vlinder. En dat ver-
klaart meteen z’n naam die, van-
uit het Grieks vertaald, ‘nacht-
vlinder gelijkend’ betekent. De 
Phalaenopsis is met z’n prach-
tig gekleurde vlindervormige 
bloemen een van de meest ge-
liefde planten om cadeau te ge-
ven. Niet vreemd: deze orchidee 
wordt ervaren als een zeer per-
soonlijk geschenk, dat staat voor 
vriendschap en verbondenheid. 
Terecht dus dat de Phalaenop-
sis de Woonplant van de maand 
juni is.
Eigenlijk is de Phalaenopsis 
je ideale cadeau: een prach-
tig bloeiende potplant, makke-
lijk te verzorgen en meerdere 
malen tot bloei te brengen. Het 
aantal varianten qua bloemvorm 
en kleur is inmiddels talloos. Je 
vindt dus moeiteloos een exem-
plaar dat past bij jouw persoon-
lijke smaak en stijl, of die van 
de persoon aan wie je ‘m wilt 
schenken.

Stijlvolle huisgenoot
Deze ‘nachtvlinder’ werd pak-
weg 400 jaar geleden via ont-
dekkingsreizen vanuit tropische 
regenwouden van Azië meege-
bracht naar West-Europa. Sinds-
dien staat hij symbool voor vrou-
welijkheid, samenwerking, af-
fectie, verbondenheid, elegantie 
en eigenwaarde. Wanneer je dus 
een verbond sluit met je Phalae-

nopsis, krijg je er niet alleen een 
goede vriend bij, maar ook een 
stijlvolle huisgenoot. Samen zor-
gen jullie voor gratie in de woon-
kamer.

Vrolijkheid
Besluit je een Phalaenopsis niet 
zelf te houden, maar cadeau te 
geven, dan is dat een prima plan. 
Onderzoek heeft namelijk aan-
getoond dat wanneer de ontvan-
ger naar jouw Phalaenopsis kijkt, 

hij of zij denkt aan jou. Dit is veel 
sterker dan wanneer je bijvoor-
beeld een boek had geschonken. 
En dat gevoel wordt nog sterker 
wanneer je een bloeiende plant 
geeft. Daarmee geef je namelijk 
ook een stukje vrolijkheid weg, 
blijkt uit dat onderzoek.

Samen genieten
Je vriendschappelijke alliantie 
met je Phalaenopsis kan jaren-
lang duren. Weinig water, af en 
toe wat speciale orchideeënvoe-
ding en een mooie lichte plaats 
(maar niet in de volle zon) is alles 
dat nodig is om jarenlang samen 
te kunnen genieten. De bloem-
stengels kunnen gemiddeld wel 
twee tot drie maanden bloeien. 

Woonplant van de maand
De Phalaenopsis staat volop 
in de schijnwerpers als Woon-
plant van juni. ‘Woonplant van 
de maand’ is een initiatief van 
Bloemenbureau Holland. Maan-
delijks kiest het in overleg met 
vertegenwoordigers uit de sier-
teeltsector een plant die het op-
vallend goed doet bij de consu-
ment, of juist (nog) niet zo be-
kend is, maar wel potentie heeft 
om het goed te doen in de Ne-
derlandse woonkamer. 

Voor meer informatie zie www.
ikenmijnplant.nl. Ken je iemand 
die de woonplant verdient? Op 
de website kan je hem winnen!
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Lelie: bloem vol betekenis
De lelie is een spectaculaire ver-
schijning die met recht de ko-
ningin van de bloemen genoemd 
mag worden. Een majestueus 
lelieboeket zorgt voor een wa-
re kleursensatie in huis. Lelies 
hebben echter ook een rijke ge-
schiedenis en spreken hun ei-
gen taal. Met deze bloemen kun 
je daarom heel goed gevoelens 
of boodschappen overbrengen. 
Laat je daarom eens verrassen 
door veelzeggende lelies.
 
Veelzeggend
De lelie heeft een luxe uitstra-
ling en rijke symboliek. Al in de 
tijd van de Grieken en de Romei-
nen werden er bijzondere be-
tekenissen aan lelies gegeven; 
een bruid werd getooid met een 
kroon van lelies om haar geluk 
en vruchtbaarheid toe te wen-
sen. In de Middeleeuwen werd 
de lelie het symbool voor vrede. 
In de loop van de tijd hebben le-
lies nog meer betekenissen ge-
kregen zoals zuiverheid, trouw, 
puurheid, liefde en onschuld. Het 
feit dat lelies ook met periodes 
van rouw worden geassocieerd 
komt voort uit het symbool van 
‘onvoorwaardelijke liefde’. Ook 
na de dood vertellen lelies hoe-
veel je van iemand houdt. 

Veelzijdig
De lelie kent meer dan hon-
derd soorten zowel met als zon-

der geur. Het kleurenpalet is 
zeer uitgebreid en gaat van wit 
tot rood en van gestippeld tot 
gestreept. Ook de bloemgrootte 
kan sterk variëren. Sommige le-
lies hebben bloemen met een di-
ameter van maar liefst 25 centi-
meter. De bekendste leliesoorten 
zijn de Longiflorum lelies, de Ori-
entaalse en de Aziatische maar 
kwekers introduceren ook conti-
nu nieuwe variëteiten. Zo zijn er 
tegenwoordig lelies zonder stuif-
meel. 

Verzorging
Lelies zijn sterke snijbloemen 
die makkelijk anderhalve week 
kunnen bloeien. Snij de stelen 
schuin af en verwijder de onder-
ste bladeren zodat deze niet in 
het water komen. Wanneer je re-
gelmatig het water in de vaas re-
gelmatig ververst, blijven de le-
lies nog langer mooi. Van 30 mei 
tot en met 30 juni 2011 wordt bij 
veel bloemisten een lelie-actie 
gehouden. Iedereen die een le-
lieboeket koopt krijgt een gra-
tis setje wenskaarten en maakt 
kans op een reis naar Azië.

Tip: Per ongeluk stuifmeel op je 
kleren? Het is zeer eenvoudig 
met plakband te verwijderen.

Kijk voor meer informatie, in-
spiratie en bloemisten op www.
mooiwatbloemendoen.nl

Direct genieten van Balkonbegonia’ s
De Begonia behoort zonder 
twijfel tot de meest uitbundige 
en langst bloeiende zomerbol-
len. Veel tuinliefhebbers kwe-
ken daarom zelf de bolletjes op 
tot een bloeiende plant. Maar 
er is goed nieuws voor balkon-
bezitters en iedereen die direct 
wil genieten van bloeiende be-
gonia’s! Sinds kort zijn er zoge-
naamde balkonbegonia’s. Van-
af mei tot en met juli zijn deze 
kant en klare begonia’s in bloei 
verkrijgbaar bij tuincentrum en 
bloemist. In een mum van tijd 
creëer je nu op elk balkon je ei-
gen zomers bloemenfeestje.

Zomerbol
De begonia is bij actieve tuiniers 
een populaire zomerbol om in 
het voorjaar te planten in bor-
ders. Het duurt dan ongeveer 
twee maanden voordat de eer-
ste bloem zichtbaar is. Dat is niet 
ideaal voor balkon- en terras-
bezitters. Die willen vaak met-
een een bloemrijke omgeving. 
Tegenwoordig zijn er bloeiende 
begonia’s op pot verkrijgbaar om 
eenvoudig toe te passen in pot-
ten en balkonbakken. Naast de 
‘gewone’ balkonbegonia zijn er 
bovendien ook hangbegonia’s 
verkrijgbaar voor in hoge potten 
of hanging baskets. Begonia’s 
zijn echte eyecatchers en ver-
krijgbaar in verschillende kleu-
ren (o.a. wit, roze, rood en geel). 
Uiteraard kan de kant en klare 
Begonia ook rechtstreeks in de 
border geplant worden.

Makkelijk
Bloeiende Begonia’s zijn zeer 
eenvoudig toe te passen op bal-
kon en terras. Haal ze uit het 
kweekpotje en plant ze in bak-
ken of potten. Zo krijgen de wor-
tels meer ruimte en nieuwe pot-
grond houdt het water beter 
vast. Je hoeft de zomerbloei-
ers uitsluitend in droge perioden 
water te geven. Als ze ‘dorst heb-

ben’ gaan ze wat slap hangen, 
maar na een slok water gaan ze 
vanzelf weer stralen. Extra plan-
tenvoeding is bij de Begonia’s 
niet nodig. Daarmee is de Bego-
nia op pot ook een ideale plant 
voor de nazomertuin want deze 
trendy bloeier houdt er pas mee 
op als de eerste nachtvorst zich 
aandient.

Kijk voor meer informatie en in-
spiratie op www.bloembollen-
centrum.nl.

Hanging basket met kant en kla-
re Begonia’s.
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Over de schoonheid van het 
proces. Als de tijd over dingen 
gaat. Spaarne 30rd, 25/5 t/m 
12/6, do t/m zo, 13-17 u.

T/m dinsdag 28 juni

• ‘Haarlem in Beeld’ is de 
titel van de nieuwste ex-
positie van de Haarlemse 
Kunstkring.
Vanaf heden t/m 28 juni, ‘t 
Teylertje, Spaarne 4, Haarlem. 
Openingstijden: di t/m vrij 10-
18 en zo 11.30-18 uur. Inlich-
tingen: info@teylertje.nl

T/m vrijdag 1 juli
• Amnesty jubileumten-
toonstelling Haarlem. Lo-
catie: Noord-Hollands Archief, 
Jansstraat 40 te Haarlem. Toe-
gang gratis. Openingstijden: 
di t/m vr 9.00 – 17.00 uur,  za 
9.00 – 14.00 uur.

T/m zaterdag 2 juli
• Foto-expositie ‘Aaibaar!’ 
in de Bibliotheek Haarlem, 
Gasthuisstraat 32. Gratis tij-
dens openingsuren te bezich-
tigen. De onderwerpen zijn 
viervoeters en gevleugelden in 
verschillende poses, in kleur 
gefotografeerd tegen een 
witte of zwarte achtergrond, 
waardoor de dieren volledig 
centraal komen te staan. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl,
op www.cappictures.com en
op www.catvertise.nl.

• Expositie boekbindgroep 
‘Boek en Band’ in Biblio-
theek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem.

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

T/m zaterdag 2 juli
• Expositie in galerie Het 
Kunstbedrijf met Ellen de 
Roos – schilderijen, Hans 
Mulder – schilderijen, Le-
ontine Wennekers - beel-
den en schilderijen, Wilma 
Braun – schilderijen en Cor 
Z de Jong – schilderijen.
Raadhuisstraat 56a, Heemste-
de. Open. woensdag t/m za-
terdag van 13.00 - 17.30 uur

T/m maandag 4 juli
• Rob Hinse exposeert in 
Bibliotheek Heemstede, Ju-
lianaplein 1 te Heemstede. 
Zijn eerste impressionistische 
werken (in acryl) zijn te be-
zichtigen, schilderijtjes die hij 
maakte nabij Parijs, stillevens 
(in olieverf) en zijn impressies 
van reizen door binnen- en 
buitenland. www.bibliotheek-
haarlem.nl. Julianaplein 1 te 
Heemstede. Toegang gratis.

T/m dinsdag 5 juli 
• Expositie Thea Verstra-
ten en René van Geest in 
het voormalig Gemeentehuis 
in Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5.
Thea Verstraten maakt beel-
den van hardsteen, marmer, 
kilkenny (Iers) en arduin (Bel-
gisch).
René van Geest creëert teke-
ningen, schilderijen op doek, 
hout en glas, beeldhouwwer-
ken en 3D ‘schilderijen’. Maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 16.30 uur. 

T/m zaterdag 18 juli
• Verlenging expositie Henk 
Claire Loeffen. Op dit mo-
ment ligt het accent op schil-
deren en het maken van col-
lages. Zijn schilderijen tonen 
vaak geabstraheerde land-
schappen, nu veelal geïnspi-
reerd door Toscane; bij de col-
lages vormen vaak bergdorp-
jes het motief met ook ab-
stracte composities in kleur of 
zwart/wit. 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

Agenda
Cultuur

T/m eind juli
• Agnes van Pietersom-
Manché exposeert in het 
gezellige Theehuis De 
Cruquius aan de Ringvaart 
nabij Heemstede.
De collectie bestaat uit schil-
derijen in verschillende tech-
nieken, o.a. olieverf, acrylverf, 
aquarel en pentekeningen.
Openingstijden zijn van 10.00 
uur tot 17.30 uur.

Muziek
Maandag 13 juni
• Open Dag Podium Oude 
Slot (Ringvaartlaan, Heem-
stede) met artiesten die in 
het theaterseizoen 2011 / 
2012 in Het Oude Slot of De 
Oude Kerk komen optre-
den. Mmv o.a. trio Clement, 
violist Arthur Rusanovsky en 
pianist Misa Adami, cabare-
tier Kasper van Kuijk. Ook pro-
gramma voor kinderen. Fiets-
taxi’s rijden tussen het par-
keerterrein en de gebouwen 
van Het Slot. U bent welkom 
van 11.30 tot 14.00 uur.
Info: www.podiumoudeslot.nl. 
of: 06-13133626. 

Divers
Donderdag 9 juni 
• Taxatiedag 13.00 – ca. 
16.00 uur in Grand café 
restaurant De Tulp, Raad-
huisstraat 9 in Heemstede met 
veilinghouder Arie Molendijk 
uit Rotterdam. Taxatie van o.a. 
oude en zeldzame boeken, 
handschriften en of oude bij-
bels. Taxatie: 3,- euro p.p. De 
Tulp, Raadhuisstraat 9. Inlich-
tingen: Antiquariaat A.C. Mo-
lendijk. Tel 010 - 4667164 of 
06 51950097.

• Draagnet viert tienja-
rig bestaan met symposi-
um ‘Zijn we iets vergeten?’ 
in de Luifel in Heemstede. 
Draagnet is een samenwer-
kingsverband voor casema-
nagement van zorgaanbieders 
in de regio Zuid-Kennemer-
land. Meer informatie over het 
symposium en over Draagnet 
is te vinden op:
www.ikvergeet.info

Zondag 26 juni
• Kunstmarkt Jan van Goy-
enstraat met uitgebreid aan-
bod van verschillende kunst-
vormen, waaronder schilde-
rijen, glaswerk, zilveren siera-
den, keramiek en beelden.

Regio
Exposities

T/m zondag 12 juni
• Expositie ´Lost and Found` 
in Haarlemse Waag. Christi-
ne Bangert exposeert schilde-
rijen en beelden bij Kunst Zij 
ons Doel in de Waag, waar zij 
gedurende de expositie ook 
zal werken en slapen. De ex-
positie gaat over de losse ka-
ders van kunst, aldus Bangert. 

De tentoonstelling is gratis 
toegankelijk tijdens openings-
uren van de bibliotheek. ‘Boek 
en Band’ bestaat uit negen 
personen, van wie er drie al 
25 jaar met boekbinden bezig 
zijn. Thema: cijfers en letters. 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Zaterdag 2 juli t/m
zondag 7 augustus 
• Expositie in De Vishal te 
Haarlem Crtl-Z. Ctrl-Z is op 
de PC de sneltoets voor ‘un-
do’ en is de titel van de expo-
sitie met beelden vervaardigd 
door een 3D-printer. Met vijf-
tien exposanten is dit de eer-
ste grote tentoonstelling in 
Nederland met werk van beel-
dend kunstenaars die ge-
bruik maken van deze tech-
niek. Opening: zondag 3 ju-
li om 16.00 uur – 17.00 uur. 
Grote Markt 20 - Haarlem.

T/m zondag 10 juli
• Een Macaber Dans-
je - Stefan Kasper. Nieuwe 
werken op papier. Galerie 37, 
Groot Heiligland 37, Haarlem
www.galerie37.nl Open: don-
derdag t/m zondag 12-17 uur

T/m zondag 31 juli
• Inge Dobbe-Berken ex-
poseert baby- en kinderfo-
to’s In het Kennemer Gast-
huis locatie zuid. De exposi-
tie is een doorsnee van haar 
werk sinds 2006, met ver-
schillende thema’s en zowel in 

kleur als zwart-wit. Inge foto-
grafeert de kinderen op unie-
ke wijze, met alleen natuurlijk 
licht, zowel binnen als buiten. 
Dagelijks te bezichtigen op de 
vide boven de centrale hal. In-
ge zelf is werkzaam op de af-
deling verloskunde van het 
Kennemer Gasthuis.

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia Lo-
ren, Miles Davis en Ernest 
Hemmingway  zijn er ook fo-
to’s te zien zijn met een soci-
aal-politieke lading zoals bij-
voorbeeld de laatste foto van 
president Allende vlak voor 
zijn executie. Historisch Muse-
um Haarlem, Groot Heiligland 
47. Tel. 023 542 24 27 www.his-
torischmuseumhaarlem.nl 

Muziek

Maandag 13 juni
• 4e Editie internationa-
le draaiorgelevenement 
‘Haarlem Draait Door…’ ca. 
20 draaiorgels uit binnen- 
en buitenland. Het Draai-
orgelmuseum Haarlem heeft 
ook dit jaar een uniek pro-
gramma samengesteld. Met 
Cubaanse orgel ‘Cien  Años 
de Tradición’. Ook programma 
in de Grote- of St. Bavokerk 
en infomarkt annex ruilbeurs 
met orgelboeken. Zweefmolen 
en poppenkast voor kinderen. 
11 tot 17 uur en speelt zich af 
in de gehele binnenstad. Tij-
dens ‘Haarlem Draait Door….’ 
is het draaiorgelmuseum aan 
de Küppersweg gesloten.

Zaterdag 25 juni
• Kamerkoor Hollands Vo-
caal Ensemble geeft on-
der leiding van Fokko Ol-
denhuis een concert in de 
Haarlemse Waalse Kerk, 
om 16.00 uur. Dit keer staat 
de Vlaamse renaissancemu-
ziek centraal met fraaie, poly-
fone muziek, afgewisseld door 

Persfotografen aangevallen.

‘De Grote Bavo’ van Saskia Mi-
noli, acryl op doek, 1.00x70 cm.

Foto: José van Tubergen.

Kinderfoto door Inge Dobbe-
Berken.



de rustgevende klanken van 
de hedendaagse componist 
Alvo Part. Toegang 14, - euro

Divers
Donderdag 16 juni
• Verkochte versie van de 
gerestaureerde film ‘One 
flew over the cuckoo’s nest’ 
in Museum Het Dolhuys. De 
film, die dateert uit 1975, geldt 
onder meer als aanklacht te-
gen het totalitaire regime in de 
psychiatrie. Aansluitend debat 
met o.a. Acteur Victor Löw en 
psychiater Hans Sanders uit 
Haarlem. Adres: Schotersingel 
2, Haarlem. Reserveren svp via 
de website: www.hetdolhuys.
nl/43e-april

Zaterdag 18 juni
• Informatiemiddag over 
privacy en social media in 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. Na 
afloop, om 17.00 uur, kan de 
film Catfish worden bezocht 
in de Filmschuur (Lange Be-
gijnestraat 9 Haarlem). Info: 
www.cjghaarlem.nl of www.
bibliotheekhaarlem.nl. Toe-
gang: 11,- euro (info-middag: 
3,50 euro; film: 8,50 euro). Re-
serveren info-middag en film: 
023-511 53 00. Reserveren al-
leen film: 023–517 39 10.

Verlenging expositie Henk Claire Loeffen
Heemstede - Sinds vorig jaar is 
de foyer van de Luifel, het sociaal 
cultureel centrum van Casca in 
Heemstede, ook expositieruimte. 
Iedere zes weken stelt een kun-
stenaar hier zijn of haar kunst-
werken tentoon. Het eerste jaar 
zijn dit werken geweest van kun-
stenaars, die hun sporen al ver-
diend hebben en die bij Casca 
creatieve cursussen geven.
De expositie van veelzijdig kun-
stenaar Henk Claire Loeffen is 
verlengd van vrijdag 27 mei tot 
en met zaterdag 18 juli. Henk-
Claire Loeffen (1939) signeert 
met Claire. Als klein jongetje te-
kende hij al. 
Later nam hij lessen bij beken-
de kunstenaars, zoals Poppe Da-

mave. Hij volgde een opleiding 
in het Van Gogh Museum en bij 
de Kunstacademie Haarlem. In 
veel van zijn werk zijn exotische 
facetten van cultuur, kleur, reli-
gie en muziek uit zijn reizen door 
landen als India, Nepal en Ma-
rokko terug te vinden.
Op dit moment ligt het accent 
op schilderen en het maken van 
collages. Zijn schilderijen tonen 
vaak geabstraheerde landschap-
pen, nu veelal geïnspireerd door 
Toscane; bij de collages vormen 
vaak bergdorpjes het motief met 
ook abstracte composities in 
kleur of zwart/wit. 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Kijk in de wijk De Glip
Wandelexcursie
De Overplaats
Heemstede - De Overplaats is 
na ruim een eeuw weer open-
gesteld door Landschap Noord-
Holland. Verscholen in het bos 
treft u het onverwacht mooie 
restant van de oude Overplaats 
van de Hartekamp aan. Verras-
send zijn de enorme hoogte-
verschillen en de monumenta-
le bomen. Op zaterdag 11 juni 
wordt om 13.30 uur bij de Prin-
cehof verzameld. De rondwan-
deling duurt ongeveer ander-
half uur. Volwassenen kunnen 
voor 2,50 euro en kinderen tot 
12 jaar voor 1,00 euro meelo-
pen. U kunt zich telefonisch in-
schrijven bij de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, tel: 023-
548 38 28-1. Er kunnen maxi-
maal 20 personen mee, dus 
wees er snel bij!

Country Fair
Tweede Pinksterdag 
Heemstede - De bewoners-
commissie organiseert in sa-
menwerking met Casca van 11 
tot 16 uur een Country Fair voor 
alle bewoners van De Glip. Het 
belooft een gezellige, sportieve 
en vooral interessante dag te 
worden voor jong en oud. Er is 
van alles te zien en te beleven. 
De Country Fair is op Tweede 
Pinksterdag, maandag 13 juni 
op de Patrijzenlaan, Fazanten-
laan en het Tapuitenplein.
Natuurlijk zijn alle belangstel-
lenden welkom om deze gezel-

lige Country Fair te bezoeken. 
Er zijn verschillende muzikale 
optredens, een rommelmarkt, 
een stekjes ruilmarkt, demon-
straties van oude ambach-
ten, hondenshow, Oudholland-
se spelletjes en nog veel meer. 
Voor de kleintjes wordt een 
apart gedeelte van de markt 
vrijgehouden. Hier kunnen zij 
spulletjes verkopen of iets leuks 
doen. Kinderen uit De Glip kun-
nen vanaf 10.30 uur een plekje 
uitzoeken. 

Virtuele Historische
Wandeling 
Heemstede - Elke tweede 
dinsdagavond van de maand 
is het filmavond in Bosbeek 
de BosBios. Op dinsdag 14 ju-
ni staat de Bosbios-avond in 
het teken van de historie van 
buurtschap De Glip. De tij-
dens de Historische wande-
ling van 7 juni door Sofia Bo-
termans gemaakte foto’s wor-
den op een groot scherm ver-

toond, met een toelichting van 
Remmert Pels. Een leuke en in-
teressante avond voor ieder-
een die dinsdag 7 juni niet in 
staat was om mee te wandelen. 
Aanvang 19.15 uur. Telefonisch 
opgeven mag: bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, tel: 023-548 38 28-1, maar 
is niet noodzakelijk, u kunt 
ook op de avond zelf binnen-
lopen. 

Mix-It Disco op z’n Hollands
Heemstede - Trek je klompen 
aan! Hollandse sferen op de 
Mix-It Disco, die deze keer bui-
ten is op het Hartekamp terrein, 
Herenweg 5, Heemstede. Van 
17.00 tot 19.00 uur staat er een 
patatkraam voor de Orangerie, 
patat en snack naar keuze kos-
ten 3,- euro. 
De Hollandse Mix-It Disco is 
van 18.30 uur tot 21.00 uur. De 
entree is deze keer gratis!
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix 
tussen mensen mét en men-
sen zonder verstandelijke be-
perking. 
Kom jij op zaterdag 18 juni ook 
lekker dansen, wat drinken en 
praten met vrienden en vrien-
dinnen? Iedereen is van harte 
welkom van 18.30 tot 21.00 uur. 
Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28 of e-mail 
plexat@casca.nl of via website: 
www.casca.nl of
www.dehartekampgroep.nl. 

Snelheidscontrole 
Bentveld

Regio – De verkeerspolitie heeft 
maandag 6 juni tussen 12.00 en 
13.00 uur een snelheidscontro-
le gehouden op de Zandvoort-
selaan in Bentveld. Hierbij wer-
den 13 overtreders bekeurd. De 
hoogstgemeten snelheid be-
droeg 68 km/uur.

Luilak Nacht met Branding RTV
Heemstede – Op zaterdag 11 
juni is het Luilaknacht en Bran-
ding RTV zal de gehele voor-
gaande nacht live uitzenden. 
Met bekende DJ’s van Branding 
RTV en enkele speciale gasten 
zal de nacht worden doorge-
haald. Uiteraard zal er aandacht 
worden besteed aan de specia-

le luilak evenementen in de regio 
en zijn de DJ’s benieuwd naar 
jouw belevenissen in deze nacht. 
Dit alles aangevuld metontzet-
tend lekkere muziek en ook ca-
baretfragmenten! Op www.bran-
dingrtv.nl kan je vanaf 10 juni le-
zen hoe je jouw belevenissen 
aan Branding kunt melden. DJ’s 

van dienst zijn o.a. Ron van der 
Hoeven, Marco Snel (beiden van 
filmprogramma [ACTION], Alex 
Hilligehekken (van het program-
ma Branding Cabaret) en vele 
anderen. De speciale luilaknacht 
uitzending begint op 10 juni om 
22.00 en zal tot 10.00 duren. Via 
de ether op FM106.2; via de 
Heemsteedse kabel op FM89.0
en via: www.brandingrtv.nl .

Straat-
speeldagen

Heemstede - De jaarlijk-
se straatspeel-avonden van 
Casca zijn er weer! Het is 
langer licht en dus mogen 
kinderen ’s avonds wat lan-
ger buiten spelen. Casca 
speelt daar op in door in maar 
liefst 10 wijken, verspreid 
over Heemstede, avonden vol 
sport en spel te organiseren. 
Of je nu 4 of 18 jaar bent, er 
is voor iedereen wel wat te 
doen. 

De jeugdwerkers en vrijwilli-
gers nemen bergen vol sport- 
en spelmateriaal mee: alle soor-
ten ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badminton-
rackets, jongleermateriaal, mi-
nidoeltjes, volleybalnet, jeu de 
boules, tafeltennisbatjes, skate-
boards, frisbees, springstokken 
en skelters. Maar de kinderen 
kunnen ook stelten lopen, hoe-
pelen, elastieken, skippyballen, 
springtouwen, stoepkrijten en 
nog veel meer. 

De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis! 

(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)

Op de eerste straatspeelavonden 
hebben de kinderen zich al hele-
maal uitgeleefd. 
De volgende straatspeelavon-
den zijn:
• op vrijdag 10 juni in de Stati-
onswijk op het Spoorplein 
• op dinsdag 14 juni in de Rivie-
renwijk aan de Linge;
• op donderdag 16 juni in de 
Provinciënwijk aan de Zee-
landlaan;
• op vrijdag 17 juni in Merlen-
hove bij de voetbalkooi aan de 
Roosje Voslaan; 
• en ten slotte op maandag 27 ju-
ni in de Geleerdenwijk aan de 
van der Waalslaan.

Op deze avonden worden de 
betreffende straten afgesloten 
voor verkeer en kan er vanaf  
17.00 uur niet geparkeerd wor-
den. Omwonenden krijgen hier-
over vooraf bericht.
De straatavonden zijn van 18.30 
tot 20.30 uur en helemaal GRA-
TIS!. 

8 Drankrijders
Heemstede – De verkeerspoli-
tie heeft tijdens een alcoholcon-
trole op de Zandvoortselaan (in 
het weekend) bij 225 bestuur-
ders een blaastest afgenomen. 
De politie controleerde vanaf 
zaterdagavond 21.00 uur tot en 
met zondagnacht 01.00 uur op 
het rijden onder invloed van al-
cohol. Maar liefst 8 drankrijders 
werden op de Zandvoortselaan 
uit het verkeer gehaald en aan-
gehouden. Onder hen bevond 
zich een Fransman, die na over-
leg met Justitie een fikse boe-
te moest betalen. Hij kreeg te-
vens een tijdelijk rijverbod mee. 
Ook een snorfietser bevond zich 
onder de drankrijders: de be-
stuurder bleek bijna viermaal de 
maximale grens overschreden 
te hebben en zijn rijbewijs werd 
dan ook direct ingevorderd. Te-
gen alle drankrijders is proces 
verbaal opgemaakt.
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (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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• 60-jaar Kinderboerderij

•  Gewijzigde afvalinzameling rond 

Pinksteren

•  Werk aan de weg

•  Themabijeenkomst sociale 

vaardigheden

In deze HeemstedeNieuws:

Gewijzigde openings-

tijden Raadhuis

Op maandag 13 juni aanstaande is 

het Raadhuis gesloten in verband met 

tweede Pinksterdag.

Verminder de kans op inbraak

U kunt zelf veel doen om uw huis (beter) te 

beveiligen tegen inbraak. Naast de 

‘DNA-kits’ is er ook het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen (PKVW). Uit politiecijfers blijkt 

dat het risico op inbraak in een woning met 

De Lakenvelder koe wordt al vanaf 1200 na 

Christus in Nederland beschreven en in 

1642 werd de Lakenvelder al in Nederland 

getekend. Daarna werden Lakenvelders 

vooral gezien bij landgoederen en kastelen 

en waren ze in eigendom van de adel, 

waardoor het ras de bijnaam ‘kasteel en 

parkrund’ kreeg. Het is dus echt levende 

Bijzonder koekalfje geboren

op kinderboerderij ’t Molentje
Zondag 29 mei is op kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede een bijzonder kalfje 

geboren. Het jonge dier is van het bijzondere koeienras Lakenvelder. Het kalfje en de 

moeder maken het erg goed en ze zijn heel blij met elkaar. Het stierkalfje heeft de 

naam Toon gekregen.

Nederlandse geschiedenis. De Laken-

velders zijn in de afgelopen eeuw door de 

afname van adel vrij zeldzaam geworden. 

Wereldwijd zijn er minder Lakenvelders 

dan tijgers. Daarom zetten de gemeente 

Heemstede en kinderboerderij ’t Molentje 

zich in om dit mooie koeienras te 

behouden voor ons nageslacht.

Afgelopen week overhandigde wijkagent 

Chantal Bunkers samen met politiechef 

Fons Sarneel van team Duinrand en 

burgemeester Marianne Heeremans een 

DNA-kit aan een in-woner die het slacht-

offer is geworden van woninginbraak. 

Slachtoffers woninginbraak

ontvangen DNA-set van gemeente

Vervolg op pag. 2

De DNA-kit moet voorkomen dat er 

opnieuw wordt ingebroken. Het pakket 

bevat ‘SelectaDNA’, een voor het oog 

onzichtbare vloeistof die op eigen-

dommen gesmeerd kan worden. 

U bent van harte welkom om Toon te 

komen bewonderen. Op dit moment laten 

we moeder en kalf even heel goed aan 

elkaar wennen, maar van een kleine 

afstand zijn ze goed te zien. 

Kinderboerderij ’t Molentje is elke dag 

geopend van 09.00 tot 16.30 uur.

Vervolg op pag. 2

Op dinsdag 21 juni zal de gemeente 

Heemstede in samenwerking met de politie en 

woningcorporaties een schouw houden in de 

Componistenwijk. Gemeente, politie en 

woningcorporaties zullen inventariseren of er 

nog knelpunten zijn nadat het reguliere onder-

houd en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. 

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: 

schoon, heel en veilig. Tijdens de schouw wordt 

dan gelet op de bestrating, straatmeubilair, 

groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, speel-

voorzieningen en fout parkeren. Als u bewoner 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
dit keurmerk gemiddeld 78% lager is dan 

bij een woning zonder het PKVW. In 

Heemstede heeft 11% van de woningen  

zo’n keurmerk, dat zijn voor het merendeel 

huurwoningen van woningcorporaties. 

Wijkschouw Componistenwijk

bent van deze wijk 

kunt u knelpunten 

die het algemeen 

belang van uw buurt aangaan aan ons melden 

via wijkschouw@heemstede.nl. 

Meer weten over deze wijkschouw?

Neem contact op met Dick Nieuweboer, 

adviseur openbare orde en veiligheid via 

telefoonnummer (023) 548 57 45 of via e-mail 

dnieuweboer@heemstede.nl. 

ijk 



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  8  J U N I  2 0 1 1

Met zo’n digitale handtekening zijn gestolen goederen makkelijk herkenbaar en dat 

maakt SelectaDNA een effectief hulpmiddel dat ingezet kan worden tegen diefstal. De 

gemeente heeft een aantal DNA-sets voor inwoners beschikbaar gesteld om het aantal 

woninginbraken in Heemstede te verminderen. Zelf aanschaffen kan via: www.sdna.nl 

of via telefoonnummer: (0348) 48 65 86.

Wat is SelectaDNA?

SelectaDNA is een onzichtbare vloeistof, voorzien van een uniek nummer. Deze onzichtbare 

vloeistof kan door bewoners op hun goederen worden aangebracht. Bijvoorbeeld elektronica 

zoals telefoons, laptops en televisies, maar bijvoorbeeld ook inbraakgevoelige spullen in de 

auto. Het unieke DNA kan met behulp van een UV-lamp worden bekeken. Het DNA wordt 

gekoppeld aan een adres, waardoor na het vinden van gestolen goederen snel kan worden 

bepaald wie de eigenaar is. Op deze manier worden de pakkans en bewijslast vergroot bij 

diefstal. Door de meegeleverde sticker op raam of deur te plakken, wordt duidelijk gemaakt 

dat de spullen gemerkt zijn met dit DNA. Deze maatregel werkt daardoor preventief: willen 

dieven gemerkte goederen nog wel stelen?

Inbraak voorkomen

De gemeente en politie informeren inwoners regelmatig hoe zij het inbrekers zo moeilijk 

mogelijk kunnen maken. Onder meer via de jaarlijkse Preventiekrant, de Beveiligingswijzer, 

de Politiewijzer, HeemstedeNieuws en de website www.heemstede.nl. Maar ook het gebruik 

van SelectaDNA kan inbraak voorkomen. Om het gebruik hiervan aan te moedigen stelt de 

gemeente Heemstede een aantal DNA-kits ter beschikking aan slachtoffers van inbraak uit 

twee wijken waar de laatste tijd vaak is ingebroken. Bij de politie zijn wijken en slachtoffers 

bekend. De wijkagent reikt daarom de kits aan hen uit. 

Zelf een kit aanschaffen?

U kunt een complete SelectaDNA kit aanschaffen via het telefoonnummer (0348) 48 65 86 

of via de website www.sdna.nl. Met een kit kunt u ongeveer vijftig voorwerpen merken. De 

kit bevat naast de vloeistof ook stickers, een UV lampje, databaseregistratie en watten-

staafjes om de vloeistof aan te brengen. Een aantal verzekeringsmaatschappijen geeft 

korting als SelectaDNA toepast wordt.

Particuliere woningen blijven achter. Wacht 

niet tot het te laat is en er bij u ingebroken 

wordt, maar ga zelf aan de slag om veilig te 

wonen. De PKVW-erkende bedrijven die 

door het hele land gevestigd zijn, helpen u 

hier graag bij. Zij kunnen u meer informatie 

geven over de wijze waarop u alle 'inbraak-

gevoelige' plekken van uw woning kunt 

beveiligen. Zo heeft u tot 90% minder kans 

op inbraak en komt uw huis in aanmerking 

voor het certifi caat Veilige Woning. Dat is 

voor veel bewoners een geruststellende 

gedachte.

Gelegenheid

Het keurmerk richt zich op de gelegen-

heidsinbreker. Dat is bijvoorbeeld een junk 

die met een schroevendraaier op zak langs 

woningen loopt en kijkt waar een slot een-

voudig opengebroken kan worden. Of 

dieven die via een open raam snel een lap-

top of een tas met geld uit de woonkamer 

weghalen. 

In 4 stappen een veilige woning

Met de volgende vier stappen kunt u een 

woning of complex veiliger maken:

Stap 1:

Vraag maatwerk advies aan bij een PKVW-

erkend beveiligingsbedrijf bij u in de buurt. 

Medewerkers van deze bedrijven hebben 

een gedegen opleiding gehad. 

Stap 2:

Voer de geadviseerde maatregelen zelf uit met 

behulp van het handboek PKVW Bestaande 

Bouw. Of laat de aanpassingen door het 

PKVW-erkende bedrijf uitvoeren.

Stap 3:

Na goedkeuring 

van het PKVW-

erkende bedrijf 

ontvangt u het 

certifi caat 

Veilige Woning 

en de bij-

behorende 

raamstickers.

Stap 4:

Stuur een kopie van het certifi caat naar uw 

verzekeringsmaatschappij en vraag om 

premiekorting op uw inboedelverzekering.

Wat kunt u zelf doen?

Uiteraard kunt u ook eenvoudig zelf veel doen 

om een inbraak te voorkomen. Hier zijn lang 

niet altijd kosten aan verbonden. Veilig wonen 

is vooral een kwestie van bewust wonen. 

Bekijk het overzicht met Preventietips op de 

internetsite hetbeveiligingscentrum.nl. Op 

deze site vindt u ook een lijst met erkende 

bedrijven en uitgebreide informatie over dit 

onderwerp.

Bij de balie van het Raadhuis kunt u de 

voorlichtingsbrochure ‘Beveiligingswijzer’ 

afhalen. Deze brochure bevat tips en een 

specifi catie van alle mogelijke producten 

die u kunt toepassen om uw woning beter 

te (laten) beveiligen!

Vervolg van slachtoffers woninginbraak ontvangen DNA-set Vervolg van Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Op zaterdag 4 juni van 16.00 tot 18.00 uur vierde kinderboerderij ’t Molentje in 

Heemstede met haar relaties het 60-jarig jubileum. Deze dag vierde de Stichting 

Vrienden Kinderboerderij ook haar 30-jarige bestaan. De feestelijke opening van de 

hooibergstal werd hoogstpersoonlijk door de geitjes gedaan. Willem van Rappard, 

zoon van de burgemeester Van Rappard, en wethouder Christa Kuiper hielden beide 

het lint (een stokbrood) vast die door de geitjes werd doorgebeten.

 

In het kader van het 60-jarig jubileum worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd. 

Zo wordt op 19 juni een fotowedstrijd gehouden, een klussendag op 3 september en op 

11 september het oogstfeest. Het Herfstbal (ter vervanging van het midwinterfeest) wordt 

gehouden op zaterdag 5 november. Op Tweede Pinksterdag 13 juni zamelt De Meerlanden geen huishoudelijk afval in. 

Voor de volgende wijken gelden afwijkende inzameldata:

Wijk 1a: gft-afval van maandag 13 juni naar vrijdag 10 juni;

Wijk 1b: restafval van maandag 13 juni naar vrijdag 10 juni;

Gele huisvuilzakken: van maandag 13 juni naar dinsdag 14 juni.

De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven op de in december 2010 huis-aan-

huis verspreide afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op www.meerlanden.nl 

60-jaar Kinderboerderij

Gewijzigde afvalinzameling 

rond Pinksteren

Gratis het laatste nieuws over 
Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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Twee weken geleden is een onjuiste tekst in het artikel Subsidie 

Buurtactiviteiten verschenen.  

De v oorbeelden ‘straatbarbecue en spelletjesdag’ wekken de indruk dat de subsidie v er-

strekt wordt v oor een straatfeest. Het gaat echter om een activi teit zoals bijv oorbeeld het 

organiseren v an een barbecue, een optreden of een v oorstelling die een hele buurt of wijk 

ten goede komt.

Het subsidiebedrag is beschikbaar v oor buurtprojecten gericht op het bev orderen v an de 

sociale cohesie en de participatie v an buurtbewoners in een bepaalde buurt. Maar ook v oor 

het v erbeteren v an de leefbaarheid in een buurt. 

Waar moet uw subsidieverzoek aan voldoen

-  Uw v erzoek moet v oldoen aan de v oorwaarden in de Algemene subsidiev erordening 

Heemstede en de Verordening incidentele subsidies straat- en buurtactiv iteiten 2009. De 

aanv raag v oor een buurtproject moet een omschrijv ing bev atten v an de manier waarop 

v orm wordt gegev en aan het betrekken v an bewoners uit de buurt en ov er de activ iteiten 

waarv oor de subsidie wordt aangev raagd (inclusief begroting). Daarnaast moet v oldoende 

draagv lak aangetoond worden.

-  De activi teit of project moet in een v an de v olgende buurten in Heemstede plaatsvi nden: 

De Glip, Dichterbuurt, Vogelpark, Rivi erenwijk, Kennemerduin en omgevi ng, Van 

Merlenbuurt, Provi nciënwijk, Centrum, Geleerdenwijk, Schouwbroekerpolder, 

Zandv oortselaan, Heemsteedse Dreef, Indische wijk en moet in 2011 v an start gaan; 

-  Uw subsidiev erzoek moet ingediend zijn vóór 1 juli 2011. Met deze indieningstermijn 

wordt ov erigens afgeweken v an de in de Verordening incidentele subsidies straat- en 

buurtactivi teiten genoemde termijn v an 1 mei 2011.

Per buurtproject is een bedrag v an maximaal € 2.500,-- beschikbaar. Als het beschikbare 

budget v an maximaal € 12.000,-- onv oldoende is om alle aanvr agen te honoreren, zal het 

college v an B&W keuzes maken. Bij deze afweging wordt een ev enwichtige v erdeling v an 

het budget gemaakt, waarbij onder andere gekeken wordt of er v oldoende draagvl ak v oor 

de activi teit in de buurt is.

Meer weten?

Voor meer informatie ov er deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Koen 

Siegrest v an de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 56 79 of vi a de e-mail: 

ksiegrest@heemstede.nl. 

Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vi er fasen opnieuw ingericht. De 1e fase 

tussen Koediefslaan en Hugo de Grootlaan wordt tot medio juni 2011 aangepakt. Verkeer 

kan alleen v an zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen v oor ernstige v erkeers-

hinder.

Uitgebreide informatie ov er het project Herinrichting Herenweg, de gev olgen en de v oort-

gang vi ndt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg het beleid > Reconstructie Herenweg.

Zandvoortselaan-Schollevaarlaan-Vondelkade

Tot 15 juni 2011 wordt op de kruising Zandv oortselaan-Schollev aarlaan-Vondelkade de 

bestrating hersteld en een v oetgangersov ersteekplaats aangelegd. De werkzaamheden 

zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Rectificatie: 

Subsidie buurtactiviteiten 
voor hele wijk of buurt

  Werk aan de weg

Belle Riv e Noord

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevings-

vergunning Belle Rive Noord

Burgemeester en wethouders v an de gemeente Heemstede maken op grond v an het bepaalde in 

de Wet algemene bepalingen omgev ingsrecht (Wabo) en v an de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat een door de gemeenteraad v astgestelde ontwerp v erklaring v an geen bedenkingen met 

ingang v an 9 juni gedurende 6 weken v oor eenieder ter inzage ligt. Deze ontwerp v erklaring v oorziet 

in de ruimtelijke onderbouwing Belle Riv e Noord v oor de bouw v an 41 woningen op het perceel aan 

de Jan v an Gilselaan te Heemstede. 

Tegelijkertijd ligt, in samenhang met v oornoemde v erklaring, ev eneens op grond v an de Wabo en 

v an de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage de ontwerp omgev ingsv ergunning v oor de bouw en 

het afwijken v an het bestemmingsplan ten behoev e v an de eerder genoemde 41 woningen. IDN: 

NL.IMRO.0397.OVbelleriv enoord-0101

De ontwerp besluiten zijn te raadplegen v ia www.heemstede.nl of en v ia www.ruimtelijkeplannen.nl. 

De ontwerp v erklaring v an geen bedenkingen en de ontwerp omgev ingsv ergunning liggen 

gedurende de hierbov en genoemde termijn tev ens ter inzage in de publiekshal v an het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Binnen de hierbov en genoemde termijn v an terinzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk 

zienswijzen ov er de ontwerp besluiten indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden inge-

diend bij burgemeester en wethouders v an Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of v ia 

e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, 

dat gemotiv eerd moet worden aangegev en op welke onderdelen v an de ontwerp besluiten de 

zienswijze betrekking heeft. Voor v ragen kunt u altijd contact opnemen met mev rouw L.C.Wijker 

(023) 548 57 83 of v ia e-mail lwijker@heemstede.nl.

Hogere waarde Wet geluidhinder Omgevingsvergunning Belle Rive 

Noord te Heemstede

Burgemeester en Wethouders v an 

Heemstede hebben ten behoev e v an de 

omgevi ngsv ergunning Belle Riv e Noord te 

Heemstede, een v erzoek om v aststelling v an een hogere waarde in het kader v an de Wet 

geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. 

Het hogere waarde besluit heeft betrekking op wegv erkeerslawaai. De bev oegdheid v an het 

college tot v aststelling v an een hogere waarde is gemandateerd aan het dagelijkse bestuur 

v an de Milieudienst IJmond.

De directeur v an de Milieudienst IJmond, gemandateerd bev oegd namens genoemd dage-

lijks bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit hogere waarde is genomen.  

Het ontwerpbesluit tot v aststelling v an de hogere waarde ligt met ingang v an 

9 juni 2011, gedurende zes weken, samen met de omgevi ngsv ergunning Belle Riv e Noord, 

ter inzage bij de balie v an het gemeentehuis v an Heemstede en bij Milieudienst IJmond, 

Wijckermolen 2 te Bev erwijk op werkdagen v an 09.00 tot 17.00 uur. 

Gedurende de termijn v an de tervi sielegging kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling 

zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te worden 

bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Bev erwijk, onder v ermelding v an 

“Zienswijze ontwerpbesluit tot v aststelling hogere waarde omgevi ngsv ergunning Belle Riv e 

Noord te Heemstede”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken 

met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer (0251) 263 863.

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik

Herenweg 37 het verbouwen van een kantoorruimte 2011.162

 naar een kinderdagverblijf  

 ontvangen 27 mei 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen

Limburglaan 4 het plaatsen van een dakkapel op 2011.166

 het voorgeveldakvlak 

 ontvangen 31 mei 2011

Binnenweg 119 het doorbreken van een muur in een winkelpand 2011.167

 ontvangen 31 mei 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan 

Beethovenlaan 56 het uitbreiden van een woonhuis 2011.165

 ontvangen 1 juni 2011

  

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Jacob van Ruisdaellaan 44 het kappen van een larix en een tamme kastanje 2011.163

 ontvangen 30 mei 2011

Herenweg 141 het kappen van een conifeer 2011.168  

 ontvangen 3 juni 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Rectificatie:

Crayenestersingel 55 het plaatsen van een luifel en kappen 8 bomen 2011.126 

 in plaats van het plaatsen van een luifel en 5 bomen

 ontvangen 20 april 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De aanvragen liggen vanaf  9 juni 2011 van maandag tot en met donderdag van  08.30 - 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 1 juni  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Van der Horstlaan 40 het maken van een trapgat naar zolder en 2011.148

 plaatsen spiltrap

Nicolaas Beetslaan 9 funderingsherstel en wijzigen voorgevel van 2011.144

 het woonhuis

Glipperweg 12 het plaatsen van een dakkapel op 2011.142

 het voorgeveldakvlak

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 3 juni  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Beethovenlaan 45 het plaatsen van een dakkapel op 2011.156

 het voorgeveldakvlak

Chrysanthemumlaan 9 het plaatsen van een dakkapel op 2011.157

 het voorgeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor kappen

Herenweg 187 het kappen van een naaldboom 2011.155

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  9 juni 2011 van 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.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 

een aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de 

diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn 

aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Graag nodigen wij u uit voor een themabijeenkomst over het stimuleren van sociale 

vaardigheden bij kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. De bijeenkomst vindt plaats op 

woensdag 22 juni van 20.00 tot 22.00 uur in Casca Theater de Luifel, Herenweg 96 te 

Heemstede. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Tijdens deze themabijeenkomst komen onderwerpen aan bod als: Welke sociale vaardig-

heden passen bij de verschillende leeftijdsfasen? Zijn er verschillen tussen jongens en 

meisjes? Hoe leren kinderen omgaan met wat van hen verwacht wordt (grenzen stellen, 

prestaties leveren)? En hoe kunt u uw kind helpen bij het ontwikkelen van een positief zelf-

beeld? In het tweede deel van de bijeenkomst wordt de link gelegd naar school. Hoe 

signaleert u als ouder, dat uw kind moeite heeft met aansluiting vinden bij andere kinderen? 

En wat kunt u met school bespreken als uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit.

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of heeft u een andere vraag? Voor alle vragen over 

opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook 

als aanstaand ouder bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, bellen of 

een email sturen. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14, E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Themabijeenkomst 
sociale vaardigheden 
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Bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ 

Bestemmingsplan vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke 

ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 28 april 2011 het bestem-

mingsplan ‘Centrum en omgeving’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.

BPcentrumeo-0201, gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande planologische situatie voor het gebied dat 

wordt omsloten door de Koediefslaan, het zuidelijke deel van de Bronsteeweg en de 

Lanckhorstlaan aan de noordzijde, de Heemsteedse Dreef aan de oostzijde, de Camplaan, 

het Raadhuisplein, de Van Merlenlaan, de perceelsgrens van de bebouwing ten zuiden van 

de Van Merlenlaan, de Burgemeester van Doornkade en de Ritzema Boskade aan de zuid-

zijde en de Herenweg, de perceelsgrens van de bebouwing ten noorden van de Oude 

Posthuisstraat en de Burgemeester van Lennepweg aan de oostzijde.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan

De wijzigingen betreffen:

- een uitbreiding van het aantal toegestane horecavestigingen van 20 naar 23 vestigingen;

-  de toevoeging van de functie “specifi ek maatschappelijk-kinderdagverblijf” aan de bestem-

mingsomschrijving van de bestemming “Cultuur en ontspanning” voor de locatie 

Herenweg 96 (De Luifel);

-  de toevoeging van de bestemming “Gemengd-10” (een combinatie van “Bedrijf-1” en 

“Cultuur en ontspanning”) aan de regels en de verbeelding. Het betreft de locaties 

Drenthelaan 24-26 (dansschool) en Havenstraat 1a (kunstbedrijf);

-  de verhoging van de toegestane bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

ter plaatse van de nadere aanduiding “Speelterreinen” van 3 meter naar 4 meter;

-  de toevoeging van de “specifi eke bouwaanduiding-overkapping” ten behoeve van de aan-

wezige carports op de locaties L. van Wijkplein 10, 11, 14 en 15;

-  de toevoeging aan de bepalingen van “Wro-zone-wijzigingsgebied 3” (locatie Binnenweg 

160-voormalig postkantoor)van de mogelijkheid om horecabedrijven-categorie 1 te vestigen;

-  het plaatsen van de aanduiding “sba-g6” op de juiste woningen (op de verbeelding van het 

ontwerp-bestemmingsplan is deze aanduiding op de verbeelding van het ontwerp-

bestemmingsplan abusievelijk op de woningen terecht gekomen waarbij het door hun 

monumentenstatus juist ongewenst is om de achtergevel op te trekken tot 6 meter);

-  een wijziging van de goothoogte van de panden aan de Kastanjelaan (m.u.v. nr. 28) en 

aan de Lindenlaan 2 t/m 30 in 6 m (aangezien aan de voorzijde van de meeste van deze 

woningen de gevels zijn opgetrokken t/m de eerste verdieping);

-  het wijzigen van de bestemming van de watergang ten oosten van de Burgemeester van 

Lennepweg van "Wonen”, “Tuin”, “Groen” en “Verkeer” in “Water”;

-  het komen te vervallen van voor het perceel naast de Hendrik de Keyserlaan en de toe-

voeging van een bouwvlak voor een woning aan dit perceel;

-  vervanging van het bouwvlak van het achtterrein van de bibliotheek aan het Julianaplein 1 

door een wijzigingsbevoegdheid “Wro-zone-wijzigingsgebied 5”. De regels van deze 

Wro-zone zijn hierop aangepast;

-  het vervallen van de profi elverbreding aan de west- en zuidkant van het Julianaplein, en 

de beperking  van de profi elverbreding aan de noordkant;

-  redactionele wijzigingen om het plan in overeenstemming te brengen met de Standaard 

vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008) en met de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

-  redactionele wijzigingen om onvolkomenheden uit het bestemmingsplan te halen en om 

de leesbaarheid van het bestemmingsplan te vergroten.

Tevens zijn twee planologische besluiten conform de bepalingen uit de Wro ingepast in het 

bestemmingsplan, te weten:

-  de bestemmingswijziging van het pand aan de Drenthelaan 24-26 ten behoeve van de 

vestiging van een dansschool;

-  de bestemmingswijziging van het pand aan de Raadhuisstraat 24 ten behoeve van de 

vestiging van een verloskundigenpraktijk.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal inzien op de website van de gemeente 

Heemstede, www.Heemstede.nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De authen-

tieke planbestanden kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op 

Heemstede, klik op ‘STRI2008’, en klik vervolgens op de IDN van dit plan (NL.IMRO.0397.

BPcentrumeo-0201).   

Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts met ingang van 9 juni 2011 voor zes 

weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te 

Heemstede. 

De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan beroep instellen? 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan bij de 

gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang van vrijdag 10 juni 2011 

gedurende 6 weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden 

die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeen-

teraad kenbaar te maken en voor belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar hebben 

gemaakt en kunnen aantonen door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 

worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schor-

sing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vanaf dat moment is het bestem-

mingsplan ‘Centrum en omgeving’ ook van kracht.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.

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 ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) 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
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Ev enementWet geluidhinder

Op 31 mei 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond v an artikel 2:25 v an de Algemene 

Plaatselijke Verordening, een v ergunning te v erlenen v oor het houden v an een hardloop-

ev enement genaamd “Heemstede Loop” op zondag 16 oktober 2011 v an 11.00 tot 15.00 uur.

De start en fi nish zullen plaatsvi nden op het parkeerterrein v oor de sporthal v an Sportpark 

Groenendaal aan de Sportparklaan 16. De Familyrun start om 11.00 uur en loopt vi a de 

route Sportparklaan, Valkenburgerlaan, Voorweg, Achterweg, Meerweg weer naar de 

Sportparklaan. 

De 5- en 10 kilometer loop start om 12.00 uur en gaat vi a de route Sportparklaan, 

Glipperdreef, Bosbeeklaan, Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Torenlaan, Ritzema Boskade, 

Burg. Van Doornkade, Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Burgemeester v an Rappardlaan, 

Herfstlaan, Voorweg, Achterweg, Meerweg, Meer en Boslaan, Sportparklaan.

Op zondag 16 oktober 2011 mogen, ov ereenkomstig artikel 17 v an de Wegenv erkeerswet 

juncto artikel 34 v an het Besluit administratiev e bepalingen inzake het wegv erkeer, de v ol-

gende wegen worden afgesloten v oor het autov erkeer:

-  de Sportparklaan v anaf Jav alaan/Meerweg t/m kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan v an 

ca. 11.00 tot 14.30 uur; 

-  beide richtingen v an de Glipperdreef ter hoogte v an de rotonde op het Valkenburgerplein 

en ter hoogte v an de Bosbeeklaan v an 11.50 tot 14.15 uur;

- de Bosbeeklaan v an 12.35 tot 13.45 uur;

-  De Melchior Treublaan, Oudemanslaan, Wakkerlaan en Burgemeester v an Doornkade 

v an 12.05 uur tot 14.10 uur;

- Vrijheidsdreef v an 12.10 tot 14.10 uur;

-  kruispunt Groenendaalkade / Molenlaan / Herfstlaan / Burg. Van Rappardlaan v an 12.00 

tot 12.35 uur en v an ca. 13.08 tot 14.15 uur.

De Voorweg, Achterweg en Meerweg zijn tussen 11.00 en 15.00 uur slecht bereikbaar in 

v erband met hardlopers in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de hardlopers ov er het 

fi ets-/v oetpad. De rijweg wordt hier v an het fi etspad afgescheiden door rood/wit lint.

Waar het parcours v an de Heemstede Loop wegen kruist wordt het v erkeer (tijdelijk) tegen-

gehouden door v erkeersregelaars en waar mogelijk wordt het v erkeer doorgelaten.

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

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

Bekendmaking Besluit hogere 

waarden Wet geluidhinder 

bestemmingsplan Centrum en 

omgeving te Heemstede

De directeur v an Milieudienst IJmond maakt, namens het dagelijkse bestuur v an de 

Milieudienst IJmond, het v olgende bekend.

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder v oor bestemmingsplan Centrum en omgevi ng 

te Heemstede is genomen.

Burgemeester en wethouders v an Heemstede hebben ten behoev e v an bestemmingsplan 

Centrum en omgevi ng te Heemstede, een v erzoek om v aststelling v an hogere waarden in 

het kader v an de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden 

besluit heeft betrekking op wegv erkeerslawaai.

 

De bev oegdheid v an het college tot v aststelling v an een hogere waarde is gemandateerd 

aan het dagelijkse bestuur v an de Milieudienst IJmond. De directeur v an de Milieudienst 

IJmond, gemandateerd bev oegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat 

het besluit hogere waarden is genomen. 

Het ontwerpbesluit met betrekking tot de hogere waarden heeft v anaf 14 oktober 2010, 

gedurende zes weken, ter vi sie gelegen. In deze periode is een zienswijze ingediend bij de 

Milieudienst IJmond.

De beroepstermijn tegen het besluit v angt aan op vr ijdag 10 juni 2011. Dit is tev ens de 

eerste dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het bestemmingsplan Centrum en 

omgevi ng te Heemstede.

Het besluit tot v aststelling v an de hogere waarden ligt met ingang v an 9 juni 2011, 

gedurende zes weken, samen met het bestemmingsplan Centrum en omgevi ng, ter inzage 

bij de balie v an het gemeentehuis v an Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 

2 te Bev erwijk, op werkdagen v an 09.00  tot 17.00 uur.

Binnen de bov enstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak v an de Raad v an State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder 

v ermelding v an “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Centrum en 

omgevi ng te Heemstede”.

Agenda

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare v ergadering op 20 juni 2011 om 20.00 

uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 20 juni 2011

Spreekrecht burgers

Benoeming leden v an de advi escommissie v oor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede 

(A-stuk)

Bronsteeweg 52, bouwv ergunning eerste fase en ontheffing bestemmingsplan (B-stuk)

Postzegel bestemmingsplan Herenweg 61 (B-stuk)

Lokale bewegwijzering Heemstede (B-stuk)

Brief ‘Ov erschrijding kosten Herenweg fase 1’ (B-stuk)

Herenweg fase 2, v oorbereiding (B-stuk)

Voorlopige v aststelling plan Nijv erheidsweg, aanleg parkeerplaatsen (B-stuk)

Ev aluatie gladheidsbestrijding (B-stuk)

Thermografi sche luchtfoto (C-stuk)

Programma onderhoud wegen 2011 e.v . (C-stuk)

Voortgang actualisatie bestemmingsplannen (C-stuk)

Ov erzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat v erder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vi ndt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bov endien informatie ov er het spreekrecht en uitleg ov er het v erschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontv angsthal v an het Raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenlevi ng houdt een openbare v ergadering op 21 juni 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 21 juni 2011
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Vervolg agenda

Spreekrecht burgers

Presentatie decentralisatie jeugdzorg

Nota Jeugd en Onderwijs (B-stuk)

Heroverwegingsverzoek HVHB m.b.t. aanwijzing pand Binnenweg 160 (voormalige 

postkantoor) tot gemeentelijk monument (B-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 22 juni 2011 om 20.00 

uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 22 juni 2011

Spreekrecht burgers

Kadernota (A-stuk)

Begroting stichting RIJK (A-stuk)

Verordening fi nancieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota Activabeleid 

2011 (A-stuk) 

Verordening speelautomaten Heemstede en wijziging verordening heffing en 

invordering leges (A-stuk)

Herziening ligplaatsenbeleid (B-stuk)

Actieprogramma Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015 (C-stuk) 

GBKZ bedrijfsplan 2011 en voorstel nieuwe kostenverdeling (C-stuk) 

Verantwoording van het bestuur van de VRK inzake problemen met de bedrijfsvoering 

en de daaruit voortvloeiende fi nanciele tekorten

Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 16 juni 2011 

om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaren tegen een verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 

5 coniferen op de Höckerkade ter hoogte van Glipperweg 92 - openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van vergoeding van tandartskosten op grond van 

de Wet werk en bijstand - niet openbaar - 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07.

Uitschrijving GBA

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 op, waarbij 

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

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 onbekende 

bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(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 woon-

gemeente 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 

persoon per 01-06-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

W. Haniszewska, geboren 13-10-1965, Cruquiusweg 124

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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 

13-05-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

M.A. Soria, geboren 19-04-1986, Van Slingelandtlaan 14

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Raadsbesluiten

De raadsbesluiten zijn in week 22 per abuis tot agendapunt 5 gepubliceerd. De volledige publicatie 

volgt hieronder.

1 agenda raadsvergadering 26 mei 2011

De raad besluit de agendapunten 6 en 5 als eerste te behandelen, vanwege  belanghebbend publiek 

op de tribune.

De brieven met de nummers 8, 10, 11, 12 en 1 worden betrokken bij agendapunt 7.

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

3 Jaarrekening 2010 gemeente Heemstede

Besluit:

1.  de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2010, bestaande uit het 

boekwerk jaarstukken en het productenboek vast te stellen;

2.  de lasten en baten van de rekening 2010 vast te stellen op € 46.790.868 respectievelijk 

€ 45.451.302;

3.  de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2010 vast te stellen op 

€ 2.229.851 respectievelijk € 3.955.937;

4.  van het voordelig rekeningresultaat 2010 ad. € 386.520 een bedrag van: 

    - € 604.469 over te hevelen naar 2011 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;

    - € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl
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Vervolg raadsbesluiten

4 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord

Besluit:

1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing Belle Rive Noord;

2.  een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van 41 woningen en 

openbare voorzieningen.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

5 Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Besluit (na amendering) de volgende zienswijzen door te geven aan de VRK:

- In te stemmen met het jaarverslag 2010 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK);

-  In te stemmen met de dotatie van €  836.000 aan de algemene reserve, maar dat de terugbetaling 

van €  500.000 aan de deelnemende gemeenten niet gewenst is en beter toegevoegd kan worden 

aan de algemene reserve van de VRK;

-  Mocht het Algemeen Bestuur van de VRK anders besluiten, dan wordt het Heemsteeds deel van de 

terugbetaling van €  500.000, zijnde € 25.000, toegevoegd aan de post onvoorzien 2011 incidenteel;

- De Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten._

De raad besluit unaniem conform het geamendeerde voorstel.

Het geamendeerde besluit is ter vergadering door de voorzitter geformuleerd, als samenvatting van 

de discussie en op basis van ingediende amendementen van D66 en HBB met deze strekking. De 

amendementen zijn niet in stemming geweest.

6 Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Besluit de volgende zienswijze door te geven aan de VRK:

1.  Akkoord te gaan met de ontwerpprogrammabegroting 2012 van de VRK behoudens het voorstel 

om alle toekomstige rekeningsresultaten, voor zover het weerstandsvermogen beneden de 3,8 

miljoen euro blijft, automatisch te verrekenen met het weerstandsvermogen. Voorstellen rond de 

bestemming van het rekeningsresultaat dienen voorgelegd te worden aan de Raden van de deel-

nemende gemeenten; 

2.  Het advies van het Algemeen Bestuur van de VRK te volgen, te weten:

 a) in 2012 een ombuiging in te vullen van 2,9 miljoen euro;

 b)  dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle "groene" menukaarten, waarbij 0,2 

miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten pm zijn geraamd;

 c) een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel;

 d)  deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de "groene" menukaarten en daarbij gebruik 

te maken van het fi nanciële effect over 2013 en 2014 van deze menukaarten;

4. De VRK overeenkomstig te berichten.

Amendement PvdA, VVD, GL en HBB

Het besluit in het amendement luidt:

“De tekst onder beslispunt 3, waarin gevraagd wordt de gemeentelijke bijdrage ad 3,12 euro per 

inwoner structureel te verklaren, te laten vervallen en de inwonersbijdrage vooralsnog incidenteel te 

houden.”

De raad neemt het amendement aan met 16 stemmen voor en 3 tegen. De fractie van het CDA stemt 

tegen.

De raad besluit unaniem conform het geamendeerde voorstel. 

De burgemeester zegt toe dat een kostenanalyse zal worden gemaakt voor het behoud van het 

reddingsvoertuig en voor het openhouden van de brandweerpost Heemstede gedurende 7 dagen 

per week. Een motie van HBB met die strekking wordt daarop door HBB ingetrokken. 

7 Samenvatting Bestuursakkoord 2011-2015

Motie Bestuursakkoord 2011-2015 van D66, PvdA en GL

“De raad (..) verzoekt het College van B&W op het aanstaande VNG-Congres, waar over de aan-

vaarding van het Bestuursakkoor zal worden gestemd, niet vóór te stemmen.”

De raad verwerpt de motie met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Voor stemmen de fracties van D66, PvdA en GL

Tegen stemmen de fracties van VVD, CDA en HBB

8 Wijziging Verordening Rekenkamercommissie

Besluit:

1. De Verordening Rekenkamercommissie als volgt te wijzigen: 

 a. Na artikel 3 lid 2 wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, dat luidt:

 3.  De raad kan besluiten, ter waarborging van de continuïteit van de werkzaamheden van de 

rekenkamercommissie, de voorzitter of een extern lid voor een tweede keer te herbenoemen. De 

raad kan daarbij een kortere termijn van herbenoemen vaststellen.

 b. De leden 3 en 4 worden hernummerd tot respectievelijk 4 en 5.

2. Te bepalen dat deze wijziging terstond in werking treedt.

3.  De heer P. van Wingerden als voorzitter van de rekenkamercommissie Heemstede te her-

benoemen voor een periode van maximaal drie jaar.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

9 Uitvoering welstandstoezicht.

Besluit:

-  De beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand zoals bedoeld in artikel 

12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet tijdelijk voor de duur van zes maanden onderbrengen bij 

de Stichting Welstandszorg Noord-Holland, Advies-commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit met ingang 

van 1 juni 2011; 

- Artikel 9 van de Bouwverordening wijzigen;

-  Bijlage 9 van de Bouwverordening (Reglement van orde van de welstandscommissie) intrekken;

-  Als nieuwe Bijlage 9 aan de Bouwverordening toevoegen: het Reglement van Orde op de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland;

-  De wijzigingen in de Bouwverordening inclusief bijlage 9 in werking te laten treden vanaf 1 juni 2011;

-  De benoemingen van de heer W.A. Quispel (voorzitter, architectlid van de commissie welstand) en 

van mevrouw F.M. Smit-Janssen (burgerlid) per 1 juni 2011 beëindigen; 

-  Mevrouw F.M. Smit-Janssen met ingang van 1 juni 2011 benoemen als burgerlid voor de gemeente 

Heemstede in de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting Welstandszorg 

Noord-Holland.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

10 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011

Besluit:

-  De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 23 april 2009, in te trekken;

-  De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2011 conform bijlage 

vast te stellen.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

11 Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2010

Besluit:

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2010 voor kennisgeving aan te nemen;

2. Akkoord te gaan met de bijdrage in de bestuurskosten voor 2010 van € 9.075.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

12 Jaarverslag Rekenkamercommissie Heemstede 2010

Besluit:

1. Het jaarverslag 2010 Rekenkamercommissie Heemstede vast te stellen.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

13 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 mei 2011

De raad stelt alle afhandelingsvoorstellen zonder wijziging vast

14 Wat verder ter tafel komt 

Er komt niets meer ter tafel.

Uittreksel 

bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-

tekend 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 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen 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). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Thema China op basisschool De Evenaar!
Heemstede - De maand mei 
stond op basisschool De Evenaar 
bol van activiteiten rondom de Qi 
(spreek uit: Tsji) van China.
Ruim van tevoren waren er al 
klassenbezoeken geboekt bij het 
Tropenmuseum in Amsterdam.
In het Tropenmuseum-Junior 
was de tentoonstelling ‘De Qi 
van China’ te zien.
Alle kinderen van de groepen 3 
t/m 8 kregen ter voorbereiding 
het met een Gouden Griffel be-
kroonde boek “De parel en de 
draak”, waarin de Qi uitgebreid 
en op bijzondere wijze beschre-
ven stond.
Qi omvat alle energie om ons 
heen. Zowel in mensen, dieren 
en planten, als in gebouwen.
De kinderen hebben deze Qi 
ook goed mogen ervaren tij-
dens de interactieve rondleiding 
door Tropenmuseum-Junior. Hier 
mochten ze onder leiding van 
Chinese mensen o.a. koken, Kal-
ligraferen, een Kung Fu demon-
stratie geven en een Terracotta 

soldatenkop na maken.
Ook werd er met elkaar de QI-
song gezongen!
Naast het bezoek aan het mu-
seum is er gedurende de maand 
door alle groepen samengewerkt 
met een kunstenares, Claire Du-
val. Zij maakt schilderijen waar-
bij vogels haar inspiratiebron 

vormen. Enkele van haar werken 
waren in de hal van de school te 
bewonderen. Aan de hand van 
het Chinese sprookje “De kei-
zer en de nachtegaal” werd er 
in groep 8 een fraaie animatie-
film gemaakt, groep 7 verzorgde 
een toneelstuk, groep 6 maakte 
kimono’s, groep 5 schilderde op 
Chinese wijze het behang, groep 
4 maakte vliegers en in groep 3 
werden prachtige nachtegalen 
gemaakt van klei, goudverf en 
veertjes.
Dat de kinderen van de groe-
pen 1 en 2 niet hadden stilge-
zeten bleek uit de fraaie Chine-
se waaiers die zij hadden ge-
maakt. Als groepswerk maakten 
zij de boom, waarin de nachte-
gaal plaatsneemt om te zingen 
voor de keizer.
Ook zij mochten kalligraferen, 
bami koken en zelf opeten. En 
dat met stokjes!
Het project werd op maandag 30 
mei afgesloten met een druk be-
zochte kijkavond.

De avond werd geopend met 
een Tai-Chi demonstratie gege-
ven door de Taoistische Tai-Chi 
vereniging.
Halverwege de avond was er 
een koor, bestaande uit ouders 
en kinderen, die Chinees getinte 
liedjes ten gehore brachten. Als 
afsluiting werd er, samen met 
het publiek, gepoogd het Chi-

nees volkslied te zingen.
De kijkavond was een sfeervol-
le afsluiting, van een bijzondere 
maand.
Basisschool de Evenaar werd 
eventjes ondergedompeld in de 
mystieke, rijke geschiedenis en 
cultuur van het mooie China. Zie 
ook www.basisschooldeevenaar.
nl voor een impressie.




