
en het  resultaat was in de Pau-
wehof te zien met een gezamen-
lijk werk, tekeningen van jong en 
oud in de lijn van Hundertwas-
ser, begeleid door lerares Kitty 
van Pel. Bij de ingang van Wel-
zijn Ouderen Heemstede aan de 
Lieven de Keylaan 24 is de laat-
ste dagen het mozaïek met kun-
stenares Annemarie Sybrandy 
voltooid. Kinderen en ouderen 
samen in mozaïek verenigd. De 
generatiemix met een toekomst 
voor jong en oud!
Ton van den Brink
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Aanbiedingen slagerij Van der Werff
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De leukste 
krant

van
heemsteDe!

Slim met je
geld omgaan.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
omstreken.
Zie adv. pag. 9

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Generatiemix afgesloten 
om door te gaan
Heemstede - Een succes-
vol project afsluiten is leuk, ze-
ker als het gaat om een afwisse-
lend programma met activiteiten 
voor ouderen en kinderen van 
verschillende leeftijden. De ge-
neratiemix een vervolg geven is 
een uitdaging voor jong en oud. 
De Bavo Stichting gaf de aanzet 
met een financiële bijdrage van-
wege hun 40-jarig bestaan. Vo-
rige week dinsdagmiddag werd 
in de Pauwehof  bij de afsluiting 
van het project generatiemix een 
expositie gehouden van kunst, 
gemaakt door jong en oud. Hier 
sprak de voorzitter van de Bavo 
stichting, Tjeerd Sminia, over het 
geslaagde experiment van ver-
binden van generaties met con-
crete activiteiten als samen ko-
ken en eten, zingen, fotografe-
ren, ontmoeten, tuinieren, kunst 
maken. De doelstelling van de 
stichting is het verbeteren van 
de kwaliteit van het bestaan bij 
het ouder worden en dit finan-
cieel ondersteunen. Sminia ver-

telde dat het fonds ontstond na 
de sloop van het Bavo-gebouw 
aan de Kerklaan. die opbrengst 
kunnen we leuke dingen doen 
zoals jong en oud verbinden, de 
generatiemix! Ted Herkes, direc-
teur Welzijn Ouderen Heemste-
de, had direct oren naar het aan-
bod van de Bavo Stichting. ‘Zo 
kunnen we activiteiten aanbie-
den waar we het geld niet voor 
hebben.’ Met Willei Chermin, An-
ky Weitkamp van de Pauwehof 
en Katinka Verdonk van Casca 
werden plannen gesmeed. Kaar-
ten maken door de jeugd voor 
bewoners van zorgcentra. Het 
bezorgen van de kaarten in Ken-
nemerduin werd al een genera-
tiefeest. Samen koken en eten, 
moeten we nog eens doen! Voor 
digitaal fotowerk moet je als ou-
dere bij de jeugd zijn. Die leert 
je het wel. Op 25 april de pre-
sentatie van het boekje Heim-
wee en Hongerstillers, zeven in-
terviews van ouderen over hun 
jeugd in de jaren 1940/1945. Met 

goed nieuws van Tjeerd Sminia, 
die bekend maakte dat de kos-
ten voor de tweede druk voor de 
Bavo Stichting zijn. Zo mooi von-
den ze dit initiatief. Ouderen en 
jongeren is gevraagd om eigen 
gemaakt werk tentoon te stellen 

Katinka Verdonk, Willie Chermin, Ted Herkes, Anky Weitkamp met Hundertwasser op de achtergrond.

Generaties werken aan moza-
iek bij Welzijn Ouderen, Lieven de 
Keylaan 24.

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

Heemstede - Als speciale activiteit tijdens de Engelse Country Fair die zondag 10 juni wordt ge-
houden in De Glip is het mogelijk om onder begeleiding van de Heemskerkse kunstenares Anita 
Johansen te schilderen aan het grootste schilderij van Heemstede. Het schilderij is maar liefst 12,5 
meter lang en komt uiteindelijk in de hal van Sportplaza Groenendaal in Heemstede te hangen. 
Het schilderij is te volgen op www.anitajohansen.nl. De fair wordt gehouden op de Patrijzenlaan/
Fazantenlaan in Heemstede, van 10.00 -16.00 uur.

Het grootste schilderij van Heemstede
www.heemsteder.nl

t Gemarineerde 
BBQ 
steaks

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

5.95
r

3 stuks
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Deze foto, gekregen van de 
heer Krol van Anefo, toont het station in aan-
bouw op 13 Januari 1958. Links zien we 
het huidige Roemer Visscherplein, de Rij-
wielshop moet nog worden gebouwd. Op-
vallend is de dubbelsporige geëlectrificeer-
de noodbaan. Een enkelsporige noodbaan 

was toen kennelijk niet mogelijk? We zien 
ook een overstekende lijnbus op de tijdelijke 
overweg. Het station heeft al een bovenlei-
ding en de oostelijke wachtruimte is al ver-
der in het bouwstadium dan het westelijke 
deel. Meer informatie: info@stationheem-
stedeaerdenhout.nl.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 23 t/m 31 mei 2012)

Huwelijken:
Stefan A.Verheijen & Helga 
M.A.J. Bruinsma
Christian P. Vink & Monique 
J.M. Vos
Kevin J. Schenk & Nanda 
Reeuwijk
Erik Zwart & Marleen Vink
Dennis van de Wetering & 
Jessica C. Groen

Geboorten:
Geen

Het spoor van toen

Lokale lasten in Heemstede 
volgend jaar flink omhoog
Heemstede - Volgens het col-
lege ontkomt Heemstede niet 
aan het verhogen van de las-
ten voor burgers. Het lopende 
boekjaar laat al een tekort zien 
van ruim één miljoen euro, een 
bedrag dat oploopt in 2015 tot 
meer dan twee miljoen. Vooral 
de hoge rentelasten spelen een 
steeds grotere rol. Het gemeen-
tebestuur doet voorstellen om de 
tekorten weg te werken waarbij 
niets ongemoeid blijft. Het snij-
den in subsidies, het verder in-
krimpen van de eigen organisa-
tie, het versoberen van het dien-
stenniveau, het vertragen van in-
vesteringen en niet in de laatste 
plaats de burgers extra te belas-
ten.

Wat kost het de burger?
De inwoners van Heemstede zul-
len de maatregelen gaan voelen. 
Zo stelt men voor de OZB-belas-
ting op het bezit van een woning 
met 9,1 % te verhogen. Ook de 
rioolheffing zal volgend jaar flink 
worden verhoogd al is niet hele-
maal duidelijk welke systematiek 
gevolgd gaat worden. Een ex-
tern bureau heeft berekend dat 
in 2070 5,5 miljoen per jaar aan 
het beheer van de riolen wordt 
uitgegeven, waarvan alleen al 4,6 
miljoen aan rente en aflossing.
De parkeertarieven worden ver-
hoogd tot 2 euro per uur in 2014. 

Niet zichtbaar maar wel voor-
spelbaar zijn de extra kosten die 
de inwoners gaan betalen als in-
stellingen en verenigingen wor-
den gekort op hun subsidie. Zij 
zullen dit compenseren door ei-
gen bijdrages en contributies te 
verhogen.

Versobering voorzieningen
De raadsleden kunnen kiezen 
uit een aantal voorgestelde ver-
soberingen op de voorzieningen.
Het onderhoud van wegen en 
groen kan een tandje minder. 
De kinderboerderij kan de ope-
ningstijden terugbrengen. De bi-
bliotheek kan dat zelfde doen of 
zelfs helemaal sluiten.
Het Oude Slot en Casca zullen 
ook niet ontkomen aan verde-
re bezuinigingen, waarbij in het 
Oude Slot en de kerk op het Wil-
helminaplein geen voorstellin-
gen meer worden gegeven.
Pogingen worden ondernomen 
om het de Stichting Ouderenwerk 
Heemstede onder te brengen bij 
Casca. Op de eigen organisatie 
wil het college de komende ja-
ren 450.000 euro gaan bezuini-
gen. Dit is te bereiken door nog 
meer samenwerking met andere 
gemeentes, door het afstoten van 
taken en het raadhuis korter voor 
het publiek te openen.
Een groot aantal investeringen 
in wegen, groen, baggeren, ri-

olering en verlichting kan wor-
den doorgeschoven naar latere 
jaren. Hierdoor zullen de rente-
lasten pas later gaan drukken op 
de begroting. 

Keuze is aan de
gemeenteraad
Nog voor de vakantieperiode zal 
de gemeenteraad zich buigen 
over de voorstellen en moeten 
bepalen op welke wijze de voor-
ziene tekorten zo evenwichtig 
mogelijk worden verdeeld. 
Het college doet de raad drie 
voorstellen. In voorstel een wordt 
de OZB niet verhoogd maar 
gaan er voorzieningen zoals de 
bibliotheek verdwijnen en wordt 
het investeringsprogramma ver-
traagd. In voorstel twee wordt 
de OZB met 9,1% verhoogd en 
wordt het kwaliteitsniveau van 
de voorzieningen verlaagd. In 
optie drie wordt de te betalen 
OZB opgetrokken tot het lande-
lijke gemiddelde, waarbij een in-
greep in de voorzieningen onge-
moeid blijft.
Het college kiest voor optie 
twee waarbij op de bedrijfsvoe-
ring 200.000 euro bespaard moet 
worden. Door het aanpassen van 
de voorzieningen 400.000 eu-
ro en de meeropbrengst door 
de OZB verhoging 500.000 euro. 
Ten slotte wordt er nog 500.000 
euro onttrokken aan de reserves.

De ooit riante reserves van de 
gemeente zijn jaar op jaar afge-
nomen. Om calamiteiten te dek-
ken dient een aanzienlijk bedrag 
in de reserves achter te blijven. 
Drie miljoen euro is voor dit doel 
voldoende. Het gemeentebe-
stuur kiest voor een iets ruime-
re reserve van rond de vijf mil-
joen euro.
Op 6 juni om 20.00 uur vindt de 
eerste vergadering plaats over 
dit onderwerp, waarbij de afzon-
derlijke politieke partijen kun-
nen aangeven hoe de bezuini-
gingen en extra inkomsten inge-
vuld worden. 
Eric van Westerlo o

Collecte 
Handicap.nl 

half juni
Heemstede – De landelijke col-
lecte van Handicap.nl vindt dit 
jaar plaats van 11 t/m 16 juni. 
Het geld dat Handicap.nl ophaalt 
gaat onder meer naar het An-
go fonds. Vanuit dit fonds wordt 
individuele financiële hulpver-
lening betaald aan mensen die 
buiten andere regelingen val-
len. Ook lokale initiatieven wor-
den met de opbrengst onder-
steund. Bovendien geeft de An-
go sociaal, juridisch, financieel 
en belastingadvies aan mensen 
met een handicap. Meer weten? 
Kijk op www.ango.nl/steun of bel 
naar 033-4654343.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 10 juni is 
dr. T.G. van der Linden de voor-
ganger in de dienst in de Ou-
de Kerk op het Wilhelminaplein, 
die begint om 10 uur. Er is cre-
che voor kinderen tot 4 jaar, en 
Kindermuziekdienst voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.



Sinds het einde van de vorige eeuw steekt om de twee jaar de oranjekoorts de kop op.
De koorts is herkenbaar aan een oranje verkleuring van het hoofd en soms de hele 

persoon. De besmetting verspreidt zich razendsnel en duurt gewoonlijk een week tot 
een maand. In die periode kan de besmette suf, opgewonden of verward zijn en 

hoofdpijn hebben. Het is dan heel belangrijk om als bij elke koorts extra te drinken.
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

High tea prijs naar 
familie Van Kesteren

Heemstede – Lekker genieten van een high tea in het beroem-
de Amstel hotel te Amsterdam. Dat kan de familie Van Kesteren 
aan doen, want zij hebben de maandprijs van bakkerij Bertram 
gewonnen. De fijne bakkerij aan de Binnenweg organiseert de 
high tea prijs nu al weer een tijdje. Wilt u er ook kans op maken? 
Haal uw brood dan bij deze gezellige bakker en spaar de stem-
pels. Op de foto naast de winnende familie Van Kesteren Clau-
dia en Daniel van de ‘zaterdagploeg’.

woens-

dag

donder-

dag

vrij-

dag

zater-

dag

5.985.98

Gewoon goed !

3 Malse Biefstukjes

5.005.00
6.506.50

Heel Kilo Gehakt
Half om Half of rund 

Runder

Kogel

SLAGERIJ SJAAK VD WERFF

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

1.99

1.89

1.19

1.99

1.89

1.19

Stukje à 250 gram

100 gram

100 gram

sinds 1982
het adres

voor goed
verzorgde 
bbq’s en

buffetten 

9.98

5.98

9.98

5.98

Chinees Buffet

10.9810.98per  kilo 

vanaf 17.00 uur warm

100 Gram 1.291.29
Carpaccio filet

3 Pepersteaks

5 Slavinken en
5 Gepaneerde Schniztels

Leverworst

Mortadella

Gebraden Fricandeau

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden

5 Gepaneerde Schnitzels
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Heemstede - De invloed van 
natuurlijk beheer is goed te 
zien in wandelbos Groenen-
daal. Lange tijd was dit bos 
een traditioneel wandelbos 
maar door een andere wij-
ze van beheer is het bos na-
tuurlijker geworden. Op nieuw 
aangelegde open plekken 
heeft het zonlicht vrij spel en is 
de variatie in planten en daar-
mee ook de dieren flink toege-
nomen. Bekijk het met eigen 
ogen op donderdag 14 juni tij-
dens een excursie georgani-
seerd door IVN Zuid-Kenne-
merland en gemeente Heem-
stede. Afgebroken takken 
blijven liggen waardoor voe-
dingsstoffen bewaard blijven 
voor het bos. Planten en die-
ren profiteren hiervan. In de 
aangelegde takkenrillen vin-
den vogels en zoogdieren een 
schuilplaats en een plek om te 
rusten. Voor insecten de ideale 
plek om te overwinteren. Mui-
zen, wezels, roodborst en heg-
gemus bouwen er hun nesten. 
Bijzonder is dat de bunzing 
en hermelijn weer terugke-
ren.  De excursie duurt ander-
half uur en start om 19.00 uur 
vanaf informatiebord restau-
rant Groenendaal. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en aan-
melden is niet nodig. Meer in-
formatie over het IVN en haar 
activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Groene handen gezocht 
voor Huis te Manpad
Heemstede - Huis te Manpad 
is een van de bijzondere buiten-
plaatsen in de gemeente Heem-
stede. De historie ervan gaat te-
rug tot in de 17e eeuw. Het be-
heer van dit park is arbeidsinten-
sief en de tuinbaas zoekt hulp bij 
zijn werkzaamheden. Op dins-
dagmiddag 19 juni kunnen ge-
interesseerde helpers om 15.00 
uur een kijkje komen nemen. 
Vindt u het leuk om als vrijwil-
liger te werken in een groene, 
prachtige omgeving? Wilt u de 
handen uit de mouwen steken 

in bijvoorbeeld de moestuin of 
de rijk gevulde bloemenborders, 
dan is dit uw kans. De tuinbaas 
van Huis te Manpad en Land-
schap Noord-Holland willen u 
de mogelijkheid bieden om ken-
nis te nemen van het moois dat 
dit park te bieden heeft in ruil 
voor een dagje noeste arbeid in 
de buitenlucht. Huis te Manpad 
is gebouwd in de waardevol-
le landgoederenzone van Zuid-
Kennemerland. Het bestaat uit 
een monumentaal huis, diverse 
bijgebouwen en een uniek park.
Op dinsdag 19 juni  is er om 
15.00 uur een speciale rondlei-
ding voor geïnteresseerden. U 

krijgt een rondleiding door het 
park van Huis te Manpad waarbij 
er volop aandacht is voor de his-
torie en alle werkzaamheden die 
het gehele jaar door plaatsvin-
den om de buitenplaats zo mooi 
te houden. Op dinsdag 26 juni is 
er dan een speciale werkdag van 
9.30 uur tot 15.00 uur waarbij het 
werk in praktijk wordt gebracht.
Tijdens de werkdag wordt ge-
zorgd voor koffie/thee en een 
lekkere kop soep. Het adres is: 
Herenweg 9, 2201 MB in Heem-
stede.

Wanneer u interesse heeft of vra-
gen, stuur dan een e-mail naar 
projectleider Klaas de Boer via 
k.deboer@landschapnoordhol-
land.nl of bel met 06-53317290. 
Er wordt verwacht van de deel-
nemers dat zij enige ervaring 
of affiniteit hebben met tuinie-
ren. Landschap Noord-Holland 
maakt zich sterk voor behoud, 
ontwikkeling en beheer van cul-
tuurhistorisch erfgoed. Door 
het betrekken van mensen bij 
het beheer van de buitenplaat-
sen zal de waardering voor deze 
unieke locaties toenemen en zal 
het voortbestaan gegarandeerd 
worden.
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De afgelopen periode is er veel achterstallig onderhoud op het land-
goed uitgevoerd. Zo werd deze vijver uitgebaggerd. (foto: Johan Stu-
art).

In de voetsporen van Carl Linnaeus
Bennebroek - Op zondag 10 ju-
ni kunt u van 10.00 tot 11.30 uur 
met boswachter Ron Dam van 
Landschap Noord-Holland te-
rug in de tijd op het landgoed De 
Overplaats. Lang geleden woon-
de en werkte de wereldberoem-
de onderzoeker Carl Linnaeus 
hier. De boswachter vertelt tij-
dens deze excursie over het ver-
leden van deze prachtige buiten-
plaats.

Vroeger woonden hier de rij-
ke kooplieden en liepen de da-
mes met hoepelrokken en para-
solletjes door de bossen. Tijdens 
de excursie nemen de deelne-
mers een kijkje bij de voorma-
lige werkplaats van Carl Lin-
naeus. Die werkte daar in dienst 
van een rijke Amsterdamse 
koopman. Linnaeus beschreef 

Wat kunnen lelies mooi zijn!
Heemstede - In het zonnetje, zaterdagmiddag, de lelie-bel op het landje bij de Vrijheidsdreef. Het 
symbool van de vrouwelijkheid als een ode aan de 113 vrouwen die Heemstede telt tegenover de 
100 mannen. Uniek in Nederland! Vrouwen zouden ook nog eens voorrang hebben bij de entree, een 
sluis,  om de lelie-bel in te gaan. Vrouwen zouden voorrang hébben, de enkele mannen die meege-
komen waren, krégen voorrang. Zo vriendelijk was Vivien Zweekhorst van het Bloemen Bureau Hol-
land wel. In de doorzichtige bol waren vijfhonderd van de mooiste lelies van Hollandse kwekers te 
zien. Kunstwerken op zich. Volgens Vivien is juni de maand , de leliemaand, waarin mannen lelies 
voor de dames mee naar huis moeten nemen. Andere maanden mag ook!
Ton van den Brin k

zijn omvangrijke collectie plan-
ten en boeken. De boswachter 
laat u ook de restanten van het 
amfitheater zien en de herstel-
de zichtas naar de tegenover ge-
legen buitenplaats Hartekamp. 
Maar er is veel meer. U hoort al-
lerlei leuke bijzonderheden over 
dit gebied met haar boeiende 
verleden. Verzamelen bij het par-
keerterrein van speeltuin Lin-
naeushof aan de Glipperweg 4c 
in Heemstede. Men raadt u aan 
stevig schoeisel te dragen.

Zin om mee te gaan?
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in. U kunt 
ook bellen met 088-0064455. De 
kosten bedragen 6,50, Bescher-
mers van Landschap Noord-Hol-
land betalen 3,50 en kinderen tot 
12 jaar 3,50, kinderen van Be-
schermers 2,50.

Natuur en beheer in
wandelbos Groenendaal
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Zangeres Yvonne Weijers 
in Jazzklup van Beinum
Regio - Afgelopen maand is 
Jazzklup van Beinum in Haar-
lem geopend, twee keer per 
maand meestal op woensdag-
avond. Aan latin & jazz zange-
res Yvonne Weijers uit Heem-
stede is gevraagd om deze op-
tredens te doen. Deze sfeervol-
le plek leent zich uitstekend voor 
haar muziek. Ze spelen met z’n 
vieren, semi-akoestisch, zonder 
slagwerk. Yvonne zorgt ervoor 
dat het publiek elke keer op-
nieuw verrast wordt. Ze nodigt 
verschillende musici uit. Zo was 
afgelopen woensdag saxofo-
nist Rinus Groeneveld te gast en 
binnenkort komt violist Michael 
Gustorff.  Ook vraagt ze pianis-
ten waar ze graag mee werkt, zo-
als Cajan Witmer, Pieter van San-
ten, Mark van der Feen, Berend 
van de Berg. Ook de gitaar krijgt 
aandacht. Dit instrument geeft 
weer een eigen sfeer aan de mu-
ziek. Wie woensdag Joep Lume-
ij hoorde kon genieten. En later 
op de avond kwam Evert Schol-
ten zijn nieuwe Gybson gitaar 
nog even uitproberen. Dat werd 
swingen met twee gitaren!! Ook 
dat gebeurt daar in hartje Haar-
lem.
De data in juni zijn aangepast 

aan de voetbalwedstrijden die 
Nederland speelt of hopenlijk 
gaat spelen. Jazzklup van Bei-
num is er nu aanstaande woens-
dag 6 juni, dinsdag 26 juni en 
woensdag 11 juli. Wat lastiger 
om te onthouden, maar kijk ge-
woon even op de website: www.
yvonneweijers.nl. 
Aanstaande woensdag 6 juni 
kunt u onder andere luisteren 
naar pianist Mark van der Feen. 
Mark komt uit een zeer muzika-
le familie, zowel hij als zijn broers 
Clemens (bas) en Paul (sax) zijn 
grote talenten en touren over de 
hele wereld. Mark was drie keer 
prijswinnar bij het Montreux Jazz 
Concours voor solo. Joep Lume-
ij speelt contrabas. Hij is onder 
meer arrangeur, bassist en gi-
tarist van het Deep River Kwar-
tet. Heemstedenaar Ruud Eeu-
wen speelt saxofoons (tenor, alt 
en sopraan). Het optreden is van 
20.00 tot 23.00 uur.
Brasserie van Beinum vindt u 
aan het Klokhuisplein, achter de 
grote kerk en naast de Philhar-
monie. Trouwens met mooi weer 
heeft van Beinum een giga ter-
ras waar je de muziek ook pri-
ma hoort. En ze serveren heerlijk 
eten, van barhap tot diner. 
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Natuur als inspiratiebron 
in Waag-expositie
Regio - Gedurende de maand 
juni exposeert beeldend kun-
stenaar Maria de Jong met haar 
sculpturen in steen en brons in 
De Waag aan het Spaarne te 
Haarlem. Daarnaast heeft Maria 
zich het afgelopen jaar ook ge-
richt op het maken van 
2-dimensionaal werk waarvan 
zij het resultaat voor het eerst 
in de Waag toont. Als gast-ex-
posant introduceert Maria daar-
naast het 12-jarige talent Sem 
van ’t Hof.  

Maria de Jong heeft een grenze-
loze fascinatie voor diverse ver-
schijningsvormen van de natuur 
zoals boomstronken en afgebro-
ken takken. Een inspiratiebron 
die zij als onuitputtelijk ervaart. 
Heerlijk vindt Maria het om ru-
we steen te nemen en te ontdek-
ken wat zij er mee kan doen, wat 
de mogelijkheden zijn van het 
natuurlijk materiaal. Zij compo-
neert als het ware haar sculp-
turen; de vorm ontstaat in haar 
hoofd en al beeldhouwend kris-
talliseert het beeld zich verder 
uit. 

Maria de Jong kiest voor het 

werken met brons en met uit-
eenlopende soorten steen zoals 
albast, serpentijn, onyx en diver-
se soorten speksteen vanwege 
de eigenschappen en kenmer-
ken van het materiaal. Zoals al 
eerder over Maria werd geschre-
ven: ze verstaat de taal van de 
verschillende soorten steen. Te-
gelijkertijd laat zij het poetische 
van steen zien en raakt zo de 
kern van het natuurlijk materiaal. 
Het formaat van de sculpturen 
vormt voor Maria een belangrijke 
factor: ze hebben een menselijke 
maat. Lyrisch abstract is wellicht 
een goede omschrijving van haar 
stenen en bronzen beelden.

Sem van ’t Hof kan gerust als 
een ontluikend talent worden 
getypeeerd. Sem, leidend aan 
het syndroom van Asperger 
en MCDD heeft al zijn beperk-
te energie in de fotografie ge-
stopt. Op de paardenzorgboer-
derij Leestensch Hof in Noord-
Holland waar Sem verblijft kwam 
Sem’s buitengewone passie en 
talent voor fotografie naar bo-
ven. Passend binnen de visie om 
kinderen als Sem te ondersteu-
nen in hun ontwikkeling kreeg 

Peter Vandermeersch.

Ontmoet de hoofdredacteur 
van NRC Handelsblad
Heemstede - Lezers hebben 
vaak vragen en opmerkingen 
over NRC Handelsblad. Daarom 
trekt hoofdredacteur Peter Van-
dermeersch het land in en be-
zoekt hij de lezers van de krant. 
Donderdag 14 juni is hij te gast 
bij Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Hij zal vertellen over de ontwik-
kelingen op de krant en probeert 
daarbij inzichtelijk te maken wel-
ke afwegingen dagelijks een rol 
spelen. Hij gaat daarbij in op in-
houd en vorm, maar ook op za-
ken als service en bezorging, de 
verhuizing naar Amsterdam en 
natuurlijk wat de lezer er alle-
maal van vindt.   Peter Vander-
meersch is de eerste Belg die 
hoofdredacteur wordt van een 
Nederlandse krant. ‘Mijn abso-
lute droom en ambitie is om de 
beste krant in het Nederlandse 
taalgebied te maken’ zei hij bij 
zijn aantreden in 2010. Hoe staat 

het nu met de krant?
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij. 
Reserveren gewenst bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede, tel. 023-5282472.

Onvergetelijke concertreis 
HPhO naar Montaigu le Blin
Heemstede - Op donderdag 24 
mei reisde het voltallige Heem-
steeds Philharmonisch Orkest af 
naar hartje Frankrijk. op uitnodi-
ging van de dorpsgemeenschap 
van het middeleeuwse plaatse 
Montaigu le Blin in de Auverg-
ne. Zij verbleven op de prachti-
ge vakantieboerderij Les Voisins 
van Marjan en Henri Braspen-
ning en in diverse gastgezin-
nen in het dorp. Op vrijdagmid-
dag 25 mei verzorgde het HPhO 
een educatief programma voor 
ruim 60 schoolkinderen en hun 
leerkrachten. Diverse ensembles 
lieten de kinderen kennismaken 
met de verschillende instrumen-

ten en klankkleuren in het or-
kest. Het verhaal over het symfo-
nie-orkest werd verteld door Jan 
van Thiel. 
Vrijdagavond was de middel-
eeuwse kasteelruïne op de heu-
vel in het dorp het décor voor 
een avondconcert. Ruim 250 
toehoorders genoten bij een 
ondergaande zon zichtbaar 
van een afwisselend program-
ma. Ook voor het orkest was 
het spelen op deze bijzonde-
re locatie een onvergetelijke 
belevenis. Het concert maakte 
deel uit van een feestavond van 
de dorpsgemeenschap en ge-
feest werd er na afloop van 

Sem daar alle ruimte om zich 
op dat vlak te bekwamen. Sem 
heeft duidelijk de gave om ge-
voel en emotie in een beslissend 
moment vast te leggen. Het re-
sultaat is bijna tastbaar, visueel 
sterk, het is de wereld om zich 
heen gezien door de ogen van 
deze 12-jarige jongen. 
De sculpturen en schilderijen 
van Maria de Jong en de foto’s 
van Sem ’t Hof zijn te bezichti-
gen tot en met zondag 24 juni in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 in 
Haarlem. (openingstijden: don-
derdag tot en met zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook 
www.mariadejong.nl en www.
kzod.nl.
Jan Reijnders

het concert tot in de late uurtjes. 
Op zaterdag genoot het orkest 
van een vrije dag. De omge-
ving kon worden bezocht en ook 
werd er nog in kleine ensembles 
gemusiceerd. Op zondagmiddag 
gaf het HPhO op uitnodiging van 
de burgemeester van het na-
bij gelegen St. Germain de Fos-
sés een concert in de romaan-
se basiliek. De prachtige akoes-
tiek zorgde voor een heel ande-
re sfeer en ook hier werd het HP-
hO goed ontvangen. De burge-
meester verraste het orkest na 
afloop van het concert met een 
drankje en een hapje een een 
dankwoord inclusief cadeau’s. 
Het HPhO keerde op maandag 
28 mei zeer tevreden huiswaarts, 
een onvergetelijke ervaring rij-
ker en met een nieuwe uitnodi-
ging op zak!
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Hans van Leeuwen fietste 
naar Santiago de Compostela
Heemstede - Hij speelde al ja-
ren met de gedachte om een 
heel eind te gaan fietsen. Hans 
van Leeuwen, gepensioneerd 
gemeenteambtenaar, had  al 
enige Santiago de Composte-
la pelgrims uit Heemstede ge-
sproken die om een religieuze of 
spirituele reden hem waren voor-
gegaan. Allen waren enthousi-
ast over hun fietstocht, hij zag 
het meer als een sportieve uit- 

daging en ging informatie ha-
len bij het Jacobs Godshuis in 
de Hagestraat in Haarlem, waar 
hij eind april daadwerkelijk zijn 
`startbewijs` en Jacobschelp op-
haalde en officieel begon aan 
de rit van 2700 kilometer. Zich-
zelf bewijzen dat hij een eind-
je kon fietsen. Gaandeweg werd 
hij toch geïnspireerd door de ge-
sprekken met mensen die een 
andere dan sportieve reden had-
den. Hij trof veel mensen onder-
weg die veel te verwerken heb-
ben. Een time out in het leven 
nemen om tot zichzelf te komen. 

Niet alleen gepensioneerden, 
ook jongeren. Veel tussen de 35 
en 55 jaar. De meesten wande-
lend, vijf procent fietsend, een 
enkeling te paard. Hollanders 
en Belgen gaan het meeste op 
de fiets. Wandelaars beginnen 
meestal op de grens Frankrijk/
Spanje bij het plaatsje St. Jean 
Pied de Port waar de Pyreneeën 
beginnen. Dan is het overigens 
nog 800 kilometer naar Santiago 

de Compostela. Vanaf dat punt 
stuurde Hans  alle overige spul-
len van zijn 22 kilo bepakking 
naar huis. In de bergen telt elke 
kilo, die bergen bleken weerbar-
stig. Je volgende dag goed voor-
bereiden helpt wat, maar 1400 
meter naar boven fietsen, in de 
eerste versnelling van de 27, in-
gehaald soms door lopers. Af-
zien als je na elke bocht de top 
dus niet ziet, toch halen. Einde-
lijk met een rotgang naar bene-
den en oppassen voor die lopers. 
Dan slaap je `s avonds om ne-
gen uur op een slaapzaal met 12 

man/vrouw in een refugio  als 
een roos. Bekaf na een pelgrim-
maaltijd en een biertje. 

Steen van thuis
Op het hoogste stuk van de pel-
grimsweg, de camino, heeft hij 
na twee uur klimmen bij het Cruz 
de Ferro, een steen van zijn gara-
gepad thuis op de enorme stapel 
gegooid zoals alle camino gan-
gers. Waarmee, symbolisch ge-
zien, hij voor zover hij ze had, al 
zijn lasten kwijt was. Betoverend 
mooi is Noord Spanje. Hans kent 
Frankrijk goed, maar dit slaat al-
les. Dus veel afstappen, rondkij-
ken, genieten, fietsen, de tijd ne-
men, niet op de kalender kijken. 
De rust nemen om het verhaal in 
zeer beperkt Engels te horen van 
die Spaanse vader  die twee jaar 
geleden zijn dochter verloor door 
een ongeluk en op de camino dit 
verwerkt. Maar vooral leuke ont-
moetingen en gesprekken met 
mensen uit de hele wereld. Au-
stralië, Korea, Japan, Duitsland, 
Amerika, Engeland, Italië. Mooie 
verhalen van prachtige mensen. 
Op 22 mei reed hij Santagio de 
Compostela binnen. Allemaal la-
chende pelgrims, waarvan er 
eentje een foto van Hans maak-
te. Je moet immers het thuisfront 
laten zien dat je er bent. Bij het 
Officina de Pellegrinos, vlakbij de 
kathedraal zijn compostela op-
halen. Een in het Latijns gesteld 
stuk waarin hij  alleen zijn eigen 
naam kon lezen. Heel officieel al-
lemaal. Wel om trots thuis te la-
ten zien. Net als al zijn stempels. 
Zo nuchter hij op de fiets stap-
te, nu  beseft hij dat er meer is 
dan de waan van de dag. Er zijn 
mensen die zeggen: ‘nooit meer!’ 
Hans zou het zo weer doen.
Ton van den Brink

HBC Jeugd Club Kampioenschappen
Heemstede - Nederland maakt 
zich op voor een mooie sportzo-
mer met een aantal grote evene-
menten. Het EK voetbal bijvoor-
beeld.... en natuurlijk de Olym-
pische Spelen in Londen. Maar 
dichter bij huis en even zo span-
nend bij tennisvereniging HBC: 
De Jeugd Club Kampioenschap-
pen 2012 die plaatsvinden van 4 
tot en met 17 juni op het prach-
tige tennispark van TV HBC aan 
de Ringvaartlaan in Heemstede. 
De jeugdcommissie hoopt, naast 
alle sportieve uitdagingen, op 
twee weken lekker weer met op 

zaterdag 16 en zondag 17 juni de 
afsluitende spannende halve en 
hele finales. 

Op woensdag 6 en 13 juni zijn 
de banen voor de jongste jeugd. 
Altijd een drukte van belang en 
heerlijk om naar te kijken. Op de 
minibanen de allerjongsten die 
misschien wel voor de allereer-
ste keer aan een toernooi mee 
doen. Het ‘driekwart’ tennistoer-
nooi - ook op beide woensdagen 
- is een spannende opstap naar 
het ‘grote’ tennis. Verbeten en in-
gespannen koppies op weg naar 

het bespelen van een groot veld.
Op zaterdag 9 juni wordt een ou-
de en een nieuwe traditie in ere 
gehouden: de onvervalste HBC 
Tennisbingo in de middag en het 

Goet Vout Feest voor de oude-
re jeugd in de avond. Met een 
echte DJ en een optreden van 
clubmuzikanten Joar en Nina de 
Baat.
Reden genoeg om gedurende dit 
evenement het park van TV HBC 
te bezoeken. En wat is de jeugd 
HBC blij met het sponsoraan-
bod van Eric Mudde – Dak,zink 
en loodgieters werken en Caro-
line Gill - Pedicure en Massage, 
om alle bekers voor de finalisten 
te sponsoren.

HBC Jeugd Club Kampioen-
schappen 2012 is de prettige op-
maat naar een spannende sport-
zomer.

H.B.C. Tafeltennis
wint verenigingsprijs

Heemstede - Zondag vonden 
in Enkhuizen de Open Olym-
pia jeugdkampioenschappen 
plaats. Net als een hoop andere 
verenigingen uit Noord Holland 
deed H.B.C. Tafeltennis met een 
groep jeugdleden mee. De or-
ganisatie had ervoor gezorgd 
dat het toernooi was ingedeeld 
op sterkte zodat iedereen op 
zijn of haar eigen niveau wed-
strijden kon spelen. Dit varieer-
de van een beginnend tot lan-
delijk niveau. Een aantal HBC-
ers was verdeeld over ver-
schillende poules maar som-
migen kwamen elkaar ook te-
gen in wedstrijden. Op de mo-
menten dat enkele HBC-spe-

lers even pauze hadden, moe-
digden ze clubgenoten aan tij-
dens wedstrijden om elkaar te 
ondersteunen. Uiteindelijk vie-
len na een lange, geslaagde 
tafeltennisdag Fleur Neeskens 
(foto), Lisa Goossens, Jasper 
van Wees, Milan Timmers, Jean 
Robert Leliveld, Maël Denys en 
Wouter Roos namens H.B.C. in 
de prijzen! Door deze mooie re-
sultaten werd, net als de twee 
voorgaande edities, de ver-
enigingsprijs binnengesleept. 
Hierdoor konden de ouders en 
de begeleiding van H.B.C. te-
vreden huiswaarts. Foto’s van 
deze dag zijn te bekijken op 
www.hbctafeltennis.nl.

Geslaagd!
Heemstede - Op zaterdag 2 juni 
hebben in SportPlaza Heemste-
de  het Zwemdiploma A gehaald: 
Yordi Assendelft, Eline Beekhuis, 
Noeki Beliën, Chirine Benali, Mi-
la van den Berg,  Syb Bergsma, 
Kayla den Besten, Dylan Blom, 
Eline Booy, Samantha Bouwman, 

Quinten Dol, Elizanne van Dijk, 
Linn Dijkhuis, Job van Eek, Oby-
orah Franssen, Rayan el Hajaoui, 
Roemer van Hall, Anouk Huis-
man, Quinten Joziasse, Kitty Ke-
telaar, Dion Koopman, Roderick 
van der Laan, Eriya Lintelo, Adam 
el Makhloufi, Vinn Moerman, 
Emma Nathalia, Frederique Poot, 
Suryah Shaker, Sami Sidali, Ke-
vin Stam, Thomas Steen, Thomas 
Thiescheffer en Tijn Witteman.
Voor het zwemdiploma B slaag-
den: Maartje van Assema, Ri-
nath Asser, Lisanne Bon, Jan 
Booy, Julian van Brakel, Sem 
Burggraaf, Jonas Donsu, Thijs 
van Dorst, Dafne van Dijk, Da-
vid Driessen, Ilja van Geest, Jas-
mijn Hienkens, Julie Horsman, 
Evi Janse, Dean Kenselaar, San-
ne van Marrelo, Mari Meuleman, 
Lieve van der Neut, Floor Oost-
meijer, Jens Pas, Thijn Roozen, 
Tess Rotteveel, Merel Theuns, 
Charlotte Turien en Clair Zuur-
bier.
Het zwemdiploma C werd be-
haald door Anna-Fleur Bouw-
man, Mevan Shaker, Lodewijk 
van Thienen en Lishan Wagter.
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Historische Vereniging houdt jaarvergadering

Expositie buitenplaatsen in juni
Heemstede - De Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek hield vorige week haar 
jaarvergadering. De snelste jaar-
vergadering in 65 jaar met een 
voorzitter die geen terugblik wil-
de geven. ‘Dat doet u zelf maar!’ 
Trots een website tonend op het 
grote scherm met een geheel 
nieuw gezicht. Hier kunt u al-
les op vinden. Alle monumenten 
met foto en alle tijdschriften van-
af 1973 tot 2007. De site van de 
leden werkt bijna helemaal goed, 
over enkele weken perfect. Wel 
een vooruitblik met in 2013 een 
boek over Groenendaal dat in 
1913 aangekocht is door de ge-
meente. Vandaar! In 2014 komt 
er een canon van Heemstede en 
in 2015 een boek over de peri-
ode 1890-1940 waarin de grote 
uitbreiding onder burgemeester 
van Lennep werd gerealiseerd. 
De burgemeester van nu, Ma-
rianne Heeremans, had de eer 
de start in te luiden van het jaar 
van de buitenplaatsen. De His-
torische Vereniging, inmiddels 
65 jaar oud, heeft al een aardi-
ge geschiedenis achter de rug. 
Maar het vervolg blijft belofte-

vol, want u weet het de geschie-
denis wordt weliswaar achteruit 
begrepen, maar vooruit geleefd. 

Jaar van de buitenplaatsen
Hoe meer mensen weten en zien 
hoe interessant en mooi histo-
rische buitenplaatsen zijn, hoe 
meer draagkracht ontstaat voor 
het behoud en beheer. Dit wil de 
Historische Vereniging bereiken 
door het organiseren van tal van 
activiteiten rondom buitenplaat-
sen in 2012. Te beginnen met de-
ze avond. Want deze avond be-
vatte mooie activiteiten: de aan-
wezigen kregen een presentatie 
van de heer Dessing, zelf bewo-
ner van Huis te Manpad. Hij weet 
echt alles van de buitenplaatsen, 
en zeker ook van die in Heem-
stede. ‘Lustplaatsen’ waren de 
prachtige landhuizen met hun 
landgoederen voor de welge-
stelden uit de stad in de 17e/18e 
eeuw. De veelheid in Heemstede 
is bijzonder. Dat blijkt ook uit de 
tentoonstelling ‘Een aangename 
Lustplaats aan de Heerenweg’, 
die zij in maart heeft geopend 
in het Noord-Hollands Archief. 
Vanaf half juni is deze te bewon-

deren hier in de burgerzaal. Nog 
even geduld dus. Waar ze wel 
voor gezorgd hebben, is dat het 
pronkstuk van de tentoonstelling 
nu al hier in de hal ligt. De zes-
tien meter lange kaart uit de eer-
ste helft van de achttiende eeuw, 
gedrukt op een tapijt. U loopt 
langs het gehele traject van de 
Herenweg, vanaf Haarlem tot 
aan de grens met Bennebroek 
langs de buitenplaatsen. Met 
Huis te Manpad, dat een hoofd-
rol speelde in de film van leerlin-
gen van klas 4 op Hageveld, Jus-
tin de Deugd, Lennard Greonen-
dijk, Rik Schoon en Matthijs Ver-
mathen. Een interview met Re-
né Dessing, bewoner van Huis 
te Manpad, een dansend huis al 
rappend voorzien van commen-
taar, mooie plaatjes van de tuin 
en slangenmuur. 

Inleiding tot expositie
René Dessing, kunsthistoricus 
en initiatiefnemer en voorzitter 
van de Stichting Themajaar His-
torische Buitenplaatsen 2012, 
woont sinds enkele jaren met 
Wim Dröge in het Huis te Man-
pad. Met passie vertelt hij over 
550 buitenplaatsen in Neder-
land, waarvan nog 300 in par-
ticulier bezit. Ooit waren dat er 
6000. Hoe in de 16e, 17e eeuw, 
steden in de zomer half leeglie-
pen en men van eind april tot 
diep in oktober van het landle-
ven genoot. De stad was stil van 
fatsoenlijke mensen! Hij schetste 
hoe een boerderij een Hofstede 
werd, een herenkamer een land-
goed. Veelal gevestigd aan wa-
terwegen als de Vecht, Amstel 
en wat Heemstede betreft aan 
de Haarlemmermeer. Je zag tij-
dens de lange presentatie van 
René Dessing hoe de volle Bur-
gerzaal genoot van de vele schit-
terende dia`s en de uitleg. Een 
heerlijke avond over een rijke 
geschiedenis, waar we ons nog 
steeds rijk bij voelen. Een regel-
rechte aanrader om straks in ju-
ni de expositie in de Burgerzaal 
te gaan zien.
Ton van den Brink

Een volle burgerzaal luistert naar kunsthistoricus René Dessing

René Dessing had het boek `de Buitenplaats en het Nederlands Land-
schap` mee voor burgemeester Marianne Heeremans.

Geslaagde tentoonstelling 
in Bad Pyrmont
Heemstede/Bad Pyrmont – 
Onder de titel ‘Bruggen slaan’ 
had van 1 tot 3 juni een druk-
bezochte tentoonstelling plaats 
van 24 beeldende kunstenaars 
in Bad Pyrmont, een van de ju-
melagegemeenten van Heem-
stede. Deze expositie was inge-
richt in de ambiance van het in-
drukwekkende  Palmenhuis: één 
van de grootste oranjerieën in 
Europa, waar ’s winters palm-
bomen uit het kuurpark wor-
den geplaatst ter bescherming 
tegen de vorst. De deelnemen-
de kunstenaars waren afkom-
stig uit Bad Pyrmont en de jume-
lagegemeenten Heemstede, An-
zio (Italië) en Bad Freienwalde 
(gelegen in de voormalige DDR). 
Uit Heemstede waren afkomstig 
Heleen Koopmans (met schilde-
rijen collages) en Annette Vor-
derhake (borduurkunst), leden 
van de Haarlemse vereniging 

Kunst Zij Ons Doel. De Heem-
steedse Kring voor Internationa-
le Vriendschap (HKIV) was ver-
tegenwoordigd door Rinus en 
Ans Dinkelberg en Hans Krol. De 
tentoonstelling verdient een ver-
volg in Heemstede.

Van 28 tot 30 september van dit 
jaar zal een groep Heemstede-
naren de Illuminatie in Bad Py-
rmont bijwonen, een nieuw 
klank- en lichtspel. Deze maand 
zullen van 21 tot 24 juni onge-
veer 30 personen, waaronder 
wethouder Jur Botter, een be-
zoek brengen aan de andere ju-
melagegemeente van Heemste-
de: Royal Leamington Spa. Be-
langstellenden voor een uitwis-
seling met Duitsland of Engeland 
kunnen voor nadere informatie 
terecht bij de secretaris van de 
HKIV, telefoon 023-7370278 of 
via e-mail: astridvree@xs4all.nl.

Ochtend voor ouderen in 
feesttent op de Geitewei
Bennebroek - Op zaterdag 9 ju-
ni organiseert Welzijn Bloemen-
daal samen met de Bennebroek-
se ouderenorganisaties een ge-
zellige ochtend in de feesttent 
op de Geitewei van Bennebroek. 
Dankzij de grote belangstelling 
in de afgelopen jaren vormt het 
koffieconcert, voorheen senio-
renochtend, een jaarlijks terug-
kerend onderdeel tijdens de fes-
tiviteiten van de Feestweek. 
De organisatie verheugd zich 
ook weer op uw komst. 
Voor u gaat optreden het koor 
Harlem Nocturne uit Haarlem. 
U kent hen vast wel van het uit-
verkochte kerstoptreden afgelo-
pen december in het Trefpunt. 
Het ruim 60 leden tellende koor 
zingt bekende Nederlandsta-
lige en Engelstalige nummers. 
Het koor bestaat ruim 20 jaar 
en zingt vier- tot zevenstemmig. 
Het koor is onder leiding van di-
rigent Geert Bremer. Hij is afge-
studeerd aan het conservatori-
um voor orgel en piano en stelt 
speciale arrangementen samen 

voor Harlem Nocturne. Bekijk de 
website: www.harlemnocturne.nl 
De feesttent is op zaterdagoch-
tend vanaf 9.30 uur geopend en 
het programma duurt van 10.00 
tot 12.00 uur. U wordt ontvan-
gen met een kopje koffie of thee 
en in de pauze krijgt u nog een 
consumptie aangeboden. De or-
ganisatoren hopen dat u met uw 
vriend(inn)en van deze gezellige 
ochtend komt genieten. Indien 
het niet mogelijk is om zelf ver-
voer te regelen, dan kunt u con-
tact opnemen met Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek, 
023-5845300.
Donderdag 21 juni organiseert 
Welzijn Bloemendaal een thema-
ochtend “Rondje landje van de 
Boer”. Tijdens  een rondleiding 
kunt u het hele traject van grond 
tot mond meebeleven. Tijd: 10.00 
uur – 12.00 uur. Kosten 7,50 (in-
clusief kopje koffie/thee en wat 
lekkers). Locatie: Bloemendaal-
seweg 183, Overveen. Voor meer 
informatie en aanmelden 023-
5845300 of 5250366.

Keukenschort 
voor vader

Heemstede - Bij de Woens-
dagmiddagclub van Casca op 
woensdag 13 juni beschilderen 
de kinderen (5-10 jaar) een mooi 
keukenschort voor hun vader. 
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten per 
keer zijn: 3,50, een kaart voor 
10 keer kost 30 euro. Graag de 
kinderen per keer van tevoren 
telefonisch aanmelden: 023-548 
38 28. Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Film bij Casca
Heemstede - Op donderdag 14 
juni draait een Engelse drama-
film bij Casca op het grote 
scherm in de theaterzaal van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Een verhaal over machtsverhou-
dingen in de Engelse regering 
en de prijs die hiervoor betaald 
moest worden. Met Meryl Streep 
in een overtuigende hoofdrol. U 
kunt bellen naar 023-548 38 28 
(op werkdagen tussen 9 en 12 
uur) voor meer informatie over 
de titel en/of om te bespreken. 
Aanvang film 20.00 uur, entree 
5 euro. Het hele filmprogramma 
staat op www.casca.nl.
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Steigermeubels.com 
aan de Zandvoortselaan
Heemstede - In het winkelcen-
trum bij het station zit nu al weer 
twee maanden ‘steigermeubels.
com’, een speciaalzaak voor stei-
gerhouten meubelen. Tijd om 
eens te kijken wat daar gebeurt. 
Wij praten met Pim van der 
Schaft, de man achter dit bedrijf.
“Ik zit al ruim dertig jaar in het 
vak”, zegt Pim, die uit Loosdrecht 
komt. “Ik heb in de buurt van 
Utrecht al die tijd een bedrijf ge-
had dat meubels op maat maak-
te. In de jaren tachtig was dat 
voornamelijk blank eikenhout, 
maar daarna kwamen ook de 
andere houtsoorten in de mode: 
Kersen, noten en welke hout-
soort men maar wil hebben. Mijn 
persoonlijke voorkeur gaat uit 
naar een mooi stuk perenhout, 
maar het hangt natuurlijk ook 
sterk af wat voor meubel er van 
gemaakt wordt en in wat voor 
omgeving het wordt geplaatst.

Het maken van die luxere meu-
bels (voornamelijk eettafels, 
maar ook kasten, salontafels, 
stoelen, TV-meubels, sidetables) 
is nog steeds de belangrijkste 
activiteit van mijn bedrijf, maar 
aan het begin van het jaar zijn 
wij ook begonnen met het ma-
ken en leveren van meubels van 
steigerhout. Deze meubels heb-
ben een robuuste uitstraling en 
zijn met name geschikt voor de 
tuin en/of het terras. Maar ook 
voor de inrichting binnen zijn zij 
uitermate geschikt, ze hebben 
een “back to basics” uitstraling 
die in veel interieurs past. Denk 
hierbij ook aan kinder- of slaap-

kamers en met name ook win-
kelinrichtingen.”
Pim vervolgt: “Natuurlijk waren 
er al leveranciers van steiger-
houten meubels, maar als meu-
belmaker deed mij dat vaak pijn: 
een robuuste uitstraling moet 
niet hetzelfde zijn als een slordig 
in elkaar gezet meubel en/of een 
slechte afwerking. Ik dacht (en 
denk) dat ik dat beter kan. Van-
daar dat ik gestart ben met stei-
germeubels.com, een apart merk 
gericht op steigermeubelen.
Via internet bieden wij een ruime 
keuze van nog steeds op maat 
gemaakte steigerhouten meu-
bels, maar wij kwamen er al snel 
achter dat mensen de meubels 
toch eerst willen zien en voe-
len. Vandaar dat ik een show-
room heb geopend in de het 
voormalige kantoor van Wilde-
boer Makelaardij aan de Zand-
voortselaan 179. Een experiment 
dat leuk loopt. De eerste maand 
is al een periode van drie maan-
den geworden en wellicht ver-
lengen wij die nog een keer. Als 
dat door gaat, zal ik ook wat van 
mijn luxere meubels en de exclu-
sievere houtsoorten in de show-
room neerzetten.”

Loungesets
In de showroom/winkel heeft 
Pim de meest gangbare meubels 
van zijn collectie: eettafels, sa-
lontafels, kasten, bureaus, bank-
jes, bloembakken en mate name 
loungesets. Deze loungesets le-
veren in de tuin toch wel het ul-
tieme zomergevoel. 
Pim: “Onze meubels worden in 
nieuw of gebruikt steigerhout 
geleverd. Gebruikt hout ziet er 
meteen wat robuuster uit, maar 
nieuw hout dat buiten staat krijgt 
deze uitstaling ook wel na een 
tijdje. Naar wens kan het hout 
ook afgewerkt worden met een 
beits of een white/grey wash, 
maar de meeste mensen kiezen 
toch voor onbewerkt hout. Uiter-
aard maken comfortabele kus-
sens het geheel af.”

EK actie
Pim geeft ook aan dat aan de ac-
tiviteiten rond de EK gedacht is. 
“Wij hebben een hele leuke sta-
tafel die met zink bekleed is. Dat 
is toch eigenlijk wel een must 
voor als je met vrienden in je tuin 
naar het voetballen kijkt. Die kan 
ik tijdens de EK periode voor 350 
euro aanbieden”
Hoe zit het met de levertijd? Pim: 
“Dat is het voordeel van produc-
tie in Nederland: ons maatwerk 
wordt standaard in twee weken 
geleverd, maar als er iemand 
echt haast heeft, is er meestal 
wel wat te regelen”.
Voor wie interesse heeft: Zand-
voortselaan 179. Pim zit daar van 
donderdag tot en met zaterdag 
van 10 uur ’s morgens tot  5 uur 
’s middags. Hij is op alle werkda-
gen te bereiken op 035 711 0398 
en natuurlijk op steigermeubels.
com. 

Viert u dit jaar de zomer 
met uw nieuwe partner?

Regio - De zomer komt er weer 
aan: volle terrassen, barbecues, 
strandwandelingen en lek-
ker lange warme zomeravon-
den. Maar natuurlijk ook: va-
kantie! Voor veel mensen is de 
zomer hét seizoen van het jaar. 
Ze kijken er maanden van tevo-
ren al reikhalzend naar uit. Ie-
dereen maakt plannen en heeft 
het over verre reizen, strandva-
kanties en lekker eropuit met 
de caravan. Maar wat als u nie-
mand heeft om mee op vakan-
tie te gaan? Als u alleen bent 
en geen partner heeft om al de-
ze fijne dingen mee te delen?

Mensen die niet alleen wil-
len zijn tijdens de zomer kun-
nen terecht bij relatiebemid-
delingsbureau Mens & Relatie, 
hét bemiddelingsbureau voor 
persoonlijke relatiebemidde-
ling. Zij staan voor persoonlij-
ke, discrete en succesvolle re-
latiebemiddeling. Natuurlijk is 
het belangrijk dat als u een leu-
ke partner wilt vinden om de 
zomer mee door te brengen, 
u niet pas in de zomermaan-
den op zoek gaat. Als u zich dit 
voorjaar aanmeldt is de kans 
groot dat u nog voor de zomer 
die ene leuke man of vrouw 
hebt gevonden waarmee u va-
kantieplannen kunt maken. El-
len Lok, consulente voor regio 
Haarlem, vertelt: “Je merkt dat 
de mensen steeds realistischer 
worden. Als je graag de zomer 
wilt doorbrengen met een part-
ner, moet je je niet pas in au-
gustus inschrijven, maar moet 
je toch wel iets eerder komen! 
Gelukkig beseft men dat ook, 
want als je je eerder aanmeldt 
wordt de kans dat je vóór de 
zomer een partner gevonden 
hebt groter.”
Mag Ellen ook voor u op zoek 
gaan naar uw droompartner? 
U kunt haar bereiken op 023-
5478584. Op www.mens-en-re-
latie.nl vindt u meer informatie 
over de visie en werkwijze.

50 Jaar bij één werkgever
Bennebroek – Ze zijn er nog, 
mensen die 50 jaar bij één baas 
werken. De heer Van Bakel is 
zo’n standvastig persoon. Hoe-

wel hij zelf ‘de baas’ was van fiet-
senwinkel Profile Van Bakel. Een 
aantal jaren geleden, zo laat zijn 
dochter Sabine weten,  verkocht 

hij de zaak maar bleef er werken. 
Afgelopen zaterdag is Van Bakel 
in het zonnetje gezet. “Wij vinden 
het een enorme prestatie”, aldus 
de familie Van Bakel, die de jubi-
laris verraste met slingers, taart, 
bloemen en een fotoboek.
Volgende maand wordt hem ook 
nog een dagje uit aangeboden 
en nu dus de foto in de Heem-
steder! Gefeliciteerd namens de 
redactie.



pagina 14 6 juni 2012

Asbest op Icarus basisschool
Heemstede - Uit een asbest-
inventarisatie, vorige week uit-
gevoerd op de Icarus basis-
school, is gebleken dat er as-
best op de school aan de 
Kerklaan aangetroffen is. Ou-
ders van schoolgaande kinde-
ren zijn hierover geïnformeerd. 
Maandag jl was er tevens een 
informatieavond bij Casca de 
Luifel.
De Rijksoverheid heeft alle 
scholen in Nederland opgeroe-
pen om vóór 1 juli 2012 te la-
ten onderzoeken of er asbest 
aanwezig is in de schoolge-
bouwen. Bij de Icarus blijkt as-
best in de beschotting waar de 
trappen van de entresol (tus-
senverdieping) aan vast zitten, 
zodat de kinderen er over heen 
konden klimmen. Daardoor is 
het licht beschadigd geraakt. 
De entresol/verhoging  is di-
rect buiten gebruik gesteld en 
vrijdag jl. is het lokaal afgeslo-
ten voor gebruik.
Tijdens eerdere risico-inven-

tarisaties en inspectie is nooit 
geconstateerd dat hier sprake 
was van asbesthoudend ma-
teriaal.
In diverse lokalen bevindt zich 
asbest, waarbij het gaat het om 
hecht gebonden asbest in de 
vensterbanken, maar door de 
samenstelling van het materi-
aal kunnen hieruit geen vezels 
vrijkomen.
Na overleg met diverse betrok-
kenen (gemeente, GGD, Les 
Petits, Bouwkundig adviesbu-
reau Certijn en de schooldirec-
tie) is besloten per direct een 
asbestsanering uit te voeren in 
de multifunctionele ruimte. Dit 
betekent dat de beschotting bij 
de entresol verwijderd zal wor-
den en dat het lokaal gerei-
nigd zal worden. Dit gebeurt 
door een officieel bedrijf, waar-
bij ‘de mannen in witte pakken’ 
rond de school aanwezig zul-
len zijn. Op donderdag 31 mei 
is begonnen met asbestverwij-
dering.

Knappe koppen in Heemstede
Heemstede - De twaalf beste 
profielwerkstukken van leerlin-
gen uit 6 vwo worden op 12 juni 
beloond met de KNAW Onder-
wijsprijs. Werkstukken over on-
der andere een betere dienstre-
geling van het treinverkeer, pla-
cebopillen tegen menstruatie-
pijn en het effect van filosoferen 
op kinderen vallen dit jaar in de 
prijzen.
Ook in Heemstede vallen prijzen. 
Maarliefst vier leerlingen van het 
Hageveld College behoren tot de 
prijswinnaars. Ingeborg Dijkstra 
en Christina Maat wonnen met 
hun profielwerkstuk over Nano-
technologie. Mark Kouwenhoven 
en Tjalling Haije waren succes-
vol met hun profielwerkstuk over 
supergeleiding.
De winnende leerlingen ontvan-
gen een studiebeurs van 1500 
euro, bestemd voor hun eerste 

collegejaar. Voor de begeleiden-
de docenten heeft de KNAW een 
gezamenlijk cultureel weekend 
in Europa in petto en de scho-
len ontvangen een plaquette als 
prijs. De feestelijke prijsuitrei-
king vindt plaats op dinsdagmid-
dag 12 juni 2012 in het Trippen-
huis van de KNAW in Amster-
dam.

Dit jaar ontving de KNAW 428 
inzendingen van 189 scholen. 
Een grote hoeveelheid aan ‘we-
tenschap bedrijven’: omgere-
kend naar aantal uren zou één 
wetenschapper er 33 jaar full-
time mee bezig zijn. De jury van 
zestien topwetenschappers was 
onder de indruk van de kwali-
teit en diversiteit van deze pro-
fielwerkstukken. Zij selecteer-
den drie winnende werkstukken 
per profiel.

Niet schrappen van podiumaanbod 
Oude Slot/Oude Kerk

Sinds vijf jaar ben ik voorzitter 
van de Stichting Podiumpro-
grammering Heemstede. 
In de eerste jaren viel de podi-
umprogrammering in het Oude 
Slot/Oude Kerk onder mijn ver-
antwoordelijkheid. In die peri-
ode zag ik dat Casca in zwaar 
weer zat vanwege de negatie-
ve exploitatie van Theater de 
Luifel.
Met toenmalig wethouder Sjaak 
Struijf en tijdens mijn contacten 
met de fracties heb ik gespro-
ken over de waarde van de cul-
tuur in Heemstede, zowel in het 
Oude Slot/Oude Kerk, alsook in 
Theater de Luifel.
In het vervolg daarop heb ik 
samen met Henk Engel vanuit 
Theater de Luifel, Herman Lan-
deweerd vanuit Podium Ou-
de Slot en Ad van Amerongen 
van de Heemsteedse Kunst-
kring,  gesprekken gehad met 
de wethouder. Toen is het plan 
opgevat om voor de Gemeen-
te Heemstede een nota op te 
stellen over de podiumkunst in 
Heemstede. De gemeenteraad 
heeft deze nota ‘Open doek 
voor de podiumkunst in Heem-

stede’ d.d. januari 2010 met de 
daarop gevolgde de nota ‘Proe-
ve van een meerjarig bedrijfs-
plan voor de podiumkunst in 
Heemstede’ d.d. oktober 2010  
aangenomen.  Hierdoor is toen 
mede dankzij de bijdrage van-
uit het Podium Oude Slot het 
voortbestaan van Theater de 
Luifel zeker gesteld.
Dat nu vanuit college van Bur-
gemeester en Wethouders het 
voorstel gedaan wordt om het 
podiumaanbod in het Oude Slot 
en de Oude Kerk te schrappen, 
betekent voor mij dat ik na de 
voorgenomen beëindiging van 
mijn voorzitterschap, ook geen 
bestuurslid van de SPH zal zijn. 
Ik voel me niet thuis in een  po-
litiek-bestuurlijke omgeving 
waarin in een viertal zinnen (zie 
pag. 63 van de kadernota 2012) 
alles wat in meer dan dertig jaar 
in het Oude Slot en de Oude 
Kerk is opgebouwd, wordt af-
gebroken.
Ik spreek de hoop uit dat u het 
collegevoorstel niet zult over-
nemen.  
Hans J.M. Levelt, Aerden-
hout.

INGEZONDEN

Jonge mensen 
voor de radio 

gezocht
Heemstede - Internetradio is 
niet meer weg te denken uit 
de huidige samenleving. Het 
feit dat mensen waar ook ter 
wereld lokale (internet) radio-
stations kunnen ontvangen 
maakt het mogelijk om tijdens 
de vakantie of als je in het bui-
tenland woont of werkt toch 
betrokken te blijven bij het 
wel en wee van de vertrouw-
de omgeving.
Een groep enthousiaste en er-
varen mensen start met In-
ternetradio vanuit Heemstede 
en gericht op de Heemsteed-
se gemeenschap. Er worden 
nog medewerkers gezocht die 
het leuk vinden radioprogram-
ma’s te maken. Ben je jong en 
kan je naast je school en an-
dere activiteiten ruimte vinden 
om een paar uur per week be-
zig te zijn met nieuws, achter-
gronden, interviews en mu-
ziek meld je dan aan. Erva-
ring is niet vereist. Voor bege-
leiding wordt gezorgd. Het ligt 
in de bedoeling om na de zo-
mer van start te gaan. Belang-
stelling? Stuur een berichtje 
naar jitprom@xs4all.nl of bel 
06-51875226. 

Nieuwe supermarktmanager 
AH Blekersvaartweg
Heemstede –  De Albert Heijn-
vestiging aan de Blekersvaart-
weg 57 heeft een nieuwe su-
permarktmanager. Het is Breg-
je Maes. Zij en haar team me-
dewerkers dragen zorg voor op-

timaal winkelplezier en een  uit-
stekende service.

Voor suggesties kan altijd een 
beroep worden gedaan op het 
managementteam. 

Helden Race 2012
Heemstede - Op 8 juli a.s. zal 
Manon Bonnier weer deelne-
men aan de Helden Race 2012, 
maar dit jaar als teamlid van 
Hunters Angels Fight Cancer. 
Team Hunters Angels doet mee 
aan de Helden Race ter nage-
dachtenis van Marloes de Ja-
ger één van de beste vriendin-
netjes Manon. Hunters Angels 
is een team dat bestaat uit de 
partner, vriendinnetjes, fami-
lie en collega’s van Marloes. 
Marloes is afgelopen 12 febru-
ari op 31 jarige leeftijd na een 
heel bizar kort en zeer heftig 
ziektebed overleden aan Lym-
feklierkanker.
Op 10 juli 2011 liep Manon 
Bonnier, één van de teamle-
den van Hunters Angels, in 
haar eentje mee met de Helden 
Race. Toen ook al voor Fight 
Cancer, ze droeg deze Race 
op aan haar moeder die zij op 
10 jarige leeftijd heeft verloren 
aan kanker en aan haar beste 
vriendje die een half jaar later 
overleed aan leukemie. Manon 
heeft vorig jaar in haar eentje al 
ruim 1.300,- euro opgehaald en 
Marloes was één van haar do-
nateurs.
Marloes vond de Helden Race 
zo’n mooi evenement dat zij zelf 
ook de hardloopschoenen heeft 
aangetrokken om de komende 

editie sowieso samen met Ma-
non te gaan lopen. Op 25 sep-
tember 2011 liepen Manon en 
Marloes nog samen de Zilveren 
Kruis Achmea Loop in Haar-
lem, maar 3 weken later werd 
Marloes ziek. Het is helaas niet 
mogelijk om de Heldenrace ko-
mend jaar samen te lopen en 
daarom hebben we besloten 
om speciaal voor Marloes, de 
Helden Race te gaan lopen met 
als doel tenminste 10.000 euro 
in te zamelen voor Fight Can-
cer. Op dit moment hebben wij 
al ruim 8.000,- euro ingezameld 
en kunnen dus zeker nog wat 
steun gebruiken. Via http://hel-
denraceamsterdam2012.alva-
rum.net/manonbonnier1 kan je 
meer lezen over de actie of Ma-
non steunen haar persoonlijke 
doel van tenminste 1.250,- eu-
ro te halen. 

Fight cancer is onderdeel van 
KWF Kankerbestrijding werft 
fondsen voor kankeronder-
zoek, voorlichting en patiënten-
ondersteuning. Op dit moment 
krijgt een op de drie mensen in 
Nederland kanker. Dit zijn 10 
mensen per uur. Daarom moet 
er snel meer onderzoek komen 
om kennis te verkrijgen die no-
dig is om het risico op kanker 
te beperken. 

Marloes (links) en Manon.

Heemstede - Eén keer per jaar 
wordt twee weken lang een wijk 
in het zonnetje gezet tijdens 
‘Kijk in de Wijk’. Dit jaar is dit de 
Blekersvaart en omstreken. Hier 
kunt u maandag 11 juni een 
historische wandeling maken.  
Leuk om bijzondere feiten en 
interessante weetjes te horen uit 
de geschiedenis van deze wijk.  
Remmert Pels vertelt u er alles 
over. Verzamelen maandag 11 
juni om 19:00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Er zijn geen kosten aan deze 
wandeling verbonden. Wel van 
tevoren opgeven, dit kan telefo-
nisch bij de receptie van Casca 
de Luifel, op werkdagen van 9-12 
uur, telefoon: 023-5483828.

Historische 
wandeling 

Blekersvaart

Oecumenische 
tentdienst

Bennebroek - De Hervormde 
Gemeente Bennebroek en de 
protestante gemeente Het Tref-
punt organiseren zondag 10 ju-
ni om 10.00 uur een speciale 
Oecumenische tentdienst op het 
evenemententerrein aan de Ben-
nebroekerlaan. Voorgangers zijn 
ds. J. Nak, pastor R. Verhaegh, 
Pastor A. Dekker en ds. W.M. 
Schinkelshoek.
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Regio - Modelfotograaf Peter 
Mantel uit Heemstede werd ge-
inspireerd door de jaren 20 en 30 
van de vorige eeuw. Samen met 
modellen Evelien en Marleen 
herschiep hij de sfeer van die 
tijd. Een selectie van de gemaak-
te foto’s is te zien op zondag 1 
en 8 juli in het kerkje De Stom-
pe Toren te Spaarnwoude, dat op 
die beide dagen is geopend van 
12:00 tot 16:30 uur. Op 1 juli is 
er ’s middags tevens een concert 
door jong talent van het Conser-
vatorium Amsterdam.
Peter Mantel is lid van de Foto-
groep Haarlem en is gespeciali-
seerd in modelfotografie. Vol en-
thousiasme vertelt hij over zijn 
werk: “Waarom is modelfoto-
grafie mijn passie? Het lichaam 
van de mens - en in het bijzon-
der de vrouw - is van een groot-
se schoonheid, zowel door de 
communicatie via gezichtsuit-
drukking en lichaamstaal als 
door haar lichaamsvormen en 
houdingen. Geen enkel model 
is gelijk aan een ander model, 
elk mens is uniek. Het in verstil-
de beelden vastleggen van spre-
kende, wezenseigen gestalten 
en momenten is een enorme uit-
daging. Modelfotografie is een 
zich telkens weer in een andere 
vorm herhalend avontuur.”

Marleen: “Peter kwam met het 
idee dat hij het leuk zou vin-
den om een fotoshoot te doen 
in de stijl van de jaren 20-30. 
Na de nodige research over de-
ze tijd zijn wij op zoek gegaan 
naar kleding en accessoires. 
Op de dag van de shoot heb-
ben we drie locaties bezocht: het 
NZH Vervoer Museum in Haar-
lem, de tuin van de Hartekamp 
en het Den Hartogh Ford mu-
seum in Hillegom. Op alle loca-
ties zijn we hartelijk ontvangen 
en hebben we mooie resultaten 
gemaakt. Het haar, de make-up, 
de kleding en de omgeving heb-
ben ervoor gezorgd dat de sfeer 
van de jaren 20-30 goed naar vo-
ren is gekomen en dat de resul-
taten mooier zijn geworden dan 
we hadden gedacht!”
Evelien: “We hebben erg geno-
ten van de dag! De samenwer-
king was weer top en samen met 
Peter zijn we erg blij met het re-
sultaat. We vinden het dan ook 
een eer dat deze thema-shoot 
veel aandacht heeft gekregen, 
via fotoblad ZOOM en op de ex-
positie van de Fotogroep Haar-
lem in mei van dit jaar in Biblio-
theek Centrum in Haarlem.”
Meer informatie via:
www.mantel-web.nl en peter@
mantel-web.nl.

Verhalenfestival
Regio - Op 9 juni  vindt het 
Verhalenfestival Kennemer-
land weer plaats. Zaterdag-
middag van 13.00 tot 16.00 
uur bent u van harte welkom 
in de Stadsbibliotheek Haar-
lem en in zeven deelnemende 
hofjes.  Op deze sfeervolle lo-
caties laten ervaren vertellers 
u hun mooiste verhalen ho-
ren. Deze optredens worden  
afgewisseld met levende mu-
ziek. Per locatie start er elk 
heel uur een nieuwe voorstel-
ling. Op zaterdagavond van 
20.30 tot 22.30 wordt het Ver-
halenfestival voortgezet  in de 
Ruïne van Brederode te Sant-
poort-Zuid. Ook op deze bij-
zondere locatie kunt u genie-
ten van verhalen met muzika-
le omlijsting.
Meer informatie vindt u op 
www.vertelkunsthaarlem.nl.

Concert ‘Nederland-Italië’ door 
Kamerkoor Doulce Memoire
Regio - Kamerkoor Doulce Me-
moire uit Haarlem bestaat 40 
jaar. Dat vieren zij met een veel-
zijdig jubileumconcert met koor-
muziek van louter  Nederland-
se componisten! Drie thema’s 
staan centraal. In lijn met de ti-
tel zingen ze Italiaanse madri-
galen van Sweelinck, Tollius, 
van der Ameyden, de Haarlem-
mer Padbrué en Andriessen. Als 
overgang naar het volgende the-
ma zingen ze Italiaans Lied van 
de eveneens Haarlemse compo-
nist Albert de Klerk. Het twee-
de thema is jubileren. Ze zingen 
het lied Doulce Memoire dat zo-
wel de Klerk als Kox hebben ge-
componeerd voor het 15 jarig ju-
bileum van het koor. Ook Swee-
linck jubileert dit jaar. Als laat-
ste staat meerkorigheid centraal 
bij Tollius en vooral in de span-

nende meesterwerken Harmo-
ny of the Spheres van Franssens 
en Motet voor een Kardinaal van 
Manneke.

De try-out van dit concert werd 
zeer enthousiast ontvangen tij-
dens de jubileumkoorreis naar 
Italië van begin mei. Mis het dus 
niet en kom luisteren! Kamerkoor 
Doulce Memoire voert het con-
cert uit op zaterdag 9 juni, 15.00 
uur in de Nieuwekerk, Nieuwe-
kerksplein, Haarlem en op zon-
dag 10 juni om 15.00 uur in de 
OLV Kerk Onbevlekt Ontvangen, 
Korte Zijlweg 7, Overveen.
Kaarten à 12 euro zijn verkrijg-
baar in de voorverkoop via de le-
den of voor 14 eur te bestellen 
via www.doulcememoire.nl of 
aan de kassa een half uur voor 
aanvang van het concert.

Muzikale avonturentocht 
met ‘Windstreken’
Regio - Vrijdagavond 8 juni staat 
ensemble Windstreken, een van 
de opmerkelijkste formaties van 
Nederland, op het podium van 
het Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122.
Windstreken neemt je mee op 
een muzikale avonturentocht. 
Het ensemble speelt composities 
en improvisaties van de groeps-
leden aangevuld met werk van 
de getalenteerde jonge compo-

nist Leonard Evers. Voor dit op-
treden heeft hij ook een aantal 
bewerkingen van laat middel-
eeuwse muziek gemaakt. 
Het concert begint om 20.30, uur, 
de zaal gaat om 20.00 uur open. 
Toegang is 10 euro. Kaarten zijn 
telefonisch te bestellen op 023 - 
5423540, via info@mondiaalcen-
trumhaarlem.nl, of op de avond 
zelf aan de deur (Lange Heren-
vest 122) te koop.

Foto: Ken Vos

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 10 juni is pas-
tor mw. A. Hoekman om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het Exoduskoor 
uit Hillegom. Het is een avond-
maalviering.

Diensten in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoe-
ve leidt ds Hetty van Galen zon-
dag 10 juni de viering om 15.00 
uur. Het koor United uit Uithoorn 
verleent medewerking aan deze 
dienst. U vindt De Rank aan de 
Spieringweg 101 in Cruquius

Herleefd verleden
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Vrijwilligers gezocht voor 
kerkwinkel Haarlem
Regio - De Grote of St. Bavokerk 
is op zoek naar vrijwilligers voor 
de kerkwinkel. De winkel van 
de St.- Bavokerk in stadshartje 
Haarlem maakt deel uit van het 
dynamisch grote  geheel dat de 
Protestantse Gemeente Haar-
lem heet. De Kerkwinkel vormt 
een open deur voor toeristen die 
de kerk komen bezoeken. Maar 
niet alleen de toeristen komen 
hier binnen. In de kerk gebeurt 
nogal wat! Veel wordt er geor-
ganiseerd. Van orgelconcerten, 
tekenochtenden voor studen-
ten tot spraakmakende, goed-

bezochte tentoonstellingen en 
evenementen. Er wordt gemu-
siceerd door musici van allerlei 
pluimage en er wordt geoefend 
en gespeeld op het orgel. Kort-
om, een drukte van belang. De 
toegang tot de kerk is de win-
kel. En daarvan bent u het visi-
tekaartje. 
Meer informatie over een vrijwil-
ligersfunctie in de kerkwinkel via 
Hanneke Raaijman of Tony Jan-
sen, beiden bereikbaar onder 
nummer 023 – 5532040 van het 
Kerkelijk Bureau van de Grote of 
St. Bavokerk te Haarlem.

Plaatsing viaducten over 
de A4 bij Hoofddorp
Regio - De provincie Noord-
Holland legt samen met Rijkswa-
terstaat en de gemeente Haar-
lemmermeer twee nieuwe aan-
sluitingen aan op de A4. Een on-
derdeel van deze aansluitingen 
zijn de nieuwe viaducten over de 
A4. In het weekend van 1 en 2 
juni worden de liggers van het 
nieuwe viaduct ten noorden van 
de Bennebroekerweg geplaatst. 
Verkeer over de A4 (in beide 
richtingen) moet rekening hou-
den met wegversmallingen en 
een snelheidsbeperking gedu-
rende de werkzaamheden. 

De werkzaamheden starten om 

20.00 uur en duren tot 07.00 
uur. De rijbaan van de A4 rich-
ting Amsterdam wordt afgeslo-
ten voor al het verkeer. Het ver-
keer richting Amsterdam wordt 
over twee rijstroken aan de 
westkant (rijbaan richting Den 
Haag) geleid. Hierdoor heeft het 
verkeer tijdens de werkzaamhe-
den in beide richtingen 2 rijstro-
ken beschikbaar. Voor het ver-
keer geldt bij deze wegversmal-
ling een snelheidsbeperking van 
70 kilometer per uur. Mochten 
de werkzaamheden in de ge-
noemde nacht uitlopen, dan vin-
den de werkzaamheden plaats in 
het weeken van 8/9 juni.

Ernstige 
aanrijding:  

Haarlemmer 
overleden

Regio - Zondagavond even 
na 19.30 uur kwam bij de poli-
tie een melding binnen van een 
zware aanrijding op de Duinlust-
weg in Overveen. Een auto met 
twee inzittenden bleek tegen 
een boom aangereden te zijn. 
De politie, brandweer en ambu-
lance en een traumaheli zijn ter 
plaatse gekomen. De vermoede-
lijke bestuurder van de auto, een 
20-jarige Haarlemmer, bleek he-
laas te zijn overleden. De andere 
inzittende, eveneens een 20-jari-
ge Haarlemmer, is met ernstige 
verwondingen naar een zieken-
huis overgebracht. De afdeling 
Verkeersondersteuning heeft 
een onderzoek ingesteld naar de 
toedracht van deze aanrijding. 
De Duinlustweg is aan de kant 
van de Bentveldweg zondag-
avond enige tijd afgesloten ge-
weest voor het verkeer.

Lezingen
Maand van het Spannende 
Boek in de Bibliotheek
Regio - De Maand van het 
Spannende Boek 2012 vindt 
plaats van vrijdag 1 tot en met 
zaterdag 30 juni. Het thema van 
de maand is ‘Het kwaad in jezelf 
– waar ligt jouw grens?’. Op vrij-
dag 15 juni vindt een ontmoeting 
plaats met schrijver Peter Römer 
en op vrijdag 29 juni vertelt pa-
tholoog-anatoom Frank van de 
Goot (foto) over zijn werkzaam-
heden. Zowel de schrijversont-
moeting als de lezing worden in 
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem gehouden, 
van 20:00 – 22:00 uur. De toe-
gangsprijs voor ieder van de ac-
tiviteiten bedraagt voor leden 5 
euro, niet-leden betalen 7,50.

De Bibliotheek heeft ruim 20.000 
spannende boeken voor een 
breed lezerspubliek. Spannende 
boeken zijn populair, vooral in de 
zomermaanden. De Bibliotheek 
tracteert (nieuwe) leden daarom 
op de Thrillerglossy, een inspira-

tiegids vol (lees)tips om er een 
spannende, zinderende boeken-
zomer van te maken. Ook ligt er 
een gratis Psy -3 D bril als boe-
kenlegger klaar.
Nieuwe leden van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken krijgen in 
Juni – Maand van het Spannen-

de Boek 20 procent korting op 
een jaarabonnement. Aanmel-
den kan digitaal via www.bibli-
otheekactie.nl of bij één van de 
vestigingen van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken.
Reserveren voor de schrijvers-
ontmoeting met Peter Römer en 
de lezing van patholoog-ana-
toom Frank van de Goot: 023-
5115300.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklhaarlem.nl.

Lezing over Europees Vreemdelingenbeleid
Regio - Het Humanistisch Ver-
bond afdeling Haarlemmerland 
organiseert op 9 juni om 15.00 
uur in De Vereeniging, Zijlweg 
1 in Haarlem, een lezing over 
het Europees vreemdelingenbe-
leid. De fi losofe dr. Nanda Oude-
jans houdt een lezing met als ti-
tel: Vreemdelingen – Europa als 
moreel probleem. De komst van 
vreemdelingen wekt vaak onrust 
en onbehagen.
De Europese Unie probeert de 

toestroom van vooral illegale im-
migranten tegen te gaan. Dat 
lukt niet erg en in die zin is het 
een actueel politiek probleem. 
Het is echter ook een moreel 
probleem. Sinds de jaren ne-
gentig hebben zo’n 15.000 immi-
granten de dood gevonden aan 
de grenzen van Europa.
De vraag is wie daarvoor ver-
antwoordelijk is en dat is 
niet erg duidelijk. Het gaat 
in elk geval ook om onze

eigen waardigheid en zelfres-
pect en daarover gaat de lezing.
Nanda Oudejans (1978) stu-
deerde fi losofi e aan de Universi-
teit van Tilburg en promoveerde 
daar in september 2011. De ti-
tel van haar proefschrift is: ‘Asy-
lum. A Philosophical Inquiry in-
to the International Protection of 
Refugees’. Zij is thans werkzaam 
bij de afdeling Rechtsheorie van 
de faculteit rechten van de Vrije 
Universiteit.

Mijlpalen voor Museum De Cruquius
Regio - Op 4 juni is het precies 
tien jaar geleden dat het gemaal 
De Cruquius weer in beweging 
kwam. Dankzij de jarenlange in-
zet van een groep deskundige 
vrijwilligers kon kroonprins Wil-
lem-Alexander in 2002 het ge-
maal opnieuw in werking stellen. 
In plaats van stoom werd een 
vrijwel onzichtbaar hydraulisch 
systeem gebouwd om machine 
en balansarmen aan te drijven 
en zo het verleden te doen her-
leven.Zo  kan nu nog dagelijks 
gedemonstreerd worden hoe 
het gemaal ruim 160 jaar gele-
den bijdroeg aan de droogma-
king  van het Haarlemmermeer. 
Er zijn sinds de heringebruikstel-
ling  175.000 slagen van de ma-
chine geregistreerd. Ook is het in 
2012 een eeuw geleden dat De 
Cruquius reservegemaal werd.
Het museum is voor een belang-

rijk deel afhankelijk van de fi nan-
ciële bijdragen van donateurs, 
vrienden en sponsors. Daarom 
is het stichtingsbestuur zeer in-
genomen met de Bloeiende Le-
denbankactie van Rabobank re-
gio Schiphol. De Cruquius is één 
van de geselecteerde stichtin-
gen waarop tot 8 juni gestemd 
kan worden voor een bijdrage uit 
het Rabobank Coöperatiefonds. 
Iedere stem levert 25 euro op: 
een mooi cadeau bij deze mijl-
palen van een bijzonder monu-
ment, dat dankzij de betrokken-
heid van 120 enthousiaste vrij-
willigers toegankelijk kan blijven.
Stoomgemaal De Cruquius uit 
1849 is een industrieel monu-
ment van wereldformaat. Het 
vormt het technisch hoogtepunt 
van het stoomtijdperk in Ne-
derland en is een ankerpunt in 
de Europese Route van het In-

dustrieel Erfgoed.  Samen met 
de stoomgemalen Leeghwater 
en Lijnden pompte de Cruqui-
us van 1849 tot 1852 het Haar-
lemmermeer leeg en hield daar-
na de ontstane polder droog 
tot 1912. De Cruquius werd re-
servegemaal en is op 10 juni 
1933 met een ceremoniële laat-
ste pompslag buiten bedrijf ge-
steld. Op het nippertje ontsnap-
te dit unieke gebouw aan de 
sloop en werd het een museum 
dat jaarlijks ruim 20.000 bezoe-
kers uit de hele wereld trekt, die 
zich graag laten informeren over 
de “deltawerken” van de negen-
tiende eeuw.

Het museum is de hele zomer 
dagelijks geopend op werkda-
gen van 10.00 tot 17.00 uur en in 
de weekends van 11.00 tot 17.00 
uur. www.museumdecruquius.nl. 

Verkeer over de A4 (in beide 
richtingen) moet rekening hou-
den met wegversmallingen en 

Op zoek naar 
vogels

Regio - De landgoederen Ley-
duin, Oud Woestduin en Vin-
kenduin bestaan al honderden 
jaren. Veel vogelsoorten voe-
len zich prettig in de hoge, ou-
de bomen die er groeien. U kunt 
dat met boswachter Ron Dam op 
zondag 3 juni van 10.00 tot 11.30 
uur zelf ervaren.
Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in. U kunt ook bellen 
met 088-0064455. De kosten be-
dragen 6,50, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland beta-
len 3,50 en kinderen tot 12 jaar 
3,50 , van Beschermers 2,50.
Volg de Leidsevaartweg en neem 
de afslag over het spoor. Verza-
melen op het parkeerterrein van 
Leyduin aan de Manpadslaan 1, 
2114 BJ Vogelenzang.

De buizerd is een roofvogel die 
op de landgoederen veel voor-
komt. (foto: Wil Doorn-Meijne).
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Achjee… het EK voetbal 
staat voor de deur. Op 8 ju-
ni barst het voetbalspekta-
kel voor de beste Europe-
se teams los. Voor de één 
een evenement waar naar-
toe wordt geleefd; de an-
der haalt er zijn schouders 
over op. Liefhebber of juist 
helemaal niet: ontkomen 
doe je er niet aan. Zeker 
niet wanneer je het Wilhel-
minaplein passeert: vrolijk 
fl adderen de oranje vlagge-
tjes over het plein. Verder is 
in Heemstede nog niet veel 
EK-versiering gesignaleerd. 
Als je goed kijkt zijn er wel 
andere oranje objecten in 
het straatbeeld te vinden. 
Kijk maar!
Heeft u wel plezier in de
hele EK-happening? Stuur 
dan een leuke Oranjefoto 
op naar redactie@heemste-
der.nl.  Wie weet komt u op 
de voorpagina!Oranjegevoel in

Heemstede
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400 kilometer roeien 
voor voedselbanken

Regio - Zeven vriendinnen 
van de Haarlemse roeivereni-
ging Het Spaarne roeien in au-
gustus in één week 400 kilo-
meter op de Donau voor voed-
selbanken. Met hun team ‘Fri-
day On My Mind’ nemen zij 
deel aan de unieke sponsor-
roeitocht Row4Rights van We-
nen naar Boedapest. De tocht 
werd vorig jaar voor het eerst 
georganiseerd en was zo’n 
succes dat besloten is hem dit 
jaar opnieuw te houden.
De zeven roeisters zijn inmid-
dels flink aan het trainen. Twee 
of drie keer per week roeien zij 
door het centrum van Haar-
lem en komen dan via Spaarn-
dam en Vijfhuizen weer te-
rug bij hun clubhuis in Heem-
stede. Maar naast de stevige 
sportieve uitdaging is het voor 
hen zeker net zo belangrijk om 
een flinke steen bij te dragen 
aan het gemeenschappelijke 
doel van Row4Rights. Dit jaar 
is dat het Europian Anti-Pover-
ty Network (EAPN), een orga-
nisatie die opkomt voor men-

sen die in armoede leven. Het 
EAPN heeft projecten in Slo-
wakije en Hongarije, de landen 
waar in augustus geroeid zal 
gaan worden. De opbrengst 
gaat naar de voedselbanken 
daar en deels ook naar voed-
selbanken in Nederland. 
Het streven van het team ‘Fri-
day On My Mind’ is om mini-
maal 8000 euro in te zame-
len. Het is veel, maar door gif-
ten van vrienden en een goed 
verkopende kraam op Konin-
ginnedag zitten ze al bijna op 
de helft. Zaterdag 2 juni heb-
ben de enthousiaste vrouwen 
weer een kraam, dit keer in het 
Kleverpark. Het volledige be-
drag van sponsores en van de 
verkoop gaat naar de voedsel-
banken. Elke bijdrage hiervoor 
is dan ook meer dan welkom.
Meer informatie over dit roei-
evenement en de EAPN is te 
vinden op www.row4rights.
nl. En voor wie het team ‘Fri-
day On My Mind’wil steunen, 
dat kan via www.row4rights.
nl/sponsors.php.  

Vrijwilligers 
gezocht voor 
kerkwinkel 
Haarlem

Regio - De Grote of St. Bavo-
kerk is op zoek naar vrijwilli-
gers voor de kerkwinkel. De 
winkel van de St.- Bavokerk 
in stadshartje Haarlem maakt 
deel uit van het dynamisch 
grote  geheel dat de Protes-
tantse Gemeente Haarlem 
heet.

De Kerkwinkel vormt een open 
deur voor toeristen die de kerk 
komen bezoeken. Maar niet 
alleen de toeristen komen hier 
binnen. In de kerk gebeurt 
nogal wat! Veel wordt er ge-
organiseerd. Van orgelconcer-
ten, tekenochtenden voor stu-
denten tot spraakmakende, 
goedbezochte tentoonstellin-
gen en evenementen. Er wordt 
gemusiceerd door musici van 
allerlei pluimage en er wordt 
geoefend en gespeeld op het 
orgel. Kortom, een drukte van 
belang. De toegang tot de 
kerk is de winkel. En daarvan 
bent u het visitekaartje. 

Meer informatie over een vrij-
willigersfunctie in de kerkwin-
kel via Hanneke Raaijman of 
Tony Jansen, beiden bereik-
baar onder nummer 023 – 
5532040 van het Kerkelijk Bu-
reau van de Grote of St. Bavo-
kerk te Haarlem.

Hormonale therapie bij borstkanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
organiseert op dinsdag 12 juni 
een informatieavond over hor-
monale therapie bij borstkanker 
voor vrouwen onder de 50 jaar. 
De bijeenkomst is in het Ada-
mas Inloophuis te Nieuw Ven-
nep. De internist haemato-onco-
loog van het Spaarne Ziekenhuis 
vertelt wat hormonale therapie 
is, wanneer dit nodig is en wel-

ke hormonale therapieën er zijn. 
De verpleegkundig specialist on-
cologie van het Spaarne Zieken-
huis legt uit wat een GMC is, hoe 
u de therapie volhoudt en wat de 
consequenties zijn van te vroeg 
stoppen met de hormonale the-
rapie. Natuurlijk is er gelegen-
heid voor het stellen van vragen 
en het uitwisselen van ervarin-
gen. De bijeenkomst is bedoeld 

voor (ex)patiënten onder de 50 
jaar en hun naasten. Toegang tot 
de avond is gratis. Kijk voor uit-
gebreide informatie en aanmel-
den (verplicht) op www.spaarne-
ziekenhuis.nl of www.adamas-
inloophuis.nl of bel met 0252-
680233.
Kunt u niet op 12 juni, meldt u 
dan aan voor de maandagmid-
dag 17 september.

Informatieavond over anticonceptie
Regio - De afdeling Verloskun-
de/Gynaecologie van het Spaar-
ne Ziekenhuisorganiseert op 
dinsdag 12 juni wederom een in-
formatieavond voor vrouwen uit 
de regio. Deze keer is het on-
derwerp anticonceptie met de ti-
tel ‘welke vorm van anticoncep-
tie past het best bij mij’. De pil is 
nog steeds een van de meest po-
pulaire vormen van anticoncep-
tie. Alle nieuwste ontwikkelingen 
die er zijn op het gebied van an-
ticonceptie passeren de revue. 

Bezoekers worden geïnformeerd 
over zowel de verschillende mo-
gelijkheden als over de voor- en 
nadelen van anticonceptie.
Deze informatieavond met medi-
sche informatie en achtergrond 
over anticonceptie wordt gege-
ven door Mark Hans Emanuel, 
gynaecoloog in het Spaarne Zie-
kenhuis. Bijwonen van deze bij-
eenkomst is gratis na aanmel-
ding (verplicht) via de website 
www.spaarneziekenhuis.nl of via 
023-8908360.

EPC 
Kennemerland 
bestaat 20 jaar
Regio - In 2012 bestaat Ethisch 
Paranormaal Centrum Kenne-
merland 20 jaar. Voor dit jubi- 
leum organiseert men op za-
terdag 9 juni een Paranormaal 
Beurs/Open Dag van 13.00 tot 
17.00 uur in Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adrichem-
laan 98 in Haarlem. Tijdens deze 
beurs zijn er mediums aanwezig 
die actief zijn op het gebied van 
new age en alternatieve genees-
wijzen. Gratis entree. Meer info: 
www.epckennemerland.nl.
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Regio - Op 4 juni was het pre-
cies tien jaar geleden dat het 
gemaal De Cruquius weer in 
beweging kwam. Dankzij de ja-
renlange inzet van een groep 
deskundige vrijwilligers kon 
kroonprins Willem-Alexander 
in 2002 het gemaal opnieuw in 
werking stellen. In plaats van 
stoom werd een vrijwel on-
zichtbaar hydraulisch systeem 
gebouwd om machine en ba-
lansarmen aan te drijven en 
zo het verleden te doen herle-
ven. Zo kan nu nog dagelijks 
gedemonstreerd worden hoe 
het gemaal ruim 160 jaar gele-
den bijdroeg aan de droogma-
king  van het Haarlemmermeer. 
Er zijn sinds de heringebruik-
stelling 175.000 slagen van de 
machine geregistreerd. Ook is 
het in 2012 een eeuw geleden 
dat De Cruquius reservegemaal 
werd.
Het museum is voor een be-
langrijk deel afhankelijk van de 
financiële bijdragen van dona-
teurs, vrienden en sponsors. 
Daarom is het stichtingsbe-
stuur zeer ingenomen met de 
Bloeiende Ledenbankactie van 
Rabobank regio Schiphol. De 
Cruquius is één van de gese-
lecteerde stichtingen waarop 
tot 8 juni gestemd kan worden 
voor een bijdrage uit het Rabo-
bank Coöperatiefonds. Iede-

re stem levert 25 euro op: een 
mooi cadeau bij deze mijlpalen 
van een bijzonder monument, 
dat dankzij de betrokkenheid 
van 120 enthousiaste vrijwilli-
gers toegankelijk kan blijven.
Stoomgemaal De Cruquius uit 
1849 is een industrieel monu-
ment van wereldformaat. Het 
vormt het technisch hoogte-
punt van het stoomtijdperk in 
Nederland en is een anker-
punt in de Europese Route van 
het Industrieel Erfgoed.  Samen 
met de stoomgemalen Leeg-
hwater en Lijnden pompte de 
Cruquius van 1849 tot 1852 
het Haarlemmermeer leeg en 
hield daarna de ontstane pol-
der droog tot 1912. De Cruqui-
us werd reservegemaal en is 
op 10 juni 1933 met een cere-
moniële laatste pompslag bui-
ten bedrijf gesteld. Op het nip-
pertje ontsnapte dit unieke ge-
bouw aan de sloop en werd het 
een museum dat jaarlijks ruim 
20.000 bezoekers uit de he-
le wereld trekt, die zich graag 
laten informeren over de “del-
tawerken” van de negentien-
de eeuw.
Het museum is de hele zomer 
dagelijks geopend op werkda-
gen van 10.00 tot 17.00 uur en 
in de weekends van 11.00 tot 
17.00 uur. www.museumde-
cruquius.nl.

Mijlpalen voor 
Museum De Cruquius
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Regio - Op 15 en 16 juni speelt 
amateurtheatergezelschap Lef! 
een wervelende musical over het 
voorportaal van het dodenrijk.  
Na de jubileumvoorstelling in 
2011 komen de 22 mannen en 
vrouwen van theatergroep Lef! 
dit seizoen met een zelfgeschre-
ven musical over het leven vlak 
na de dood. Artistiek leider Syd 
Horster componeerde en arran-
geerde de bijzondere nummers.  
Wat er na de dood gebeurt, kan 
niemand navertellen. De mees-
te mensen denken er ook lie-
ver niet over na. Kim heeft wei-
nig keus als ze na een ongeval 
in een diepe coma belandt. ‘Te-
recht in Twijfel’ gaat over haar 
zoektocht in het voorportaal van 
de dood. Waar is de uitgang naar 
het aardse bestaan? En wat wil-
len die andere ‘nieuwkomers’ 
van haar? Haat, liefde, wrok, ple-
zier, niets menselijks is de doden 
vreemd. Kim raakt in dubio.
Als docent en performer deed 

Syd Horster projecten voor on-
der andere het Muziektheater 
Conservatorium Rotterdam, ‘Mu-
sicals in Ahoy 2006’ en ‘Musical 
Awards Gala 2006’. Ook in ‘Een 
klus voor Kloontje’ en ‘West Side 
Story’ van het Nederlands Mu-
sical Ensemble was hij te zien 
en te horen. Syd heeft jarenlan-
ge ervaring in zowel de profes-
sionele musicalwereld als in het 
lesgeven aan amateurs.

Kaarten voor ‘Terecht in Twijfel’ 
zijn verkrijgbaar via www.patro-
naat.nl. De voorstelling begint op 
15 juni om 20.00 uur en op 16 ju-
ni om 14.00 en 19.00 uur.
Begin september start theater-
groep Lef! met audities voor de 
volgende musical. Lijkt het je 
leuk om zelf theater te maken? 
Stuur dan een mailtje naar lef-
fertje@gmail.com. En kom voor-
al kijken naar ‘Terecht in Twijfel’! 
Meer informatie is te vinden op 
www.leftroep.nl.

Regio - Het grensverleg-
gende en originele avontuur
‘Hugo’ van de befaamde re-
gisseur Martin Scorsese 
wordt 20 juni uitgebracht op 
Blu-ray 3D, Blu-ray en DVD.  
Hugo is bekroond met 5 Os-
cars, 1 Golden Globe,en 2 
BAFTA Awards en vertelt het 
hartverwarmende en magi-
sche verhaal van een wees-
jongetje dat binnen de mu-
ren van het Parijse treinsta-
tion woont. Hugo is oogstre-
lend mooi in 3D gefi lmd en 
biedt het hele gezin een fan-
tasierijk avontuur, waar men 
bij kan wegdromen.

Woensdagmiddag 20 ju-
ni wordt de fi lm vertoond op 
station Haarlem en kunnen 
de aanwezige kinderen op de 
foto met de stationschef uit 
de fi lm. Zeven gezinnen kan 
de Heemsteder gelukkig ma-
ken met vrijkaarten voor de-
ze middag.
Geïnterresseerd? Stuur een 
e-mailtje naar annamaria@
mediatornado.nl. Er liggen 
7 keer 4 vrijkaartjes op u te 
wachten.

Zomeravond-
muziek

Regio - In de serie Zomer-
avondmuziek in de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem is er 
zondag 10 juni om 19.30 uur 
een concert: ‘Parijse Gene-
raties’ van Het Ribattuta En-
semble onder leiding van Dick 
Duijst, met Hayo Boerema op 
het Müllerorgel. In het pro-
gramma maakt u kennis met 
verrassende composities van 
bekende Parijse componisten.
Het Ribattuta Ensemble is een 
professioneel ensemble met 
zeer ervaren zangers, uit bin-
nen- en buitenland. Het en-
semble treedt op in wisse-
lende grootte en samenstel-
ling afhankelijk van het reper-
toire dat wordt uitgevoerd en 
voert regelmatig complex 8- 
tot 12-stemmig repertoire uit 
in een enkelvoudige bezetting. 
Het repertoire wordt uit de 
verschillende stijlperiodes van 
Renaissance tot en met heden 
samengesteld. De toegang is 
gratis (vrijwillige bijdrage in de 
kosten). Ingang: Oude Groen-
markt, Haarlem.
Zie ook www.ribattuta.nl.

Theatergroep Lef! speelt 
musical ‘Terecht in Twijfel’

Haarlems Straatorkest 
al 25 jaar langs de weg
Regio - Een hechte groep vrien-
den. Ze spelen al 25 jaar lang 
een glimlach op het gezicht van 
jong en oud in en rond Haarlem 
en de nabije en verre buitenge-
westen, van Praag tot Parijs en 
van Blackpool tot Berlijn.
De muziek en presentatie van 
het Haarlems Straatorkest is ge-
baseerd op de streetbands van 
New Orleans, de funeral- en 
weddingbands van de Balkan-
landen, maar ook op popmuziek 
en zelfs een enkele Duitse schla-

gerklassieker. Met zo’n zeshon-
derd optredens werd in de voor-
bije jaren de feestvreugde ver-
sterkt, steun gegeven bij verdrie-
tige gebeurtenissen en met mu-
ziek aandacht gevraagd voor een 
groot en divers aantal acties en 
initiatieven.
Het Haarlems Straatorkest viert 
verspreid over dit jaar zijn 25-ja-
rig bestaan met vrienden,  fans 
en belangstellenden. De aftrap 
van het jubileum begon in janu-
ari met een fl ash mob in de stati-

onshal van Haarlem, samen met 
het kamerkoor Doulce Memoire, 
dat in 2012 viert dat het 40 jaar 
bestaat. 
In april reisde het orkest – 25 
muzikanten sterk – af naar Istan-
bul, waar ze met veel succes in 
verschillende uithoeken van de-
ze metropool de Turkse glim-
lach tevoorschijn speelde. In het 
weekend van 17 juni treden ze 
onder meer op tijdens het Haar-
lemmer Houtfestival. Dan met 
vrienden van het eerste uur, het 

befaamde Berlijnse straatorkest 
I.G. Blech dat al op vele plaatsen 
op aarde furore maakte. 
Inmiddels is het Haarlems 
Straatorkest ook begonnen  aan 
een reeks optredens voor goede 
doelen en voor mensen die niet 
of nauwelijks meer de op straat 
op kunnen komen, bijvoorbeeld 
omdat ze in een verzorgings- of 
verpleeghuis of penitentiaire in-
stelling zitten. Deze ‘het HSO 
geeft zichzelf cadeau’-tour wordt 
nog voortgezet tot november. 

In de tussentijd en daarna gaat 
het Haarlems Straatorkest ge-
woon door met waar ze al zo 
lang plezier in hebben. Want er 
zijn nog altijd wijken en stra-
ten in Haarlem en omstreken  
en over de landsgrenzen waar 
het Haarlems Straatorkest nog 
niet is geweest. Voor volgend 
jaar staat o.a. een kleine Tour de 
France (rondje Noord-Frankrijk) 
in de planning.
Zie ook: www.haarlemsstraator-
kest.nl.

Verdachten heling
aangehouden

Regio - De politie kreeg vori-
ge week woensdagmiddag een 
melding dat in een winkel aan 
het Cruquiusplein in Cruqui-
us een man een telefoon in wil-
de leveren tegen contant geld of 
korting. Bij nadere controle van 
het toestel bleek deze in 2010 
te zijn gestolen in Den Haag. De 
agenten hebben de verdachte, 
een 19-jarige Amsterdammer, 
aangehouden en ingesloten voor 
nader onderzoek. De telefoon is 
in beslag genomen. Woensdag-
avond meldde een bekende van 
de verdachte zich in het politie-
bureau in Hoofddorp. Hij was op 
de hoogte van de aanhouding 
van de 19-jarige verdachte en 
zou de telefoon verkocht hebben 
aan een bekende van hem. Ook 
deze man, een 18-jarige Hoofd-
dorper, is aangehouden en inge-
sloten voor nader onderzoek.

Lezersactie

Zie gratis de fi lm ‘Hugo’ 
op station Haarlem
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

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

Waar is die Nederlander gebleven
Die zijn leven voor vrijheid heeft gegeven

Die vrijbuiter, die onbekende zeeën bevoer
Die Nederlander die sterk was en stoer

Die zich niet liet ondersneeuwen
Die vrijheid bevocht over de eeuwen

Die regels brak en nieuwe kansen schiep
Die in protestmarsen meeliep

 Die opstond voor zijn eigen land
En niet vastzat aan de Europese hand

Die vocht voor zijn idealen
En niet de regering alles liet bepalen

Die weer weet waar zijn land voor staat
En niet alleen voor voetbal de straat opgaat

Waar is die Nederlander gebleven
 

Monique Philippo
 

Actie tijdens Maand van 
het Spannende Boek
Bennebroek - De cijfers van 
het CPNB zijn net bekend ge-
worden: in 2011 is de boekver-
koop met 10 procent gedaald 
in verband met de crisis. De Bi-
bliotheek Duinrand heeft daar-
om nu een aantrekkelijk aanbod 
voor mensen die toch de nieuw-
ste boeken willen lezen of tij-
dens de vakantie niets liever wil-
len dan een stapel boeken mee-
nemen. De Bibliotheek heeft een 
brede collectie met recente boe-
ken. In ‘Juni - de Maand van het 
Spannende Boek’ krijgen nieuwe 
leden 20 procent korting op het 

comfort- of basisabonnement bij 
het gemak van automatische in-
casso. Daarnaast krijgt elk nieuw 
lid een gratis Thrillerglossy, een 
inspiratiegids vol (lees)tips, om 
er een spannende boekenzomer 
van te maken (zolang de voor-
raad strekt). 

Aanmelden kan van 1 juni tot en 
met 30 juni digitaal via www.bi-
bliotheekactie.nl of bij één van 
de vestigingen van de Biblio-
theek Duinrand. Kijk voor de ac-
tievoorwaarden op www.biblio-
theekduinrand.nl

Voorlichting ‘Ik wil slapen’ bij WOH
Heemstede - Iedereen kent wel 
de gevolgen van slapeloosheid 
en een slechte nachtrust: je de 
hele dag niet fit voelen, moei-
te met concentreren, overdag 
in slaap sukkelen. Slecht slapen 
komt veel voor. Een op de vijftien 
mensen heeft slaapproblemen. 
Onder de zestig plussers heeft 
een op de drie mensen moeite 
met inslapen, doorslapen of last 
van vroeg wakker worden.
Op woensdag 13 juni om 10.00 
uur in het centrum van Wel-

zijn Ouderen Heemstede geeft 
de GGZinGeest informatie over 
slaap en slaapproblemen en 
vooral ook handvatten wat u 
eraan kunt doen.
U dient zich wel van tevoren op 
te geven. Dit kan door een kaart 
voor 3,50 te kopen bij de recep-
tie van WOH, Lieven de Keylaan 
24 in Heemstede, telefoon 023-
5288510. Openingstijden: maan-
dag tot en met donderdag van 
09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 
09.00 tot 13.00 uur.

Webshop-onderneemsters 
slaan handen ineen
Regio- Webshops www.kimku.
nl en www.mynewbag.nl open-
den donderdag 24 mei een tijde-
lijke Pop-Up store voor 3 maan-
den in het centrum van Haarlem. 
In de 120 vierkante meter aan 
vloeroppervlakte tellende win-
kel aan de Zijlstraat 61 tonen de 
webshops hun collecties in (par-
ty) fashion, exclusieve tassen en 
accessoires.
Het initatief voor de Pop-Up sto-
re kwam van Kim Kulik (26), ei-

genaresse van de webshop 
www.kimku.nl voor party fashion 
zoals avondjurkjes, luxe tops en 
statement accessoires.
Kim: “Het openen van een tij-
delijke winkel is erg hip onder 
webshops in de fashion scene. 
Op deze manier kan je als web-
shop ervaren hoe het is om een 
winkel te hebben en kijken of 
je offline ook verkoopt. ‘Bricks 
& Clicks’ hebben de toekomst, 
want met de combinatie van een 
stenen en online winkel vergroot 
je de naamsbekendheid van je 
shop. Een must-do dus als web-
shop! Ook was ik op zoek naar 
een leuke gelegenheid om mijn 
twee nieuwe webshops in mei te 
releasen. Toen ik dit winkelpand 
vond moest ik alleen wel op zoek 
naar een geschikte partner, want 
het pand is veel te groot voor mij 
alleen.”
Die partner vond zij in Eline 
Sweers (25), eigenaresse van 
de exclusieve tassen webshop 
www.mynewbag.nl . Zij verkoopt 
modieuze betaalbare tassen 

voor elke doelgroep, varierend 
van hoogstaande kwaliteit imi-
tatieleren tassen tot leren tassen 
en bekende merken. 
Op donderdagavond 24 mei is 
de winkel feestelijk geopend met 
een borrel waarbij met korting 
kon worden geshopt. Zowel Kim 
Kulik als Eline Sweers lanceer-
den ook hun nieuwe webshops: 
www.party-dresses.nl, www.fa-
shion-items.eu en www.bylien.
nl. Natuurlijk zijn de producten 
van deze webshops ook direct te 
koop in de winkel. 
De winkel is alle dagen van 
de week geopend, behalve op 
maandag. 

Kim Kulik.

Eline Sweers.

Heemstede - De heer S. van Gaalen, bewoner van 
verzorgingshuis Kennemerduin, vierde op 31 mei 
te midden van familie en vrienden zijn 100ste ver-
jaardag. Bij dit feest kwam ook de burgemeester 
van Heemstede, mevrouw M.J.C. Heeremans (in 

het midden), de heer Van Gaalen feliciteren. Zij 
had een fraai boeket bloemen voor hem meege-
bracht. Bij Kennermerduin is het de gewoonte voor 
elke honderdjarige een speciale boom te planten. 
Ook nu was dat weer het geval.

Eeuwfeest voor
bewoner Kennemerduin
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 22 juni
• Foto-expositie Amster-
damse straten, o.a. fietsers 
in de stad. Werk van fotogra-
fe Marjon Bleeker is te zien in 
het Touchdown Center Heem-
stede, Havenstraat 87. Werk-
dagen van 8.30-16.30 uur.

Tot en met 1 juli
• Werk van schildercursis-
ten van de Pauwehof in de 
Bosbeek, Glipperdreef 209 in 
Heemstede.

Tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Tö-
ning in Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Informatie: 
www.dititoning.nl.

Tot en met 4 juli
• Schilderijen van Josée 
van Schuppen in het voor-
malige gemeentehuis van 
Bennebroek aan de Benne-
broekerlaan 5, maandag t/m 
vrijdag 8.30 tot 12.30 uur en 
woensdagmiddag 13.30  tot 
16.30 uur.

Muziek
Zaterdag 9 juni
• Koffieconcert Harlem 
Nocturne in de feesttent op 
de Geitewei van Bennebroek, 
10.00-12.00 uur.

Zondag 1 juli
• Kunstkring Heemstede 
viert 60-jarig jubileum met 
tien muzikale optredens 
buiten op het Wilhelmin-
aplein en in de Oude Kerk, 
13.00-18.30 uur.
De concerten in de kerk zijn 
gratis voor de leden, niet-le-
den kunnen voor 14 euro een 
passepartout kopen via 023-
5281348 of info@heemsteed-
sekunstkring.nl.
Meer informatie: www.heem-
steedsekunstkring.nl.

Theater
Vrijdag 8 juni
• Alberdingk Thijm speelt 
‘Momenten van geluk’ in 
Theater de Luifel, Herenweg 
in Heemstede, 20.15 uur.
Kaarten (12,50): thijmgroep@
gmail.com of 06-43544556.

Zaterdag 9 juni
• Alberdingk Thijm speelt 
‘Momenten van geluk’ in 
Theater de Luifel, Heren-
weg in Heemstede, 20.30 uur. 

Agenda
Cultuur Kaarten (12,50): thijmgroep@

gmail.com of 06-43544556.

Diversen
Zaterdag 9 juni
• Open Huizenroute ERA-
makelaars. Informatie: www.
era.nl  of op www.vandenput-
ten.com.

• Auteur Peter Römer wordt 
bij boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg in Heemstede ge-
interviewd door cabaretië-
re Mylou Frencken over zijn 
debuutroman ‘Chantage’, 
14.00 uur. Entree gratis. Aan-
melden:  023-5282472.

Zondag 10 juni
• Country Fair op de Glip 
(Patrijzenlaan/Fazantenlaan) 
in Heemstede, 10.00-16.00 
uur.

• In de voetsporen van Carl 
Linnaeus, excursie op land-
goed de Overplaats in Benne-
broek, 10.00-11.30. Aanmel-
den: www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in of 
088-0064455.

Maandag 11 juni
• Historische wandeling 
Blekersvaart en omstre-
ken, georganiseerd door Cas-
ca. Vertrek 19.00 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanmelden: 023-
5483828.

Donderdag 14 juni
• IVN-excursie op landgoed 
Groenendaal start 19.00 uur 
vanaf informatiebord restau-
rant Groenendaal. Deelname 
gratis en aanmelden is niet 
nodig. Informatie: www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

• Ontmoet hoofdredac-
teur NRC Handelsblad Pe-
ter Vandermeersch bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede, 20.00 uur. 
Entree gratis. Aanmelden:  
023-5282472.

Zaterdag 2 juli
• De Lelie-Bel, een sprook-
jesachtige bloemenexpo-
sitie op de Vrijheidsdreef in 
Heemstede, te bezoeken van 
10.00 tot 17.00 uur.

Regio
Exposities

Tot en met 8 juni
• Foto-expositie Udo K. 
Geisler bij Pluspunt, Zand-

voort. Tegelijkertijd met deze 
tentoonstelling zijn er ook ver-
schillende foto’s te zien in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede.

Van 10 juni tot en 
met 22 juli
• Solo tentoonstelling van 
Maaike van der Linden in 
Galerie 37, Groot Heiligland 37 
in Haarlem. Informatie:
www.galerie37.nl.

Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 14 Haarlem.
Open: werkdagen van 14.00-
16.00 uur.

Tot en met 24 juni
• Expositie van inzendin-
gen van de categorie beel-
dend van het Haarlems In-
terscholair Toernooi (HIT) 
in Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 in Haarlem.

• Sculpturen en schilderijen 
van Maria de Jong en de fo-
to’s van Sem ’t Hof in Galerie 
De Waag, Spaarne 30 in Haar-
lem. Informatie: www.mariade-
jong.nl en www.kzod.nl.

Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Al-
tena uit Heemstede in ver-
pleeghuis Zuiderhout, Beel-
slaan 9 in Heemstede.

Zondag 1 en 8 juli
• Modelfotograaf Peter 
Mantel exposeert in de Stom-
pe Toren aan de Kerkweg in 
Spaarnwoude, 12.00-16.30 
uur. Informatie: www.mantel-
web.nl.

Tot en met 3 juli
• Expositie  van Ad van Luijk 
bij Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Muziek
Woensdag 6 juni
• Yvonne Weijers Latin & 
Jazz met Mark van der Feen 
(piano), Joop Lumeij (contra-
bas) en Ruud Eeuwen (saxo-
foons) in ‘Jazzklup van Bei-
num’, Klokhuisplein 3, Haar-
lem van 20.00 tot 23.00 uur.

Vrijdag 8 juni
• Muzikale avonturentocht 
met ‘Windstreken’ in Mon-
diaal Centrum Haarlem, Lan-
ge Herenvest 122, 20.30 uur. 
Kaarten: 023 - 5423540 of aan 
de deur.

Zaterdag 9 juni
• Concert Haarlems Bach 
Ensemble in de Doopsgezin-
de Kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24, 17.00 uur.
Informatie: www.haarlemsba-
chensemble.nl.

• Concert ‘Nederland-Ita-
lië’ door Kamerkoor Doul-
ce Memoire in de Nieuwe-
kerk, Nieuwekerksplein, Haar-
lem, 15.00 uur. Informatie:
www.doulcememoire.nl.

Zondag 10 juni
• Concert ‘Nederland-Ita-
lië’ door Kamerkoor Doulce 

Memoire in de OLV Kerk On-
bevlekt Ontvangen, Korte Zijl-
weg 7, Overveen, 15.00 uur.
Informatie: www.doulceme-
moire.nl.

• Zomeravondmuziek in de 
Grote of Sint Bavokerk in 
Haarlem, 19.00 uur: Ribattuta 
Ensemble o.l.v. Dick Duijst.
Informatie: www.bavo.nl.

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni
• Houtfestival in Haarlem. 
Informatie:
www.houtfestival.nl.

Zondag 17 juni
• Kinderconcert Hamo-
nie St. Michaël met Irene 
Moors in het Coornhert Lyce-
um, Lyceumlaan 1 in Haarlem, 
15.00 uur. Informatie:
www.stmichael-heemstede.nl.

Theater
Vrijdag 15 juni
• Theatergroep Lef! treedt 
op in het Patronaat met de 
musical ‘Terecht in Twijfel’, 
20.00 uur. Informatie: www.
leftroep.nl.

Zaterdag 16 juni
• Theatergroep Lef! treedt 
op in het Patronaat met de 
musical ‘Terecht in Twijfel’, 
14.00 en 19.00 uur. Informatie: 
www.leftroep.nl.

Diversen
Donderdag 7 juni
• IVN-excursie in het Kost-
verlorenpark in Zandvoort 
start 19.00 uur bij de entree 
van het park aan de Quarles 
van Uffordlaan 1 in Zandvoort. 
Deelname gratis.
Informatie: www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.

• Parkinsoncafé in de Paro-
chiekerk, Professor Eijkman-
laan 48 in Haarlem van 14.00 
tot 17.00 uur. Informatie: 023-
5270927.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
• SamenLoop voor Hoop 
van vrijdag 16.00 uur tot 
zaterdag 16.00 uur op het 
Vlooienveld in de Haarlemmer-
hout. Doorlopend programma 
met optredens.
Zie voor programma: www.sa-
menloophaarlem.nl.

Zaterdag 9 juni
• Verhalenfestival Kenne-
merland in diverse hofjes in 
Haarlem vanaf 13.00 uur en ‘s 
avonds in de Ruine van Brede-
rode in Santpoort-Zuid.
Informatie: www.vertelkunst-
haarlem.nl.



Heemstede - Op vrijdag 8 en 
zaterdag 9 juni zal toneelgroep 
Alberdingk Thijm het theater-
publiek verrassen met het stuk 
‘Momenten van geluk’ in thea-
ter de Luifel. De Heemsteder wil-
de meer weten over dit prach-
tige stuk, dat geschreven werd 
door de befaamde Britse to-
neelschrijver Alan Ayckbourn en 
sprak hierover met het toneelge-
zelschap tijdens een van de re-
petities.
Als je de repetitieruimte van Al-
berdingk Thijm aan de Lan-
ge Wijngaardstraat in Haarlem 
betreedt, kom je binnen in een 
compleet andere wereld, een 
andere dimensie. Je ziet, proeft 
en ruikt direct theater: een ware 
theaterbeleving in de vorm van 
een artistieke grimas.
De toneelgroep Alberdingk 
Thijm is de op een na oudste 
amateur toneelvereniging van 
Haarlem en met haar 122 jarige 
roemrijke historie nog even dy-
namisch. Sommige van haar le-
den zijn van generatie op gene-
ratie lid geworden van dit toneel-
gezelschap, dat continu op zoek 
is naar nieuwe enthousiaste le-
den, jong en oud. “Toch is dit niet 
altijd makkelijk”, legt regisseuse 
Marijke Kots uit, “Het sociale le-
ven en ook het verenigingsleven 
zijn door de jaren heen toch wel 
wat anders geworden. Iedereen 
is druk en de schaarse privétijd 
van de mensen wordt  heden ten 
dage zo efficiënt mogelijk inge-
vuld. Toneelrepetities  vergen nu 
eenmaal veel tijd en die tijd moet 
wel beschikbaar zijn. Toch is to-
neel een goede leerschool om je 
persoonlijk te ontwikkelen. Dat 
amateurtoneel toekomst heeft, 
blijkt uit het feit dat sommige 
amateur toneelspelers van Al-
berdingk Thijm professioneel zijn 
doorgebroken, zoals Peer Macini 
en Joep Onderdelinden.”
Het toneelgezelschap doet ieder 
jaar een voorjaars- en een na-
jaarsproductie met in ieder ge-
val twee voorstellingen per pro-
ductie. Deze keer dus een stuk 
van Alan Ayckbourn,  dat hij in 
1992 schreef. De titel van het 
stuk ‘The time of your life’ ofte-
wel ‘Momenten van geluk’, klinkt 
al boeiend en maakt je automa-

tisch nieuwsgierig. “De uitda-
ging van dit stuk van Ayckbourn 
is er om beweging in te bren-
gen,” vervolgt Marijke Kots. “Het 
stuk draait om 8 spelers uit de 
vaste bezetting en 8 extra spe-
lers, figuranten. Op het podium 
heeft iedere speler afzonderlijk 
een eigen verhaal: de figuranten 
versterken dit effect. Hierdoor is 
de voorstelling in balans. Daar-
naast is non-verbaliteit heel be-
langrijk in toneelspel: deze cre-

eert namelijk een onbewuste in-
teractie met het publiek.  Ieder 
stuk van Ayckbourn bevat een 
dubbele bodem, zo ook momen-
ten van geluk. Dat doet Ayck-
bourn zeer geraffineerd en sub-
tiel door met subteksten te wer-
ken. De subteksten zijn als het 
ware de lagen onder de tekst en 
daar gaat het in feite om. En na-
tuurlijk gaat dit met een ruime 
dosis humor gepaard. In dit in-
teressante stuk wordt het pu-
bliek deelgenoot gemaakt van 
de personages die, naar gelang 
het toneelstuk vordert, een enor-
me ontwikkeling doormaken. Op 
deze wijze wordt op een boeien-
de wijze, met gebruik van flash-
backs, naar een zeer verrassen-
de afloop toegewerkt”.
Zijn er dan momenten van geluk 
op deze avond? “Jazeker”, lacht 
Marijke, “maar je moet  ze wel 
willen, kunnen en durven zien!”
‘Momenten van geluk’  door to-
neelgezelschap Alberdingk 

Thijm in theater de Luifel vangt 
vrijdag 8 juni aan om 20:15 uur 
en zaterdag 9 juni een kwartier-
tje later om 20.30 uur, in verband 
met de EK-voetbalwedstijd Ne-
derland -Denemarken. 
Kaarten voor de voorstelling 
zijn 12,50 per stuk en te bestel-
len door (bij voorkeur) een e-
mail te sturen naar thijmgroep@
gmail.com met vermelding van 
gewenste datum en het aan-
tal kaarten; of te bellen met 06-

43544556 (b.g.g. kunt u de voi-
cemail inspreken).  De kaarten 
liggen dan op de avond van de 
voorstelling vanaf 19:15 uur te-
gen contante betaling in thea-
ter de Luifel voor u klaar. Let op: 
pinnen is helaas niet mogelijk! 
Voor meer informatie over to-
neelgroep Alberdingk Thijm kunt 
u terecht op de website: www.al-
berdingk-thijm.nl.
Bart Jonker

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 10 
juni begint de dienst in de Pe-
trakerk aan de Limburglaan 3 
om 10.00 uur. In deze dienst 
gaat voor br. C.A.A. Struik uit 
Schiedam. Er is kinderopvang 
voor de kleinsten en Bijbel-
klas voor de kinderen van de 
basisschool.
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• Lezing over Europees 
Vreemdelingenbeleid bij het 
Humanistisch Verbond afde-
ling Haarlemmerland om 15.00 
uur in De Vereeniging, Zijlweg 
1 in Haarlem.

• Paranormale beurs Ethisch 
Paranormaal Centrum Kenne-
merland in Wijkcentrum Ring-
vaart, Floris van Adrichemlaan 
98 in Haarlem, 13.00-17.00 uur. 
Info: www.epckennemerland.nl. 

Vrijdag 15 juni
• Schrijversontmoeting in 
het kader van de Maand 
van het Spannende Boek 
met Peter Römer in Bibli-
otheek Centrum, Gasthuis- 
straat 32 in Haarlem, 20.00-
22.00 uur.

Aanmelden: 023-5115300. 
Meer informatie op www.bibli-
otheeklhaarlem.nl.

Zondag 17 juni
• Spiritueel wereldleider Sri 
Sri Ravi Shankar komt naar 
de stadsschouwburg in Haar-
lem, 19.30 uur.
Informatie: www.aofl.nl.

Vrijdag 29 juni
• Lezing in het kader van 
de Maand van het Span-
nende Boek door patho-
loog-anatoom Frank van de 
Goot in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem, 
20.00-22.00 uur.
Aanmelden: 023-5115300. 
Meer informatie op www.bibli-
otheeklhaarlem.nl.

Interview met Peter Römer over ‘Chantage’
Heemstede - Peter Römer 
wordt zaterdag 9 juni bij boek-
handel Blokker geinterviewd 
door Mylou Frencken, cabare-
tiëre. Aanleiding is zijn moor-
droman ‘Chantage’. Peter Rö-
mer was de afgelopen twintig 
jaar creatief directeur drama bij 
de firma Endemol. Hij is actief in 
de televisie- en theaterwereld als 
schrijver en regisseur en is telg 
uit de ‘beroemde’ acteursfamilie.
Chantage is zijn eerste moor-
droman met tot de verbeelding 
sprekende personages en dia-
logen. De roman speelt zich af 

in een wereld die Peter Römer 
goed kent, de filmwereld. In het 
boek wordt actrice Karina dood 
aangetroffen in bed. Recher-
cheur Hannah Vermeer wordt op 
de zaak gezet en ziet de lijst van 
mogelijke daders snel groeien. 
De zaak komt in een stroomver-
snelling wanneer Hannah erach-
ter komt dat Karina aan haar me-
moires werkte, waarvan het ma-
nuscript is verdwenen. 
Aanvang: 14.00 uur. Toegang vrij. 
Reserveren gewenst bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede, tel. 023-5282472.

Peter Römer. (foto: Juriaan Hoef-
smit)

Momenten van geluk delen met 
toneelgroep Alberdingk Thijm

Het enthousiaste toneelgezelschap Alberdingk Thijm.

Straatspeelavonden van Casca
Heemstede - Er zijn alweer veel 
kinderen geweest de afgelopen 
week op de straatspeelavonden!
De volgende straatspeelavon-
den zijn op dinsdag 12 juni in de 
wijk de Glip aan de Mr. J.R. Thor-
beckelaan; op donderdag 14 ju-
ni in het Centrum op het Res 
Novaplein; op dinsdag 19 juni 
in de Geleerdenwijk aan de van 
der Waalslaan; op vrijdag 22 juni 
in de Schilderswijk aan het Jan 

Miense Molenaerplein en ten-
slotte op dinsdag 26 juni in de 
Vogelwijk aan de Ooievaarslaan.
Op deze avonden worden de be-
treffende straten afgesloten voor 
verkeer en kan er vanaf 17.00 uur 
niet geparkeerd worden. Omwo-
nenden krijgen hierover vooraf 
bericht.
De straatavonden zijn van 18.30 
tot 20.30 uur en deelname is gra-
tis. 

Portugal-Nederland op groot scherm
Heemstede - De wedstrijd Portugal tegen Nederland met al je 
vrienden en familie op een groot scherm bekijken? Het kan op zon-
dag 17 juni om 20.45 uur bij Casca in de Princehof, Glipperweg 57 
in Heemstede. Er wordt een mini-poule gedaan met leuke prijzen.
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Heemstede - Voor de syn-
chroonzwemsters van HPC 
Heemstede zitten de wedstrijden 
voor dit seizoen erop! In Zaan-
dam vonden afgelopen weekend 
de afsluitende Kring Kampioen-
schappen plaats. Om aan deze 
wedstrijden deel te mogen ne-
men, moeten de zwemsters een 
bepaald niveau in hun leeftijds-
categorie hebben bereikt. De 
HPC ploeg bestond deze keer 
uit Veerle Claassen, Danai Lytro-
kapi, Jade Kandelaar, Nikita van 
Groenigen, Daisy Crabbendam, 
Marit Hoogland en Elise Groe-
nendijk. Voor Jade was het de 
eerste keer dat ze op dit niveau 
een solo mocht zwemmen en ze 
heeft een prima prestatie neer-
gezet want ze heeft haar direc-
te concurrente voorbij gezwom-
men! Elise veroverde de vierde 
plaats op haar solo, Nikita won 
brons en Marit zelfs goud! Ook 
met de duetten werd er goed 
gepresteerd. Veerle en Danai, 
die veel last hadden van zenu-
wen in de dagen voorafgaand 
aan de wedstrijd, deden het pri-
ma en kregen na afl oop de bron-
zen medaille omgehangen. Niki-
ta en Daisy wonnen zilver, even-
als Marit en Elise. Coach Joyce 
Vollenga was vol lof over haar 
ploeg: “Veerle en Danai zwom-
men voor het eerst op dit niveau 
en hun derde plek is een knappe 
prestatie. Bij de oudere zwem-
mers werd het succes min of 
meer verwacht, maar toch moe-

ten ze het iedere keer maar weer 
bewijzen”. In de verenigingscom-
petitie is HPC als derde van de 
Kring Noord-Holland geëindigd, 
en daarvoor kreeg het team een 
mooie beker. Kimberley van Ra-
venswaay zwom zondag niet 
mee, maar kreeg voor de zesde 
keer op rij de prestatiebeker uit-
gereikt omdat ze afgelopen sei-
zoen opnieuw het hoogste pun-
tenaantal in de Kring heeft be-
haald. Het is een wisselbeker die 
een zwemster mag houden als 
ze óf vijf keer de beker heeft ge-
wonnen, óf drie keer achter el-
kaar. Kimberley heeft het voor 
elkaar gekregen om nu voor de 
tweede keer de beker te mogen 
houden en dat is een uitzonder-
lijke prestatie! Voor Nynke Mul-
ler was dit haar laatste wedstrijd 
in de hoedanigheid van train-
ster. Na 15 jaar aan de badrand 
te hebben gestaan houdt ze het 
voor gezien. “Ook ik ben heel 
trots op de meiden, op hun pres-
taties en op de manier waarop 
ze met elkaar en met zwemsters 
van andere verenigingen om-
gaan. Ik zal ze in de toekomst ze-
ker blijven volgen en ik hoop dat 
ze me kunnen blijven verrassen. 
Ik heb er alle vertrouwen in met 
Joyce en Ellen Vollenga en Han-
na van der Jagt aan het roer. Ik 
hoop stiekem dat ze mij volgend 
jaar toch weer vragen om te hel-
pen met de haren en de make-
up want ook daarvan blijf ik ge-
nieten!”

DEM-Kon. HFC een kleurloze wedstrijd 1-0
Regio - Na de 5-0 nederlaag in 
de eerste wedstrijd was de return 
op zondag 3 juni nog slechts een 
formaliteit. DEM maakte niet de 
indruk de illusie te hebben nog 
iets aan de stand te kunnen ver-
anderen maar deden in ieder 
geval hun best er nog iets van 
te maken. Meer dan één kans-
je wist het team niet te creëren 
in de eerste helft. HFC speelde 
het spelletje vrolijk mee en had 
na een paar minuten al door dat 
DEM niet in staat was te stun-
ten. Op driekwart van hun kun-
nen speelde HFC de wedstrijd 
uit maar voetballers blijven voet-
ballers en in balbezit willen ze er 
toch voor gaan.
HFC kreeg dan ook een tien-
tal kansen en mogelijkheden en 
had even zo goed al binnen een 
kwartier een voorsprong kun-
nen nemen. Nelis, Haarmans en 

Tjon–A- Njoek kregen opgeleg-
de kansen deze wedstrijd, maar 
kozen voor een balletje breed in 
plaats van eens fl ink uit te halen. 
Op de doellijn moest DEM ver-
dediger Mitchell Kloes nog red-
ding brengen. Beide trainers 
wonden zich voor de bühne nog 
wel eens even op maar dat had 
weinig effect.
De wedstrijd leek te eindigen in 
een bloedeloze 0-0 totdat vijf mi-
nuten voor einde gelegenheid 
linksback Fabian Munsterman 
zijn tegenstander Roel Pitstra liet 
lopen.
De sterke en snelle Pitstra kwam 
alleen voor doelman Van Ros-
sum te staan en haalde beheerst 
de trekker over. HFC zat er niet 
echt mee, maar voor doelman 
Gerard van Rossum was het een 
triest moment. Na jaren meer 
dan uitstekend het doel van HFC 

te hebben verdedigd besloot 
trainer Pieter Mulders hem in de 
nacompetitie op de bank te zet-
ten. Dit ten gunste van de jon-
ge doelman Brian van der Werff.
Van Rossum pakte vele punten 
voor HFC en mede door hem kon 
zijn team opstomen van de twee-
de- naar de hoofdklasse. Om 
hem toch een afscheid te gun-
nen mocht hij tien minuten voor 
tijd invallen en juist op dat mo-
ment viel het enige doelpunt van 
de wedstrijd. Met het handhaven 
van HFC in de hoofdklasse kon 
hij toch nog tevreden terugzien 
op het seizoen.

In de volgende jaargang komt 
EDO de hoofdklasse verster-
ken. Twee leuke wedstrijden tus-
sen gerenommeerde Haarlemse 
clubs liggen dus in het verschiet.
Eric van Westerlo o  

Reddingsbrigade in actie 
bij Kinderbeestfeest
Heemstede - Op vrijdag 1 ju-
ni heeft de reddingsbrigade uit 
Heemstede met vijf leden en 
twee reddingsvletten geassi-
steerd bij het Kinderbeestfeest 
in Amsterdam.
Het kinderbeestfeest is een be-
sloten feest voor chronisch zie-
ke- en/of gehandicapte kinde-
ren die samen met hun gezin 
een onvergetelijke avond in die-
rentuin Artis wordt aangeboden.
Ruim 40 instellingen en zieken-
huizen uit de provincie Noord-
Holland en Flevoland doen hier-
aan mee. Bijna 6000 gasten zijn 
dit jaar door de organisatie uit-
genodigd, dit zijn ruim 1500 ge-
zinnen De gasten werden van-
uit de instellingen en ziekenhui-
zen opgehaald door brandweer, 
ambulances, rode kruis en po-
litiewagens en in verschillende 
collones en routes met gebruik 
van zwaailicht en sirene naar Ar-
tis vervoerd. Dit jaar is ook geko-
zen om de kinderen en hun fami-
lieleden met reddingsboten over 
het water vanaf verschillende 

opstappunten naar Artis te ver-
voeren.
Meerdere reddingsbrigades uit 
de regio hebben hierbij geassi-
steerd.
Naast de Heemsteedse Red-
dings Brigade waren ook de bri-
gades van ondermeer Zand-
voort, Bloemendaal en Haarlem 
aanwezig.
De kinderen genoten van de half 
uur durende vaartocht over de 

Amstel, door de grachten van 
Amsterdam naar de aanleg-
plaats vlak naast de dierentuin
Na de vaartocht konden de kin-
deren in dierentuin Artis zich 
vermaken met veel activiteiten. 
Zowel voor als achter de scher-
men liet de dierentuin zich op 
een heel bijzondere manier aan 
de gasten zien 
Het is voor iedereen een zeer 
mooie avond geworden en een 
ding staat vast voor de leden van 
de Heemsteedse Reddings Bri-
gade die dit jaar geholpen heb-
ben…volgend jaar zeker weer!
Meer weten? Ga naar www.
heemsteedsereddingsbrigade.nl.

Protest tegen 
bezuinigingen op cultuur
Heemstede - Vlak voor Pinkste-
ren heeft Gemeente Heemstede 
de Kadernota 2012 gepresen-
teerd, waarin vergaande bezuini-
gingen of zelfs volledige sluiting 
van de Heemsteedse Podia wor-
den voorgesteld. 
De Gemeente Heemstede orga-
niseert op woensdag 6 juni een 
inspraakavond in het Raadhuis 
van Heemstede. Uiteraard zullen 
het bestuur van de Stichting Po-
diumprogrammering Heemstede 
alsook vertegenwoordigers van 
Podium Oude Slot en Theater 
de Luifel gebruik maken van de 
mogelijkheid om deze avond te 
spreken. Na de formele spreek-
tijd komen er zogenaamde ta-
feltjesrondes met de raadsleden 
om het pleidooi voor het behoud 
van de Heemsteedse Podia ver-
der kracht bij te zetten.
Een breed cultureel aanbod ge-
tuigt van een beschavingside-
aal, zo laat stichting Podiumpro-
grammering weten. “Dat mag 
niet met de botte bijl kapot ge-
maakt worden. De Heemsteed-
se Podia geven jong en oud de 
kans om hun leven te verrijken. 
Cultuur is geen kostenpost, maar 
een investering in de levens van 
alle Heemstedenaren.” 

Om het protest tegen de bele-
digende en ondoordachte voor-
stellen kracht bij te zetten, or-
ganiseren de Heemsteedse Po-
dia een ‘Speakerscorner’ in de 
tuin voor het Raadhuis. Dit eve-
nement begint woensdag 6 juni 
om 19.30 uur.
Iedereen met een hart voor cul-
tuur, iedereen die het behoud 
van cultuur belangrijk vindt, mu-
sici, acteurs, schrijvers, cabare-
tiers, zangers, professioneel en 
amateur, kortom alle inwoners 
van Heemstede, van jong tot 
oud, wordt gevraagd om woens-
dagavond om 19.30 uur naar het 
Raadhuis te komen.
Neem uw instrument mee om ter 
plekke een geluid te laten horen, 
uw tekst om een pleidooi te hou-
den, uw spandoek om een sig-
naal te geven, kom als levend 
standbeeld met een boodschap, 
kortom uw aanwezigheid in wel-
ke vorm dan ook is van levens-
belang om de Heemsteedse Po-
dia te steunen.  Voor diegenen 
die, zoals de speakers in Hyde 
Park, een kistje nodig hebben 
om op te staan, zijn kistjes be-
schikbaar! (Wel graag even aan-
melden bij: info@sphheemste-
de.nl)

Heemstede - Voor de syn-
chroonzwemsters van HPC 

ten ze het iedere keer maar weer 

HPC Synchroon dames 
vallen in de prijzen!
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Brandveilige versiering tijdens EK 2012 

Wijkschouw noordelijk deel Centrum 

Op maandag 25 juni houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie 
en woningcorporaties Elan Wonen en Pré 
Wonen een schouw in het noordelijk deel van 
het centrum. Gezamenlijk inventariseren zij 

of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere 
onderhoud en de handhavingsacties zijn 
uitgevoerd. 

Dit doen zij in het gebied tussen de Heemsteedse 
Dreef en de Herenweg ten noorden van de 
Kerklaan en de Zandvaartkade. Het gebied wordt 
beoordeeld op de thema’s: schoon, heel en veilig. 
Tijdens de schouw wordt dan gelet op de bestrating, 
straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffi  ti, 
speelvoorzieningen en fout parkeren. Als u bewoner 
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.

Inspraak Kadernota 2012 
De gemeente Heemstede staat voor de grote 
opgave om vanaf 2013 jaarlijks een bedrag van 
1,7 miljoen euro te bezuinigen. Dit is bovenop het 
bezuinigingsprogramma dat al in 2010 is gestart en 
waarin jaarlijks een bedrag van 2,2 miljoen euro wordt 
bezuinigd. In de kadernota 2012 heeft het college van 
B&W alle bezuinigingsopties in beeld gebracht, opdat 
de raad daaruit zijn keuzes kan maken. Op woensdag 
6 juni om 20.00 uur organiseert de gemeente een 
inspraakavond waar iedereen zijn mening kan geven 
over de voorgestelde bezuinigingen. U kunt de 
kadernota raadplegen op www.heemstede.nl. In de 
raadzaal kan iedereen zijn mening geven (spreekrecht) 

over de voorgestelde bezuinigingen en het gesprek 
aangaan met de leden van de politieke fracties. 

Brandweer Kennemerland vraagt u de 
brandveiligheidvoorschriften bij het versieren 
van de woningen en straten tijdens het EK 
goed in de gaten te houden. Daarom is het 
belangrijk dat u het juiste versieringsmateriaal 
op een veilige manier gebruikt:

-  Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit 
staat vermeld op de verpakking.

-  Niet alle vlaggetjes die in de handel zijn hebben de 
juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan 
dat u brandvertragende versiering aanschaft en 
aanbrengt.

-  Houd versiering op minimaal 50 cm van spotjes 
en andere apparaten waarvan de temperatuur kan 
oplopen. Dus ook van de televisie. 

-  Zorg ervoor dat versieringen boven de openbare weg 
hoger dan 4,2 meter hangen en houd een breedte 
van ten minste 3,5 meter vrij zodat brandweer en 

ambulance zonder onnodig oponthoud een incident 
kunnen bereiken. 

Meer informatie over brandveiligheid en brandproef 
‘Brandveilig versieringsmateriaal’ kunt u vinden op 
www.brandweerkennemerland.nl.

Foto: Robin Gruter

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie: 
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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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

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

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



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 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij. 
van 08.30 tot 13.00 uur.

Inrichtingsplan deel parallelweg 
Cruquiusweg ter inzage

Herken de verschillen tussen bijen en wespen 

Plein bij bibliotheek 
krijgt opfrisbeurt

Werk aan de weg 

Breitnerweg en omgeving Tot half juli 2012 
worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de 
Breitnerweg en omgeving. Onderdeel van het project 
is het vervangen van de wegverharding op de J.H. 
Weissenbruchweg ter hoogte van de brug over de 
Crayenestervaart. Doorgaand verkeer richting Haarlem 
wordt omgeleid. Omleidingsroutes worden met 
borden aangegeven.
 
Cruquiusweg, fi etspad tussen Ir. Lelylaan en 
Ringvaart Tot eind juli 2012 is het fi etspad langs 
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart 
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan/ 
Cruquiusweg wordt fi etsverkeer omgeleid via 
het fi etspad langs de noordelijke rijbaan. De 
omleidingsroute staat met borden aangegeven.

Javalaan Van maandag 18 juni tot half juli 2102 
worden frees- en asfalteringswerkzaamheden 
uitgevoerd aan de fi etspaden op de Javalaan. Het werk 
zorgt voor beperkte verkeershinder.

Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012 
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes 
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te 
verbeteren. De werkzaamheden zorgen voor beperkte 
verkeershinder.

De komende tijd krijgt het plein voor de bibliotheek 

in etappes een opfrisbeurt. Vorige week werd 

hiermee een aanvang gemaakt: leerlingen van de 

HaemstedeBarger vrolijkten de betonblokken op. 

De parallelweg aan de noordkant van de 
Cruquiusweg, tussen Javalaan en Park Meermond, 
is aan een opknapbeurt toe. De weg wordt 
opnieuw bestraat en dat is een goed moment om 
de weg veiliger in te richten. De uitvoering van de 
reconstructie staat gepland in het voorjaar van 2013. 
Tot 18 juli ligt het plan ter inzage en kunt u hierover 
uw mening geven.

Hoofdlijnen van het plan

Herbestraten van de rijbaan
Bij het herbestraten van de weg worden de bestaande 
betonstraatstenen zo veel mogelijk hergebruikt en 
over het gehele weggedeelte in een zelfde type 
patroon gelegd.

Aanleggen fi etsstroken
Om fi etsers meer ruimte te geven en hen beter af 
te scheiden van het autoverkeer is het plan om over 
het hele weggedeelte aan beide zijden van de weg 
fi etsstroken aan te leggen. De fi etsstroken worden 
uitgevoerd in asfalt. 

Parkeerhaven vrachtauto’s
Op de plaats waar nu vrachtauto’s op de rijbaan 

Het warme weer heeft 
gezorgd van een 
toename van zwermen 
bijen. De bijen worden 
vaak aangetroff en in 
particuliere tuinen. 
Mensen zien bijen 
dikwijls ten onrechte aan 
voor wespen. Het risico is dat dan een heel 
bijenvolk wordt vernietigd, terwijl bijen een 
belangrijke rol in de natuur hebben.

Als lid van de Imkervereniging Haarlem wordt Pim 
Lemmers regelmatig gebeld om ‘overlast’ van bijen of 
wespen in particuliere tuinen te verhelpen. De imker 
van kinderboerderij ’t Molentje zorgt er dan voor 
dat bijenvolken een nieuwe standplaats krijgen in 
Heemstede of de regio. 

parkeren is in het plan een parkeerhaven voor 
vrachtauto’s opgenomen. Daardoor krijgen 
geparkeerde vrachtauto’s een eigen plek, afgescheiden 
van het overige verkeer. 

De aanleg van fi etsstroken en een aparte parkeerstrook 
voor vrachtauto’s bevordert de verkeersveiligheid en is 
comfortabeler voor fi etsers.

Inloopmiddag
Op dinsdag 19 juni 2012 is er een inloopmiddag in 

het raadhuis. Tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u het 

plan inzien, uitleg krijgen en hierop reageren. Bij 

een inloopmiddag kunt u vrij binnenlopen, het is 

dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 

inloopmiddag aanwezig bent.

Reageren op het plan
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens de 
inloopmiddag op dinsdag 19 juni.
Schriftelijke reacties op het voorlopige ontwerp kunt 
u voor 18 juli 2012 sturen naar: Gemeente Heemstede, 
t.a.v. de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl.

Voorlichting 
In het kader van het Jaar van 
de Bij 2012 gaan de landelijke 
imkers het publiek voorlichting 
geven over de verschillen 
tussen bijen, wespen en 
hommels. Scan de QR-code en 
bekijk deze verschillen of ga 
naar www.imkerijerik.nl. Heeft 
u last van bijen of wespen, bel dan de politie of de 
gemeente. Zij hebben telefoonnummers van imkers 
die de zwerm kunnen weghalen.

Zelf bijenvolk bekijken?
Kom naar het transparante bijenhuis op het terrein 
van kinderboerderij ’t Molentje in het Wandelbos 
Groenendaal. Hier kunt u zien hoe een bijenvolk hun 
werk tussen de honingraten uitvoert. 
De kinderboerderij is dagelijks geopend tussen 
09.00 en 16.30 uur.

Loket Heemstede is er voor u!



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

www.heemstede.nl

Het CJG is er ook voor 

jongeren! 

Stormbaan en 
barbecue

Commissievergaderingen juni

In september organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede in 
samenwerking met Casca en de gemeente 
Heemstede een activiteit voor jongeren. Het 
idee is om een stormbaan neer te zetten en 
na afl oop te genieten van een barbecue. De 
activiteit is bedoeld voor jongeren vanaf 11 
jaar. 

Dit idee komt voort uit de klankbordgroep, een groep 
jongeren die eens in het half jaar met de gemeente in 
gesprek gaat. Nu willen we graag weten wat jongeren 
uit heel Heemstede hiervan vinden. Zouden ze eraan 
meedoen? Daarom is er een enquête verspreid via 
Casca en het CJG Heemstede. Kinderen kunnen de 
enquête ook invullen via www.heemstede.nl - over 
Heemstede - recreatie - jeugdactiviteit. Met deze 
activiteit willen we jongeren bekend maken met, maar 
ook actief betrekken bij, het CJG Heemstede. 

Op 12, 14 en 18 juni komen de 
raadscommissies Samenleving, Ruimte 
en Middelen bijeen in het raadhuis. 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder, en u kunt als 
u dat wilt ook uw mening geven over 
onderwerpen. Hieronder een greep uit de 
onderwerpen die in juni worden behandeld. 

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 
12 juni om 20.00 uur. Op de agenda onder meer 
het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. 
De vergadering begint met een presentatie over 
schuldhulpverlening, waar steeds meer beroep op 
wordt gedaan in Nederland. De presentatie gaat 
over de uitgangspunten van het beleidsplan en de 
werkwijze van de afdeling schulddienstverlening 
Haarlem. Deze dienst voert voor de Intergemeentelijke 
Afdeling Sociale Zaken de schuldhulpverlening uit. 
Verder discussieert de commissie over de concept 
nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016. Naar 
verwachting zal de raad komend najaar de defi nitieve 
nota vaststellen.

In de commissie Ruimte gaat het op donderdag 14 
juni vanaf 20 uur onder meer over het inrichtingsplan 
voor De Slottuin (op het voormalige terrein van het 
Nova-college bij de Cruquiusweg), de herinrichting 
van de Herenweg fase 3 en 4 (tussen Kerklaan 

en Bennebroek) en de nota duurzaamheid 2012-
2016. Ook de Vomar staat op de agenda. Het 
onderzoek naar economische wenselijkheid van 
een supermarkt op het terrein tussen de Binnenweg 
en Eikenlaan is afgerond en de criteria voor een 
haalbaarheidsonderzoek zijn opgesteld. Eerst volgt 
er nu aanvullend onderzoek naar de eff ecten op het 
woongenot voor omwonenden. Het onderwerp 
komt dan met alle onderzoeksresultaten terug in de 
commissie Ruimte van september.

De commissie Middelen komt op maandag 18 juni om 
20.00 uur bijeen. Hier staat het eindrapport ‘Versterking 
van de economische positie Heemstede’ op de 
agenda. Gesproken wordt over de aanbevelingen in 
het rapport; onder andere over het veranderen van de 
betaald parkeren regeling op de Binnenweg.

Zoals u vorige week al kon lezen in HeemstedeNieuws, 
houdt de commissie Middelen op woensdag 6 juni 
om 20.00 uur een inspraakavond over de kadernota 
2012, waarin voorstellen worden gedaan voor 
bezuinigingen. Ook hier bent u uiteraard van harte 
welkom.

De volledige agenda’s vindt u hieronder en 
op www.heemstede.nl. Hier vindt u ook informatie 
over het spreekrecht tijdens vergaderingen.

Vergaderingen
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 12 juni 2012 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- vaststellen agenda commissievergadering 12 juni 2012
- Spreekrecht burgers
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 (A-stuk)
-  Vaststellen Verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2012 (A-stuk)
-  Vaststellen Verordening incidentele subsidies 

archeologie 2012 (A-stuk)
-  Concept Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-

2016: ‘Oog voor elkaar’ (B-stuk)
-  Keuzenota decentralisatie extramurale begeleiding 

AWBZ naar Wmo (B-stuk)
-  Startnotitie met Plan van aanpak Decentralisatie 

Jeugdzorg (C-stuk) o.v.v. D66
-  Marap 4/2011 tevens jaarverantwoording 2011 IASZ 

(C-stuk) o.v.v. D66
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 juni 2012 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 14 juni 2012
- Spreekrecht burgers
-  Beleid omgevingsvergunning voor afwijken 

bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast 
(B-stuk)

-  Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation 
Cruquiusweg (A-stuk)

-  Inrichtingsplan voor De Slottuin (B-stuk)
-  Dynamisch Verkeersmanagement Zuid-

Kennemerland (B-stuk)
-  Vaststelling concept Nota duurzaamheid 2012 - 2016 

(B-stuk)
-  Voorlopige vaststelling herinrichting Herenweg fase 

3 + 4 (B-stuk)
- The Vintage Store (C-stuk)
-  Distributie planologisch onderzoek en criteria 

haalbaarheidsonderzoek Vomar (C-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op maandag 18 juni 2012 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 18 juni 2012
- Spreekrecht burgers
- Kadernota 2012 (A-stuk)
- Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV (A-stuk)
-  Eindrapport ‘Versterking van de economische positie 

Heemstede’ (B-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreff ende 
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 raadsgriffi  e, 
telefoon (023) 548 56 46, of 
e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl.



Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Zandvoortselaan 151 een interne verbouwing van 

de supermarkt: het vervangen van een condensor, 
het wijzigen van reclame, het wijzigen van de 
winkelinrichting 2012.151 
ontvangen 24 mei 2012 

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Heemsteedse Dreef 146 het kappen van een esdoorn 

en een conifeer 2012.149
ontvangen 22 mei 2012

-  Melchior Treublaan 2 het kappen van een boom 
2012.152
ontvangen 24 mei 2012

-  Bachlaan 9 het kappen van een berk 2012.153
ontvangen 25 mei 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 7 juni 2012 
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). 

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

-  Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis 
2012.121

-  Binnenweg 57-59 het bouwen van een extra 
kapverdieping boven de bestaande 1e verdieping en 
een deel slopen 2012.094

De verzoeken liggen vanaf 7 juni 2012 gedurende 
4 weken 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 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Voor 
nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 25 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Vechtlaan 6 het vergroten van een dakkapel 2012.106

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 1 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Fazantenlaan 61 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak 2012.105
-  Lorentzlaan 70 het plaatsen van een trap naar de 

tweede verdieping 2012.130
-  Soendastraat 12 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak 2012.110

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Franz Lehárlaan 52 het kappen van 2 ceder bomen 

2012.154

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 7 
juni 2012 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). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Bekendmaking voorbereiding en uitgangspunten 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening bekend dat zij de voorbereiding gaan 
starten van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
door middel van de terinzagelegging van de 
uitgangspunten van het plan.
Het betreft hier het bedrijventerrein Cruquiusweg/ 
Nijverheidsweg en de kleinere bedrijventerreinen aan 
de Leidsevaartweg.

Tevens maken zij bekend dat naast de uitgangspunten 
twee onderzoeken over de bedrijventerreinen ter 
inzage worden gelegd en dat er geen advies zal 
worden gevraagd aan een onafhankelijke adviseur.

Algemene en specifi eke uitgangspunten
Voor de nieuwe bestemmingsplannen zijn algemene 
uitgangspunten geformuleerd die voor alle 
bestemmingsplannen in Heemstede gelijk zijn en 
specifi eke uitgangspunten die per bestemmingsplan 
verschillen.
De gemeenteraad heeft de algemene uitgangspunten 
voor alle bestemmingsplannen op 29 januari 2009 
vastgesteld. Nu heeft het college een notitie opgesteld 
waarin de op de bedrijventerreinen van toepassing 
zijnde uitgangspunten zijn opgenomen maar waarin ook 
specifi eke uitgangspunten voor de bedrijventerreinen 

zijn opgenomen. Deze specifi eke uitgangspunten 
zijn mede tot stand gekomen naar aanleiding van 
onderzoeken die zijn verricht naar de huidige staat van de 
bedrijventerreinen en naar de toekomstmogelijkheden 
van de bedrijventerreinen in Heemstede.

Reageren
Met de algemene en specifi eke uitgangspunten wordt 
in een vroeg stadium de richting aangegeven voor het 
ruimtelijke beleid voor deze gebieden. Er is dus nog 
geen concreet bestemmingsplan opgesteld, maar u 
kunt al wel de gedachtevorming over de invulling van 
het gebied beïnvloeden. 

Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan kunt u 
tot en met 19 juli 2012 een schriftelijke inspraakreactie 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders (postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per 
e-mail: gemeente@heemstede.nl). Inspreken kan ook 
mondeling bij één van de contactpersonen onder het 
kopje ‘Meer informatie’.

Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifi eke uitgangspunten van het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ kunt u vinden 
op www.heemstede.nl. (Zie: woon & woonomgeving 

-> Bestemmingsplannen). Ook liggen de stukken ter 
inzage in de hal van het raadhuis.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording daarvan 
door de gemeente worden verwerkt in het ontwerp- 
bestemmingsplan. Ook zullen deze reacties aan 
alle insprekers worden toegezonden. Daarbij wordt 
aangegeven op welke manier uw reactie is betrokken 
bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan.

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ in het derde kwartaal van 2012 
ter inzage worden gelegd. Op dat moment kunt 
u wederom uw mening over het plan geven en 
zal deze worden meegewogen in de defi nitieve 
besluitvorming. Het bestemmingsplan wordt volgens 
planning in het eerste kwartaal van 2013 door de 
gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de mevrouw L.C.Wijker van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer (023) 548 57 83 of 
met mevrouw M. Boor van dezelfde afdeling, via 
telefoonnummer (023) 548 57 61.



Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’ 

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonwijken noordoost’ met ingang van 7 juni 2012 
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. 
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de woonwijken die 
zijn gelegen tussen de Heemsteedse Dreef, de 
Crayenestervaart, het Spaarne, het Heemsteeds Kanaal 
en de Nijverheidsweg.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan, 
zijn:
-  De mogelijkheden voor erfbebouwing worden, 

afhankelijk van de grootte van het perceel, uitgebreid 
tot maximaal 70 m² (er is dus meer toegestaan bij de 
bouw van schuren e.d. op de eigen grond, mits ten 
minste 25 m² onoverdekt en onbebouwd blijft);

-  op elk perceel mag in ieder geval 25 m² aan 
erfbebouwing gebouwd worden;

-  de mogelijkheden voor erfbebouwing zullen 
ook worden toegepast op de percelen aan de 
Strawinskylaan en een deel van de Franz Léharlaan, 
waar de achtertuinen momenteel alleen de 
bestemming Tuin hebben waarop niet gebouwd 
mag worden. Ter plaatse van achter- en/of zijtuinen 
langs de belangrijkste wegen en waterlopen in een 
wijk, blijft echter een zone van 5 m bestemd tot 
Tuin. Ook bij de zogenaamde strokenbouw (ritmisch 
herhaalde, identiek georiënteerde woningenblokken, 
dus voorkanten tegenover achterkanten) blijft de 
achterste 5 m van de percelen de tuinbestemming 
behouden;

-  bij panden waar op dit moment vóór de voorgevel 
erfbebouwing mogelijk is, zal in het nieuwe 
bestemmingsplan alleen de feitelijke situatie 
bestemd worden; 

-  de bouwkundige splitsing van een woning 
in meerdere woningen blijft mogelijk, tenzij 
uitdrukkelijk is bepaald dat slechts één woning is 
toegestaan;

-  een kelder onder het hoofdgebouw wordt 
expliciet toegestaan en er komt een mogelijkheid 
voor burgemeester en wethouders om een 
onderbouwing in de tuin (bijv. kelder of garage) 
toe te staan, mits de waterbeheerder (het 

Hoogheemraadschap van Rijnland) daartegen geen 
bezwaren heeft; 

-  een dakterras op het dak van een aan- of uitbouw 
wordt toegestaan, mits de afstand van het dakterras 
tot de perceelsgrens ten minste 2 m bedraagt;

-  het verbod op het plaatsen van twee dakkapellen  
boven elkaar in één dakvlak wordt gehandhaafd; 

-  erkers worden op de plankaart ondergebracht in 
de categorie ‘overschrijding van de bouwrenten via 
binnenplanse ontheffi  ng’, in plaats van binnen het 
bouwvlak (in de huidige bestemmingsplannen is hier 
niet consequent mee omgegaan);

-  vestiging van bedrijven in woonwijken blijft beperkt 
tot de milieucategorie 1 en 2 (de categorieën die de 
minste hinder geven);

-  in een bestemmingsplan kan de mogelijkheid 
worden opgenomen om in bepaalde gevallen af te 
wijken van dat bestemmingsplan: de binnenplanse 
afwijking van de bouw- en/of gebruiksregels. Het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor 
een binnenplanse afwijking van de bouw- en/of 
gebruiksregels (bijv. 10% overschrijding van de in 
het plan aangegeven maten) zal geen automatisme 
zijn. Bij de afweging zullen aspecten als bijvoorbeeld 
het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en 
verkeersveiligheid worden meegewogen;

-  het huidige beleid voor seksinrichtingen wordt 
gehandhaafd (vergunning mogelijk voor maximaal 
twee vestigingen in Heemstede, mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan);

- het horecabeleid wordt aangepast, in die zin dat:
 -  horecabedrijven categorie 3 (discotheken e.d.) niet 

worden toegestaan; 
 -  horecabedrijven categorie 2 (cafés e.d.) alleen 

worden toegestaan waar die nu gevestigd zijn;
 -  horecabedrijven categorie 1 (snackbars, 

lunchrooms, shoarmazaken, eetcafés, restaurants 
e.d.) alleen worden toegestaan waar die op de kaart 
zijn aangeduid (in beginsel alleen waar die nu al 
gevestigd zijn);

 -  de mogelijkheden voor beperkte horeca-
voorzieningen verruimd worden. Onder ‘beperkte 
horecavoorzieningen’ worden de voorzieningen 
verstaan, die wat betreft hun exploitatievorm 
ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie 
detailhandel, zoals koffi  ehoekjes, proefl okalen en 
zitgedeelten bij banketbakker, patisserie of ijssalon.

-  bij panden met de bestemming Detailhandel zal in 
de verdiepingslaag enkel wonen toe worden gestaan;

-  in het gehele plangebied worden bouwvlakken voor 
de hoofdbebouwing teruggebracht tot (min of meer) 
de omvang van de oorspronkelijke hoofdgebouwen. 
De laatste 3 meters van het huidige bouwvlak 
komen in de nieuwe systematiek buiten het nieuwe 
bouwvlak te liggen en mogen een maximale goot- 
en bouwhoogte hebben van respectievelijk 3 en 4 
meter (3 en 6 meter langs Heemsteedse Dreef ). In de 
huidige systematiek van de bestemmingsplannen is 
dit geregeld in de planvoorschriften en nu wordt het 
geregeld op de plankaart.

Waar kunt u het ontwerpbestemmings-
plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
7 juni 2012 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede en in de openbare 
bibliotheek, Julianaplein 1 te Heemstede. De 
openingstijden van het raadhuis en de bibliotheek 
vindt u op de website www.Heemstede.nl. 
Het plan (verbeelding, regels en toelichting) 
kan digitaal worden ingezien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de 
gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (7 juni t/m 
18 juli 2012) kan eenieder reageren. Zienswijzen 
met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. 
Als u schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw 
zienswijze richten aan de gemeenteraad van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U 
kunt uw zienswijze ook via een e-mail vesturen aan 
gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer R. van der Aar van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is 
(023) 548 57 64. Ook voor nadere informatie over het 
ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer van der Aar 
wenden.

Nieuw Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ gemeente 
Heemstede

Bij besluit van 29 mei 2012 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ 
gemeente Heemstede vastgesteld. Het 
Uitvoeringsprogramma is een uitvloeisel van de eerder 
dit jaar vastgestelde beleidsnota ‘integrale handhaving’. 
De beleidsnota geeft de kaders weer van het toezicht 
en de handhaving in de gemeente Heemstede en in 
het Uitvoeringsprogramma wordt weergegeven wat 
op het gebied van toezicht en handhaving wordt 

uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma behandelt 
toezicht- en handhavingstaken op het gebied van 
bouwen, Ruimtelijke Ordening, Milieu en de Algemene 
Plaatselijke Verordening.

Het Uitvoeringsprogramma treedt met ingang 
van 14 juni (8 dagen na deze bekendmaking) in 
werking. Het Uitvoeringsprogramma ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. Het 

Uitvoeringsprogramma is na de inwerkingtreding 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via 
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.



Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

20 medailles voor GSV Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 2 ju-
ni vonden de toestelkampioen-
schappen turnen plaats. Van de 
4 toestellen mocht iedere turn-
ster haar 2 beste toestellen kie-
zen, waar ze haar wedstrijd op 
wilde turnen. Het voordeel is dan 
ook, dat als er op 1 toestel iets 
niet goed gaat, dat je op het an-
dere toestel dan toch nog een 
prijs kan winnen.
Alle meisjes van de wedstrijd-
groep van GSV Heemstede de-
den aan deze wedstrijd mee. De 
dag was verdeeld in 3 wedstrij-
den, in de eerste wedstrijd traden 
5 turnsters aan, en die deden het 
fantastisch. Alle turnsters moch-
ten op het podium plaatsnemen. 
Myrthe liet zien dat zij de beste 
was op brug en vloer. Met maar 
liefst 2 eerste plaatsen was zij 
iedereen de baas. Bij Charlot-
te werd een foutje gemaakt. Zij 
moest zelfs van de parkeerplaats 
gehaald worden om haar 4e 
plaats medaille in ontvangst te 
nemen. Gelukkig had zij wel de 

2e prijs voor brug in ontvangst 
genomen.  Cindy sprong als bes-
te over de kast, maar moest er 
twee voor laten gaan op de vloer 
(3e plaats). Op niveau 10 was 
Mania de beste op vloer, ter-
wijl Renee een eerste en twee-
de prijs in ontvangst mocht ne-
men voor balk en vloer.
In de tweede wedstrijd was er 
ingeschreven met twee senioren 
en drie pupillen (10-11 jaar) He-
laas waren het alleen de senio-
ren turnsters die het podium be-
reikte. Marlijn liet iedereen zien 
hoe een overslag ½  in en ½ uit 
er uit hoort te zien. Zij behaalde 
hier de felbegeerde standaard. 
Ook Rivka deed het geweldig zij 
behaalde de standaard op balk. 
Marlijn kwam een paar tiende te 
kort om een standaard te scoren 
op vloer. Bij de pupillen (Chris-
ta, Mirre  en Floor) werden hun 
inspanningen niet beloond met 
een medaille. 
In de laatste  wedstrijd waren de 
laatste 7 turnsters. Hier turnden 

de meisjes van de vierde divisie 
de beste wedstrijd, maar ook Ri-
anne en Dominique hebben hun 
oefening op de vloer op een ho-
ger niveau gekregen. Julie greep 
net naast de winst op brug en 
balk en moest met een 2e plaats 
genoegen nemen. April deed het 
fantastisch en behaalde op brug 

de hoogste score en op vloer de 
2e plaats. Ook Vera eiste de eer-
ste plaats op voor een oefening 
die klonk als een klok. Rianne en 
Dominique kregen een 2e plaats 
voor brug en vloer, terwijl Do-
minique in haar klasse op de 3e 
plaats kwam op de brug.

17 meisjes behaalden 20 medail-
les, dus de meiden hebben fan-
tastisch gepresteerd!

MIX-It Disco
Heemstede - Zaterdag 16 juni 
is het weer tijd voor de afsluiten-
de buiten-Mix-it Disco. Normaal 
vindt deze plaats in de Princehof. 
De laatste editie van dit seizoen 
van dé dance-avond is speciaal 
voor deze gelegenheid buiten 
op het grasveld voor de Oran-
gerie van de Hartekamp, Heren-
weg 5, Heemstede. Lekkere mu-
ziek en een mix van mensen mét 
en mensen zonder verstandelij-
ke beperking. Je kunt een lekker 
patatje halen bij de patatkraam 
(voor de Orangerie) tussen 17.00 
en 19.00 uur. Patat en een snack 
naar keuze kosten 3 euro.

Iedereen is van harte welkom 
van 17.00 tot 21.00 uur. De en-
tree, inclusief twee frisdrankjes 
is 6 euro. Meer informatie? Bel 
Casca: 023-5483828 of e-mail 
plexat@casca.nl of via de web-
site www.casca.nl. De volgende 
Mix-It in het nieuwe seizoen is 
op zaterdag 15 september. 

Maand van het Spannende 
Boek in de Bibliotheek
Regio - De Maand van het Span-
nende Boek 2012 vindt plaats tot 
en met zaterdag 30 juni. Het the-
ma van de maand is ‘Het kwaad 
in jezelf – waar ligt jouw grens?’. 
Op vrijdag 15 juni vindt een ont-
moeting plaats met schrijver Pe-
ter Römer en op vrijdag 29 ju-
ni vertelt patholoog-anatoom 
Frank van de Goot (foto) over 
zijn werkzaamheden. Zowel de 
schrijversontmoeting als de le-
zing worden in Bibliotheek Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 te Haar-

lem gehouden, van 20:00 – 22:00 
uur. De toegangsprijs voor ieder 
van de activiteiten bedraagt voor 
leden 5 euro, niet-leden betalen 
7,50.
De Bibliotheek heeft ruim 20.000 
spannende boeken voor een 
breed lezerspubliek. Spannende 
boeken zijn populair, vooral in de 
zomermaanden. De Bibliotheek 
tracteert (nieuwe) leden daarom 
op de Thrillerglossy, een inspira-
tiegids vol (lees)tips om er een 
spannende, zinderende boeken-

zomer van te maken. Ook ligt er 
een gratis Psy -3 D bril als boe-
kenlegger klaar.
Nieuwe leden van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken krijgen in 
Juni – Maand van het Spannen-
de Boek 20 procent korting op 
een jaarabonnement. Aanmel-
den kan digitaal via www.bibli-
otheekactie.nl of bij één van de 
vestigingen van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken.
Reserveren voor de schrijvers-
ontmoeting met Peter Römer en 
de lezing van patholoog-ana-
toom Frank van de Goot: 023-
5115300.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklhaarlem.nl.




