
5 juni 2013 5Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl

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

** **

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

WWW.DEOOSTEINDE.NL

OPEN 

zONdag 9 juNi

van 10.00 - 17.00 uur
f i l i a a l  h i l l e g o m  g e s l o t e n

FiLiaaL VijFHuizEN

HaNgPETuNia

0.75
van 1,50 voor

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Het begon met een dansje
Jan en Vera Kraaijvanger met in het midden burgemeester Heeremans.

Het Diamanten paar prijst zich 
gelukkig met elkaar, hun 3 zo-
nen, 3 kleinkinderen en een ach-
terkleinkind. Toch is het jaar niet 
vlekkeloos begonnen voor hen. 
Jan werd getroffen door een TIA 
en tuimelde van de trap. Het re-
sultaat: twee gebroken tenen en 
een kaakfractuur. Volgens Jan 
heeft hij een behoorlijke klap ge-
had. “Ik ben wel hersteld, maar 
de oude word ik echt niet meer.” 
Het gebeuren weerhield ze niet 
van een mooi feest, om te vieren 
dat het ooit zoveel jaren geleden 
begon met een dansje.
Sinds 1995 woont het echt-
paar in Heemstede. De van oor-
sprong Achterhoeker Jan Kraaij-
vanger verhuisde met zijn ouders 
naar de Wieringermeer en ont-
moette Westfriese Vera Schui-

Heemstede – Deze week vierden Jan en Vera Kraaijvanger hun 
60-jarig huwelijksfeest met een mis in de OLV Hemelvaart-
kerk en een feest in uitspanning De Zoete Inval. Om de och-
tend erna samen met burgemeester Marianne Heeremans van 
Heemstede terug te blikken op een onvergetelijke dag.

temaker uit Wervershoof in een 
dansgelegenheid in Medemblik. 
Jan herinnert zich: “In de derde 
week van september was het al-
tijd feest en we gingen dansen in 
‘Het Wapen van Medemblik’. Dat 
stond bekend als een heel net 
restaurant. Toen ik aan kwam lo-
pen zag ik Vera die voor de in-
gang stond te wachten.”
Zijn echtgenote herinnert het 
net iets anders. “Ik was altijd al 
dol op dansen, maar in Medem-
blik mocht ik niet komen, dat was 
volgens thuis ‘een slechte stad’. 
Ik kwam er op een keer toch te-
recht met mijn zuster, zij ging 
naar de kermis, maar ik werd 
meer getrokken door de muziek 
die vanuit ‘Het Wapen van Me-
demblik’ klonk. Ik leende ’n gul-
den om binnen te komen en ging 
op een stoel zitten. Na een rond-
je door de zaal gelopen te heb-
ben, zag ik dat mijn stoel bezet 
was. Jan zat erop en die vroeg 
me toen maar ten dans.”
De rest is geschiedenis, zoals ge-
zegd. Het stel kreeg verkering en 
trouwde in 1953. Niet lang daar-
na liet Jan het landbouwbedrijf 
waar hij opgroeide achter en 
Vera haar kapsalon en verhuis-
den ze naar Amsterdam. Ze wer-
den eigenaar van een sigaren-
zaak annex postagentschap in 
de Nicolaas Beetsstraat. De zaak 
liep meteen goed en de mensen 
stonden in de rij.
Later toen een van hun zonen in 
Heemstede ging wonen, beslo-
ten Jan en Vera hem en zijn ge-
zin te volgen. “Ik vond Heemste-
de zo´n prachtige plaats”, ver-
telt Jan, “Wij wilden wel weg uit 
Amsterdam en dan het liefste 

naar de buurt van onze kinde-
ren. Maar de huizen hier waren 
erg gewild, dus dat was aanvan-
kelijk niet gemakkelijk. Het toeval 
wil dat ik op een avond met mijn 
kleinzoon een ommetje maakte 
en toen kwam ik in gesprek met 
een dame. Ik vertelde haar van 
onze wens om in de wijk te ko-
men wonen. Voor de gein vroeg 
ik haar of ze een seintje kon ge-
ven als er iets te koop kwam. 
Drie maanden later overleed de 
betreffende vrouw en hebben 
we het huis gekocht.” Ze redden 
zich nog goed, melden de inmid-
dels 85-jarigen en willen nog niet 
weten van een verzorgingshuis. 
“Zolang we kunnen, blijven we in 
ons heerlijke huis wonen”, zeg-
gen beiden, “met wat hulp van 
onze zoon en schoondochter. Fijn 
dat ze zo dichtbij wonen. Ze ne-
men ons vaak mee naar de wed-
strijden van onze kleinzoon. Hij 
voetbalt bij VVSB in Noordwij-
kerhout. Liefst missen we geen  
enkele wedstrijd. We stappen na 
de kerk met ze in de auto, brood 
en rollator mee, soms wel hele-
maal naar Limburg. Dat we altijd 
mee mogen, vinden we geweldig, 
dat vergeten we nooit meer.”
Mirjam Goossens
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Barbecue-
worstjes

Zondag 16 juni is 
het Vaderdag.
Adverteren?

verkoop@heemsteder.nl
06-50284402

www.brantjeswijn.nl

Historisch 
tennis

Heemstede - Om zowel het 
100-jarig bestaan van wandel-
bos Groenendaal te vieren als 
het feit dat er al 83 jaar in het 
bos wordt getennist, houdt TV 
Merlenhove zaterdag 8 juni van-
af 13.00 tot 16.00 uur een Open 
dag. Ieder is hartelijk welkom. Er 
zijn diverse activiteiten zoals de 
demonstratiewedstrijd in histori-
sche kostuums, die om 14.00 uur 
van start gaat.



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Onbekend Heemstede
Groenendaal 10)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-
ele opening was op 17 juli 1913.

Beeld in schelpennis
In de 18e eeuw zijn delen van 
Meer en Berg en Groenendaal 
ingericht volgens de Engelse 
landschapsstijl. Jan David Zo-
cher senior (1763-1817, niet te 
verwarren met zijn zoon die het 
ontwerp voor de begraafplaats 
maakte) is verantwoordelijk voor 
de landschapstuin van Meer 
en Berg (1794). Hierbij werden 
kronkelende paadjes en verras-
sende uitzichten gemaakt. Ook 
werd er vaak aan het einde van 
een laan iets speciaals geplaatst, 
en afsluiting van een zichtas, dat 
op de wandelaar als een mag-
neet werkte.
Zo ook het beeld in de schelpen-
nis, dat indertijd stond aan het 
einde van de Adriennelaan. Het 
was een groot gebouw, in klas-
sieke stijl met in het midden een 
nis, die was versierd met schel-
pen. In die nis stond een beeld 
van een zeenimf met een dolfi jn 
aan haar voeten.
Al snel was het nodig om een 
beveiligingshek te plaatsen voor 

het beeld vanwege de op het 
beeld krassende en schrijven-
de recreanten. In de Tweede We-
reldoorlog waren op Groenen-
daal Duitse soldaten gelegen, 
aan het einde van de oorlog was 
het beeld vernield en is het ver-
wijderd.

Meer over het beeld, over Zo-
cher en over de gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog voor Groe-
nendaal in ‘Groenendaal: van 
buitenplaats tot wandelbos’. 240 
pagina’s, 25 euro, verkrijgbaar 
bij de HVHB en de Heemsteed-
se boekhandels. Ideetje voor Va-
derdag?

Kijk ook eens op de speciale 
website van de gemeente Heem-
stede: wandelbos.heemstede.nl 
(zonder www). Hier kunt u zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina. 

Dichtstorten

Overdenking
 

Leef,
laat je niet leven

 
Ben,

door er te zijn
 

Ga,
niet meet twijfelen

 
Lach,

om het stille verdriet
 

Zing,
om vrijheid te voelen

 
Ervaar,

een dieper bewustzijn
 

Bemin,
door de grootsheid van liefde

te erkennen

Ada Lodder

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. 
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Warme ontvangst op 
buurtfeest Merlehoven
Heemstede - Dat een buurtfeest erg gezellig 
is, daar kunnen ze in de wijk Merlenhoven over
meepraten.
Afgelopen vrijdagavond vond dit buurtfeest voor 
jong en oud plaats, in samenwerking met Casca, 
Elan wonen en Biesot Tuinleverancier. De wind 

was wat fris, maar de warme ontvangst van de 
buurtbewoners deed deze snel vergeten. “En een 
mooie en ongedwongen gelegenheid om elkaar 
nog wat beter te leren kennen”, aldus de bewo-
ners. “Proost!”
Bart Jonker   

Mix-It Disco 
Outdoor 

Hartekamp
Heemstede - Het is bijna zo-
ver: de Mix-It Disco Outdoor 
Hartekamp!
Kom ook op zaterdag 15 ju-
ni lekker dansen en kletsen.
Normaal gesproken is de 
Mix-It Disco in de Princehof, 
maar deze laatste editie van 
het seizoen is op het gras-
veld voor de Orangerie van 
de Hartekamp, Herenweg 5, 
Heemstede. 
Je bent van harte welkom van 
18.30 tot 21.00 uur. 
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glip-
perweg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het pu-
bliek van deze avond is een 
mix tussen mensen mét en 
mensen zonder verstandelij-
ke beperking. 
Kom op zaterdag 15 juni, dan 
sluiten we het seizoen super 
af! 
De entree, inclusief  twee fris-
drankjes is 6,-. 
Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28, e-mail 
plexat@casca.nl of kijk op 
www.casca.nl.
De eerste Mix-It Disco na de 
zomervakantie is op zaterdag 
21 september.
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Meer energie en focus
Groter enthousiasme 
Bloeddruk en cholesterolverlagend
Betere slaap en verlichting depressie
Zeer effectief bij stress
Uw adem als instrument

Heemstede - In de ontspannende ademworkshop van Art of Li-
ving leer je de kunst hoe rust en balans in jezelf te vinden. In an-
derhalf uur krijg je inzicht hoe de geest op het lichaam werkt en 
hoe ongeloofl ijk belangrijk daarbij goed ademhalen is. Met be-
hulp van krachtige oefeningen ervaar je wat adem kan betekenen 
om met stress, spanningen en negatieve emoties om te gaan. In 
korte tijd voel je je evenwichtig en toch energiek. Je bent van har-
te welkom op deze inspirerende avonden.

Haarlem
Art of Breathing cursus in het Art of Living Centrum Haarlem
vr 14 t/m 17 juni en  vr 28 juni t/m ma 1 juli (vr&ma avond 19-22 
en za&zo 10-16 uur)
Aanmelden en informatie: centrumhaarlem@aofl .nl
Art of Living Centrum Haarlem - Diakenhuisweg 29
di 4 juni, 20.00 - 21.30 uur (elke 1ste di  vd maand)
wo 19 juni, 10.00 – 11.30 uur (elke 3de wo vd maand)

Heemstede
wo 12 juni 10.00 – 11.30 (elke 2de wo vd maand)
Graag vooraf aanmelden op workshop-regiohaarlem@aofl .nl  of 
bel  06-42016240. Bijdrage ademworkshops: 7,50 euro.

Rust en balans in jezelf vinden 
met de ademworkshop

 Ilonka de Haan.

Meer energie en focus
Zeer effectief bij stress

Bloeddruk en
cholesterolverlagend

Betere slaap en
verlichting depressie

Uw adem als instrument

Heemstede - Het enthousiasme 
straalt van Bob Divendal af. Acht 
jaar is hij nu al weer met zijn res-
taurant gevestigd op het Wip-
perplein 3 in Heemstede en het 
loopt als een trein. Bob is inven-
tief en onderscheidt zich niet al-
leen door het leveren van kwa-
liteit, maar ook om zijn steeds 
wisselende themamenu’s. Voor 
de zomer periode zijn de wat 
zwaardere wintergerechten ver-
vangen door maaltijden die pas-
sen bij de tijd van het jaar. Om 
iets nieuws te bieden bedacht 
Bob de wereldse gerechten. Uit 
steeds wisselende windstreken 
en landen stelt hij een menu sa-
men. De gast krijgt zes koude 
gerechten voorgeschoteld ge-
volgd door zes warme gerech-
ten. Aan tafel kunnen zijn gas-
ten zo kennismaken met uiteen-

lopende smaken en producten. 
Zuid-Afrikaans stond al op het 
menu evenals Mexicaans. Ui-
teraard kan ook iets geheel an-
ders van de kaart worden geko-
zen. Zo kan men zelf verschil-
lende menu’s samenstellen met 
vier, vijf of zes gangen. Hierbij 
kan men aangeven wat men per 
se niet wil hebben. Van voorge-
recht tot en met het toetje is er 
een ruime keuze. In de winter-
maanden stond alles in het te-
ken van het culinair verwennen, 
maar het verwennen gaat bij Co-
zy gewoon twaalfmaanden door. 
Voor het geld hoeft men het niet 
te laten want de wereldse ge-
rechten kosten slecht 23,50 eu-
ro en is voor 12 verschillende ge-
rechten zeker scherp geprijsd. 
Naast dit alles is het ook moge-
lijk gewoon à la carte te eten. 

De kaart biedt een ruime keu-
ze. Door de jaren heen heeft Bob 
Divendal bewezen steeds ver-
rassende nieuwe menu’s te kun-
nen samenstellen die, afgeme-
ten aan de aantallen bezoekers, 
goed in de smaak vallen. Na zijn 
opleiding tot kok heeft hij inmid-
dels 23 jaar ervaring opgebouwd 
in binnen en buitenland. Werken 
in het buitenland, onder ande-
re 3,5 jaar als kok op de Antil-
len, heeft hem inzicht gegeven in 
wat er buiten Nederland nog aan 
lekkers geboden wordt. Het res-
taurant ademt sfeer uit en doet 
denken aan een Franse brasse-
rie. Er zijn plekjes genoeg om in-
tiem te dineren.
Bob blijft bescheiden, maar tij-
dens het bezoek van de Heem-
steder aan zijn restaurant blijkt 
dat hij naast het Cozy Restau-

rant ook nog een goedlopende 
bezorglijn heeft ontwikkeld. Sa-
lades, gamba’s, kipsaté, biefstuk 
en spare ribs en nog veel meer 
wordt na één telefoontje thuis-
bezorgd. Alles klaargemaakt in 
de eigen keuken en doet dus 
aan kwaliteit niet onder voor 
de gerechten geserveerd in het 
restaurant. Bij de wereldse ge-

Zeer in trek!

rechten zoekt Bob de bijpas-
sende wijnen zelf uit. Een blik 
op de website www.cozyreatau-
rant.nl doet de smaakpapillen al 
tot leven komen. Reserveren ge-
wenst op 023-5293186. Voor de 
bezorgservice kunt u kijken op 
www.ribs2go.nl of bellen met 
023-5478927.
Eric van Westerloo

Heemstede - Het enthousiasme lopende smaken en producten. De kaart biedt een ruime keu-

Wereldse gerechten bij Cozy Restaurant

Burgerbijeenkomst ‘toekomst 
bibliotheek’ schiet doel voorbij
Heemstede - Zaterdag 1 juni 
belegde de gemeenteraad een 
bijeenkomst waarbij inwoners 
hun visie konden geven op de 
toekomst van de bibliotheek. Het 
gezelschap van rond de 70 per-
sonen bestond in meerderheid 
uit raadsleden, ambtenaren, per-
soneel van de verschillende bi-
bliotheken in Kennermerland en 
gastsprekers. Van de gewenste 
inbreng van inwoners was dan 
ook amper sprake. Opvallend 
was dat er geen jongeren of 30+ 
inwoners aanwezig waren. Ou-
deren die ruim vertegenwoor-
digd waren hielden min of meer 
vast aan het huidige model bibli-
otheek. Goede suggesties kwa-
men er wel in de vorm van de 
wens te komen tot een grotere 
multifunctionaliteit voor de bibli-
otheek. Zo kan er mogelijk een 
klein theater of fi lmzaaltje in ko-
men, een horecavoorziening en 
studieruimtes. De gemeenteraad 
had een viertal sprekers uitgeno-
digd. Geen van hen had een pas-
klaar antwoord op de vraag hoe 
de bibliotheek er in Heemstede 
uit moet gaan zien. Vincent Ari-
ens, kenner van de sociale me-
dia, gaf een heldere uitleg over 
de mogelijkheden en de ontwik-
kelingen van de moderne digita-
le media. Hij benadrukte dat toe-
gang tot informatie belangrijker 
is dan het bezit ervan. Hij dacht 
dat de 1,1 miljoen zelfstandigen 

(ZZP’ers) in een bibliotheek mo-
gelijk een werkplek kunnen vin-
den. Hoogleraar Frank Huys-
mans stelde vast dat het uitle-
nen van boeken was teruggelo-
pen van 180 miljoen in 1995 tot 
100 miljoen nu. Zijn oplossin-
gen voor een bibliotheek van de-
ze tijd: “Maak er een knooppunt 
voor de gemeenschap van, breid 
de digitale dienstverlening uit en 
zoek medewerkers met de juiste 
vaardigheden die helpen met het 
ordenen van en zoeken naar in-
formatie.” De tendens dat er op 
scholen meer interne bibliothe-
ken ontstaan is een ontwikkeling 
die doorgaat. Chris Wiersma, di-
recteur van de grote biblio-
theek van Almere vond dat bi-
bliotheken een maatschappelij-
ke waarde moet leveren. Zij vi-
sie, lange openingstijden (Al-
mere 60 uur per week) maak 
een combinatie met een win-
kel, zorg voor een uitdagende in-
richting, biedt faciliteiten zoals 
koffi e en werkplekken. Volgens 
Wiersma is de aantrekkelijkheid 
van een bibliotheek datgene dat 
je vind maar waarnaar je niet op-
zoek bent. Tenslotte zag hij voor-
al bestaansrecht voor een gro-
te bibliotheken. De laatste spre-
ker Bram Rietveld, manager bij 
de bibliotheek Zuid Kennemer-
land, verwacht dat het uitlenen 
van E-books zal toenemen tot 
25% in 2016. Ook hij denkt dat 

een koppeling van een biblio-
theek met een maatschappelij-
ke functie onder één dak toe-
komst heeft. Zo zal een welzijns-
partner gehuisvest kunnen wor-
den of een winkeltje. De locatie 
van een bibliotheek in het win-
kelcentrum heeft aantrekkings-
kracht waar de middenstand van 
profi teert, maar ook het omge-
keerde zal het geval zijn. Heem-
stede geeft momenteel ongeveer 
800.000 euro uit aan de biblio-
theek. Deze maand nog wordt 
de bovenverdieping van de bibli-
otheek gesloten en verhuist al-
les naar beneden en wordt de 
collectie beperkt. Op termijn zal 
de verhuizing naar de Binnen-
weg (voormalige postkantoor) 
wel doorgaan. Politieke partij-
en maken zich zorgen over de 
kosten en de vraag welke func-
tie een bibliotheek nog heeft in 
dit digitale tijdperk. Heemstede 
moet de komende jaren fl ink be-
zuinigen, zodat men geen geld 
wil uitgeven aan iets zonder toe-
komst. Zover zal het wel niet ko-
men, maar dat er een compleet 
andere invulling aan de bibli-
otheek moet worden gegeven 
is duidelijk. Dat de gemeente-
raadsleden iets wijzer zijn ge-
worden staat vast, maar de doel-
stelling om juist de inwoners op-
lossingenrichtingen te laten aan-
dragen werd niet gehaald. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Ook bij de kringloopwinkel Dor-
cas in Havenstraat 51 in Heemstede wordt aan-
dacht besteed aan de maand van het spannen-
de boek. Bij binnenkomst is een speciale span-
nende Boek-uitstalling gemaakt met schrijvers 
als Nesbo, Nikki French, Karin Slaughter en Sas-
kia Noort.  Er zijn daarnaast tal van andere schrij-

vers en boeken voor alle doelgroepen. Met de 
opbrengst steunt Dorcas meerder goede doelen, 
o.a. Adopt a Granny en de aanleg van watervoor-
ziening in Mozambique.
De winkel is geopend op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.30 uur tot 14.30 uur. Meer infor-
matie is te vinden op www.dorcasheemstede.nl.

Boeken voor ‘Adopt a Granny’ bij Dorcas
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Succes met CAD opleidingen
Regio - Ben je op zoek naar een andere baan in de techniek en 
word je afgewezen omdat je niet of onvoldoende AutoCAD erva-
ring hebt? Overweeg dan te investeren in deze ontbrekende ken-
nis en vergroot zo je kansen. Rodema Engineering, bureau voor 
CAD ondersteuning, heeft bewezen in de afgelopen jaren men-
sen te kunnen opleiden die nu met veel plezier gebruik maken 
van de opgedane kennis. “Onze werkwijze is betrokken, infor-
meel en sluit aan op de persoonlijke situatie van de cursist”, al-
dus directeur en CAD-docent Robèrt Blaeke. 

Dit geldt voor beginners-cursussen maar zeker ook voor gevor-
derden en update-cursussen. De heer Blaeke vindt het belang-
rijk dat je aan het eind van iedere les alweer uitkijkt naar de vol-
gende sessie. Met andere woorden: je leert datgene waar jij in 
jouw werk iets aan hebt. Ook na het volgen van een cursus blij-
ven ze je zo nodig ondersteunen. Werk je met (Auto)CAD of wil 
je leren werken met dit programma voor het maken van tech-
nische 2D tekeningen en 3D modellen neem dan een kijkje op 
www.rodema.nl. 

Waarom Rust & Bezinning bij kanker?
Heemstede – “Mijn beleving 
na de diagnose van borstkan-
ker: Met een kanon werd ik 
van de wereld geknald en mijn 
brein en gevoel werden ver-
morzeld, wordt door vele lot-
genoten herkend. Na de diag-
nose ligt de focus voornamelijk 
op de ziekte en het lichaam. Het 
verwerken van de vele gedach-
ten en gevoelens die ermee ge-
paard gaan, komen dan (vaak) 
als laatste aan bod. De behan-
deling van kanker gaat niet al-
leen in je lijf zitten maar ook in 
je hoofd.

‘Het landen’ gebeurt bij velen 
pas na alle behandelingen in 
het ziekenhuis. Dan verschijnt 

plotseling het ‘zwarte gat’ door 
achterstallig onderhoud aan 
gevoelens en emoties.
Om dit te voorkomen, of in ie-
der geval het gat minder diep te 
maken biedt Parcours ‘Rust & 
Bezinning’ aan. Ver van het zie-
kenhuis en de thuissituatie om 
zonder afl eiding maar met be-

geleiding te landen en weer tot 
jezelf te komen in een eenvou-
dig huisje op de Veluwe. Hoe 
goed alle belangstelling en me-
deleven ook is bedoeld, ze on-
dermijnen je eigen gedachten 
en gevoel die aandacht en rust 
nodig hebben”, aldus Jolan Me-
ijer-De Nijs uit Heemstede.

Gedurende de maand juni biedt 
Parcours 100,- korting op een 
individuele 24-uurs Rust & Be-
zinning of een tweedaagse vari-
ant samen met lotgenoten met 
keuze uit verschillende work-
shops. Ook voor praktische on-
dersteuning kunt u bij Parcours 
terecht. Zie: www.parcoursbe-
geleiding.nl.

geleiding te landen en weer tot 
jezelf te komen in een eenvou-
dig huisje op de Veluwe. Hoe 
goed alle belangstelling en me-
deleven ook is bedoeld, ze on-
dermijnen je eigen gedachten 
en gevoel die aandacht en rust 
nodig hebben”, aldus Jolan Me-
ijer-De Nijs uit Heemstede.

Gedurende de maand juni biedt 
Jolan Meijer.

Bloemenkracht bij La Bougain-Villa

‘Een bloemenzaak is pure emotie’

Op de Raadhuisstraat, aan de 
zijkant van Van Amerongen,  is 
bloemen- en plantenkiosk  ‘La 
Bougain-Villa’  te vinden. “Van-
af mijn zevende jaar wist ik al 
dat ik bloemiste wilde worden”, 
lacht Saskia. “Ik heb altijd iets 
met bloemen en een passie hier-
voor gehad. En die passie voel je, 
want La Bougain-Villa biedt ie-
dere dag werkelijk een veelzij-
dig kleurend en geurend assor-
timent. Een bloemenzaak is pure 
emotie en staat samengevat tus-
sen de wieg en de dood. Vaak is 
de bloemenzaak een eerste aan-
spreekpunt voor mensen.  Ei-
genlijk een sociaal punt van in-
leving. Deze tijd vraagt om een 
luisterend oor. Door het een op 

een contact met de klant, vormt 
een bloemenzaak een rustpunt 
in een gestreste samenleving, 
die op snelheid is gericht. Ech-
ter alles is vergankelijk, relatief. 
Bloemen doen meer met mensen 
dan je denkt: ze zijn een lust voor 
het oog, ze zijn helend, ze inspi-
reren en geven rust. Als bijvoor-
beeld iemand overleden is kiest 
iemand bloemen uit waarmee hij 
of zij de persoon associeert. Dit 
kunnen liefdevolle, maar ook uit-
bundige tinten zijn: je kiest iets 
wat je gevoel naar diegene ver-
woordt. Een bloemiste hoort wat 
mensen beweegt. Je begeleidt 
mensen in het maken van hun 
keuze en dat schept vertrouwen, 
een band. Je moet als bloemis-

te dingen haarfi jn kunnen aan-
voelen. Ik verlies daarbij nooit 
uit het oog dat bloemen een
levend product zijn en dat in
elk huis de leefsituatie voor bloe-
men verschillend is. Bloemen zijn 
vaak de ‘de laatste puntjes op
de i’: een vaas met bloemen 
geeft een verzorgde indruk, bij-
voorbeeld op de balie van een 
bedrijf. Ik overleg graag met
de klanten waar de bloemen 
komen te staan en geef hen 
een verzorgingsadvies, bijvoor-
beeld: altijd een vaas reinigen 
met bleek, de bloemen goed 
schuin afsnijden en ze in hand-
warm water zetten. Als ze terug-
komen vraag ik klanten altijd of  
de bloemen naar de zin waren. 
La Bougain-Villa heeft een rijk 
assortiment bloemen in iedere 
prijsklasse, dus ook voor de klei-
nere beurs. En ik bezorg ook zelf 
in de omgeving. 

Heemstede - Wat zijn bloemen toch een prachtproduct: mooi 
om te geven en mooi om te krijgen. Of gewoon om jezelf
cadeau te geven. Een gesprek hierover met Saskia van Baars, 
eigenaresse en bloemiste van ‘La Bougain-Villa’.

Een bloemenzaak kent het he-
le jaar door veel hoogtepun-
ten. Denk maar aan Valentijns-
dag, moederdag, Kerstmis, Pa-
sen, etc. Maar boeketten wor-
den ook graag geschonken tij-
dens secretaressendag, de uit-
reiking van lintjes, het Suiker-
feest en aan de geslaagden van 
examens.  En niet te vergeten, 
binnenkort met vaderdag. Er is 
altijd wel een hoogtepunt, natio-
naal of internationaal, waardoor 
de vraag  naar en het aanbod 
van bloemen erg groot is. 
Bloemen hebben ook een sym-
bolische betekenis. Ik las ooit 
een boek over de betekenis van 
bloemen. In de Victoriaanse tijd 
gaven mensen elkaar bloemen 
als symbool, zonder woorden. 
De mimosa was bijvoorbeeld een 
bloem voor de ‘stille aanbidder’. 
Bloemen zijn niet altijd om weg 
te geven, het is ook goed om je-
zelf op bloemen te trakteren. Ze 
geven je kracht en daar bloei je 
zeker van op!” aldus Saskia.

Loop voor al uw bloemenwensen 
eens langs bij bloemen- en plan-
tenkiosk ‘La Bougain-Villa’, ge-
vestigd aan Raadhuisstraat 24b 
in Heemstede, tel.: 023-5291743. 
Meer informatie is ook te vinden 
op de website: www.LaBougain-
Villa.nl.
Bart Jonker

Thema Plus 
middag

‘De Flitsende 
fi etsers’

Heemstede – Op dinsdag 11 
juni om 13.00 uur in de Lie-
ven de Keylaan 24 houdt Wel-
zijn Ouderen de bijeenkomst 
‘Flitsende Fietsers’. Deze gaat 
van start met de fi etsspecialist 
van de fi etsenzaak ‘Bikes4all’. 
U krijgt informatie over de ve-
le mogelijkheden van een fi ets 
met elektrische ondersteu-
ning. Er worden enkele ver-
schillende modellen gepre-
senteerd. Een fi etsmiddag vol 
met nuttige tips over verkeers-
situaties, verkeersregels en 
uitleg over de elektrische fi ets 
(E-Bike) door René Rood van 
de fi etsersbond.
Na deze informatie wordt een 
korte route gefi etst naar een 
oefenparcours, met aanslui-
tend een fi etstocht van ca. 30 
minuten.
U bent welkom met een fi ets 
zonder en met ondersteuning.
Reserveer tijdig à 5,00 per per-
soon bij WOH: 023-528 85 10.
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Heemstede - Smoooth, waar je zo snel en pret-
tig mogelijk ongewenste haargroei kunt laten ver-
wijderen! Ook als je niet sport bij LifeFit kun je dis-
creet bij smoooth terecht!

Een behandeling bij smoooth is zo geregeld. Heel 
makkelijk plan je een afspraak online.
Geen afspraak gepland? Je kunt ook bij Smoooth 
terecht omdat het je spontaan uitkomt. Je parkeert 
gemakkelijk voor de deur en kunt gewoon bij Life-
Fit binnenlopen, ook in de avonduren, als dat je 
beter past. Smoooth trekt graag extra tijd uit als je 
voor het eerst gaat waxen zodat je gemakkelijk je 
eerste behandeling ondergaat! 

Experts in bodywaxing staat precies voor wat 
Smoooth doet. Met ruime ervaring aan training en 
uitstekende kennis van producten word je behan-
deld door echte professionals. Je zult ervaren dat 
waxen niet pijnlijk en ongemakkelijk hoeft te zijn!  
Met een persoonlijke touch.
Ga waxen als basis van je eigen lichaamsverzor-
ging beschouwen. Als onderdeel van je lifestyle, 
het hele jaar door. 

Goede verzorging van jezelf voor jezelf. Je op je 
gemak voelen, lekker in je vel steken door een zij-
dezachte huid. Bij Smoooth werken mensen voor 
mensen. Experts in verzorging  en comfort, in een 
sportieve omgeving! 
Smoooth werkt zorgvuldig, met de grootste aan-

dacht voor hygiëne en discreet en gebruikt de bes-
te waxen die bestaan, gemaakt uit natuurlijke har-
sen en bijenwas. Met toevoeging van aromatische 
olieën levert dit de lekkerste wax waarmee zelfs je 
kortste en stugste haartjes van 1 a 2 mm effectief 
verwijderd kunnen worden. Smoooth is voor vrou-
wen en mannen.

Kijk voor de zomeraanbieding op www.smoooth.nl.

Openingstijden
Maandag – woensdag  18.00 – 23.00 uur
Donderdag   18.00 – 22.30 uur
Vrijdag   18.00 – 21.00 uur
Zaterdag en zondag  8.30 – 14.00 uur

Nieuw Groenendaal (LifeFit), Sportparklaan 18, 
Heemstede. Telefoon 06-20527972. Jacomien@
smoooth.nl.

Smoooth, experts in bodywaxing 
start in Heemstede bij Nieuw Groenendaal!

Signeersessie met Isa en Barry
“Wij zijn geen eigenlijk 

geen schrijvers”

In de huiselijke sfeer van de 
boekhandel Blokker, lazen 
Barry en Isa beiden een stuk-
je voor uit hun nieuwe boek. 
‘Doordraven en overeind blij-
ven’ geeft de lezer een open-
hartig beeld  van de acteur en 
de actrice,  die al jarenlang be-
vriend zijn. Het boek  beschrijft 
hun dagelijkse beslommerin-
gen van hun baan als acteur, 
hun rol als opvoeder en ver-
antwoordelijkheid als eenou-
der, gepaard met de eigen, 
ook wel ingrijpende emoties. 
Ze vinden zichzelf echter al-
tijd terug en vullen elkaar aan 
met een grote dosis humor 
door wat hen persoonlijk be-
weegt. Dit delen ze met elkaar 
in hun persoonlijke correspon-
dentie van brieven en What’s 
app’jes . Een extraverte on-
derlinge correspondentie over 
hun emoties. Daarnaast be-
vat het boek persoonlijke fo-
to’s uit hun jeugd en leven en  
hun geschreven columns die 
eerder werden gepubliceerd in 
het tijdschrift ‘Kek Mama’. “Dit 
maakt  het  dat het boek de 
feeling heeft van een magazi-
ne”, legt Barry uit. “Het boek 
bevat ook QR-codes (bar-
codes) die je met de smart- 
phone kunt scannen. De le-
zer krijgt dan ook filmpjes te 
zien, die deels in privésfeer zijn 
gemaakt”. Het boek doet on-
gedwongen en toch luch-
tig aan. Maar is ook echt en 
persoonlijk. We hebben zo-

veel plezier, ideeën en inbreng 
gehad hoe het boek er uit 
moest zien.  Onder meer door 
een gezamenlijke brainstorm-
sessie, gezellig op een avond.  
We zijn trots op het resultaat 
en vinden het er ook prach-
tig en gepolijst uitzien”, aldus 
Barry. 

Was het niet moeilijk om jullie 
leven zo publiekelijk te delen in 
dit boek? 
“Eigenlijk niet”, antwoordt 
Isa, “het geeft een openhar-
tig beeld van ons leven zoals 
het echt is. We zijn ook eigen-
lijk geen schrijvers. Het grap-
pige is dat onze uitgever Arte-
mis tot nu toe alleen boeken 
heeft uitgebracht van vrouwe-
lijke auteurs. Barry is de eerste 
mannelijke auteur voor Arte-
mis, dus dit boek is ook in dat 
opzicht uniek.
Maar dit boek bracht mij er 
ook mede toe om een boek 
over mijn leven met Antonie te 
schrijven, waar ik nu mee be-
zig ben.” 

Hoe zou je ‘Doordraven en 
overeind blijven’ beschrijven in 
drie steekwoorden?
Barry Atsma: “Overnieuwsgie-
rig, een soort kruispunt: dat je 
geklemd zit tussen generaties 
en pittig inspirerend.”
Isa Hoes: “Voor mij verrassend: 
ik heb stilgestaan en mijzelf 
teruggekregen.”
Bart Jonker

Heemstede - Afgelopen zaterdag maakten Isa Hoes en 
Barry Atsma hun opwachting bij Boekhandel Blokker, om 
hun gezamenlijk geschreven boek ‘Doordraven en over-
eind blijven’ te presenteren en te signeren.  Ze werden 
in de boekhandel opgewacht door enthousiaste fans. De 
Heemsteder sprak ook even kort met Isa en Barry.

Juiste webadres
Heemstede – In het artikel ‘Terug naar de eenvoud’ - vorige week 
in de Heemsteder - over het stel uit Heemstede dat een nieuw le-
ven opbouwde in Roemenië is helaas een foutief webadres op-
genomen. Het juiste adres moet zijn: www.baboumaramures.com.

De Pretpark-
generatie

Heemstede - Woensdag 12 
juni houdt de uit Heemste-
de afkomstige Aryan van der 
Leij een lezing over De pret-
parkgeneratie bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.
Kinderen en jongeren van nu 
zijn vrijer en assertiever dan 
in vorige generaties. Maar 
de keerzijde van die ‘opvoe-
ding’ is ook steeds duidelij-
ker merkbaar in de samen- 
leving. Aryan van der Leij, 
gedragswetenschapper en 
tevens vader van kinderen in 
twee generaties, houdt ons 
een heldere spiegel voor.

Aanvang: 20.00 uur. Toegang 
5,=. Reserveren gewenst.
Tel.  023-5282472.    

Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op 
de plaatsten waar u dat wilt. To-
taal of plaatselijk. Neem nu een 
gratis proefbehandeling.

Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt

De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt 
liggend uitgevoerd in een warm-
tecabine. De warmte zorgt er-
voor dat de spieren ontspan-
nen en er met een relatief lich-
te inspanning toch effectief aan 
het figuur gewerkt wordt. Om-
dat liggend bewegen minder be-
lastend is kunnen ook mensen 
met reumatische -, rug -en/of 
gewrichtsklachten volgens deze 

methode bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Telefoon: 023 547 44 
19. www.lariva.nl.

Ontspannen afslanken op
de plaatsen waar u dat wilt!
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Dansvoorstelling GSV in 
Schoter Scholengemeenschap
Regio - Op 8 juni opent GSV 
Heemstede de deuren van het 
Schoter Scholengemeenschap  
aan de Sportweg 9 te Haarlem 
(naast het voetbalstadion HFC 
Haarlem) voor de jaarlijkse dans-
voorstelling. Dit jaar is het thema 
‘De geesten van de dans’ .
In deze voorstelling voert de 
danssectie van GSV Heemstede 
u mee over de grenzen van tijd 
en ruimte. De ontwikkeling van 
dans en ritme vanaf het verle-
den tot in de verre toekomst is 
te volgen.
Geniet van fraaie balletten, ei-
gentijdse muziek en ontroeren-

de, maar ook grappige bijdragen 
van alle jaargroepen van peuter 
tot puber.  Ook dit jaar kiest GSV 
wederom voor de succesformule 
dans, drama en muziek samen-
gevoegd tot een originele musi-
cal met een knipoog naar Char-
les Dickens. Voor aanvang van 
de voorstelling zijn nog enke-
le  kaarten verkrijgbaar aan de 
kassa van het Schoter Scholen-
gemeenschap. De kaarten kos-
ten voor volwassenen 14  euro 
en voor de kinderen tot 12 jaar 
7 euro per stuk. De voorstelling 
begint om 14.30 uur en duurt tot 
16.30 uur. 

Regio - Op 29 mei vond de jaar-
lijkse Lions Regatta plaats op het 
IJsselmeer. Dit keer voeren er 
tien grote schepen van de zoge-
heten ‘bruine vloot’ uit met aan 
boord 300 mannen en vrouwen 
om op een plezierige en sportie-
ve manier een wedstrijd te varen, 
georganiseerd door de Lionsclub 
Heemstede Bennebroek.
Tien bedrijven, die regionaal, na-
tionaal en internationaal hun ac-
tiviteiten ontplooien, troffen el-
kaar op het water met een voor 
hen passende boot, de Lemster-
aak, stevenaak tot 3-mastklipper 
met aan boord een enthousiaste 
bemanning, gretig om in weer en 
wind de eerste prijs te bemach-
tigen.
De aankomst op het parkeerter-
rein achter het Zuiderzee Muse-
um verliep nog in de stromende 
regen.
Om 11.00 gingen de trossen los 
en alsof het zo was vastgelegd 
met het KNMI en de Enkhuizer 
Almanak, brak de zon door en 
stak er een milde bries op. Dat 
bleef de verdere dag zo, dus ie-
der was tevreden. Een heerlijke 
dag met collega’s en relaties op 
een (water)sportieve wijze bij el-
kaar. Om 13.30  startte de wed-
strijd en om 15.45  kwamen de 
eerste schepen door de finish. 
Dit keer was Conceptus B.V. uit 
Apeldoorn de winnaar met de 
‘Brandende liefde’, direct daarop 

Feestelijke opening wandelbos de Overplaats
Heemstede - Afgelopen week-
end is de Overplaats op de grens 
van Heemstede en Bennebroek 
feestelijk heropend.

Vrijdag nam wethouder Van de 
Stadt het terrein officieel in ge-
bruik en zaterdag waren er 
verscheidene festiviteiten waar-

onder dans-, muziek en theater-
voorstellingen en natuurexcur-
sies. De enorme ronde bank bij 
het amfitheater voldeed prima bij 
de voorstellingen.

Toen Landschap Noord-Holland 
het terrein zes jaar geleden in 
handen kreeg was er een forse 
beheerachterstand: een verdwe-
nen brug, een door ruigte dicht-
gegroeid ravijn, de restanten van 
een afgebrand theehuis, enzo-
voort.
Afgelopen jaren is het terrein 
flink onderhanden genomen met 
als resultaat een prachtig wan-
delgebied waar je heerlijk kunt 
genieten van natuur en cultuur-
historie.

Hieronder een greep uit de vele 
onderdelen waaraan Landschap 
Noord-Holland heeft gewerkt. 
De Linnaeustuin is opnieuw in-
gericht, op een manier die past 
bij de inrichting uit de 17e eeuw 
toen de beroemde Zweed Ca-
rolus Linnaeus er baanbrekend 
werk verrichte. Het romanti-
sche ravijn is opgeknapt zo-
dat het weer herkenbaar is. Ooit 
lag daaroverheen een Zwitser-
se brug: die Landschap Noord-
Holland weer heeft laten ma-
ken. Op de plek van de voorma-
lige theekoepel is een kunstwerk 
verrezen: Mijmer en Focus. Vanaf 
daar kun je het hoofdhuis van de 
Hartekamp weer zien via de her-
stelde zichtlijn.

Eerste bal voor 
wethouder Botter

Heemstede - De landelijke BeeBalldag bij RCH-Pinguïns afge-
lopen zondag trok 250 deelnemers, verdeeld over 24 teams. Wet-
houder Jur Botter gooide de 1e bal, onder toeziend oog van cat-
cher Tjerk Smeets en RCH’s oudste lid Coos Hogeboom. Diens 
achterkleizoon Bram, RCH’s jongste lid, sloeg de 1e honkslag van 
het toernooi.

21ste Lions Regatta een groot zeilfestijn!

gevolgd door C & A Nederland 
B.V. met de ‘Waterwolf’ en als 3e 
de winnaar van vorig jaar Pieters 
Bouwtechniek Haarlem B.V. met 
de ‘La Boheme’.
Alle deelnemers nemen deel om 
het goede-doelenfonds van de 
Lionsclub te steunen. De netto 
opbrengst dit jaar bedroeg maar 
liefst 6.000,00 euro. Hiervan is 
2.500,00 euro bestemd voor Sail-
wise afdeling ‘watersport voor 
gehandicapten’. Aangezien dit 
jaar speciaal aandacht wordt be-
steed aan jong gehandicapten 
is de Stichting NSGK (Stichting 
voor het Gehandicapte Kind) be-
reid gevonden om het bedrag te 
verdubbelen, zodat de president 
van de Lionsclub Heemstede 

Bennebroek, Mark Hans Emanu-
el, een cheque van 5.000,00 euro 
kon overhandigen aan de direc-
teur van Sailwise, Menne Scher-
penzeel. Het resterende bedrag 
gaat in de loop van het jaar naar 
goede doelen in de regio. Onder 
het genot van de echte zout ha-
ring en een pot schuimend bier 
werd er nog lang nagepraat en 
genoten van de dag.
De hele organisatie van de dag 
van parkeren tot en met de prijs-
uitreiking werd verzorgd door de 
leden van de Lionsclub Heem-
stede Bennebroek onder leiding 
van Clemens Bunnik. Volgend 
jaar wordt weer een Lions Re-
gatta gehouden op woensdag 28 
mei 2014.     
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Horror bodembedekkers
Bodembedekkers. De oplossing voor bezuiniging op gemeentelijk 
groen klasse 2.
Een jaar of wat geleden stonden in de plantsoenen van Heemste-
de prachtige bloeiende struiken. Elk deel van het jaar stond er een 
aantal van deze exemplaren te pronken, zo het hele jaar door.
Toen kwam er een bulldozer die alles in een keer vernietigde. Het 
onderhoud was te duur. Het roer moest om. Bodembedekkers 
was het financiële antwoord. Nadat de beplanting, die het onkruid 
moest tegenhouden een zeldzame goede meststof bleek voor on-
kruid,  moest het onkruid verstikt worden door plantjes die lijf aan 
lijf de strijd aanbonden tegen dat ongewenste kruid. Het werden 
wild woeste Afrikaanse geraniums. Zoals te zien op de foto heb-
ben ook deze horror Afrikanen het niet gewonnen van de brandne-
tels, paardenbloemen,  slingerplanten en ander nog wilder groeien-
de ongewenste bedekkers. Bijwerking van dit beleid is dat de hele 
bliksemse boel onuitroeibaar ook de tuintjes van de bewoners bin-
nendringt. Mag het buitenrandje als zichtvanger nog enigszins ge-
fatsoeneerd worden, achter dit groen wonen kennelijk geen men-
sen. Ja, het zal wel weer een paar centen kosten, maar de bulldo-
zer moet nog maar een keer aan het werk en dan de ‘Heemsteedse 
uitstraling’ graag weer terug. Uiteindelijk toch goedkoper dan het 
bedekken van de bodem met deze armetierige plantjes. 
Fred Belt, Heemstede.

INGEZONDEN

Heemstede –  Sinds kort is De 
Praktijk Heemstede aan de Jan 
van Goyenstraat een officieel ge-
certificeerde claudicatiopraktijk. 
“Claudicatio Intermittens bete-
kent letterlijk met tussenpozen 
mank lopen, maar de meeste 
mensen kennen de Nederland-
se benaming ‘etalagebenen’ be-
ter,” vertelt Thomas Roukema 
(28). Hij is als fysiotherapeut 
met een gespecialiseerde ver-
volgopleiding voor deze aandoe-
ning aangesloten bij de Praktijk 
Heemstede. Etalagebenen is een 
ziekte van de slagaders in de be-
nen en heel soms de armen, die 
tengevolge van de afzetting van 
vet en verkalking van de wand 
van de slagader zijn dichtge-
slibd. Het gevolg is dat bij het lo-
pen de spieren onder in de be-
nen onvoldoende zuurstof krij-
gen en dat geeft een verkramp-
te, verzurende pijn. Mensen met 
deze aandoening moeten tijdens 
het lopen regelmatig rust hou-
den, alsof ze een etalage bekij-
ken. Daar komt deze term oor-
spronkelijk vandaan.”
De naam doet misschien wat 
luchtig aan, maar ‘etalagebenen’ 
is volgens Thomas Roukema een 
serieuze ziekte. “Soms wordt het 
afgedaan met het advies van: 
ga maar een stukje lopen. Maar 
Claudicatio is een ziekte die de 
levensverwachting met wel 10 
jaar kan verkorten”, vertelt hij.
“Hoofdoorzaak moet gezocht 
worden bij het roken. Daarnaast 
is overgewicht een risicofactor. 
Je ziet dat de patiënten vaak een 
ongezond eetpatroon volgen en 
bijvoorbeeld te weinig lichaams-
beweging hebben in hun dage-
lijks leven. Maar ook genetische 
aanleg speelt een rol.”
Stoppen met roken is de eerste 
stap die een patiënt dient te zet-
ten, volgens de fysiotherapeut. 
“Als het proces van vernauwing 
zich voortzet, is het mogelijk dat 
de benen afsterven en dat kan in 
het ergste geval leiden tot am-
putatie. Dat willen we natuurlijk 
tot het uiterste voorkomen. On-
ze samenwerking met de rook-
stop-poli van het Spaarne Zie-
kenhuis heeft echter al jaren een 
hoog scoringspercentage opge-
leverd.”

Aansluiting bij het
claudicatio-netwerk
“Behandeling van Claudicatio is 
goed mogelijk. Dat doen wij hier 
bij de Praktijk Heemstede met 
een speciaal samengesteld be-
wegingsprogramma. We starten 
met een looptraining, afgewis-
seld met een andere vorm van 
bewegen. We bieden een geva-
rieerd programma waardoor het 
ook interessant blijft en vol te 
houden is. Alles is zo veel mo-
gelijk gericht op cardiovasculaire 
training. Door verbetering van de 
conditie zullen de spieren min-
der snel verzuren en zullen zich 
nieuwe bloedvaatjes vormen om 
de vernauwing heen. Dat zorgt 
weer voor een betere doorbloe-
ding.“

Sinds kort is de Praktijk Heem-
stede aangesloten bij het Clau-

dicatio-netwerk en is het keur-
merk verkregen. 
Thomas: “De patiënt heeft daar-
mee de zekerheid dat wij op de 
hoogte zijn van de nieuwste we-
tenschappelijke ontwikkelingen 
en de meest recente behandel-
methoden. We zijn verplicht ons 
voortdurend te laten bijscholen 
over deze aandoening. Een an-
der voordeel van behandeling 
bij een praktijk die is aangeslo-
ten bij het Claudicatio-netwerk 
is dat zorgverzekeraars vaker de 
gehele behandeling vergoeden.
Met het volgen van het trai-
ningsprogramma, hier in de 
praktijk en met oefeningen die 
thuis kunnen worden gedaan, is 
er vaak al na een maand een be-
hoorlijke verbetering merkbaar.”
Informatie:
www.depraktijk-heemstede.nl.
Mirjam Goossens

Feest bij Club Bambino
Heemstede - Dit jaar viert kin-
derdagverblijf Club Bambino 
haar 20-jarig bestaan. Op don-
derdagmiddag 30 mei is er van 
17.00 tot 19.00 uur feest gevierd 
met alle kinderen van het kinder-
dagverblijf aan de Overijsselaan 
en hun ouders. Club Bambino 
heeft sinds de oprichting kwa-
liteit hoog in het vaandel staan 
en dat merken ze aan de tevre-
denheid van de ouders. Flexibi-
liteit is een term die vaak wordt 
genoemd in de kinderopvang en 
dat is waar Club Bambino al 20 
jaar voor staat.

Heemstede - The Vintage Store aan de Cruqui-
usweg heeft een drukbezochte kinderafde-
ling. 80% van de binnengekomen spullen is bin-
nen twee dagen verkocht. Daardoor is het aan-
bod klein, wie helpt de Vintage Store aan een 
groter aanbod? Alles is welkom, van baby/jon-
gens- en meisjesspeelgoed, educatief, buiten-
speelgoed, kinderkamer-meubels en -acces-
soires, tot aan boxen, kinderstoelen en ledikan-
ten. Kom ook eens kijken naar maxi cosi’s, kin-
derwagens en kinderkleding. Spullen bij u op-
halen? Bel dan 023-7600477 of info@thevinata-
gestore.eu Heemstede - The Vintage Store aan 

de Cruquiusweg heeft een drukbezochte kinder-
afdeling. 80% van de binnengekomen spullen 
is binnen twee dagen verkocht. Daardoor is het 
aanbod klein, wie helpt de Vintage Store aan een 
groter aanbod? Alles is welkom, van baby/jon-
gens- en meisjesspeelgoed, educatief, buiten-
speelgoed, kinderkamer-meubels en -accessoi-
res, tot aan boxen, kinderstoelen en ledikanten. 
Kom ook eens kijken naar maxi cosi’s, kinderwa-
gens en kinderkleding.

Spullen bij u ophalen? Bel dan 023-7600477 of 
info@thevinatagestore.eu.

Vintage Store wil groter aanbod kinderspullen

Claudicatiocertificaat bij De Praktijk Heemstede

‘Etalagebenen’, een serieuze aandoening

Thomas Roukema. 



Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Mooie zomerbloeiers 
bij De Oosteinde

Regio – Na een langzame start is de lente de achterstand aan het 
inhalen. Een ware explosie in de goede zin van het woord maakt 
de natuur door. Wat een schakeringen groen! Ook de tuinen va-
ren wel bij de zonnige dagen en goede temperaturen, afgewis-
seld met wat regen. Gewas schiet de grond uit. Bij Tuincentrum 
De Oosteinde is het al niet anders. Zomerbloeiers, leuke petunia’s, 
geraniums, hanging baskets met weelderige bloemen, lavendel 
en tal van andere plantjes om uw balkon, terras of tuin mee op te 
fl euren. Er zijn altijd scherpe aanbiedingen bij het mooie tuincen-
trum aan de Zandlaan, voldoende parkeergelegenheid en des-
kundige medewerkers. Wees welkom bij De Oosteinde, in Hille-
gom maar ook in Vijfhuizen (aanstaande zondag geopend).

Kleurrijk werk van
Frank Stolk in Bennebroek
Regio - Vanaf donderdag 6 juni 
exposeert Frank Stolk zijn kleur-
rijke werken in het vm Gemeen-
tehuis in Bennebroek. Het is in-
middels al weer een aantal ja-
ren geleden dat Frank Stolk zijn 
werk in Bennebroek exposeer-
de. Voor Frank was dit zijn eer-
ste expositie als beeldend kun-
stenaar. Hij kreeg veel goede re-
acties. Het bleek het begin te zijn 

van zijn leven als kunstenaar. In-
middels heeft Frank bekendheid 
gekregen in binnen- en buiten-
land. Vorig jaar had hij onder-
meer twee exposities in het bui-
tenland en twee keer werd een 
werk van hem tentoongesteld in 
een museum. De afgelopen tijd 
heeft zijn werk een sterke ont-
wikkeling doorgemaakt. Strak-
ker, soms nonchalanter en nog 
steeds kleurrijk. Vrolijkheid is 
een terugkomende must zoals hij 
zelf aangeeft. De expositie is te 
zien vanaf 6 juni tot en met 2 juli 
in het vm Gemeentehuis, Benne-
broekerlaan 5. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 
12.30 uur en woensdagmiddag 
van 13.30 – 16.30 uur.

Gratis zingen 
bij De Baan

Regio - Op 5 en 19 juni kunnen 
mensen met een verstandelij-
ke beperking gratis komen zin-
gen bij De Baan. Op deze manier 
kunnen ze proberen of het Baan 
Koor iets voor ze is. In het na-
jaar gaat het nieuwe Baan Koor 
daadwerkelijk van start, elke 
1e en 3e woensdagavond in de 
maand. Er wordt eerst koffi e ge-
dronken daarna worden samen 
leuke Nederlandstalige liedjes 
gezongen. Mooi kunnen zingen 
is niet zo belangrijk; plezier heb-
ben met elkaar staat voorop. Als 
je wilt komen zingen, geef je dan 
op via 023-5314463 of team@
stichtingdebaan.nl. Meer infor-
matie: www.stichtingdebaan.nl.

Viering 
Trefpunt

Regio – Het Trefpunt Benne-
broek houdt aanstaande zon-
dag een viering in de feest-
tent (Feestweek Bennebroek) 
op de Geitenwei. Pastor Dek-
ker/ds. J.E.Th. Nak- Visser/ 
pastor Verhaegh gaan de 
dienst voor. Aanvang: 10u., 
einde: 12u.

Kerkdiensten
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Heemstede - Een voorstelling 
van een kind op de arm van een 
moeder, het heeft meestal geen 
uitgebreide uitleg nodig, maar 
wat bedoelt de kunstenaar nu 
met een oranje vlak met strepen 
en cirkels in heldere kleuren? 
Of die lachende dikke vrouwen, 
ze lijken wat primitief of achte-
loos op het doek gezet. Vraag 
dat nu aan de kunstenaar. Vindt 
‘ie leuk! Daar is de kunstmarkt in 
de Jan van Goyenstraat voor be-
doeld. De kunstenaar komt naar 
de markt om het publiek te laten 
zien waar hij mee bezig is. Wat 
maakt die aquarel van de ‘Mooie 
Nel’ nu zo spannend? Hij wil u 
laten genieten van zijn werk. U 

verwonderen met zijn kleuren en 
vormen. De waardering komt wel 
na de uitleg. De winkeliersver-
eniging van de Jan van Goyen-
straat organiseert zondag 9 juni 
voor de vijftiende maal de kunst-
markt. 
Voor het eerst zonder de orga-
nisatie Kunst en Cultuur. Die 
zorgden voorgaande jaren voor 
de invulling van een aantal kra-
men, maar het werd voor de Jan 
van Goyenstraat steeds moeilij-
ker om de bijdrage bij elkaar te 
krijgen, terwijl er zoveel goede 
aanvragen liggen vanuit de regio 
Zuid-Kennemerland. Het kunst-
marktteam van de Jan van Goy-
enstraat, bestaande uit Els Bee-
ren, Ad van der Wal, Remco en 
Anneke van den Berg besloot 
zelf zestig kramen in eigen be-
heer te vullen met zestig kunste-
naars, waarvan er een aantal zijn 
die al jaren bij de kunstmarkt ho-
ren. Die hebben zelfs vaste klan-
ten. Daarnaast is er ruimte voor 
Heemsteedse kunstenaars die 
zich graag, na het succes van de 
Eerste Heemsteedse Kunstbeurs 
in de Pinksterkerk, weer willen 
presenteren. Kunst komt zo in 
Heemstede wel echt dicht bij de 
mensen. Zondag 9 juni. Muzika-
le omlijsting wordt verzorgd door 
het duo Justuzz.

Ton van den Brink

Op ongedwongen wijze kennis nemen 
van disciplines uit de beeldende kunst
Heemstede - Op zondag 9 ju-
ni organiseert de ondernemers-
vereniging Jan van Goyen haar 
jaarlijkse kunstmarkt, dit jaar 
voor de 14e keer.
In de gezellige Jan van Goyen-
straat presenteren ongeveer 60 
kunstenaars uit heel het land 
unieke creaties. Door de veel- 
zijdigheid en variatie in het ge-
presenteerde werk is deze 
kunstmanifestatie aantrekke-
lijk voor de kunstgeïnteresseer-
de, maar ook voor bezoekers, die 
op ongedwongen wijze kennis 
willen nemen van verschillende 

disciplines uit de beeldende 
kunst. U vindt er beeldhouw-
werk, sieraden, keramiek, glas-
techniek en een keur aan schil-
dertechnieken als olieverf, acryl 
en aquarel.

Een kleine impressie van het 
aanbod:
De foto op de poster is van de 
beeldhouwster Marion Ruting. 
Zij ontwerpt in zichzelf gekeerde 
vrouwen, lezende vrouwen, le-
vend in een andere realiteit dan 
de onze.
George Jurriaans schildert vanaf 

1977 voornamelijk met olieverf. 
Het Noord-Hollandse landschap 
is een terugkerend onderwerp in 
zijn schilderijen.
David Knol ontwerpt sinds zijn 
diplomering van de vakschool 
voor Edelsmeden te Schoonho-
ven een eigen collectie sieraden 
en zilverobjecten.
De beelden van Eva Jorrits-
ma wijzen de weg naar een bij-
na vergeten geheimzinnige we-
reld. Ze specialiseerde zich in fi-
guratieve keramiek. Over Eva en 
haar keramiek is ook een boek 
verschonen: Eva en het paradijs.

Veronica de Voogt probeert met 
haar bronzen beelden emo-
tie over te brengen. Om dit op-
timaal te kunnen heeft zij zich 
alle facetten in de ontwikkeling 
van een bronzen beeld eigen ge-
maakt.

Voor een ieder die op zoek is 
naar een kunstwerk voor thuis, 
op het werk, als geschenk of die 
slechts door nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld is deze markt 
zeker een bezoek waard. De 
kunstmarkt is open van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is vrij.

Laat u verwonderen op
de kunstmarkt Jan van Goyenstraat

Diploma- 
zwemmen

Heemstede - Op zaterdag 
1 juni hebben bij SportPlaza 
Groenendaal de volgende kin-
deren hun A-, B- of C-diploma 
gehaald:

Diploma A 
Tobias Aalbers, Alexander 
Boekhorst, Sarah Bontje, Ta-
mar ten Broeke, Emma Carras-
co,  Ruben van der Chijs, Den-
nis Dijkstra, Roemer Dikstaal, 
Ludo Eknadissian, Leah Fer-
nandez , Pippe Ferwerda, Stijn 
Furtjes, Luuk van de Graaf, 
Daan de Gier, Krijn Groenewe-
gen, Siep Hulsbosch, Puck Jo-
sé, Tara Kaart, Josefien Kemp, 
Roy de Koning, Raphaël Kralt, 
Elodie Kramer, Franca Labbé, 
Dewi Lamslag, Stefanie Lem-
mers, Cees Jan Luth, Feline 
Meijer, Kim Nieuwenhuijzen, 
Lauren Oude Lenferink,  Jo-
na Roosch, Fien Smeele, Nao-
mi Rus, Dinand van Steijn, 
Sem Straver, Guus Verzaal, 
Rein Voorneveld, Björn War-
tenhorst, Kai Wijers.

Diploma B 
Loubna Assabban, Tycho Bak-
kum, Liav Buéno de Mesquita, 
Caja Cense, Romy Cloos, Jor-
die Collet, Elizanne van Dijk,  
Alexander van Dijkman, Nie-
ne Dominicus, Maud Dubois, 
Markus Feddema, Laurens 
Franken, Noah de Groot, Ma-
ra van de Hout, Jens van Ko-
ningshoven, Daniek Kurver, 
Wiebe Lerou, Fay Meijer,Ben 
Monné, Finn Nieuwenhuis, 
Jayda van Norde, Tijs Over-
eijnder, Sam Postema, Daniël 
Putter, Nikki Rijbroek, Niels de 
Rooij, Daniël Schouten, Clau-
dia van Son, Ilse Spoelstra, Re-
za Stokman, Pauline Warmer-
dam, Isabella Zeulevoet, Roan 
vd Zwaag.

Diploma C  
Julian Binkhorst, Sanne Boer, 
Hannah Cohen, Joshua Co-
hen, Hester van de Hee-
rik, Jessy Kortekaas, Annabel 
Lammertink, Isa Marteijn, Le-
wis Moorby, Benthe de Rooij, 
Amanda Schalkx, Livia Steke-
lenburg.

Iedereen van harte gefelici-
teerd!





Heemstede – Afgelopen week-
end hebben ruim 20 leden van 
de Heemsteedse Kring voor In-
ternationale Vriendschap een 
bezoek gebracht aan de Duitse 
jumelagemeente Bad Pyrmont.
Aanleiding was mede een expo-
sitie in het Palmenhuis waaraan 
ook veel kunstenaars uit Haar-
lem en Heemstede deelnamen, 
allen lid van Kunst Zijn Ons Doel. 
Deze keer waren Vera Brugge-
man, Annette Vorderhake, Ja-
cintha Reijnders, Francis van der 
Meer, Johanna Menkhorst, Ma-
ria Spaargaren, Gosia Bolwijn 
Wiese en Conny Vlasveld met 
kunstwerken vertegenwoordigd.
Op het programma stonden ver-
der bezoeken aan een exposi-
tie over de Weense architect en 
graficus Hundertwasser en het 
museum van Hamelen, helemaal 
gewijd aan de middeleeuwse sa-
ge van de rattenvanger uit die 
plaats.

Gedurende het weekend werd 
tot vreugde van burgemeester 
Elke Christina Roeder bekend 
dat de gemeente Bad Pyrmont 
ruim 100.000 euro uittrekt om 
een UNESCO-aanvraag te kun-
nen indienen met als doel op-
genomen te worden op de We-
relderfgoedlijst. Zoals bekend 
wordt Bad Pyrmont als het oud-
ste kuuroord van Duitsland be-
schouwd sinds de vondst van 
Germaanse en Romeinse voor-
werpen in de Heilige Bron.

Op de foto zien we een open 
tempeltje dat is gebouwd in her-
innering aan een Nederlandse 

dame, Anna Maria Boreel. Die 
reisde in 1781 voor een gezond-
heidskuur naar Pyrmont.
Zij overleed daar volkomen on-
verwacht en na autopsie stelde 
een kuurdokter dat de doods-
oorzaak was het eten van onge-
wassen aardbeien na het drin-
ken van bronwater.
De familie Fagel-Boreel liet 
een gedenksteen met inscrip-
tie plaatsen evenals een roton-
de met acht Dorische zuilen, 
die sindsdien ‘Aardbeientempel’  
wordt genoemd en midden in 
het kuurpark staat.
Bedoeld als een blijvend zicht-
baar teken voor alle badgas-
ten die een waarschuwing in-
houdt tijdens een verblijf op de 
nuchtere maag na het drinken 
van een bekertje met op zich 
heilzaam bronwater nooit van 
ongewassen aardbeien te ge-
nieten.
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Bezoek Heemsteders aan Bad 
Pyrmont.

‘Nooit van ongewassen 
aardbeien genieten’

Frank Sanders Akademie
Met Broadway Babies XIII
Heemstede - Volgens traditie 
is de laatste voorstelling van het 
seizoen voor de studenten van 
de Musicalakademie van Frank 
Sanders. Gepresenteerd wordt 
Broadway Babies XIII

Broadway Babies wordt ge-
speeld, gezongen en gedanst 
door 3e jaar musicalacteurs van 
de Frank Sanders’ Akademie 
voor Musicaltheater. Broadway 
Babies zijn vakgenoten met een 

grenzeloze liefde voor ‘het mu-
sicaltheater’,  maar ook met di-
to dromen. De musical heeft een 
heel eigen plaats binnen de Ne-
derlandse theatercultuur. Want 
musical is meer dan een sketch 
en een liedje. Musical is dansen, 
acteren en zingen met een fun-
dament van dramatisch besef en 
theatraal gevoel. Door de enor-
me diversiteit in het musicalthe-
ater ontwikkelen acteurs voor-
keuren voor bepaalde stijlen, 
schrijvers, componisten en niet 
te vergeten choreografen. Van-
avond kunnen de studenten la-
ten zien in welke categorie zij 
uitblinken.

Waar en wanneer?
De voorstelling is op vrijdag 7 
juni om 20.15 uur in Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop o.a. aan de kas-
sa van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang. U kunt ook 
telefonisch reserveren via de 
theaterlijn 023 548 38 38.

Heemstede - Drie weken lang vierden de kinde-
ren, ouders en leerkrachten feest omdat De Ark 
in Heemstede 20 jaar bestaat.
Het feest is begonnen waar het 20 jaar geleden 
ook begon, in de Bavo kerk aan de Herenweg, 
met een feestelijke viering. De weken daarna is 
er flink uitgepakt op cultureel gebied: workshops 
dans en beeldende kunst voor elke groep. De 
kinderen lieten hun fantasie, creativiteit en talent 
los op de verschillende opdrachten. Prachtig!
Alle inspanningen leidden tot een tentoonstel-
ling en een spectaculaire dansvoorstelling in het 
Coornhert lyceum op het grote podium.
Onder leiding van juf Mascha Bouma werd de 
choreografie ingestudeerd, meester Paul Her-

ber en meester Maarten Bothe zorgden voor de 
show eromheen. Zo kwam het verhaal van De 
Ark van Noach tot leven op het podium. Alle kin-
deren deden mee, de ouders glimmend van trots 
in de zaal. Naast cultuur werd ook voor ande-
re bijzondere activiteiten gezorgd, een nacht-
je slapen op school voor de groepen 6, 7, 8, een 
picknickontbijt in pyjama voor alle kinderen, een 
sponsorloop.
Vrijdag werd het lustrum afgesloten met een vos-
senjacht door de wijk en ‘s avonds een groots 
feest op school. Toen daarbij de zon ook nog uit-
bundig ging schijnen werd het bewezen; ook 
3000 jaar na dato is De Ark nog steeds een plek 
waar je samen leeft, leert en thuis bent!

De Ark viert 20-jarig bestaan

Ark van Noach komt tot leven 
op het podium

Honkbal
Pech achtervolgt RCH-Pinguins 

Op de zege van TTT, zaterdag 
in Heemstede, viel niets aan te 
merken. De Heemsteedse aan-
val produceerde maar 4 honk-
slagen, waarvan er één (in de 4e 
inning), gevoegd bij 2 veldfou-
ten, zowaar een run van Reggie 
Valpoort opleverde. Aan de 2e 
run, in de 8e inning, kwam zelfs 
helemaal geen honkslag te pas, 
maar gaf de overigens uitsteken-
de pitcher Thijs Brand 2 vrije lo-
pen weg, waarna op een veldfout 
en een grounder Mick van Vliet 
kon scoren. Het was niet meer 
dan een doekje voor het bloe-
den, want in de 2e inning had 
TTT al 3 x gescoord, waarna de 
score met runs in de 3e, 6e en 7e 
slagbeurt tot 6 werd opgevoerd. 
Robin van Eis schakelde in 8 in-
nings 4 tegenstanders uit met 3 
slag, moest 2 vrije lopen en 10 
honkslagen toestaan en werd 4 
x door zijn infield in de steek ge-

laten, goed voor 4 van de 6 En-
schedese runs. Mitch Visser ver-
ving Robin van Eis in de 9e in-
ning en liet niemand meer tot 
de honken toe. Voor Victor Dra-
ijer kwam in de 7e slagbeurt een 
einde aan de wedstrijd toen een 
harde pitch hem vol op de helm 
trof en hij groggy neerging. Ge-
lukkig viel de schade uiteinde-
lijk mee, maar de return op zon-
dag moest hij aan zich voorbij la-
ten gaan. 
Het feit dat TTT na 7 innings 
en 119 geworpen ballen starter 
Mark Kolner kon vervangen door 
Dylan Verdonk werd uiteinde-
lijk beslissend voor de wedstrijd, 
waarin RCH zichzelf te kort deed 
door uit 11 honkslagen en 6 vrije 
lopen maar 3 runs te scoren en 
16 lopers op de honken achter te 
laten. Maar het waren op crucia-
le momenten ook de veldfouten 
die de Racing de das omdeden. 

Zoals in de 3e inning, toen bij 2 
man uit en niemand op de hon-
ken een veldfout + een homerun 
van Robbert Heuvelman de 2-0 
op het scorebord brachten. In de 
6e inning scoorde Lex Leijenaar 
(met 2 uit 3 goed op dreef) de 1e 
run voor RCH, waarna het een 
slagbeurt later zelfs 2-3 in Heem-
steeds voordeel werd na runs op 
honkslagen van Patrick Beljaards 
en Reggie Valpoort (deze wed-
strijd goed voor 3 uit 6, waaron-
der een double). In alle volgen-
de 5 innings kreeg RCH sco-
ringskansen, maar bleef de be-
slissende actie uit. De gelijkma-
ker in de 9e inning volgde na een 
honkslag, een veldfout (van Chris 
Mowday zelf) en een opoffe-
ringsklap vang 8. Het Enschede-
se punt, dat direct een einde aan 
de wedstrijd maakte, viel in de 
12e slagbeurt na 2 honkslagen, 
gevolgd door 2 veldfouten. De 
Racing raakte deze wedstrijd in 
de 3e inning ook nog Donny Ha-
melink kwijt met een schouder-
blessure, toen hij bij het stelen 
van het 2e honk zwaar met zijn 
tegenstander in botsing kwam. 
In theorie kan RCH-Pinguïns 
zich nog plaatsen bij de play 
offs van de bovenste 4, maar 
dan mogen Orioles en Zwijn-
drecht geen punten meer halen 
en moet RCH het komend week-
end 2 x van Sparks winnen, za-
terdag in Haarlem en zondag in 
Heemstede. 

Heemstede - Een ongeluk komt zelden alleen. Sinds de sleu-
telbeenbreuk van Marcel Timmer teisteren tal van blessures 
de gelederen van RCH-Pinguïns. Gevoegd bij een paar onge-
lukkig geplande vakanties van sleutelspelers betekende dat 
bijvoorbeeld dat de Racing afgelopen zondag in de return 
tegen Tex Town Tigers maar één pitcher, Chris Mowday, tot 
zijn beschikking had.  En uitgerekend in die wedstrijd werd 
het verlengen, stond Chris t/m de 12e inning op de heuvel en 
kwam hij na 164 worpen als verliezend werper in de boeken. 



Mirjam Tomasoa.

Heemstede - Vindt u het ook 
zo lang duren voordat de sport-
vereniging weer met het nieuwe 
seizoen begint? Dan is hier de 
oplossing. In het GSV-centrum 
zal voor het eerst in haar lange 
bestaan een sportlesuur gestart 
worden op de woensdagavond. 
Wij hebben Mirjam Tomasoa be-
reid gevonden om gedurende 10 
weken een Total Body Workout-
training en een bodyshapeles te 
komen geven. 
Total Body Workout
De Total Body Workout, die start 
om 19.30 uur  bestaat uit een 
conditietraining van een half uur, 
waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een simpele choreografie. 
Daarna wordt overgegaan op 
spierversterkende  oefeningen, 
diverse hulpmiddelen worden 
hierbij gebruikt (steps, gewich-
ten en dynabands).  Aan het ein-
de van het uur worden de spie-
ren gerekt om zodoende heerlijk 
ontspannen de zaal  te verlaten. 
Body Shape
Om 20.30 uur start de bodysha-
peles  met een korte warming 
up,  gevolgd door figuur verbete-
rende- en spierversterkende oe-
feningen voor het hele lichaam. 
Het geheel wordt ondersteund 
door goed in het gehoor liggen-
de muziek, waardoor u veel ple-
zier aan de les zal beleven. Een 
toegankelijke les, voor iedereen 
goed te volgen.
De kosten voor deze serie van 10 
weken  zijn 50 euro . Het is mo-
gelijk eerst een proefles mee te 

G-voetbal

HBC JG1: een waardig kampioen!
Heemstede - In de speciaal 
voor deze gelegenheid gemaak-
te shirts meldde HBC G zich bij 
HFC voor het KNVB-slottoernooi 
voor G-junioren. Dit toernooi 
werd door HBC aangegrepen om 
het vizier op volgend seizoen te 
richten. Martijn en Denzel, spe-
lers van Overbos die ons vol-
gend seizoen komen versterken, 
waren daarom ook van de par-
tij. De 1e wedstrijd was al direct 
tegen Overbos. Om gevoelighe-
den te voorkomen werden gas-
ten buiten de basis gelaten. HBC 
was desondanks gewoon te sterk 
voor de Hoofddorpers. Met dank 
aan Davy stapte HBC met een 
‘gewone’ 3-1 overwinning van 
het veld. Jammer van de tegen-
goal, maar goed. De 2e wedstrijd 
was tegen de enige vrienden uit 
Amsterdam. Ook hier weer was 
het klasseverschil te groot. Only 
Friends werd met 3-0 weer naar 
huis gestuurd. Helaas verzwik-
te Martijn zijn enkel en was het 
voor hem ‘einde oefening’. CJ-
VV uit Amersfoort was de laatste 
tegenstander in de poule. In de 
competitie was het de slechtste 
wedstrijd van het hele seizoen. 
Zij hadden verder ook de 2 voor-
gaande wedstrijden gewonnen. 
Hoe makkelijk kon het zijn voor 
de coaches Pieter en Leo om het 
team te motiveren? Toch dreig-
de het fout te gaan. CJVV maak-
te door een verdedigingsfout het 
1e doelpunt. Gelukkig herstelde 
HBC het toch nog knap. Beide 
teams hadden daardoor 7 pun-

ten. Dat betekende rekenwerk 
voor de wedstrijdleiding. Gelijk 
aantal punten, gelijk doelsaldo, 
maar met 1 goal meer gescoord 
werd HBC toch 1e in de poule.
In de kruisfinales werd HBC aan 
Only Friends gekoppeld. Dit team 
was weliswaar het 2e, maar ster-
ker dan het 1e. En alweer kwam 
HBC achter, maar het spelen op 
gevoel door Alex in plaats van 
oog te hebben voor de medespe-
lers kwam dit keer goed uit. Een 
schot van afstand zag de keeper, 
tot zijn ontsteltenis en tot vreug-
de van heel HBC, door zijn benen 
het doel in rollen. Strafschop-
pen dus. Rick en Jeroen namen 
foutloos en omdat OF2 er 1 over 
schoot en er 1 keurig door kee-
per Sebastiaan werd gestopt 
hoefde Davy de 3e niet meer 
te nemen. Volgens schema dus 
door naar de strijd om de eerste 
en tweede plaats.
HFC, tot dan toe door een uitge-
kiende poule indeling van HBC 
weggehouden, was nu de op-
ponent. Een hele bekende (want 
de eerste oefenwedstrijd ooit 
werd tegen dit team gespeeld), 
een zeer gewaardeerde (want zij 
doen ook veel aan G-voetbal in 
de regio) en een hele moeilijke 
(want 2e in de competitie) tegen-
stander. Alle trucs werden uit de 
kast gehaald. Onder begeleiding 
van de betaald voetbal scheids-
rechter gingen SEBastiaan, Li-
ban, Thomas, Rick, Rodi, Jeroen, 
Denzel, Alex en Davy het veld op. 
Teams opstellen met de scheids-

rechter daartussen, handen ge-
ven voorafgaand aan de wed-
strijd. Dan muziek uit, tossen en 
de strijd begon. Oh wat was het 
spannend. En wat was de teleur-
stelling groot toen HFC-er Da-
vid zo een beetje de hele HBC-
verdediging voorbij liep en ver-
woestend uithaalde. 1-0 voor 
HFC. Het zou toch niet! Maar nee 
hoor. HBC richtte zich op. Voor-
af had Ruud Bossen bedongen 
dat er 2 x tien minuten gespeeld 
zou gaan worden. Die tijd had 
HBC ook nodig, want het duur-
de tot de 19e minuut voor HBC 
door een handsbal een straf-
schop mocht nemen. Rick kreeg 
de bal en maakte de verwach-
ting ook waar. 1-1 en direct ein-
de wedstrijd. Weer moesten pe-
naltys de beslissing brengen. 
Rick, Jeroen en Davy mochten 
de reguliere drie nemen. Omdat 
ook HFC vanaf de stip niet faal-
de moesten er om en om extra 
strafschoppen genomen worden. 
Alex scoorde en daarna zorgde 
Sebastiaan voor de ultieme ont-
lading door de volgende van HFC 
te stoppen. De onderlinge strijd 
was in het voordeel van HBC be-
slist en het feest kon beginnen. 
De medailles waren verdiend en 
de beker, uitgereikt door Earnest 
Stewart, ging terecht naar Heem-
stede. Als een waardig kampioen 
werd dit seizoen met een soort 
TRIPLE (voorjaarskamipoen, na-
jaarskampioen en toernooiwin-
naar) afgesloten. Grote klasse en 
op naar volgend seizoen!

Hockeyzege Bennebroek
Regio - Met een overtuigende zege (8-1) wer-
den Heren 1 van hockeyvereniging MHC Benne-
broek op zondag 2 juni kampioen.
 
Begeleid door de aanmoedigingen van onge-
veer 300 supporters aan de zijlijnen begon He-
ren 1 onrustig aan zijn kampioenswedstrijd. Na 
een snelle goal van Hisalis trokken de Benne-
broekers echter al snel de wedstrijd naar zich 
toe. Na de 1-1 van Lowenstein, scoorde strafcor-
nerspecialist Dekker 3x en besloot Van der Veer 

de rij met de 8e goal. En zo kon bij het fluitsig-
naal het kampioenschap en de zo verlangde pro-
motie naar de 2e klasse beklonken worden.
De winnende ploeg van coaches Willem Slinger 
en Rolf Hogestijn werden door een enthousiaste 
menigte met het succes gefeliciteerd, waarna de 
flessen champagne geopend werden. 

Ook Jong Heren 1, JA1 en JB1 van Bennebroek 
werden kampioen wat de stijgende lijn van de 
herenselecties van Bennebroek goed aangeeft.

Clubkampioenschappen tennis 
voor alle HBC jeugdleden

Heemstede - Van 3 juni tot en met 17 juni wordt het twee we-
ken lang genieten van veel en leuk tennis op het tennispark van 
TVHBC. Iedere middag staan er wedstrijden gepland in verschil-
lende leeftijdsgroepen. Enkelspelen, dubbels en gemengd dub-
bels staan op het programma.

Met meer dan 140 deelnemers en 177 geplande wedstrijden is 
de jeugdcommissie weer tevreden over het aantal deelnemers. 
Op woensdag 5 en 12 juni zijn de banen ’s middags voor de jong-
ste jeugd. Op de minibanen de allerjongsten, 25 deelnemers, die 
misschien wel voor de allereerste keer aan een toernooi mee 
doen en nog heel weinig ervaring met tennis hebben. Het ¾ ten-
nis is bedoeld voor de jeugd die al iets ouder is, 30 deelnemers en 
wat langer tennist maar voor wie het hele veld nog iets te groot is. 

Op zaterdagmiddag 8 juni wordt er voor de jongste jeugd een 
leuke bingo georganiseerd. Hier is de prijzentafel altijd goed ge-
vuld met leuke prijsjes. Ook wat lekkers te snoepen is er voor de 
jeugd altijd aanwezig.

Zaterdagavond is voor de jeugdleden van 10 t/m 14 jaar het suc-
cesvolle Goet voud feesd.Het clubhuis is omgebouwd tot een wa-
re discotheek en met een DJ achter de tafel zal het weer een top-
avond worden zoals de meeste feesten bij TVHBC.

De finales staan gepland voor zondag 16 juni die altijd door vele 
ouders en familieleden bezocht worden. Als u een kijkje wilt ne-
men bij dit jeugdtoernooi kunt u gedurende deze dagen terecht 
aan de Ringvaartlaan naast het zwembad. Uitgebreide informatie 
staat op de website www.tvhbc.nl.

Fit de zomer 
door met GSV

maken, daarna kan worden be-
taald bij de leidster.  
GSV-leden krijgen korting, zij 
betalen voor 10 weken 40 euro. 
Ga je op vakantie binnen deze 10 
weken, ook geen probleem, de 
lessen die je mist betaal je niet. 
Je betaald dan voor de weken 
waarop je wel kan komen (kost 
iets meer per les).
De periode start op woensdag 
19 juni en eindigt op woensdag 
21 augustus. Wees er snel bij, 
want vol = vol. 

Mocht u interesse hebben om 
aan een van deze lesuren deel te 
nemen, of meer informatie wil-
len,  dan kunt u contact opne-
men met Mirjam Tomasoa tel 06-
42622082, mirjam_rabenberg@
hotmail.com  en  bij het secre-
tariaat van de sectie gymnastiek 
tel 023-5324160    of via de mail 
gsvgymnastiek@hotmail.com.
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Afgelopen december/januari viel er een brief van de gemeente 
Heemstede in de bus met betrekking tot het gebruik van een door 
de gemeente beschikbaar gestelde scootmobiel. Deze scootmo-
biel heb ik in bruikleen gekregen vanuit de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO), omdat ik mindervalide ben. De WMO 
heeft als doelstelling mensen met een handicap zo lang en zo 
goed mogelijk in de thuissituatie te houden en er voor te zorgen 
dat mensen, onder andere, niet in een sociaal isolement terecht 
komen. Deze scootmobiel zorgt ervoor dat je zelfstandig dingen 
kunt ondernemen. Deze dienst was tot voor kort gratis. Ik heb de-
ze scootmobiel vanaf 5 januari 2010 in mijn bezit.

Inmiddels zijn de regels van de WMO in Heemstede 
ernstig aangescherpt, hetgeen inhoudt dat zij er nu een 
4-wekelijks bedrag voor in rekening brengt. In mijn ge-
val bedraagt dit 45 euro. De keuze was dus óf dit be-
drag elke 4 weken te betalen óf de scootmobiel in te le-
veren. Het bevreemdt mij zeer dat er voor een eigen-
lijk afgeschreven scootmobiel, hij is tenslotte al bijna 
3½ jaar oud, een dergelijk bedrag betaald moet wor-
den. Naar mijn idee schiet de Gemeente Heemstede 
op deze manier  compleet zijn doel voorbij. Immers, de 
(oudere) mensen die bv. 45 euro per 4 weken moeten 
betalen en deze scootmobiel slechts een enkele keer 
gebruiken, zullen afzien van deze dienst, omdat deze 
niet in verhouding staat tot het gebruik ervan. Gevolg 
is dat deze mensen de scootmobiel inleveren en voort-
aan maar thuis blijven. Dit kan toch niet de bedoeling 
zijn van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is 
jammer dat de gemeente zo kortzichtig met deze groep 
mensen om gaat, te meer omdat het juist deze groep is, 
die over het al gemeen minder te besteden heeft.

Ik heb inmiddels mijn scootmobiel laten weghalen en 
zelf een 2de hands exemplaar aangeschaft. De kosten 
hiervan heb ik er binnen 1 jaar uit en bovendien heb ik 
er een goede en snellere  scootmobiel voor terug ge-
kregen. Tevens wil ik nog melden dat het erg vreemd is 
dat elke gemeente zijn eigen regels hanteert en er geen 
eensluidende besluiten zijn vwb de WMO.

Mijn late reactie op de kwestie komt omdat ik lang heb 
lopen dubben of ik deze brief wel of niet moest inzen-
den. De oneerlijkheid echter van deze nieuwe regelge-
ving, voor mijzelf en voor andere mindervalide dorpsge-
noten, heeft mij dit besluit doen nemen.
Yvon Christiaans, Heemstede

We begrijpen dat het een teleurstelling is als een eigen bijdrage wordt ge-
vraagd voor een voorziening die eerst voor de burger gratis was. De achter-
grond van deze maatregel willen we dan ook graag toelichten. De gemeen-
te streeft er naar inwoners zo goed mogelijk te laten meedoen in de maat-
schappij. Mensen die daar door beperkingen niet toe in staat zijn, kunnen 
ondersteuning krijgen zodat ook zij hun huishouden kunnen doen, zich kun-
nen verplaatsen en anderen kunnen ontmoeten. Dit is de hoofdlijn van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de uitvoering van de Wmo 
ontvangen we geld van het Rijk. Dit budget loopt door bezuiningen van het 
Rijk sterk terug en is niet meer toereikend om de stijgende uitgaven te beta-
len. Het gemeentelijk beleid is per 1 januari 2013 gewijzigd. Het is noodza-
kelijk een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 
Wie niet in staat is zelf of via het eigen netwerk een oplossing te vinden, kan 
ondersteuning vragen aan de gemeente. Zo nodig verstrekken we een voor-
ziening. Voor deze voorziening vragen we sinds 1 januari 2013 wel een eigen 
bijdrage van de burger. Voor de hulp bij het huishouden gold overigens al-
tijd al een eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de prijs van de voorzie-
ning én van de fi nanciële draagkracht van de burger. Voor het berekenen van 
de fi nanciële draagkracht sluiten we aan bij de landelijke regels die hiervoor 
zijn vastgesteld. We benadrukken dat het gaat om een eigen bijdrage naar 
draagkracht, dat betekent dat de eigen bijdrage op de hoogte van het inko-
men is afgestemd.

We willen met een geheel aan maatregelen, waaronder de eigen bijdrage, 
bereiken dat we de Heemsteedse burgers ook in de toekomst zo goed mo-
gelijk kunnen blijven ondersteunen.
Gemeente Heemstede

Reactie Gemeente Heemstede
op ingezonden brief

INGEZONDEN

Dit kan toch niet de 
bedoeling zijn van de WMO

Muziek, straatgolf, kindertheater, culinair en meer…

Spetterende Feestweek in 
Bennebroek op 7, 8 en 9 juni!

Bennebroek - Ook dit jaar staat 
het programma van de jaarlijk-
se Bennebroekse Feestweek bol 
van activiteiten voor jong en oud. 
Mede dankzij onze sponsoren 
en de ‘Vrienden van de Feest-
week’ presenteert de organi-
satie op deze 11e editie van de 
Feestweek drie spetterende da-
gen met allerlei activiteiten, top-
bands en artiesten.

Optredens
Dit jaar staan staan bijvoorbeeld 
naast DJ Miss Etack op het po-
dium in de rode circustent: Hans 
Dulfer New band RENEWED, De 
Bevers, de band Soulbeach, Irma 
and the Dazzle Party (van Haar-
lem Jazz & More ) Dave Miller en 
de Hermes House Band. 

SLAM FM en De DANZ tent
Er is een aparte tent met op vrij-
dag op groot podium ‘SLAM FM’ 
voor middelbare scholieren (toe-
gang uitsluitend met school-
pas, alcohol-vrij) en op zaterdag 
De DANZ tent met DJ’s Baker-
mat, Alex Cruz, Ferocius & Sax by 
TijsS, Tobias Camman, MC Hel-
serection.  

Van Stilettorun tot culinair
Het Prins Bernard Cultuur Fonds 
draagt ook dit jaar bij aan een 
stuk cultuur binnen de program-
mering. Daardoor kan een zeer 
uitlopend programma worden 
geboden met veel buitenactivi-
teiten: open podium, Zebrazorg 
kinderboerderij, Jong Nederland 

spellenparcours, Stilettorun, div. 
kindertheater, div. springkussens 
en sportieve activiteiten o.l.v. Bo-
velander en Bovelander, uiter-
aard de braderie, koffi econcer-
tochtend, oecumenische tent-
viering, culinair & het straatgolf-
toernooi.

Info
De Bennebroekse Feestweek 
wordt gehouden van vrijdag 7 
juni tot en met zondag 9 juni met 
ook dit jaar weer een speciale 
passe-partou: drie avonden feest 
voor slechts 25,- euro!
Voorverkoop begint op 21 mei 
a.s. Kijk voor meer informatie op: 
www.bennebroeksefeestweek.
nl.

To the Island, over het 
eilandje in de Zochervijver
Heemstede - Op zondag 16 
juni wordt het boek ‘To the 
Island’ in Heemstede gepre-
senteerd. Aansluitend is er 3 
weken lang een tentoonstel-
ling in het Bezoekerscentrum 
Groenendaal.

Van november 2011 tot novem-
ber 2012 heeft Michel Duijves 
een jaar lang foto’s gemaakt 

in Wandelbos Groenendaal te 
Heemstede. Hij heeft zich daar-
bij beperkt tot het gedeelte rond 
de Zochervijver, waarin een ei-
landje ligt. 
Uit de foto’s van dat jaar heeft hij 
er 26 gekozen voor het boek. Bij 
11 van de foto’s heeft hij compo-
sities gemaakt voor klarinet, bas-
klarinet, piano, klarinetpercussie, 
mondpercussie en metronoom, 

in verschillende combinaties. Hij 
heeft de stukken zelf ingespeeld, 
zijn zoon Nikolai Duijves - stu-
dent ‘Art of Sound’ aan het Ko-
ninklijk Conservatorium te Den 
Haag - heeft de geluidsopnamen 
gemaakt. De composities komen 
op een cd achterin het boek. 
Stephan de Smet maakte een 
prachtig ontwerp voor het boek 
en de cd. 
Het boek verschijnt in een opla-
ge van 250 stuks.
Dit project wordt ondersteund 
door de Gemeente Heemstede 
en Wandelbos Groenendaal 100 
jaar.

Knutselen met 
Renate voor 

Vaderdag
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meis-
jes én jongens van 5 tot en met 
10 jaar.  Knutseljuf Renate be-
denkt leuke en mooie dingen om 
te maken. Er wordt gewerkt met 
hout, stof, papier, verf, kralen etc. 
Op woensdag 12 juni ga je een 
Vaderdag-cadeautje maken. Wat 
het wordt blijft nog even geheim 
natuurlijk! Wil je weten wat? 
Vraag er dan naar bij de Knut-
selclub. Renate helpt, stuurt en 
brengt meisjes en jongens op 
goede ideeën. Belangrijk is een 
goed humeur, geduld, aandacht 
voor elkaar en voor het werkstuk. 
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag van tevoren aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1. 
(op werkdagen tussen 9 en 12 
uur). Kinderen die zich van te-
voren hebben aangemeld gaan 
voor. Meer info: www.casca.nl.
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1e team: Thomas Vrolijk, Willem van der Vlugt, Wendy Meester, Con-
stant Thoolen, Stefanie Huizing en invallers Tom Bulters, Michelle 
Hoogenstein en Iris Harrewijn.

Tennis

1e team Merlenhove kampioen
Heemstede - Het 1e gemengde 
team van tennisvereniging Mer-
lenhove heeft afgelopen zondag 
LTC Eindenhout met 5-3 versla-
gen en promoveert als kampioen 
in de 4e klasse naar de 3e klas-
se. De Heemstedenaren hadden 
aan een 4-4 gelijkspel genoeg, 
maar het bleef tot het laatst toe 
spannend.

De punten in de dames enkels 
werden verdeeld. Michelle Hoog-
enstein won vrij eenvoudig met 
6-3; 6-1 van Chantal Verzijlberg. 
Wendy Meester speelde vervol-

gens een marathonpartij van drie 
en een half uur tegen Ingeborg 
Korpershoek maar moest uit-
eindelijk toch haar meerdere er-
kennen. In het eerste heren en-
kel van Willem van der Vlugt leek 
alles voor Merlenhove voorspoe-
dig te verlopen. Van der Vlugt 
speelde dwingend en liet zijn te-
genstander daardoor de fouten 
maken en won met 6-4 de eerste 
set. Bij een 4-2 voorsprong in de 
tweede set keerde het tij echter 
en ging Eindenhout speler Gui-
do Loonen minder fouten ma-
ken en won zo met 7-5 de twee-

de set. In de derde set probeerde 
Van der Vlugt met risicovolle sla-
gen terug te komen maar Loo-
nen bleek in die set de constan-
tere speler. De tweede singel 
werd door Merlenhove veteraan 
Tom Bulters knap in drie sets van 
Casper Loonen gewonnen. 
Nadat de damesdubbel werd 
verloren keek Merlenhove tegen 
een 3-2 achterstand aan. Het 
zeer ervaren Merlenhove ‘dub-
bel’ Constant Thoolen en Tom 
Bulters wisten de stand echter 
weer op 3-3 te brengen zodat de 
laatste twee gemengde dubbels 
de beslissing moesten brengen.
Zowel het koppel Constant 
Thoolen en Stefanie Huizing als 
Willem van der Vlugt en Michel-
le Hoogenstein lieten er vervol-
gens geen onduidelijkheid over 
bestaan wie de titel zou behalen. 
Beide gemengd dubbels gunden 
hun tegenstanders slechts één 
game. Het werd respectievelijk 
6-0; 6-1 en 6-1; 6-0.
 
Non-playing captain/speler Tho-
mas Vrolijk kon na afloop de 
champagne kurk laten knallen. 
‘We wisten dat we vandaag het 
verschil moesten maken in de 
dubbels. Ons streven was dan 
ook om 2-2 uit de singels te ko-
men. Op 2-3 achter en met de 
herendubbel op de baan was het 
echter nog wel even spannend 
maar gelukkig werd dat belang-
rijke punt gepakt. Toen kon het 
eigenlijk niet meer mis gaan 
met twee sterke mixkoppels. Erg 
mooi om de competitie op zo’n 
manier af te sluiten.’

Ook selectietrainer Ymco van 
Gorkom van T-line kan met veel 
voldoening terugkijken op een 
geslaagde competitie. Het twee-
de team  eindigde uiteindelijk als 
2e in de vierde klasse en het der-
de handhaafde zich erg knap in 
dezelfde klasse. Bijna zat er een 
dubbele promotie naar de 3e 
klasse in.

Districtsfinale
4de divisie turnen

Heemstede - Charlotte de Jonghe stond als enige turnster van 
GSV Heemstede in de laatste finale wedstrijd van de vierde divi-
sie. Omdat de andere meisjes in de vorige wedstrijd uitgescha-
keld waren, mocht alleen Charlotte nog een wedstrijd turnen. 
Omdat dit de laatste wedstrijd in het seizoen was, en er geen 
doorstroming meer mogelijk was, waardoor er een bepaalde 
spanning weg was. Een spanning die wel nodig is om optimaal 
te presteren in een wedstrijd.

Charlotte begon  op de balk, waar ze niet op kon blijven staan na 
de radslag, met een val als gevolg. Hierna een goede, maar niet 
perfecte vloeroefening, met een arabier salto en een arabier flick 
flack. Bij het inturnen op de sprong kreeg ze last van haar voet, 
waardoor ze niet optimaal heeft kunnen springen, toch kwam 
hier nog  een goede overslag uit. Als laatste onderdeel de brug, 
met hoge opzwaaien en een mooie kip op de hoge ligger, waar 
ze haar hoogste cijfer; een 11.4 voor kreeg. Ze eindigde op de 
25ste plaats, van de 36 beste turnsters uit het district.

Geslaagden bij Heemsteedse 
Reddingsbrigade

Heemstede - Net als de af-
gelopen jaren organiseerde de 
Heemsteedse Reddingsbriga-
de een EHBO-basiscursus in 
het clubhuis, voor haar leden.  
Dit EHBO-diploma is een van 
de vereisten voor het behalen 
van de hogere reddingsdiplo-
ma’s.
In de cursus krijgen de deel-
nemers zoveel mogelijk te ma-
ken met problemen die acuut 
zijn ontstaan. Denk bijvoor-
beeld aan verbrandingen, 
kneuzingingen, vergiftiging, 
onderkoeling, verbandjes leg-
gen en natuurlijk reanimeren. 
De deelnemers leren de lei-
ding te nemen bij een onge-
val en te zorgen dat het slacht-
offer zo goed mogelijk gehol-
pen wordt.
Naast het oefenen op elkaar of 
op een pop wordt er ook altijd 

gezorgd voor een lotus tijdens 
de cursus. Een lotus kan heel 
goed verschillende letsels spe-
len waarmee de deelnemers 
dan kunnen oefenen. Over het 
algemeen vinden de deelne-
mers dit in eerste instantie wel 
spannend, ze willen niks fout 
doen, maar uiteindelijk vin-
den ze het heel leuk en leren 
zij hier veel van.

Vijf deelnemers hebben 6 za-
terdagavonden lessen gevolgd 
tot ze uiteindelijk op mochten 
voor hun examen. De deelne-
mers waren gespannen maar 
toen het moment daar was 
ging het bij iedereen goed. Er 
zijn nu 5 nieuwe EHBO’ers, te 
weten: Rick van der Drift, De-
nise Meijering, Melissa Pruijn, 
Simon Pruijn en Dana van 
Wonderen.

Symbiose van Klank en 
Beeld in Waagexpositie
Regio - De komende weken in 
de maand juni exposeren beel-
dend kunstenaars Christine Ban-
gert en Henk van Putten onder 
het thema Klank in Beeld in de 
sfeervolle tentoonstellingsruim-
te van Galerie de Waag aan het 
Spaarne. De muzikale associa-
ties die het gehanteerde thema 
oproept worden bij het betre-
den van de expositieruimte vol-
ledig waargemaakt: de argelo-
ze bezoeker wordt geconfron-
teerd met een ware kruisbestui-
ving van klanken, beelden, vor-
men en woorden.  

Christine Bangert uit Haarlem 
manifesteert zich gedurende de-

ze expositie met werk dat gein-
spireerd is op aria’s uit de Mat-
thaus-Passion: spirituele gedich-
ten en mysterieuze klankdoeken. 
Daarnaast toont Christine een vi-
deo van haar eigen klankperfor-
mance die onlangs te bewon-
deren was in Museum Kranen-
burgh te Bergen (NH). Niet min-
der veelzijdig is het werk van de 
constructivistische kunstenaar 
Henk van Putten uit Amster-
dam. Henk heeft ter gelegenheid 
van deze tentoonstelling een se-
rie “klanksculpturen” gemaakt 
die gebaseerd zijn op de muziek 
van Aurelio, een bevriende com-
ponist die evenals Henk al jaren 
woonachtig is in Auroville (India).  

Fascinerend kan zeker het bij-
zondere werk Kwintool genoemd 
worden, zoals Henk zelf om-
schrijft: een samenspelend quin-
tet geluidssculpturen. Meer over 
deze bijzondere beeldend kun-
stenaar is te zien via een speci-
ale video.  

Deze bijzondere tentoonstelling 
met muziek als uitgangspunt en 
als inspiratiebron streeft in fei-
te naar een interactie, een ver-
wevenheid  tussen diverse dis-
ciplines: van klank naar beeld, 
van muziek naar vorm, van kleur 
naar ritme. Deze tentoonstelling 
is vanaf donderdag 30 mei tot en 
met zondag 16 juni te bezichti-
gen in Galerie De Waag  Spaar-
ne 30 te Haarlem. (Openingstij-
den: 13.00 – 17.00 uur).
Op zaterdag 2 juni om 16.00 
uur vindt de feestelijke opening 
plaats waarbij een experimenteel 

Klankkoor een speciaal optreden 
zal verzorgen.
In de daarop volgende weeken-
den  is er sprake van bijzonde-
re evenementen: zaterdag 8 juni 
vanaf 17.00 uur een Frans salon 
met wijn, diner en voordrachten 

en zaterdag 15 juni vanaf 20.00 
uur een z.g. Nachtwacht met live 
muziek en zang. 

Zie ook: www.bangertkunst.
nl, www.henkvanputten.com en 
www.kzod.nl.
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Heemstede
Exposities

Tot 7 juni 
• Werk van cursisten van 
De Pauwehof in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede. De tentoonstel-
ling is gratis te bezichtigen 
tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek. De expositie toont 
aquarellen, schilderijen, Na-
na’s en patchwork/quilts. 
De aquarellen verbeelden por-
tretten met als thema ‘de cul-
turele samenleving’, gemaakt 
door cursisten onder leiding 
van Jeichina Hovingh. 
Informatie: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl en op 
www.Welzijnouderenheem-
stede.nl.

16 juni t/m 5 juli
• Presentatie boek ‘To the 
Island’, van Michel Duijves 
over het eilandje in Zocher-
vijver (Wandelbos Groe-
nendaal). 14.00 - 16.00 uur 
met livemuziek. Aansluitend 
een wandeling naar de ‘Zo-
chervijver’. Locatie: Bezoe-
kerscentrum, terrein Kinder-
boerderij, Burg. V. Rappard-
laan 1, Heemstede.
Daarna t/m 5 juli tentoonstel-
ling over het boek in het Be-
zoekerscentrum. www.michel-
duijves.nl

Excursies
Woensdag 19 juni 
• Excursie Vrouwen van Nu 
naar de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest met lunch. 
Daarna vertrek naar de Weer-
ribben over een vaartocht van 
2,30 uur met uitleg en koffie 
aan boord. Kosten 52,50 euro 
all in. Opgave: mevr. Oldersom 
(5736750) of mevrouw Dijk-
man (0612083939). Vertrek 
7.45u. Julianalaan bij de bibli-
otheek, terug om ca. 17.00 uur.

Muziek
Zondag 9 juni
• Gratis buitenconcert (al-
leen doorgang bij droog weer) 
van harmonie St. Michaël 
in de tuin van Kennemer-
duin, Herenweg 126. Aan-
vang: 15.00 uur. Neem plaid, 
kussen of klapstoel mee.

Donderdag 13 juni
• Heemsteedse popkoor 
Voice Collective geeft con-
cert bij Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56 Heemste-
de. Vanaf 19.45 uur. Kaarten: 
4,50 euro. Reserveren: voice-
collective@live.nl.

Agenda
Cultuur Theater

Vrijdag 7 juni
• Broadway Babies XIII van 
Musicalakademie Frank 
Sanders. 20.15 uur. in Theater 
de Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Kaartverkoop aan de 
kassa van maandag t/m don-
derdag van 9.00 tot 16.00 uur, 
op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. U kunt ook telefonisch 
reserveren via de theaterlijn 
023 548 38 38.

Zaterdag 15 en
zondag 16 juni
• Haarlemse Tooneel Club 
presenteert ‘De Potvis’ in 
Theater de Luifel. Geestige 
zinnetjes volgen elkaar in rap 
tempo op, tragikomedie. Aan-
vang: 20.15 uur. Herenweg 96 
in Heemstede (geen pin aan-
wezig). Kaarten à 12,50 euro 
via www.haarlemschetooneel-
club.nl of bel 023-5380076, bij 
afwezigheid graag inspreken.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Maandag 3 t/m
maandag 17 juni
• Clubkampioenschappen 
HBC Jeugdleden. Op Ten-
nispark HBC, Ringvaartlaan 
naast het zwembad. Enkels, 
dubbels en gemend dubbels. 
Finales op 16 juni.
Info: www.tvhbc.nl.

Donderdag 6 juni
• Avondwandeling IVN in 
Wandelbos Groenendaal. 
Start 19.00 uur bij informatie-
bord op parkeerplaats Land-
goed Groenendaal. Geen kos-
ten, aanmelden vooraf niet 
nodig. Meer informatie vindt u 
op http://ivn.nl/afdeling/zuid-
kennemerland.

Vrijdag 7, zaterdag 8 
en zondag 9 juni
• Feestweek in Bennebroek 
met een vol programma 
voor jong en oud. Muziek: 
Hans Dulfer New band RE-
NEWED en de Hermes House 
Band. Daarnaast activiteiten 
als Jong Nederland spellen-
parcours, Stilettorun, div. kin-
dertheater, div. springkussens 
en sportieve activiteiten.
Voorverkoop begint op 21 mei 
a.s. Kijk voor meer informatie 
op: www.bennebroeksefeest-
week.nl.

Zaterdag 8 juni
• Open dag tennisvereni-
ging Merlenhove in wandel-
bos Groenendaal. Van 13.00 

tot 16.00 uur met o.a. demon-
stratiewedstrijden van de spe-
lersselectie. Zelf spelen tegen 
het ballenkanon of de snel-
heid meten van de eigen ser-
vice is ook mogelijk. Voor kin-
deren zijn er balspelletjes. Om 
14.00 uur staat een demon-
stratiewedstrijd van spelers in 
historische kostuums en met 
historische rackets op het pro-
gramma. 

Zondag 9 juni 
•  Gevarieerde Kunstmarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
van 11 tot 17 uur. Kijk ook op:  
www.janvangoyenstraat.nl.

Dinsdag 11 juni
•  ‘De Flitsende fietsers’,  
een fietsinformatiemiddag op 
dinsdag 11 juni om 13.00 uur 
bij WOH. Informatie over de 
vele mogelijkheden van de 
fiets met ondersteuning: de 
E-bike. Deze middag vol met 
nuttige tips wordt afgeslo-
ten met een parcours en fiets-
tochtje van een half uur. Ook 
mensen die overwegen een 
fiets met elektrische onder-
steuning aan te schaffen wor-
den van harte uitgenodigd.

Zaterdag 15 juni
•  Manifestatie in Pinkster-
kerk, 16.00-22.00 uur. In ka-
der van conflict en dialoog-
programma Midden-Oos-
ten. Workshops over bepaal-
de thema’s, muziek en een 
buffet met gerechten uit het 
Midden-Oosten. Kosten ge-
hele programma: 12,50 eu-
ro, jongeren tot 12 jaar gratis 
toegang. Per programma-on-
derdeel: 5,-. Aanmelden en in-
fo Nico Schulte Nordholt, nico.
schultenordholt@gmail.com.

Maandag 17 t/m
dinsdag 25 juni
•  Kijk in de Wijk in de Ri-
vierenwijk met programma 
voor jong en oud. Organisa-
tie: casca. Van plantjes plan-
ten in de wijk tot een straat-
voetbaltoernooi. Van een be-
zoek aan de boerderij tot lek-
ker lang spelen op straat. De 
meeste activiteiten zijn gratis. 
Opgave en info bij de recep-
tie van Casca de Luifel, He-
renweg 96, op werkdagen van 
9-12 uur, telefoon: 023-548 
38 28 kies 1 of stuur een mail 
naar kijkindewijk@casca.nl. 

Regio
Exposities

8 juni t/m 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen er-
van verboden worden. 

Voor de ander staat juist het 
verbod op de hoofddoek sym-
bool voor onderdrukking en 
moet iedere vrouw zich vol-
gens haar eigen overtui-
ging kunnen kleden. Sander 
Stoepker (47) fotografeerde 1 
vrouw, moslima Boutaïna Az-
zabi, met 100 van haar hoofd-
doeken. Ze studeerde Com-
municatie aan de Hogeschool 
Utrecht en werkt bij Al Jazee-
ra. 

Tot en met 14 juni
• Expositie ‘From Russia 
with Art’, kunst uit Rusland. 
Toegang: gratis, in de Ref-
ter, Kloostergangen Stadhuis 
Haarlem, Markt 2.

Tot en met 15 juni
• Expositie van Russi-
sche kunstenaars bij Ga-
lerie Kunst4iedereen, Kleine 
Houtstraat 104, Haarlem. Info: 
www.kunst4iedereen.nl. Ope-
ning op 18 mei van 12.00 t/m 
17.00 uur. Toegang: elke zater-
dag en zondag van 12.00 t/m 
17.00 uur, gratis.

Tot en met 16 juni
• Expositie beeldend kun-
stenaars Christine Bangert 
en Henk van Putten ‘Klank 
in Beeld’ in Galerie de Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem. Chris-
tine manifesteert zich gedu-
rende deze expositie met werk 
dat geinspireerd is op aria’s 
uit de Matthaus-Passion: spi-
rituele gedichten en mysteri-
euze klankdoeken. Henk heeft 
ter gelegenheid van deze ten-
toonstelling een serie ‘klanks-
culpturen’ gemaakt die geba-
seerd zijn op de muziek van 
Aurelio, een bevriende com-
ponist.

Tot en met 28 juni
• Nieuwe expositie in Ga-
lerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4, Haarlem met o.a 
werk van de Heemsteed-
se kunstenaar Hans Elsas. 
Te zien zijn onder meer zeege-
zichten, keramische beelden, 
figuurstudies en portretten.
Locatie is Gedempte Heren-
singel 4 Haarlem, naast de 
Amsterdamse Poort.
Open: vrijdag, zaterdag en 1e 
zondag van de maand van 
13.00-17.00 uur.
Tijdens de Spaarnekunstrou-
te van 2 juni is de tentoonstel-

ling van 13.00-17.00 uur te be-
zoeken.

Tot en met eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-
sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-
teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Anneke van Schie.

• Anneke van Schie (schil-
derijen) en Christine van 
der Velden (beelden) ex-
poseren in de Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt 22 
Haarlem. Open: ma.-zat 10.00-
17.00 uur. Toegang: 2,50 euro. 
Www.annekevanschie.nl en 
www.christinevandervelden.nl.

Christine van der Velden.

6 juni t/m 2 juli
• Nieuwe expositie vm ge-
meentehuis Bennebroek: 
Frank Stolk. Kleurrijke kunst. 



Op zoek met IVN Zuid-Ken-
nemerland naar ‘wilde’ die-
ren in de Waterleidingdui-
nen. Voor 6 tot 12 jaar. V.a. 
19.00 uur. Start: Vogelenzang-
seduinweg 4, Vogelenzang. 
Toegangskaart duinen is ver-
plicht.
Vooraf aanmelden niet nodig. 
Info: http://ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

Diversen
Woensdag 5 juni
• Haarlem Night Skate. Ska-
te-tocht start om 20.00 uur bij 
de ijsbaan in Haarlem. Deel-
nemen is gratis en inschrij-
ven is niet nodig. Deelnemers 
kunnen zich bij de start aan-
sluiten en zo twee unieke uren 
op skates en skeelers door de 
stad meemaken. Thema: Do 
You Remember, over de ja-
ren 70 t/m 90. Route o.a. over 

Heemsteedse Dreef richting 
Cruquiusbrug.

Donderdag 6 juni
• Parkinsoncafé Haarlem 
met Netty Otten met advies en 
(juridische) ondersteuning aan 
mensen met een beperking of 
chronische ziekte. Locatie: ont-
moetingsruimte van de Moe-
der der Verlosserkerk, Profes-
sor Eijkmanlaan 48, 2035 XB 
in Haarlem. Toegang 1,50 euro, 
inclusief 2 koffie of thee (met 
versnapering). Informatie: tel. 
023 5278170 of 5270927.

Zaterdag 8 juni
• Russisch-Nederland-
se Kunstfestival ‘From Rus-
sia with Art’, van 11.00 tot een 
met 20.30 uur. Kleine Hout-
straat (tussen Gedempte Oude 
Gracht en Gasthuis Vest) en in 
het Egelantier park. 

• Dansvoorstelling GSV 
in Schoter Scholengemeen-
schap, Sportweg 9 Haarlem. 
Thema ‘De geesten van de 
dans’. Ballet, eigentijdse mu-
ziek en ontroerende bijdragen 
van peuter tot puber. Met een 
knipoog naar Dickens. Kaarten: 
14,- / kinderen: 7,-. Aanvang: 
14.30 uur.

Bennebroekerlaan 5. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-
dag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot en met 7 juli
• De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ in het Dolhuys, Schoter-
singel 2, Haarlem. Info: 023-
5410688. www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

Excursies

Boomklever, fotograaf Wil 
Doorn-Meijne.

Zondag 9 juni
• Genieten van de vogels 
van de buitenplaatsen Ley-
duin, Woestduin en Vinke-
duin met boswachter Ron Dam 
van 10.00-11.30 uur. Luiste-
ren naar bijv. de tuinfluiter en 
de zwartkop.  Aanmelden is 
noodzakelijk via www.gaatu-
mee.nl Voor meer informatie 
kunt u bellen met 088-0064455 
(tijdens kantooruren). Kosten: 
6,50, Beschermers: 3,50 en kin-
deren tot 12 jaar gratis.

Donderdag 13 juni
• Beleef de natuur en cul-
tuur op Huis te Vogelen-
zang. Excursie IVN Zuid-Ken-
nemerland. Het huis is ge-
bouwd omstreeks 1600. In de 
tweede helft van de 18e eeuw 
voegde de toenmalige eige-
naar het landgoed samen 
met dat van Teylingerbosch 
en maakte het tot één van de 
rijkste en fraaiste buitenplaat-
sen van Zuid-Kennemerland. 
Aanmelden niet nodig. Aanv.: 
19.00 uur. Start: Panneland, 
Amsterdamse Waterleiding-
duinen, Vogelenzangseduin-
weg 4 Vogelenzang. Info: ht-
tp://ivn.nl/afdeling/zuid-ken-
nemerland.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 15 juni
• Spoorzoekers gezocht! 

Film over bizar moment 
over leven 32e president 
USA
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 12 juni is dat 
een komische dramafilm over 
een bizar moment in 1939 in 
het leven van de 32ste presi-
dent van de Verenigde Staten. 
De film begint om 20.00 uur. 
Filmduur: 95 minuten. De en-
tree is 5,00. 
Bel Casca op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur voor meer in-
fo over deze film óf om te re-
serveren: tel. 023-548 38 28 
kies 1.
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
films die gepland staan.

Kijk ook op www.casca.nl of 
op de facebookpagina Casca 
welzijnsorganisatie.

Casca Koren zingen speci-
aal voor u
De twee Casca Koren treden 
na hun succesvolle gezamen-
lijke concerten weer samen 
voor u op. De koorleden zin-
gen zowel Pop & Musical als 
Soul & Jazz. Alles wordt vier-
stemmig gearrangeerd door 
dirigent Peter Cammermans. 
De Casca koren zijn enorm 
gegroeid in het laatste jaar, 
niet alleen in aantal, maar ook 
in zang. Kom luisteren en ge-
niet mee! Het muzikale  optre-
den van de Casca koren is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op donderdag 
13 juni om 20.00 uur. De en-
tree is 5,00. 

Kijk in de Wijk in de Rivierenwijk, 
wat is er te doen?

Heemstede - Eén keer per jaar 
zet Casca een Heemsteedse wijk 
extra in de schijnwerpers. Dit jaar 
is dat de Rivierenwijk. Er zijn dan 
tal van activiteiten, die speciaal 
bij die wijk passen. Van maandag 
17 juni tot en met dinsdag 25 ju-
ni zijn er diverse activiteiten ge-
organiseerd. Van plantjes plan-
ten in de wijk tot een straatvoet-
baltoernooi. Van een bezoek aan 
de boerderij tot lekker lang spe-
len op straat. En vergeet voor-
al het bezoek aan het Drinkwa-
termuseum niet! Er is voor ieder-
een wat bij. De meeste activitei-
ten zijn gratis. Zijn er kosten aan 
verbonden dan wordt dit vermeld 
in de tekst. Veel plezier met Kijk 
in de Wijk 2013!

Programma Kijk in de 
Wijk Rivierenwijk: 
• Maandag 17 juni van 18.00 – 
20.00 uur - Plantjes planten in 
de boomspiegels.
Heb je zin om de wijk op te fleu-
ren? Kom dan zeker meehelpen 
met de aftrap van de Kijk in de 
Wijk! Samen met Elan wonen, 
tuinbedrijf Biesot en de gemeen-
te lopen we door de wijk en fleu-
ren we de boomspiegels in de 
Rijnlaan, Schielaan, Scheldelaan, 
Vechtlaan en Maaslaan op met 
plantjes. We verzamelen op het 
grasveld aan de Rijn- en Amstel-
laan. Je hoeft je niet op te geven 
en het is natuurlijk gratis.
• Dinsdag 18 juni van 18.30 – 
20.30 uur – Straatspeelavond.
De jongerenwerkers van Cas-

ca komen met een bus vol bui-
tenspeelgoed naar het plein-
tje a/d Linge. De hele buurt kan 
meedoen. Dit jaar is er een su-
per-touwtrek-wedstrijd: de mei-
den tegen de jongens... wie is het 
sterkst?
• Woensdag 19 juni van 14.30 
– 15.30 uur - Een kijkje op 
boerderij Dinkelhoeve
Aan de Herenweg 61 vind je 
de boerderij van de familie Mi-
latz, boerderij Dinkelhoeve. Heb 
jij daar altijd al eens binnen wil-
len kijken? Dan is dit je kans! Tij-
dens de Kijk in de Wijk zijn geïn-
teresseerden maar liefst drie keer 
uitgenodigd om langs te komen. 
Vandaag is het bezoek speciaal 
voor de kinderen op de woens-
dagmiddag. Graag van tevoren 
opgeven bij Casca.
• Woensdag 19 juni van 19.00 
– 21.00 uur - Historische 
Wandeling ‘tussen de  land-
goederen’.
Met een gids in en om de wijk 
kijken en luisteren naar de wijk 
en haar historie. Remmert Pels 
vertelt van alles over de landgoe-
deren in de buurt zoals Ipenrode, 
Groenendaal, Manpad, Leyduin 
en Koekoeksduin. Verzamelen: 
bij het grasveld aan de Rijn- en 
Amstellaan om 19.00 uur. Mee-
doen is gratis, wil je je wel van 
tevoren opgeven via de telefoon 
of email bij Casca uiterlijk dins-
dag 18 juni? 
Op dinsdag 25 juni van 14.30 tot 
16.30 uur is deze wandeling o.l.v. 
de gids virtueel te bewonderen in 

de theaterzaal van de Luifel.
• Vrijdag 21 juni van 10.30 
– 11.30 uur en van 19.00 – 
20.00 uur -  Bezoek aan boer-
derij Dinkelhoeve
Aan de Herenweg 61 vind je de 
boerderij van de familie Milatz. 
Heb jij daar altijd al eens binnen 
willen kijken? Dan is dit je kans! 
Vandaag zijn wijkbewoners twee 
keer uitgenodigd om langs te ko-
men. Graag van tevoren opgeven 
bij Casca.
• Vrijdag 21 juni van 14.30 – 
16.00 uur - Speelmiddag – 
groepsspelen.
Lekker gezellig met elkaar spor-
ten en spelen op het speelveld 
tussen Amstellaan en Rijnlaan. 
Kom langs, iedereen is welkom.
• Zaterdag 22 juni van 15.00 – 
16.30 uur - Bezoek Drinkwa-
termuseum.
Aan de Leidsevaart 73 in het 
drinkwatermuseum van de Am-
sterdamse Waterleidingduinen 
valt voor jong en oud veel te be-
leven: laboratoriumproeven, wa-
terkwaliteits-onderzoek en film-
pjes bekijken waarin de zuivering 
van drinkwater wordt uitgelegd. 
Oud-medewerkers van Waternet 
leiden u rond in dit oudste drink-
watergebouw van Nederland en 
beantwoorden graag uw vragen. 
Vandaag gaan de deuren speci-
aal voor de Kijk in de Wijk open 
om een kijkje te nemen bij de 
tentoonstelling ‘Gezond drinkwa-
ter uit de kraan’. De entree is gra-
tis, wel graag van tevoren opge-
ven via telefoon of mail bij Casca.
• Zaterdag 22 juni van 16.00 
– 18.00 uur - Straatvoetbal: 
Heemstede Cup 2013.

Op het pleintje a/d Linge wordt 
het vierde deel van de Heemste-
de Cup 2013 gespeeld. De wed-
strijdjes duren 7 minuten, er 
wordt gespeeld in teams van 3 
tegen 3. 
Welke straat of welk huishouden 
gaat er winnen? Je mag je team 
van tevoren aanmelden bij Cas-
ca, maar ook als je niet bent aan-
gemeld is er vast nog wel een 
plekje. Kom langs!
• Dinsdag 25 juni van 14.30 – 
16.30 uur - Virtuele wande-
ling.
De historische wandeling van 
woensdag 19 juni is op groot 
scherm te zien in de theater-
zaal van de Luifel, met alle fei-
ten en bijzonderheden verteld 
door Remmert Pels. De entree is 
4,00. Bewoners van de Rivieren-
wijk hebben een vrijkaartje voor 
2 personen in hun brievenbus 
gekregen voor deze activiteit.

Staat bij de activiteit vermeld dat 
u zich van tevoren moet/kan op-
geven? Dit kan bij de receptie 
van Casca de Luifel, op werkda-
gen van 9-12 uur, telefoon: 023-
548 38 28 kies 1 of stuur een mail 
naar kijkindewijk@casca.nl. 
Op de posters die in (de omge-
ving van) de Rivierenwijk zijn op-
gehangen vindt u ook het com-
plete programma. 
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Heemstede

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Inloopavond 10 juni
over groen beleid

Schrijf je nu in voor #H13
Het jongerenevenement waar je bij moet zijn!

Op 29 juni aanstaande organiseert Heemgames 
in samenwerking met de gemeente Heemstede 
het jongerenevenement #H13. Alle Heemsteedse 
jongeren zijn dan welkom op het Raadhuisplein. 
Tijdens het ochtendprogramma van 12.00 tot 14.00 
uur zijn jongeren onder de 12 jaar welkom en tijdens 
het middagprogramma van 15.00 tot ongeveer 
18.00 uur zijn de oudere jongeren welkom. 

Wat is er allemaal te doen
Daag jezelf uit op een rodeostier, een stormbaan 
of een bijna ondoenlijke hindernisbaan van de 
Scouting. Heb je na #H13 nog energie over 
of gewoon zin in een potje voetbal? 
Doe dan van 20.00 tot 22.30 uur mee met 
de Heemstede Cup (14+) van Plexat!

Meer weten? Direct inschrijven? 
Ga naar www.heemgames.nl/inschrijven.

Hoe denkt u over het groen in Heemstede?
Inloopavond 10 juni
Groen hoort bij Heemstede. Eens in de tien jaar stelt 
de gemeente een plan op voor de groene inrichting 
van Heemstede. Op 1 mei is het nieuwe concept 
groenbeleidsplan Heemstede 2014 door het college 
van B&W vastgesteld. U kunt hierover van 29 mei 
tot 14 augustus uw mening geven. Tijdens een 
inloopavond op 10 juni kunt u een toelichting 
krijgen op dit plan en direct reageren. Ook kunt u 
vanaf 5 juni via www.heemstede.nl een enquête 
over het groenbeleid invullen.

Wat is een Groenbeleidsplan?
In het Groenbeleidsplan worden alle onderwerpen 
van het openbare en particuliere groen 
beschreven, zoals de groenstructuur, het groen 
in de woonwijken, het bomenbeleid, particuliere 
initiatieven, natuurontwikkeling, projectvoorstellen 
en financiering. Het Groenbeleidsplan wordt 
vastgesteld voor een periode van 10 jaar. 
Het groenbeleidsplan gaat niet over het 
onderhoud van het groen.

Lees alles over de inloopavond, het geven van 
uw mening en de enquête verderop in deze 
HeemstedeNieuws.

Inloopochtend burgemeester 7 juni
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 
7 juni van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.



Vervolg van de voorpagina.

Hoe denkt u over het 
groen in Heemstede?
Uw mening telt
Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner van Heemstede 
denkt over en kijkt naar het Heemsteedse groen 
en het achterliggende beleid. De gemeente vraagt 
specifiek uw mening over:
de kwaliteit, kwantiteit en (ecologisch) beheer van 
het Heemsteeds groen, zowel in de 
hoofdgroenstructuur als in de wijken;
het (eventuele) afschaffen van de kapvergunning 
met uitzondering van monumentale en 
beeldbepalende bomen;
de mogelijkheden en bereidheid voor particuliere 
‘groene’ initiatieven;
projecten ter verbetering of behoud van het groen.
Misschien heeft u ook zelf nog suggesties voor het 
groen in Heemstede.

Inloopavond
U bent van harte uitgenodigd om op maandag 10 
juni 2013 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het raadhuis 
mee te denken over het Groenbeleidsplan. U kunt 
vrij inlopen en wordt tijdens deze bijeenkomst 
geïnformeerd over verschillende onderwerpen uit 
het Groenbeleidsplan. U kunt uw vragen stellen en 
uw mening kenbaar maken. Ook kunt u tijdens deze 
avond een enquête invullen.

Enquête
U kunt uw mening ook kenbaar maken door 
het (digitaal) invullen van een enquête. De 
vragenlijst van de enquête wordt op 5 juni digitaal 
gepubliceerd via www.heemstede.nl.

Uw reacties worden meegenomen bij het opstellen 
van het definitieve Groenbeleidsplan.

Inzien en reageren
U kunt het concept Groenbeleidsplan Heemstede 
2014 digitaal inzien via www.heemstede.nl. Het plan 
ligt met ingang van 29 mei 2013 voor tien weken 
ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 

Schriftelijke reacties op het concept Groenbeleids-
plan kunt u voor 7 augustus 2013 sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 
Voorbereiding Openbare Ruimte, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Ruud 
van Schaik van de afdeling Voorbereiding Openbare 
Ruimte, bereikbaar via telefoonnr. (023) 548 57 84.

De inschrijftermijn voor een ligplaatsvergunning 
voor een pleziervaartuig is verstreken; deze liep tot 
en met 22 mei 2013. Waarschijnlijk is er voor alle 
aanvragers (binnen de termijn) een ligplaats, maar 
niet altijd op de locatie van voorkeur. Bij een aantal 
locaties was de vraag groter dan het aanbod en 
daarom wordt er voor deze plekken geloot door een 
notaris. Dit vergt extra tijd. We verwachten in juni de 
vergunningverlening rond te kunnen maken.

Na de vergunningverlening worden per vaart/water 
de benodigde voorzieningen voor het aanleggen 
van een boot gerealiseerd. Daarvoor moet de 

oever en het water direct aan de oever leeg zijn. 
De betreffende vergunninghouders krijgen per 
brief het verzoek om hun vaartuig tijdelijk ergens 
anders aan te leggen. Een alternatieve locatie wordt 
daarvoor aangegeven. Voor het verleggen van de 
boot krijgen de vergunninghouders een week de 
tijd, inclusief 2 weekenden. Daarna wordt eerst alles 
schoongemaakt (geen baggerwerk!). Vaartuigen die 
er liggen zonder vergunning worden dan eveneens 
weggehaald (onder bestuursdwang). Daarna 
worden de aanlegvoorzieningen gemaakt. In de 
brief wordt tevens aangegeven wanneer men het 
vaartuig weer terug kan leggen.

Ligplaatsen voor pleziervaartuigen

Op 11, 12, 13 en 17 juni komen de 
raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte 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: o.a. concept 
programma van eisen voor de bibliotheek, 
kadernota 2014-2017 en de uitkomsten van 
het haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke 
vestiging van een Vomar aan de Eikenlaan/
Binnenweg.

De commissie Samenleving komt op dinsdag 
11 juni om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder 
meer het concept programma van eisen voor de 
bibliotheek. Afgelopen zaterdag hield de raad een 
burgerbijeenkomst om de mening van inwoners te 
horen over hun bibliotheek van de toekomst. Die 
input gebruikt de commissie bij de bespreking over 
de gewenste functionaliteiten van de bibliotheek in 
Heemstede. Ook wordt de jaarrekening van Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
besproken en wordt er (op verzoek van de VVD) 
gesproken over de vaststelling subsidie 2012 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH).
De vergadering van de commissie Middelen vindt 
plaats op woensdag 12 juni om 20.00 uur. Hier wordt 
onder meer de voorjaarsnota besproken, over de 

financiële positie van de gemeente Heemstede 
in het lopende jaar. Ook behandelt de commissie 
de kadernota 2014-2017, die inzicht geeft in de 
financiële positie voor de komende jaren (dus na 
2013) en kaders aanreikt ter voorbereiding van de 
begroting 2014. Ook wordt ingegaan op de stand 
van zaken van de acties die voortvloeien uit de 
‘Notitie economisch beleid Heemstede 2010-2015’. 
De commissie Ruimte vergadert op twee dagen: 
donderdag 13 juni en op maandag 17 juni vanaf 
20.00 uur. Bij de vergadering op 13 juni gaat het over 
de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar 
de beoogde locatie voor Vomar Supermarkt aan de 
Eikenlaan/Binnenweg. Er is onder meer onderzoek 
gedaan naar het parkeren en naar de veilige 
afwikkeling van het verkeer. 
Op maandag 17 juni bespreekt de commissie 
Ruimte onder meer over de Nijverheidsweg, 
waar in 2014 de riolering wordt vervangen en 
meteen enkele aanpassingen in de inrichting 
worden gedaan. Verder wordt gesproken over een 
strategie om de Milieustraat terug te kopen van 
De Meerlanden, zodat het in de toekomst beter 
mogelijk wordt eventueel over te stappen op een 
ander afvalbedrijf.
Ook op de agenda van deze vergadering: verleende 
omgevingsvergunningen voor het aanleggen van 
een ontsluitingsweg van en naar het Laantje van 
Alverna (deze weg wordt noodzakelijk als hier de 
onbewaakte spoorovergang wordt afgesloten) en 
voor het gedeeltelijk dempen van sloten en het 
aanleggen van een nieuwe watergang.

Commissievergaderingen juni



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Meindert Hobbemastraat 12 het kappen van 1 

conifeer wabonummer 4878, ontvangen 18 mei 
2013. 

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4879, 
ontvangen 19 mei 2013. 

- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4880, ontvangen 20 mei 2013. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van reclame 
wabonummer 4864, ontvangen 16 mei 2013. 

- Korhoenlaan 39 het kappen van 1 loofboom en 8 
coniferen wabonummer 4844, ontvangen 14 mei 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Lombokstraat 20 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 4790, verzonden 31 mei 2013. 
- Kees van Lentsingel 12 het kappen van 1 ceder 

wabonummer 4789, verzonden 31 mei 2013. 
- Meindert Hobbemastraat 12 het kappen van 1 

conifeer wabonummer 4878, verzonden 31 mei 
2013. 

- Hendrik Andriessenlaan kopersopties, het 
plaatsen van een uitbouw en een dakkapel op 
het achtergeveldakvlak op H. Andriessenlaan 
12 en 14, het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak op H. Andriessenlaan 24, 28 en 
30, en een dakkapel op het voorgeveldakvlak op 
H. Andriessenlaan 32, verzonden 31 mei 2013. 

- Esdoornkade 33 het plaatsen van een dakkapel 

en een dakraam op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 4859, verzonden 31 mei 2013. 

- Korhoenlaan 39 het kappen van 1 loofboom en 8 
coniferen wabonummer 4844, verzonden 31 mei 
2013. 

- Camplaan 9A het aanbrengen van een sparing in 
de dragende middenwand wabonummer 4693, 
verzonden 31 mei 2013. 

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan 
(Reguliere procedure)
- Binnenweg 164 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4715 ontvangen 2 mei 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 29 mei 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
de Crayenesterbasisschool voor het houden van 
een eindfeest op woensdag 19 juni 2013 op en 
rondom het schoolplein aan de Crayenestersingel.

In verband met het bovenstaande 
is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Crayenestersingel tussen 
de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan 

de zijde van de Crayenesterbasisschool) voor alle 
verkeer af te sluiten van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad 
toestemming gegeven tot het aangaan van 
de nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland.
De Gemeenschappelijke regeling treedt met 

terugwerkende kracht in werking op 1 maart 2013. 
Tegelijkertijd komt de huidige Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningschap Zuid-
Kennemerland te vervallen. 

De Gemeenschappelijke regeling ligt tot en met 
28 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis 
en is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl 
onder ‘Lokale regelingen’.

Nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad de 
Verordening heffing en invordering van leges 2013 
gewijzigd. Het betreft de volgende wijzigingen:
- invoering tarief basishuwelijken met daardoor 

een vernummering (tarieventabel 1.3.1.1 t/m 
1.3.1.9)

- hernieuwde invoering tarieven kopieerkosten 
(tarieventabel 1.1.1.2.1 t/m 1.1.1.2.2.1)

- wijziging artikelnummer ligplaatsvergunning 
(tarieventabel 1.13.7a)

Deze wijzigingen treden met ingang van 1 juni 2013 
in werking. 

De gewijzigde verordening ligt tot en met 28 
augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis en 
is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl 
onder ‘Lokale regelingen’.

Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 2013

Expositie Ank de Groot - Van der Meer
In de maanden juni en juli is in de Publiekshal werk te zien van Ank de Groot - 
Van der Meer. Ank laat zich inspireren door het leven zelf, de natuur, haar gevoel 
en innerlijke beelden. Creatief bezig zijn is haar passie en daardoor vergeet zij 
even de wereld om haar heen. 

Ontwerp ‘Meetup buitenmeubilair’
Onder het motto ‘Do you wanna Meetup’ heeft de interieurarchitect Marjon 
Bodewes het Meetup buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp nog 
tijdelijk te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom de 
verschillende exposities te komen bewonderen.

Exposities raadhuis Heemstede



Ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en wethouders 
van Heemstede bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPzuidenwest-0101 met 
ingang van 6 juni 2013 gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage ligt. 
Het ontwerp-bestemmingsplan vervangt 
de bestaande planologische situatie voor de 
woonwijken Geleerdenwijk, Rivierenwijk en De Glip.
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;

- In afwijking van het hiervoor genoemde 
algemene uitgangspunt, wordt de mogelijkheid 
voor het uitbreiden van de erfbebouwing voor 
het woonblok Kohnstammlaan/Zernikelaan in 
de Geleerdenwijk gelet op de aanwezigheid 
van eventuele planschade tot maximaal 25 m2 
gesteld. 

- Ter plaatse van achter- en/of zijtuinen langs de 
belangrijkste wegen en waterlopen in een wijk, 
blijft een zone van 5 m bestemd tot ‘Tuin’; 

- 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 tenminste 2 m 
bedraagt;

- Het verbod op het plaatsen van twee 

dakkapellen boven elkaar in één dakvlak wordt 
gehandhaafd;

- In afwijking van het algemene standpunt 
zijn bij het vooroorlogse deel van de Rijnlaan 
met woningen met een steile hoge kapvorm, 
dakkapellen boven dakkapellen aan de 
achterkant bij de woningen met de even 
nummers 12 t/m 24, 30 t/m 80 en 86 t/m 98 
toegestaan;

- Erkers worden op de plankaart ondergebracht 
in de categorie ‘overschrijding van de 
bouwgrenzen’, in plaats van binnen het bouwvlak 
(in de huidige bestemmingsplannen is hier niet 
consequent mee omgegaan);

- 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);

- De mogelijkheden voor beperkte 
horecavoorzieningen wordt verruimd. Onder 
‘beperkte horecavoorzieningen’ worden de 
voorzieningen verstaan, die wat betreft hun 
exploitatie vorm ondergeschikt zijn aan de 
hoofdfunctie detailhandel, zoals koffiehoekjes, 
proeflokalen en zitgedeelten bij banketbakker, 
patisserie of ijssalon;

- Het woonwagenstandplaats E. van Slogterenlaan 
wordt bestemd als “Wonen” met de aanduiding 
‘woonwagenstandplaats’;

- Aan de Meijerslaan + Scholtenlaan staan vier 
flatgebouwen met woningen. De aanwezige 
flatgebouwen zijn (deels) niet conform 
bestemmingsplan ‘Geleerdenwijk’ gebouwd. 
Tussen de flatgebouwen zijn verder eenlaagse 
gebouwen aanwezig die, in strijd met het oude 
(thans nog vigerende) planregime, worden 
gebruikt als praktijk voor fysio- en manuele 
therapie en als tandartspraktijk. Deze eenlaagse 

gebouwen zijn deels buiten de bouwgrenzen 
van het bestemmingsplan ‘Geleerdenwijk’ 
opgericht. 

 In het verleden is bouwvergunning verleend 
voor de alhier aanwezige bebouwing. Er kan 
echter niet meer worden achterhaald of er voor 
de afwijkingen van het bestemmingsplan een 
planologisch besluit is genomen. De huidige 
bebouwing en het huidige gebruik worden in 
het bestemmingsplan opgenomen.

- Aan de Glipper Dreef is sinds lange tijd (1982) 
een snackbar aanwezig. Ten behoeve van deze 
functie is in het verleden een milieuvergunning 
verleend. Er kan echter niet meer worden 
achterhaald of er voor het afwijken van het 
bestemmingsplan een planologisch besluit 
is genomen. Het huidige gebruik is in het 
voorliggende ontwerpbestemmingsplan als 
zodanig (Horeca cat. I) opgenomen.

Waar kunt u het ontwerp-
bestemmingsplan inzien? 
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 
6 juni 2013 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden 
van het raadhuis vindt u op de website www.
heemstede.nl. Het plan (verbeelding, regels en 
toelichting) kan digitaal worden ingezien op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPzuidenwest-0101 en op de website 
van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (6 juni t/m 
17 juli 2013) kan eenieder reageren. Zienswijzen 
met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan 
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 G. Klaassen van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is 023-
5485765. Ook voor nadere informatie over het 
ontwerp-besluit kunt u zich tot de heer Klaassen 
wenden.

Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college de 
Notitie Coffeeshopbeleid Heemstede vastgesteld. 
De regeling treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 28 maart 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is de Notitie Coffeeshopbeleid, laatstelijk 

gewijzigd op 15 december 2009 ingetrokken. De 
Notitie behelst geen inhoudelijke wijziging van 
het coffeeshopbeleid. Het gaat enkel om tekstuele 
wijzigingen. 

De notitie ligt tot en met 28 augustus 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis en is ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Nieuwe notitie coffeeshopbeleid

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

- L.A. Saleh, geb 28-05-1982, Herenweg 98, per 15-
05-2013

- L.J. Ritallick, geb 15-10-1986, Wasserij-Annalaan 
43, per 15-05-2013

- P.G. Fulton, geb 01-02-1979, Wasserij-Annalaan 
43, per 15-05-2013

- D.P. Ivanova, geb 24-06-1986, Valkenburgerlaan 2, 
per 15-05-2013

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Uitschrijving GBA



Vergaderingen commissies
Samenleving 11 juni
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 11 juni 2013 
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 11 juni 

2013
- Spreekrecht burgers
- Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede 

(concept) (B-stuk)
- Jaarrekening Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Verordening incidentele subsidies ouderenbonden 

(A-stuk)
- Vaststelling subsidie 2012 Stichting Welzijn 

Ouderen Heemstede (WOH) (C-stuk o.v.v. VVD)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Middelen 12 juni
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 12 juni 2013 
(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 

2013
- Spreekrecht burgers
- Voorjaarsnota 2013 (A-stuk)
- Kadernota 2014-2017 (A-stuk)

- Actieprogramma Notitie Economisch Beleid 2010-
2015: Stand van zaken o.v.v. D66 (C-stuk)

- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Middelen 12 juni
De raadscommissie Middelen houdt een besloten 
vergadering op woensdag 12 juni 2013 na afloop 
van de openbare vergadering van de commissie 
Middelen in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
 
 Op de agenda:
- Benoemen secretaris Rekenkamercommissie

Ruimte 13 juni
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 13 juni 2013 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. 
N.B. De commissie Ruimte zal verder vergaderen op 
maandag 17 juni 2013. Agendapunten die vanavond 
niet aan de orde komen zullen voor bespreking 
doorschuiven naar deze vergadering.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 13 juni 

2013
- Spreekrecht burgers
- Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek naar de 

beoogde locatie voor Vomar Supermarkt (B-stuk)
- Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Vaststellen Verordening gunning opdrachten door 

toekenning van een uitsluitend recht Heemstede 
2013 (A-stuk)

- Vaststellen ontwerp actieplan geluid 2013-2018 
(B-stuk)

Ruimte 17 juni
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 17 juni 2013 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 17 juni 

2013
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-bestemmingsplan “Centrum en 

omgeving, eerste gedeeltelijke herziening” (B-stuk)
- Riolering Nijverheidsweg, voorlopige vaststelling 

van het plan (B-stuk)
- Exit-strategie De Meerlanden, aankoop milieustraat 

(B-stuk)
- Laantje van Alverna, Leidsevaartweg/

Boekenroodeweg, omgevingsvergunningen 
voor aanleggen van een ontsluitingsweg en 
voor het gedeeltelijk dempen van sloten en het 
aanleggen van een nieuwe watergang (C-stuk 
o.v.v. GroenLinks)

- Overzicht bouwprojecten juni 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die tijdens de openbare vergaderingen 
worden besproken. Hier treft u bovendien informatie 
over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen 
A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 

binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via www.
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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