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Overal rode hartjes...
Kinderen speelden grote rol bij 
bruiloft Thijs en Noortje
Heemstede - Vierenzestig 
bruidjes en bruidjonkers ston-
den zaterdagmiddag gespan-
nen te wachten op het openen 
van de balkondeuren van het 
raadhuis. Want daar zou hun 
meester of juf verschijnen als 
een echt echtpaar. Tegen twaalf 
uur verscheen daar de ambte-
naar van de burgerlijke stand die 
Thijs Thissen en Noortje Hup-
sch in de echt had verbonden. 
En daar verscheen het stralen-
de echtpaar. Zelfs de zon felici-
teerde hen gelijk. Een echt on-
derwijspaar dat toegezongen 
werd door bijna dertig kinderen 
van groep 1en 2 Aloysiusschool 
in Overveen, waar Noortje juf is 
en 36 kinderen van groep 3 en 4 
van de Jacobaschool in Heem-
stede, waar meester Thijs staat. 

Beiden komen uit gezinnen waar 
alles met onderwijs te maken 
heeft. Vader Hupsch was meer 
dan 25 jaar rector van het Men-
delcollege en had dochter Noor-
tje ook als leerling, Vader This-
sen heeft zoon Thijs nog lesge-
geven op de Hogeschool Leiden, 
waar hij  docent is.  

Oppassen
Het waren kinderen die de twee 
bijeenbrachten. Noortje was op-
pas bij de familie Niehe, waar-
van dochter Myrthe bij Thijs in 
de klas zat, later ook Mees, de 
jongste zoon.
Noortje haalde de kinderen ook 
van school en zo zagen ze el-
kaar voor het eerst. Thijs kwam 
ook vaker bij de familie Nie-
he over huis, bij een verjaar-

dag, of zo maar een glaas-
je drinken. Dat waren mo-
menten dat Thijs en Noortje 
elkaar zagen, Thijs hoopte steeds 
dat Noortje de kinderen kwam 
ophalen en niet de andere op-
pas. Ze vonden elkaar heimelijk 
zo leuk. Thijs heeft Noortje toen, 
eindelijk!! een keer mee uit ge-
vraagd en de vonk sloeg over.
Het thema “liefde” kwam je 
op deze trouwdag tegen in de 
liedjes van de kinderen, in de 
twee grote witte vaandels met 
rode harten op het bordes van 
het raadhuis, in de kerk Anto-
nius en Paulus in Aerdenhout 
en later nog bij Stempels in 
Haarlem. Zelfs op de zelfge-
maakte servetten. Overal rode 
hartjes. 
Ton van den Brink 

Doe mee en win!
La Travee is WK-ready
Heemstede – Vorige week was er nog een run op oranje vlag-
getjes of misschien zaten ze nog in zakken van twee jaar gele-
den. Feit is wel dat steeds meer huizen en zelfs complete stra-
ten in oranje getooid zijn. Vrolijk gezicht! Ineke Groenendijk, wo-
nend aan La Travee in de buurt bij het Wilhelminaplein, stuurde 
deze foto. Is dit de mooist WK-versierde straat? Stuur uw foto in 
en maak kans op leuke prijzen, zoals de echte Zuid-Afrikaanse 
Oranje Rosé van drankenhandel Mitra. redactie@heemsteder.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR WIJKEN IN
hEEMstEdE EN
BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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VOOR

Doorregen
varkenslapjes

(gemarineerd)
4 stuks

Barbecueworstjes
4 stuks

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

óók elke week op www.heemsteder.nl

Zoon maakt ouders het leven zuur
Heemstede – Politiemensen zijn woensdagavond 9 juni rond 
19.30 uur te hulp gevraagd in een woning in Heemstede omdat 
een 24-jarige man zijn ouders het leven zuur maakte. De man was 
nauwelijks tot bedaren te brengen en is uiteindelijk aangehouden 
en meegenomen naar het bureau.

Uit het onderzoek bleek dat de man met zware alcoholproblemen 
kampt. Voor hem is een hulpverleningstraject opgestart. Nadat hij 
is gekalmeerd is hij heengezonden.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Ook in Heemstede gevoelig
verlies voor Christen Democraten
Heemstede - Maar liefst 2661 
inwoners die in 2006 nog op het 
CDA stemden, zijn overgestapt 
op een andere partij. Daarmee 
is de CDA-aanhang in Heem-
stede net zo groot als de aan-
hangers van de lokale partijen 
bij de laatste verkiezingen voor 
de gemeenteraad. 
Opvallende stijger is de PVV 
van Geert Wilders. Hij verdrie-
dubbelde zijn aanhang en trok 
1267 kiezers. D66, dat de op-
mars vanaf de gemeenteraads-
verkiezingen voortzet, behaalde 
2145 stemmen. De SP halveer-
de evenals de Partij voor de Die-
ren. GroenLinks kreeg er 200 
stemmen bij in vergelijking met 
de verkiezingen van 2006. Met 
slechts 37 stemmen ging ook 
in Heemstede Rita Verdonk met 
haar beweging TON onderuit. 
Elf stemmers gaven de voorkeur 
aan de Piratenpartij. Ondanks 
een bloeiende protestantse ge-
meente trok de Christen Unie 
183 stemmen en het GPV 28.
Het geweld van de grote twee 
liet kennelijk geen ruimte voor 
veel stemmen op de kleintjes. Er 
werd vooral voor links of rechts 
gekozen. Voor issuepartijen was 
weinig belangstelling.
De Partij van de Arbeid deed het 
zeker niet slecht. Met 200 stem-
men meer dan tijdens dezelfde 
verkiezingen in 2006, schaar-
de bijna 17% van alle stemmers 
zich achter Job Cohen en bleef 
daarmee D66 nog ruimschoots 
voor.

Is Heemstede nu links of
rechts?
Als er van wordt uitgegaan dat 
D66 en de CU linkse partijen 
zijn dan groeide in vier jaar tijd 
het aantal linkse stemmers in 

Heemstede met 797.  Als de PVV 
als rechts wordt gezien steeg 
het totaal aantal rechtse stem-
men in vergelijking met 2006 
met 1773. Landelijk gezien dus 
een rukje naar rechts. Het totaal 
aantal stemmen op een linkse 
partij was daarentegen  iets gro-
ter dan het totaal van rechts, dus 
mag u concluderen dat Heem-
stede een linkse gemeente is.
In Heemstede wordt de loka-
le partij als rechts gezien. Als 
de stemmen op de lokale partij 
bij die van de VVD en PVV wor-
den opgeteld (1800 stemmen) 
slaat de teller door naar rechts 
en is Heemstede dus opeens 
een rechtse gemeente. De re-
kensommen zijn natuurlijk voor 
velerlei uitleg vatbaar. Zo doen 
de PVV en de SP in Heemstede 
helemaal niet mee met de lokale 
verkiezingen in Heemstede.

Wat nu?
Het lijkt er op dat door de uitslag 
het land moeilijk bestuurbaar is 
geworden. Wat een nieuwe re-
gering in petto heeft voor de ge-
zamenlijke gemeenten in Ne-
derland is volstrekt onduidelijk.
Lokale onderwerpen en belan-
gen hebben dit maal geen en-
kele rol gespeeld tijdens de 
campagnes van de verschillen-
de partijen. De kiezer had op 
dat punt dan ook niets te kie-
zen. Alles spitste zich toe op wie 
het land er financieel weer bo-
venop kan krijgen. Er moet ook 
in Heemstede weer een meer-
jarenbegroting worden opge-
steld deze zomer. Zonder duide-
lijke richtlijnen vanuit Den Haag 
zal het bestuur en de abtenaren 
daar een aardig klus aan krij-
gen.
Eric van Westerloo

Het Dr. A.M. Lorentz de Haas Laboratorium, de voormalige 
Koningin Emmakliniek, is vrijstaand gelegen op het terrein 
van het Instituut voor Epilepsiebestrijding Meer en Bosch. 
Aan de overzijde staat het 18de-eeuwse ‘Herenhuis’, een 
rijksmonument dat deel uitmaakte van de oorspronkelijke 
buitenplaats Meer en Bosch. Ook het voormalige paviljoen 
Salem uit 1889 en het bakstenen herdenkingsmonumentje 
uit 1929 ter nagedachtenis aan voormalig directeur J. L. Ze-
gers, (beide gemeentelijke monument) staan aan de overzij-
de. Het pand is in 1933 gebouwd naar ontwerp van H. Kor-
ringa in een aan de Amsterdamse School verwante zakelijke 
stijl. De strakke gevels, de raampartijen met stalen meerruits-
ramen, betonluifels en het metsel- en voegwerk geven het 
gebouw een functionalistisch voorkomen. Op 31 mei 1934 
wordt het nieuwe ziekenpaviljoen officieel geopend en krijgt 
de naam Koningin Emmakliniek. 

De Macht van het Kleine
Het steunfonds Nationale Epilepsie Fonds, De Macht van 
het Kleine, opgericht in 1892, vond dat zij een grootse daad 
moest stellen door de bouw van een nieuw ‘ziekenpaviljoen’. 
Omdat er een enorm kapitaal bijeen gebracht moest wor-
den, startte men in 1929 al met de inzameling van geld. Er 
werden couponboekjes uitgegeven in de vorm van imitatie 
bankbiljetten. Het te behalen streefbedrag was 100.000 gul-
den. In 1930 stonden er drie verpleegpaviljoens voor man-
nelijke patiënten op het terrein van de oude buitenplaats het 
Paradijs, die dateerde uit 1643 en sinds 1798 Meer en Bosch 
heette. De oppervlakte van de buitenplaatsgrond was te be-
perkt om daar een gebouw van grote omvang neer te zetten. 
De Achterweg was een openbare weg die langs het Heren-
huis, Achterweg 5, liep. Voor het plantsoen, de entree van het 
huis, stonden twee pilaren die de naam Meer en Bosch droe-
gen. Het land aan de oostzijde van deze weg hoorde ook bij 
Meer en Bosch en strekte zich uit tot aan de huidige Sport-
parklaan. Oorspronkelijk grensden de gronden van de bui-
tenplaats aan de oevers van de Haarlemmermeer, vandaar 
de naam Meer en Bosch.  De opdracht werd gegeven aan 
architect H. Korringa die in 1889 al paviljoen Salem had ont-
worpen. Korringa had in Heemstede ook villa De Ceder aan 
de Bronsteeweg gebouwd (omstreeks 1920) en later nog de 
Crayenesterschool aan de Crayenestersingel (1938). Het is 
opmerkelijk dat dit door en door solide gebouw in één jaar 
tijd gebouwd werd. Wellicht was er door de crisistijd veel en 
goedkope mankracht voorhanden om tot deze recordpresta-
tie te komen. De eerste steen werd op 30 augustus 1933 ge-
legd door Gerben Ledeboer,
het zoontje van de directeur. Deze steen is ingemetseld naast 
de hoofdingang. 
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van Heemstede door de gemeen-
te is in kaart gebracht met een gemeentelijke monu-
mentenlijst, waar eind 2009 een aantal monumenten 
aan zijn toegevoegd.  De Heemsteder gaat deze mo-
numenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is 
tot stand gekomen door ijverig werk van de Historische 
Vereniging Heemstede- Bennebroek, die de feitelijke 
aanzet heeft gegeven  om tot een gemeentelijke mo-
numentenlijst te komen. Door de gemeente zijn de ob-
jecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin in-
formatiebordje met daarop de bijzonderheden van het 
gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de 
ANWB. Beschrijvingen van monumenten vindt u op de 
website van de Historische Vereniging,  www.hv-hb.nl.

Achterweg 5

Ruim 100 boetes
Heemstede – Op de Glipper-
dreef is maandag 14 juni een 
snelheidscontrole gehouden. 
Tussen 8.20 en 11.50 uur pas-
seerden 1017 voertuigen waar-

van er 108 sneller reden dan de 
toegestane 50 km per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 
71 km per uur.
Alle betrokken bestuurders krij-
gen hun bekeuring thuisge-
stuurd.
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Geen watjes in deze buurt…
Spelen in de Provinciënwijk 
Heemstede - Casca organiseert 
ook dit jaar weer straatfeesten in 
de wijk. In de Provinciënwijk wil-
de de bewoners graag Oud-Hol-
landse spelletjes. Om half twee 
konden voetballiefhebbers kij-
ken naar een wel heel  Oudhol-
lands spelletje voetbal tussen 
Denemarken en Holland. In een 
grote tent die het tussen de flats 
bij de Roodmus maar net uit-
hield in de harde wind. 
Op de parkeerplaats bij de Zee-
landlaan en Overijssellaan kon-
den kinderen van 4-18 jaar zich 
uitleven met sjoelen, trekbiljar-
ten spiegel schrijven, twisten, 
rattenvangen, touwtje springen. 
Ook hier het aloude voetbal, dit 
keer speelde jeugdwerker Mike 
Doodeman in zijn eentje tegen 
de rest van de  Provinciënwijk, 
hij had het zwaarder dan het 
hele Nederlandse elftal bij el-
kaar. Hij kwam er nog goed af 
met alleen een blauw oog, maar 
hij wist van tevoren, het zijn 
geen watjes in deze buurt. Stok-
ken vangen was het meest ge-
liefde spelletje. Bedoeld voor 4 
tot 18 jaar, veel gespeeld door 
kinderen van 38 tot 88 jaar. 
Volgende week gaan ze geza-
menlijk plantjes in de wijk plan-
ten.
Ton van den Brink

Diverse activiteiten van Casca
Een gezellig kijkje in de Provinciënwijk

Sport & spelmiddag: op 
woensdag 16 juni van 14.00 tot 
16.00 uur is er voor kinderen van 
6-12 jaar een sport & spelmid-
dag op het grasveld aan de Pro-
vinciënlaan. Er is genoeg sport 
& spelmateriaal voor een he-
le middag speelplezier! Deelna-
me: gratis.

Koersbal (55+) & borrel bij 
SHDH: Wilt u ook eens ervaren 
hoe koersbal gespeeld wordt, 
dan is er ook op woensdag 16 
juni van 13.30 tot 15.30 uur een 
open les Koersbal voor 55+ bij de 
ontmoetingsgroep van de SHDH 
aan de Overijssellaan 307. Aan-
sluitend is er een wijkborrel ge-
pland, waar u allen welkom bent. 
Deelname aan Koersbal en bor-
rel is gratis. Wel graag voor het 
Koersbal van tevoren opgeven 
vóór 15 juni.

Historische wandeling: Na-
tuurlijk heeft ook de Provinciën-
wijk haar eigen geschiedenis. 

Geboren verteller Remmert Pels, 
een ervaren stadsgids uit Haar-
lem, zal u meenemen op een 
historische wandeling op don-
derdag 17 juni en een boeiend 
verhaal vertellen over de ge-
schiedenis van uw wijk en om-
geving.
Verzamelen bij het politiebu-
reau aan de Kerklaan om 19.15 
uur. Graag van tevoren opgeven. 
Deelname: gratis.

Ochtendgymnastiek: Lek-
ker buiten met elkaar bewegen, 
even tijd voor jezelf in de bui-
tenlucht. Dat kan bij de les och-
tendgymnastiek bij fysiothera-
pie praktijk ZOED op de Fries-
landlaan op vrijdag 18 juni van 
10.00 tot 11.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom!
Graag van tevoren opgeven. 
Deelname: gratis. 

WK Voetbal op groot scherm: 
op zaterdag 19 juni van 13.30 
tot 16.00 uur kunt u gezellig op 

straat met elkaar op een groot 
scherm de WK voetbalwedstrijd 
Nederland-Japan bekijken.
Locatie: Entree flat Roodmus, 
entree: gratis. Neemt u zelf een 
stoel en eventueel een kussen 
mee?

High Tea Gelderlandlaan: 
Kleine hartige of zoete brood-
jes en hapjes, sandwiches, sco-
nes, hartige of juist zoete taart, 
bonbons, koekjes, cake, toast-
jes, salade, tapas zijn allemaal 
herlijk bij een High Tea. Op 
zaterdag 19 juni van 15.30 tot 
17.30 uur kunt u komen genie-
ten van één of meer van deze 
heerlijkheden. Er is oranje li-
monade, chips voor de kinde-
ren, heerlijke verse verschil-
lende soorten thee, muziek en 
een vrolijke afsluiting met Line 
Dance. Als u een eigen stoel en 
uw lievelingshapje meeneemt, 
kunt u meegenieten van de re-
cepten van uw buurman/buur-
vrouw. Ook zijn nog wat attribu-
ten nodig, die u misschien voor 
deze gezellige activiteit een paar 
uurtjes uit wilt lenen? Zoals: 
waterkoker(s), partytent(en) en 
tuintafel(s). Of misschien wilt u 
helpen met versieren van de lo-
catie? Meld u snel aan! Dat kan 
bij de receptie van Casca de Lui-
fel of stuur een mail naar kijkin-
dewijk@casca.nl

Burendag
We wonen bij elkaar om de hoek, 
maar kennen elkaar soms maar 
nauwelijks. Die mevrouw die je 
altijd vriendelijk gedag zegt. Of 
dat jonge stel dat bij je om de 
hoek is komen wonen. De buur-
man op wie je altijd een beroep 
kunt doen. Met welke buurtbe-
woner zou jij wel eens koffie wil-
len drinken? Op maandag 21 ju-
ni is je kans! Vraag die dag ie-
mand op de koffie, voor de lunch 
of het avondeten. Dan wordt het 
vast een zonnige zomer in de 
Provinciënbuurt.
 
Plantjes planten en
stoepkrijten
Samen met Hoveniersbedrijf Bie-
sot & Zn. uit Vijfhuizen lopen be-
woners, medewerkers van Elan 
Wonen en Casca door de wijk om 
deze op te fleuren met plantjes. 
Daarbij mag er op verschillende 
plaatsen een stoepkrijt-kunst-
werk worden gemaakt! Buurtbe-
woners kunnen een boomspie-
gel adopteren: een stukje grond 
rondom een boom, dat je als be-
woner zelf mag beheren.
Dan is het leuk om zo’n boom-
spiegel er zo kleurrijk moge-
lijk uit te laten zien. De geadop-
teerde boomspiegel is herken-
baar aan een stoeptegel met een 
klaver er op. deelname aan de 
plantjesavond en het stoepkrij-
ten is gratis.
Verzamelen: hoek Gelderland-
laan/Overijssellaan op dinsdag 
22 juni om 18.30 uur. Deze acti-
viteit duurt tot 20.00 uur. 

Straatvoetbaltoernooi
Het leukste voetbaltoernooi van 
2010 is…. natuurlijk het straat-
voetbaltoernooi in jouw eigen 
wijk! Op woensdag 23 juni is er 
– ook in het kader van Kijk in 
de Wijk - een straatvoetbaltoer-
nooi van 18.30 tot 21.00 uur in 
de Zeelandlaan. (door de werk-
zaamheden kan de locatie even-
tueel nog wijzigen). 
Kom met je eigen team, uit jouw 
eigen straat. Liefst natuurlijk 
een team uit iedere straat van 
de Provinciënwijk. Meiden, jon-
gens, jong en oud, iedereen is 
welkom. Er worden wedstrijdjes 
gespeeld van 7 minuten in teams 
van 5 spelers. Deelname is gra-
tis, maar wel graag van tevoren 
opgeven. 

Elan Wonen Opleveringsfeest
Dit feest wordt georganiseerd 
door Elan Wonen en staat los van 
Kijk in de Wijk. Via Elan Wonen 
krijgt u hierover meer informatie. 
Aan het eind van het feest wordt 
het kunstwerk dat is gemaakt op 
dinsdag 15 juni verdeeld. 
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. 
Let goed op de kranten en op de 
posters die in (de omgeving van) 
de Provinciënwijk opgehangen 
zijn. Hier vindt u het complete 
programma tot en met donder-
dag 24 juni. 

Al vanaf 2007 leidt dominee Molendijk een dienst in de duinen.

Kerkdienst in duinen
Heemstede - Elke derde zondag 
in de maand heeft de dienst van 
de Protestantse Kerk in Heem-
stede een bijzonder karakter. Op 
zondag 20 juni om 10.30 uur is 
er een dienst in de open lucht en 
wel in de Waterleidingduinen. 
De open ruimte in de duinen, de 
wolken, de wind en de vogels, 
alles wat leeft en beweegt doe-
tdan mee en zorgt ervoor dat in 
de natuur God weer opnieuw tot 
spreken kan komen. Zo’n duin-
dienst kent alweer een jarenlan-
ge traditie in Heemstede.
De weersverwachtingen zijn 
gunstig, maar mocht het rege-
nen, dan wordt deze dienst, on-

der leiding van dominee Arie 
Molendijk, gehouden in de Ou-
de Kerk. De plaats van samen-
komst is een open plek vlak bij 
de ingang van de Oase bij Vo-
gelenzang. Deze ‘tra’ wordt met 
een enkel aanwijsbord aange-
geven. Iedereen die deze dienst 
wil bezoeken kan op eigen gele-
genheid naar de Oase gaan. Om 
9.45 uur vertrekt een groep per 
fiets vanaf de Pinksterkerk aan 
de Camplaan. Het kan handig 
zijn om een kleed of een klap-
stoeltje mee te nemen en een 
toegangskaart voor de duinen. 
Voor de kinderen is er een kin-
derkring.

Heemstede - Eén keer per jaar zet Casca een Heemsteedse 
wijk extra in de schijnwerpers. Tal van activiteiten die speciaal 
bij deze wijk passen worden daar georganiseerd. Iedere wijk 
in Heemstede heeft zijn eigen mogelijkheden en bijzonderhe-
den, Casca gaat daarmee aan de slag samen met iedereen die 
al actief is in de bewuste wijk. In 2009 stond de eerste wijk te 
kijk: de Indische Wijk. Dit jaar wordt de Provinciënwijk in het 
zonnetje gezet. Alle activiteiten zijn gericht op het ontmoeten 
en kennismaken met elkaar.  
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Carmani nu ook met trimsalon!
Heemstede - Na een klei-
ne verbouwing staat de trimta-
fel klaar en is het hondenbadje 
gevuld met warm water. De zus-
sen Marieke en Caroline open-
den ruim een jaar geleden hun 
hondenwinkel Carmani aan de 
Raadhuisstraat 62 en nu kunnen 
ze al uitbreiden. Marieke is bijna 
afgestudeerd als hondentrim-
ster en heeft het edele hand-
werk geleerd door heel veel sta-
ges te lopen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Park Paleis Soestdijk in Baarn

Excursie voor 55+
Workshop Labyrint lopen

Terug naar het 
landschap van de ziel
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Film & Lunch bij Casca (55+)
Donderdag 24 juni wordt bij Casca een lichtvoetige komedie ge-
draaid. (Bel voor meer informatie over de inhoud van de film.) 
Na de film kunt u in de foyer van de Luifel van een heerlijke 
lunch genieten.
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ± 13.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief 
lunch: 10,00 euro. Senioren van 65+ betalen 9,00 euro. 
In verband met de lunch graag vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 22 juni, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28 op werkdagen 
van 9-12 uur.

Gaat Heilige Franciscus voor zijn 
maatpakken naar Welldressed?
Heemstede - “Je moet hem op-
winden pap”, zegt de kleine An-
nabelle van amper zes jaar bij het 
standbeeld van de ontdekkings-
reiziger. Er zit nog een beetje le-
ven in, want Abel Tasman op de 
sokkel bij Riviera Maison, knip-
pert even met zijn linkeroog als 
hij in de verte Tasmanië ziet lig-
gen, net voorbij Welldressed. 
Daar loopt een bouwvakker, als-
of hij net uit het stuifzand van 
de opgebroken weg bij Reyn-
goud komt, met de schop op de 
schouder, zijn makker de turf-
schipper te zoeken. Die heeft 
echter zijn plek gevonden op 
de IJzeren Brug, waar hij op het 

turfschip wacht dat vanuit de 
zwaaihaven op weg is naar de 
Eerste Aanleg, maar opgehou-
den is door de heilige Francis-
cus. De bouwvakker zal zijn ma-
tje niet vinden, hij valt ter hoog-
te van Boekhandel Blokker in 
de armen van de bronzen scho-
ne op sokkel, die tot dan toe wat 
mistroostig voor zich uitkijkt. 
Misschien staan ze er samen 
maandagmorgen nog. Struisvo-
gels zijn hippe vogels die de har-
ten van de vele bezoekers van 
de Raadhuisstraat en Binnen-
weg veroveren met een knip-
oog en een knuffel. Op stelten 
zijn ze onbereikbaar voor kinde-

ren, maar  wat kunnen ze diep 
buigen als ze een leuke krullen-
bol van zes jaar ontdekken. Zelfs 
een wat klein uitgevallen blond 
jochie van acht krijgt een aai 
over zijn korte koppie.  
WinkelCentrum
Waar vorig jaar in oktober de 
levende beelden weinig bekijks 
hadden vanwege het slecht 
weer, zaterdag was het stra-
lend weer om muisstil op een 
sokkel te staan en je te laten 
aangapen door het  volk en er 
was veel volk op de been.
Voor sommige volwassen be-
zoekers nog een onbekend fe-
nomeen, grote stad bezoekers 
gaan er al makkelijker mee om. 
Die gaan zelfs in debat met die 
beelden, maar zeg nou eens 
eerlijk, een beeld kan toch niet 
praten. Kinderen vinden het 
soms eng of ze willen gelijk een 
handje geven. Arno Koek van 
Boekhandel Blokker had vo-
rig jaar het initiatief genomen 
met het bestuur van de win-
keliersvereniging WinkelCen-
trum Heemstede, dat omvat de 
Raadhuisstraat en de Binnen-
weg.

In het weekend van 11 en 12 
september, als de renovatie van 
de  Binnenweg  klaar is, komen 
de levende beelden terug.  
Ton van den Brink

Ben & Jerry’s ijs voor winnende wijken Heemstede
Heemstede - Alle deelnemers, 
waarvan het lotnummer begint 
met wijkcodes 2101, 2102 of 
2106 hebben een ijsbeker ge-
wonnen in de Postcode Loterij. 
Iedereen die meespeelde met 
een van de winnende wijkcodes 
in de trekking van april, wint met 
elk deelnemend lot een beker 
Ben & Jerry’s ijs. In Heemstede 
zullen voor 4.760 loten even zo-
veel ijsbekers worden uitgereikt.

Alle winnaars kunnen hun prijs 
ophalen van zaterdag 19 juni tot 
en met zondag 4 juli 2010. De 
winnaars kunnen hun prijs bij 
de volgende locaties ophalen:

- De winnaars met wijkcode 
2101 kunnen hun prijs ophalen 
bij Dekamarkt aan de Binnen-
weg 16-18. 

- De winnaars met wijkcode 

2102 kunnen hun prijs ophalen 
bij Plus Heemstede aan de Jan 
van Goyenstraat 21-23.
- De winnaars met wijkcode 
2106 kunnen hun prijs ophalen 
bij SPAR Adema aan het Te Win-
kelhof 25.
 
De winnende deelnemers krij-
gen de coupon waarmee zij hun 
prijs kunnen ophalen thuis ge-
stuurd.

Veranderend klimaat...?
Heemstede - In de Leidsevaart aan de walkant ter hoogte van 
Landgoed Berkenrode ligt gemoedelijk genietend van de zon-
nestralen op zijn bast deze al vrij grote schildpad. Je zou gaan 
denken, blijkbaar is tóch het klimaat aan het veranderen...
Foto: Bert van der Linden

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

Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Merlenhove

Een rood vlak
in het Groenendaalse bos

karakters lopen uiteen
spelen de bal

vechten voor elk punt
de een fanatiek

de ander laconiek
totdat de bal in het net 

gevangen wordt
dan gaat de bel
het spel,is uit

Loes Jonker -
van der Meer

DichtstortenVrijwilligers gevraagd 
voor Buitenboel
Heemstede - Casca organi-
seert elk jaar de Buitenboel, een 
actieweek voor kinderen van 6 t/
m 10 jaar in de laatste week van 
de zomervakantie. Van dinsdag 
17 augustus t/m vrijdag 20 au-
gustus beleven de kinderen tus-
sen 10.00 en 15.30 uur avontu-
ren met als thema ‘Stenen Tijd-
perk’. Groepjes kinderen krijgen 
hun eigen tent en ze  kunnen 
zich deze dagen volop uitleven 
met knutselen, speurtocht, veel 
spelletjes en sportieve activitei-
ten en natuurlijk zwemmen in 
zwembad Groenendaal. Ze mo-
gen zelfs één nacht (donderdag) 
in hun tent blijven slapen als ze 
dat willen. 
Casca is voor deze week op zoek 
naar vrijwillig(st)ers, actieve jon-
gens, meiden, vaders, moeders, 
opa’s en oma’s (vanaf 16 jaar) 
die het leuk vinden om een vast 
groepje van 7 à 8 kinderen on-
der hun hoede te nemen. Wie 
zin heeft om mee te helpen of 
meer informatie wil over deze 
vakantieweek met thema ‘Ste-
nen Tijdperk’, kan bellen naar 
Margo Pouw bij Casca. 
Telefoon: (023) 548 38 28 of mai-
len: mpouw@casca.nl.
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Drukwerk met digitaal
vakmanschap bij Scan Studio
Heemstede - Scannen is al 
bijna dertig jaar hun speciali-
teit, heel nauwkeurig en toch 
met een korte levertijd. In kleur, 
zwart/wit en in elk gewenst for-
maat. Daar staan ze om bekend 
onder vakbroeders. In de digita-
le fotostudio maken ze alle digi-
tale opnames, van schilderij tot 
een potje met vet. Musea en ont-
werpers maken veel gebruik van 
hun vakmanschap. Voor groot 
werk in posters, niets is hun te 
groot of te klein.  U kunt de foto-
studio ook huren voor uw eigen 
opnames. 

Sinds vier jaar doet Scan Stu-
dio ook veel particulier werk. Op 
de digitale pers kunnen ze ook 
uw drukwerk in eigen huis ver-
zorgen. Visitekaartjes, familie-
drukwerk, als trouw-, verhuis, 
geboortekaartjes, flyers, folders, 
menukaarten en clubbladen in 
zwart/wit of full colour. Gevou-
wen, geniet of voorzien van een 
wire-o- binding. In samenwer-
king met de Heemsteedse uitge-

verij Graveen verzorgen zij ook 
de hele productie van boeken of 
boekjes. In kleine oplagen, zelfs 
als het gaat om een enkel boek-
je.
Bij de Stichting Best Verzorgde 
Boeken is de Scan Studio be-
kend met de uitverkiezing van 
de best verzorgde kinderboe-
ken van 2009.  Het begeleiden 
van drukwerk naar een optimaal 
product doen ze graag. Van het 
aanleveren van plaatjes voor 
boeken, en de constante zorg 
over de kwaliteit bij vakbladen. 

Henk Bos en Rene Beelen en 
een klein team met een grote 
ervaring ontvangen u graag op 
de Herenweg 29k, in hun grote 
studio aan de Herenweg, van-
uit het centrum Heemstede even 
voorbij pannenkoekenhuis ‘de 
Konijnenberg’.  Met alle ruim-
te om te parkeren. Vraag vrij-
blijvend om informatie op tel-
nr: 023-5292050 of mail naar: 
post@scanstudio.nl 
Ton van den Brink

Films kijken voor 
gratis Tummerstaartje

Heemstede – Patisserie pas-
sionelle Tummers en Video-
land Heemstede hebben de 
handen ineen geslagen voor 
het WK. Tijdens het voetbal-
evenement kunt u sparen 
voor een overheerlijk Tum-
merstaartje. Het gaat als volgt 
in zijn werk: u huurt tien dag-
films bij Videoland en spaart 
op die manier tien stempels. 
De volle stempelkaart is goed 
voor een gratis taartje. Vast en 
zeker wordt dit een geslaag-
de actie, waarbij voetballief-
hebbers (een stukje taart bij 
de wedstrijd!) maar ook niet-
voetballiefhebbers (film kijken 

in plaats van de wedstrijd) 
profiteren. 
Videoland, Binnenweg 181 
Heemstede, tel. 023-5292579. 
Tummers, Binnenweg 133, 
Heemstede, tel. 023-5283005.

Mooie wijnproeverij op Ipenrode
Heemstede - Vanwege het 
koele voorjaar liep de natuur 
wat achter, stonden de wilde 
planten allemaal nog volop in 
bloei op het landgoed Ipenro-
de. De weilanden vol veldbloe-

men en kruidensoorten in bloei 
waartussen wel 22 beschermde 
wilde plantensoorten te vinden 
zijn. Deze mooie planten staan 
op het landgoed, waar de heer 

P. van de Bos een verschralend 
beheer uitvoert, waardoor er za-
den die soms al meer dan 100 
jaar in de grond zitten plotseling 
weer gaan groeien. Tevens heeft 
de heer v.d.Bos wel 32 soorten 

aangeplant, die het helaas niet 
altijd even makkelijk hebben. Op 
het landgoed “wonen” veel gan-
zen, jonge zwanen, meerkoeten, 
zwaluwen, maar ook een bos-

uil en een havikpaar. Een bui-
tengewone locatie voor een bui-
tenwijnproeverij met wijnen uit 
mooie wijnstreken met een zeer 
goede prijs-kwaliteit. Met als 
uitschieters een paar wijnen in 
de buurt van vier euro per fles, 
zoals de rode Cabeza Meses uit 
de Spaanse estremadura. De 
winnaar van de rode wijnen een 
prachtige zachte rode wijn met 
kracht, elegantie, maar ook vol 
van karakter. Een prachtige wit-
te wijn, de Rueda Verdejo Pra-
do del Rey een uit het westen 
van Spanje, waar het gedurende 
de rijpingsperiode erg warm is, 
maar vanwege het microklimaat 
koelt het in de nacht soms wel 25 
graden af waardoor het fruit be-
houden blijft. De rosé van Aureol 
uit de Herault bleek een zachte 
milde wijn, gemaakt van de Gre-
nache-druif; een heerlijke dorst-
lesser, maar ook heerlijk bij een 
rijke salade of een gegrilde kip. 
Brantjes Wijnen vindt u aan de 
Meer en Boschlaan 12 in Heem-
stede, tel.nr. 023-5290260 of 
e-mail: info@brantjeswijn.nl 
Ton van den Brink

Nachtlezer Erik van Muiswinkel 
nachtje tussen de boeken
Heemstede - Nederlands klein-
kunstenaar, acteur, zanger, tele-
visiepresentator en sinds zater-
dagochtend ook nachtlezer, Erik 
van Muiswinkel, opende zater-
dagochtend half acht de deur 
van Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg om de pers binnen te 
laten. De buren, Grand café Ba-
tifol, maakten intussen een ont-
bijt klaar met jus, koffie, crois-
santjes en hartig en zoet beleg.  
Goede buren! Van Muiswinkel 
heeft vanaf twaalf uur moeder-
ziel alleen in de winkel tussen 
7000 titels gezocht naar boe-
ken die hij op een onbewoond 
eiland zou willen lezen. Althans 
dat was zijn plan. Maar tussen 
het eitje en een broodje vertel-
de hij de persmensen dat hij ei-
genlijk aan een aantal catego-
rieën niet is toegekomen.  Geen 
biografieën of literatuur inge-
zien, wel veel kinderboeken, ge-

schiedenis, poëzie en reisboe-
ken. Om de drie kwartier ver-
slag doen voor de webcam aan 
de trouwe volgers, die benieuwd 
waren naar zijn belevenissen 
tussen die boeken. Tot drie uur 
in de nacht waren er wel dertig 
volgers, daarna slonk hun aan-
tal tot acht diehard. Willeke van 
der Meer, mede-eigenares van 
Boekhandel Blokker,  heeft hem 
lang gevolgd en vond de bege-
leidende muziek van de I-pod 
van Van Muiswinkel de “uitzen-
ding” zo professioneel maken. 
Ook het vele voorlezen voor de 
webcam geeft een soort dj-ef-
fect, niet met muziek maar met 
woorden. Daar is vast wat mee 
te doen! Bij het ochtendgloren 
begint Erik aan een lichte thriller 
“De Minzame moordenaar” van 
Bram Dehouck, winnaar van de 
Gouden Strop. Maar 110 blad-
zijden en net uit als Arno Koek, 

de mede-eigenaar van de boek-
handel binnenkomt. Half acht, 
Erik heeft twaalf uur de tijd ge-
had om zoveel mogelijk catego-
rieën te bestuderen, hij kwam 
tijd tekort. Graag nog een keer-
tje, maar hoeft niet direct! Een 
heel aparte ervaring als resultaat 
van een gekke opmerking die 
hij maakte bij een van zijn be-
zoeken aan de boekhandel. “Ik 
zou hier wel een nachtje kunnen 
doorbrengen” zei hij eens tegen  
sluitingstijd. Dat hebben de ei-
genaren Arno en Willeke serieus 
genomen. 

Zilveren Speld
Na het ontbijt wordt Van Muis-
winkel ineens heel serieus, 
zoekt naar wat spullen en begint 
op zijn manier Arno Koek wat 
theatraal toe te spreken. Over 
25 jaar actief werkzaam zijn in 
de boekhandel, bij Kooyker in 
Leiden en vier jaar geleden de 
wisseling naar Blokker in Heem-
stede, waar hij de zaak overnam 
van Clemens en Tosca Hoeve-
naars. Over zijn activiteiten in 
Heemstede met signeerses-
sies, lef, vakkennis en  smaak. 
Was hij twee jaar geleden al ver- 
kozen tot de `beste boekverko-
per` van Nederland, nu mocht 
van Muiswinkel hem de zilveren 
speld uitreiken van de Konink-
lijke Vereeniging ter bevorde-
ring van de belangen des Boek-
handels, zoals dat met sierlet-
ters staat op de handgeschepte 
oorkonde. Met een zalven-
de hand van Erik op zijn hoofd 
onderging Arno het opspelden 
geduldig.  
Ton van den Brink
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Trim met Wim: 40 jaar lief en leed
Heemstede - Wim Verzijlber-
gen uit Heemstede, geboren en 
getogen ‘Binnenwegger’ vier-
de kortgeleden in Giethoorn 
met niet minder dan 25 dames 
een uniek jubileum! Een jubile-
um vanwege het 40 jaar geza-
melijk trimmen in het Groenen-
daalse bos. Elke woensdagoch-
tend kan men deze groep spor-
tieve dames onder leiding van 
Wim daar aantreffen: bezig met 
oefeningen of hard rennend. 

Wim, 83 jaar oud heeft sport vol-
ledig in z’n genen zitten. Zijn eer-
ste opleiding in 1945 was voor 
schermleraar aan het CIOS op 
het aloude Duinlust in Bloemen-
daal, maar een aantal jaren la-
ter stapte Wim over naar turnen. 
Als leraar turnen en handvaar-
digheid was hij jaren lang werk-
zaam bij diverse gymnastiekver-
enigingen en scholen zoals bij-
voorbeeld de Grafische School 
te Haarlem. Maar ook andere 
sporten dan turnen beoefende 
Wim: zo werd hij bijvoorbeeld als 
enthousiast rolschaatser in 1982 
Nederlands kampioen bij de ve-
teranen.

Hoe hun club ‘Trim met Wim’ ei-
genlijk is ontstaan? Wim ver-
telt daar met verve over:  hoe hij 
in 1970 een aantal dames ont-
moette bij een gymnastiekclub 
in Heemstede en hoe het idee 
ontstond om samen in de open-
lucht te oefenen en te ontspan-

nen. Op een gegeven moment 
werd dat vanzelfsprekend elke 
woensdagochtend. Wim roemt 
vooral de hechte band die in de 
loop der jaren met de vele deel-
neemsters is ontstaan, vele kin-
deren en kleinkinderen heeft 
hij in de loop der jaren voorbij 
zien komen. Badinerend spreekt 
hij over de soms wat babbelzie-
ke en lawaaiige dames, doch de 
hechte band en de enorme inzet 
blijft boven alles overheersen. 
Neen aan ophouden denkt Wim 
voorlopig niet, het houdt hem en 
de dames fit, nog afgezien van 
de gezelligheid tijdens en na het 
trimmen!  

In Giethoorn hebben ze onlangs 

gezamelijk het 40-jarig jubileum 
van hun vriendenclub gevierd 
waarbij Wim door de trimsters 
waaronder twee oud-getrouwen 
uit de eerste jaren (Ria Boot en 
Does Huijser) een lang weekend 
in het zonnetje werd gezet! 

Bij een bezoek aan zijn woning 
(uiteraard op de Binnenweg) 
valt ook een andere hobby van 
Wim Verzijlbergen op: als auto-
didact heeft hij zich in de loop 
der jaren in het maken van beel-
den van hout en speksteen be-
kwaamd. Deze sieren een kast 
in z’n woonkamer. Wim Verzijl-
bergen: een gelukkig en veelzij-
dig mens!
Jan Reijnders

Grote 
familietrim
Heemstede - De Heemsteed-
se trimclub E.M.W.G. bestaat in 
november 2010 veertig jaar en 
mag zich nog steeds verheu-
gen in een groot ledental. Uiter-
aard worden voor het jubileum-
jaar  verschillende activiteiten 
ontwikkeld. 
Dit trimseizoen wordt  op zater-
dagmorgen  26 juni afgesloten 
met een grote familietrim.
Onder het motto ‘van kinderwa-
gen tot rollator’ worden achter-
kleinkinderen, en kleinkinde-
ren,  tot grootouders, familie en 
vrienden, en mogelijk nieuwe 

nog aarzelende  trimmers, uit-
genodigd om op die zaterdag 
om 8 uur in de morgen gereed  
te staan op het parkeerterrein 
bij restaurant Groenendaal  in 
Heemstede.  Daar kan ieder dan 
deelnemen aan een – ook voor 
de kleinen aangepaste – trim- 
en spelactiviteit van een uur.
Het evenement wordt dan mas-
saal afgesloten op het parkeer-
terrein. 
 Daarna  staat op het parkeer-
terrein de catering klaar, zodat 
de deelnemers met  een drank-
je nog gezellig kunnen napra-
ten over het trim - evenement . 
Wellicht is het voor een nog aar-
zelende sporter aanleiding zich 
aan te sluiten bij de club die de 
naam draagt van E.M.W.G.(En 
maar weer gewoon).  

Bridge-club BCG Heemstede breidt uit
Heemstede - Bridgeclub BCG 
Heemstede speelt op de maan-
dagavond van 19.30 tot 23.00 
uur in De Luifel Heemstede.
Dit jaar is de club uitgegroeid 
naar een ledenaantal van 104 
leden en dreigde daarmee uit 
zijn jasje te groeien.  De moge-
lijkheid die werd geboden om in 
de grote zaal te gaan spelen is 
met beide handen aangegrepen. 
Er is nu weer volop ruimte, met 
plaats voor minstens 130 leden.
BCG is een zeer actieve bridge-
club met spelers van elk niveau. 

Er wordt gespeeld op maandag-
avond van september t/m mei.  
Tot nu toe in 3 lijnen, maar dat 
wordt uitgebreid naar 4, met 
wellicht een beginnerslijn, die 
uit 6 speelrondes zal bestaan.
De parenwedstrijden worden 
gespeeld in 7 ronden van 4 spel-
len. De butler- en viertallencom-
petities bestaan uit 6 ronden 
van 4 spellen. De uitslag van de 
avond, wordt met de computer 
berekend en direct bekendge-
maakt, en kan meteen bespro-
ken worden onder het genot van 

een drankje aan de gezellige bar 
bij Casca. 
Tevens zijn wij actief in de ex-
terne paren- en 4-tallencompe-
titie.
De uitslag en persoonlijke sco-
res staan uiterlijk woensdag op 
de website van de club.
Heeft u belangstelling voor de-
ze club en wilt u graag lid wor-
den, of eens komen proefspelen, 
dan kunt u informatie opvragen 
bij Helène Martens-de Klerk 
(023-5286656)  of via de web- 
site: www.bcgheemstede.nl.

Zaterdag 19 juni Veteranendag
Rondrit met historische 

legervoertuigen
Heemstede - Een stoet van 
historische legervoertui-
gen rijdt op zaterdag 19 ju-
ni tijdens de viering van 
de Heemsteedse Vetera-
nendag door het centrum 
van Heemstede. De rond-
rit start rond 16.30 uur van-
af het Raadhuis en voert ve-
teranen uit Heemstede on-
der andere over de Jan van 
Goyenstraat, Raadhuis-
straat en de Heemsteedse 
Dreef. Voorafgaand aan de 
rijtoer staan de legerauto’s 
uit de periode ‘40/’45 vanaf 
14.45 uur bij het Raadhuis, 
waar ze te bezichtigen zijn.

Veteranendag in 
Heemstede
De landelijke Veteranendag 
wordt dit jaar gevierd op zater-
dag 26 juni. Een week eerder, 
op zaterdag 19 juni, wordt de-
ze dag in Heemstede gehou-
den. Zo kunnen veteranen in 
Heemstede desgewenst naar 
beide bijeenkomsten gaan. 
De veteranendag in Heemste-
de vindt dit jaar voor de twee-
de keer op zaterdag plaats, zo-
dat naast gepensioneerden 
ook veteranen met een baan 
de dag kunnen bijwonen. De 
gemeente Heemstede biedt 
de veteranen en hun partner 
vanaf 14.45 uur een feestelij-
ke bijeenkomst aan in of voor 
het Raadhuis. Hiermee wil de 
gemeente haar erkenning en 
waardering tonen voor de ve-
teranen die in Heemstede wo-
nen. Bij de ontvangst worden 
de gasten feestelijk onthaald 
met muziek van de Teister-
band. Na de ontvangst in het 
Raadhuis volgt een rijtoer door 
Heemstede in oude legervoer-
tuigen. 

Keep them rolling
Bij de rijtoer wordt samen-
gewerkt met de organisatie 

‘Keep them rolling’, die zich ten 
doel stelt militaire vaar-, voer- 
en vliegtuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog te restaureren 
en te onderhouden.
De afgelopen jaren was de rij-
toer een groot succes; zowel 
onder de veteranen als onder 
de toeschouwers in Heemste-
de. De gemeente is dan ook 
zeer verheugd dat Keep them 
rolling ook dit jaar meewerkt 
aan de Heemsteedse vetera-
nendag. 
De route van de stoet van 
oude militiaire auto’s, moto-
ren en vrachtwagens is: Raad-
huisplein, Raadhuisstraat, Pro-
vinciënlaan, Kerklaan, Burge-
meester van Lennepweg, Koe-
diefslaan, Binnenweg, Bron-
steeweg, Pieter Aertszlaan, 
Jan van Goyenstraat, Pieter 
de Hooghstraat,  Johan Wage-
naarlaan, linksaf Heemsteedse 
Dreef, Zandvaartkade, Raad-
huisstraat, Valkenburgerlaan, 
Valkenburgerplein, Herfstlaan, 
Vrijheidsdreef, Van Merlen-
laan, Raadhuisplein.

Start rond 16.30 uur, terug-
komst bij raadhuis circa 17.15 
uur.

Veteranen
Veteranen zijn gewezen militi-
airen die het land hebben ge-
diend in oorlogsomstandighe-
den, maar ook bij vredesmis-
sies als bijvoorbeeld in Liba-
non. 

De Heemsteedse veteranen 
organiseren zelf op zaterdag 
19 juni, voorafgaand aan de 
ontvangst door de gemeente, 
een korte bijeenkomst op de 
Algemene Begraafplaats aan 
de Herfstlaan. Hier ligt een ge-
denksteen voor Heemsteedse 
veteranen die in het voorma-
lig Nederlands-Indië zijn ge-
sneuveld.
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Veel kinderen doen mee 
met Dikke Bandenrace
Bennebroek – Onderdeel van 
de Feestweek afgelopen week-
end in Bennebroek was de dik-
ke banden race, georganiseerd 
door de Rabobank. Voor al-
le kinderen was de deelname 
gratis. Er was ook gezorgd voor 
iets te drinken en te eten en ze 
kregen een leuk t-shirt als aan-
denken. Er werd gestreden in  
drie categorieën, geboorteja-
ren (1998-1999 -2000-2001) en 
2002-2003. De beste jongen en 
het beste meisje van de 3 ca-
tegorieën mogen meedoen aan 

het N.K. Dikkebanden Race op 
zaterdag 2 oktober 2010 in Em-
meloord. Er werd hard gestre-
den over het bochtige parkoers 
van Bennebroek en met een 
klein klimmetje en verraderlijke 
bochten leverde het een specta-
culaire wedstrijd op. De winnaar 
bij de jongens per geboortejaar: 
David Willemse, Merlijn Schou-
ten en Xian van Velzen. De win-
naars bij de meisjes: Lizzy Ver-
hoeve Ryanne Dooyeweerd en 
Josje Verhoeve.

Welzijn Bloemendaal, 
locatie Bennebroek 

PB koffieplus boek
Bennebroek - Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek, 
organiseert op 22 juni een kof-
fie ochtend om 10.30 uur. De-
ze  wordt verzorgd  door Pris-
ca Vis. Zij heeft een boek ge-
schreven, en ook al een pers-
bericht. Boek: “Voor mij geen 
geraniums, actief en gelukkig 
blijven na het 55ste levens-
jaar”. Verschijningsdatum: ju-
ni 2010. Bestellen bij Bruna, 
Selexy, www.bol.com

22 juni a.ss kunnen senio-
ren tijdens het koffie-uur van 
Welzijn Bloemendaal, locatie 
Bennebroek, van 10.30 uur tot 
12.00 uur naar aanleiding van 
dit boek herinneringen met el-
kaar ophalen. Het is niet nood-
zakelijk het boek eerst gele-
zen te hebben. Auteur Vis, zal 
steeds een alinea voorlezen, 
waarna u uw eigen ervaringen 
aan elkaar kunt vertellen.

Graag opgeven bij Welzijn 
Bloemendaal, locatie Benne-
broek. Tel 023 - 584 5300.

Bennebroek, Houdt u van win-
kelen? Wij maken het makkelijk 
voor u, u wordt gehaald en ge-
bracht. De locatie waar gewin-
keld wordt is bekend op kantoor. 
Vrijdag 25 juni, rond 14.00 uur, 
rijdt de bus van Welzijn Bloe-

mendaal bij u voor en om 16.00 
uur wordt u weer thuisgebracht. 
Mocht u begeleiding nodig heb-
ben dan kunt u dit bij ons aan-
vragen. De kosten bedragen 
5.- euro p.p. Aanmelden locatie 
Bennebroek. Tel. 023-584 5300.

Jongerencursus ‘maak je 
eigen mode’ in Bennebroek
Bennebroek - Op donderdag-
avond 30 september start Jon-
gerenwerk Bloemendaal in het 
gemeentehuis in Bennebroek 
een cursus ‘maak je eigen mo-
de’. Jongeren van 12 tot en met 
15 jaar die stikgoed met de naai-
machine willen worden en hun 
eigen kleding willen maken of 
restylen, kunnen zich inschrij-
ven.
Met maximaal 8 leeftijdsgenoten 
in een groepje leren zij de basis-
technieken van het naaien, zo-
als inrijgen, zigzaggen en rech-
te naden stikken. Zij bepalen als 
cursist zelf wat zij willen maken. 
De lessen zijn individueel en dat 
betekent dat iedereen op zijn/
haar eigen niveau bezig is en 
daarop begeleid wordt door een 
vakkundige lerares. De jonge-
ren leren dus naai- en verander-
technieken passend bij hun ei-
gen naai-ervaring. Geen naai-
ervaring? Geen enkel probleem. 
Die ervaring doen ze tijdens de 
cursus op.

Tijdens de dinsdagse busin-
loop in Bennebroek wordt er 
veel geknutseld en genaaid met 
de hand. Een aantal jongeren 
had aangegeven dat ze graag 
een cursus wilden volgen op de 
naaimachine. Wegens de be-
perkte ruimte in de jongerenbus 
en het ontbreken van een vaste 
locatie kwam het jongerenwerk 
terecht bij het gemeentehuis. 
Het heeft de voorkeur om op je 
eigen naaimachine te werken 
omdat je deze dan goed leert 
kennen. Heb je geen naaima-
chine dan zijn er verschillende 
naaimachines beschikbaar.
De cursus wordt gegeven op 
donderdagavond van 19.15 uur 
tot 21.00 uur en vindt plaats in 
een ruimte op het voormalige 
gemeentehuis van Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 5. 
Meld je snel aan. Voor alle bij-
zonderheden neem je contact 
op met: nicole.honingh@wel-
schap.nl of natascha.essing@
welschap.nl

Zonnige braderie Bennebroek
Bennebroek – Een lang lint met 
kraampjes was er afgelopen za-
terdag in de Bennebroekerlaan. 
De braderie is een onderdeel 
van de feestweek en werd ge-
organiseerd door organisatiebu-
reau Mikki (die tal van dit soort 
evenementen door heel het land 
presenteert) en de winkeliers in 
Bennebroek.
De keuze op de kramen was 
heel divers: van bloemen en 
etenswaar tot handgemaakte 
sieraden en visgerei. Ouderwets 
gezellig, deze markt, en ook 
goed te doen in het zalige zon-
netje. Wel stond er een behoor-
lijk windje zodat de kraamhou-
ders aan de slootkant een extra 
oogje in het zeil hielden.

Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
Houdt u van winkelen?

Geen gewone, maar een betaalkabaal

Oppas gevraagd,
stalling gezocht...

Heemstede/Bennebroek – 
De gratis kabaaltjes in de 
Heemsteder zijn al járen een 
hit. Je oude maar nog mooie 
bankstel verkopen, een stel 
tuintegels aanbieden, puzzels 
van een bepaald jaartal pro-
beren te vinden... Dat past al-
lemaal in zo’n gratis adverten-
tie-tje. Reuze makkelijk: vul de 
bon in de krant in en lever die 
in bij Primera de Pijp aan de 
Raadhuisstraat. Of stuur het 
kabaaltje op naar het hoofd-
kantoor: Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. 
De kabalen vindt u elke week 
tussen de advertenties én op 
internet: www.heemsteder.nl

Sommige niet gratis
Er zijn wel voorwaarden wat 
betreft de inhoud. Zo kunnen 
goederen boven de 500 eu-
ro (auto’s, caravans en ande-
re) niet in een gratis kabaal. 
Geldt ook voor huizenruil, wo-
ning te koop, garage gevraagd 

en werkgerelateerde inhoud 
als oppasmoeder gevraagd, 
pianoles aangeboden of bij-
voorbeeld tuinman gezocht.
Het is heel simpel: zodra er een 
vergoeding wordt gevraagd 
of dat er sprake is van handel 
(‘diverse fietsen te koop’) hoort 
het aangebodene niet thuis in 
een gratis kabaal. 
Natuurlijk plaatsen we ook 
niet-gratis kabalen. Wel wordt 
een vergoeding van 10 euro 
gevraagd. Stuur uw ingevul-
de kabalenbon met tien eu-
ro ingesloten in de enveloppe 
naar: Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer, ovv ‘betaalkabaal’ de 
Heemsteder.
Zodra geld en kabaal binnen 
zijn, wordt deze automatisch 
geplaatst. 

Vragen
Heeft u nog vragen over deze 
service, bel naar: 0297-368671 
of mail:
redactie@heemsteder.nl
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Franciscusschool Bennebroek:

Ieder kind zijn jubileumfeest
Bennebroek – De Franciscus-
school in Bennebroek viert el-
ke vijf jaar feest, 75 jaar 80 jaar 
en straks 85 jaar. Alle kinde-
ren van de basisschool moeten 
minstens één keer in hun basis-
schoolleven een jubileum van 
hun school meegemaakt  heb-
ben. De oudervereniging doet, 
samen met het team leerkrach-
ten er veel aan om dit feest ie-
dere vijf jaar weer groots aan te 
pakken. Maandagochtend vori-
ge week stonden er 220 kinde-
ren, allemaal in het rood, klaar 
om dat lied te zingen: en dat is 
een en dat is twee…..dan ben je 
blij dat het nog geen 180 jaar is 
dat de school bestaat! Over vijf 
jaar nemen ze een heel ander 
lied. Directeur Loek Hogenes 
opende de feestweek door een 
grote ballon met opschrift 80 
jaar Franciscusschool , vakkun-
dig door te prikken en daarmee 
gaf hij gelijk het startsein voor 
een sportdag op het Willinkveld 

waar ieder kind zijn persoonlijk 
record  kon verbeteren. 

Circus
Ieder kind zijn circus. Iedereen 
doet mee en alles kan: ballopen, 
jongleren, koorddansen, trape-
ze, goochelen, acrobatiek, een-
wielfietsen, …Dinsdagmorgen 
kwamen  er circusdocenten op 
school met  een bus vol circus-
spullen en kostuums. de leer-
lingen maakten in kleine groe-
pen kennis met verschillen-
de circustechnieken,  dan zie je 
hoe snel kinderen leren op de 
Franciscusschool. Nog op  de-
zelfde middag lieten de leer-
lingen de zelfgemaakte circus-
voorstelling zien voor het eigen 
hooggeëerd publiek. Met mu-
ziek, decor en circusmateriaal. 
Applaus!!
Tussen door kan Hogenes nog 
trots even vertellen dat de Fran-
ciscusschool zo goed scoort in 
de Cito-toets. Dit jaar ver boven 

het landelijk gemiddelde en de 
hoogste voor groep 8. Alle kin-
deren konden dit jaar ook mee-
doen met het ontwerpen van 
een nieuw logo voor de school. 
De leerlingenraad koos de drie 
beste ontwerpen en uit die drie 
tekeningen heeft het nieuwe lo-
go gestalte gekregen met hulp 
van Maaike Diekmann. Maakt 
het nieuwe logo de weg vrij 
voor een nieuwe Franciscus-
school? Het derde lustrum voor 
de nieuwbouwplannen vieren 
ze liever niet, maar komt er wel  
aan! 
Dat leerkrachten nog ande-
re talenten hebben, knutse-
len soms nog leuker is dan le-
ren, en schaatsen in het voorjaar 
ook kan, dat kwam allemaal in 
de feestweek aan de orde. Met 
een slotfeest op vrijdag waar ge-
klonken werd met bij alle spon-
soren en vrijwilligers. Op naar de 
85 en de 100!
Ton van den Brink 

De week van het luisterboek 
bij Bibliotheek Duinrand
Bennebroek – De Week van 
het Luisterboek vindt plaats met 
als doel het luisterboek meer 
bekendheid te geven. Inmid-
dels worden luisterboeken door 
steeds meer mensen gezien als 
ideale manier om te ontspannen 
en toch te lezen. Nieuwe leden 
ontvangen tijdens de actieperio-
de: Groeten uit Column als wel-
komstgeschenk.

Columns
Het Geschenk voor de Week van 
het Luisterboek 2010 bestaat uit 
een luister-cd met vrolijke bij-
dragen over ‘vakantie’, geschre-
ven en voorgelezen door  be-
kende columnisten zoals: Aaf 
Brandt Corstius, Paulien Corne-
lisse, Youp van ‘t Hek, Kees van 
Kooten, Herman Pleij, Frits Abra-

hams, Machteld van Gelder en 
Henk Hofland. 

Ontdek de luisterboeken
van de bibliotheek
Hoe houd je het gezellig onder-
weg tijdens de vakantie? Kinde-
ren op de achterbank, die hun 
favoriete boek wordt voorge-
lezen. Net dat boek dat u al zo 
lang wilde lezen en dat nu heer-
lijk voorgelezen wordt. Het aller-
grootste voordeel van het luis-
terboek: je kunt het samen bele-
ven. De luisterliteratuur rukt op. 
Er is een grote variatie aan titels 
in de bibliotheek voor de zowel 
jeugd als voor de volwassen le-
ners. Probeer het uit in de bibli-
otheek tijdens de Week van het 
luisterboek in het speciale luis-
terhoekje.

Bijzondere viering Bennebroek
Kom in de kring en 

beleef het mee
Bennebroek - De Protestant-
se gemeente het Trefpunt in 
Bennebroek nodigt u van har-
te uit voor een bijzondere vie-
ring op zondag 20 juni. In de-
ze dienst staat de belevingswe-
reld van de kinderen centraal. 
Het thema van de dienst is Ge-
luk. Wat is geluk nou eigenlijk? 
Overkomt het je of moet je er 
zelf hard aan werken? Via de 
methode van ‘Kom in de Kring’, 

gebaseerd op een prentenboek 
van Max Velthuijs, gaan de be-
zoekers samen op zoek.
Het kinderkoor van de St. Jo-
zef Parochie zorgt voor de mu-
ziek. Iedereen, jong en oud, is 
van harte welkom!
De viering begint om 10.00 uur 
in het Trefpunt, Akonietenplein 
1, Bennebroek.
Zie ook de website: www.
pkntrefpunt.nl > jeugd

Willinkschool tweede op
NK Schooldammen in Gelderland
Bennebroek - Afgelopen zater-
dag 5 juni werd de finale van het 
NK Schooldammen voor welpen 
gespeeld. De welpen zijn kinde-
ren uit groep 5 & 6 van de basis-
school. Locatie was het Hotel-
restaurant ‘De Exelse Molen’ in 
het dorp Exel nabij Lochem, Gel-
derland.

Namens De Willinkschool uit 
Bennebroek nam een team deel 
aan deze finale.
De spelers waren Hein, Lucas 
en Philippe van Elderen (drie-
ling, 10 jaar), Quinten van der 
Hoeven (9 jaar) en David van 
Roon (9jaar).
Coach en trainer van het dit 

team is Bas Landweer, directeur 
van De Willinkschool. 

De school uit Bennebroek had 
zich gekwalificeerd voor de fi-
nale na een totaal van 3 voor-
ronden. Allereerst werd er te-
gen schoolteams uit de regio 
Haarlem gespeeld tijdens een 
voorronde in De Prinsenhof te 
Heemstede, gevolgd door een 
provinciale ronde voor de pro-
vincie Noord- Holland in Pur-
merend en een regiokwalificatie 
Noord Nederland in Reeuwijk. 
Al deze ronden eindigde het 
team van De Willinkschool als 
eerste. Verwachtingen waren 
derhalve hoog gespannen voor 

de finale. Totaal werd er door de 
twintig beste schoolteams van 
Nederland gespeeld Een top vijf 
klassering behoorde tot de mo-
gelijkheden.

Om 10.15 uur ’s ochtends werd 
de eerste van negen ronden ge-
damd. Elke ronde wordt er door 
vier van de vijf spelers gespeeld 
op 4 aparte borden. Na de eer-
ste drie ronden stond het team 
op de derde plaats. Geduren-
de de volgende vijf ronden was 
het stuivertje wisselen voor de 
tweede plaats met het team van 
De Marskramer uit Assen.
Zinderend was de negende ron-
de. Voorafgaande hadden beide 

teams 12 wedstrijdpunten maar 
met één weerstandspunt meer 
stond “De Willinkschool” op de 
derde plaats. 
Deze laatste ronde werd door De 
Willinkschool remise gespeeld 
en één wedstrijdpunt verdiend. 
Gevolg was dat De Marskramer 
ook voldoende had aan minimaal 
een remise om de tweede plaats 
zeker te stellen.
De laatste ronde duurde voor 

De Marskramer langer en uit-
eindelijk werd de partij beslist 
op het allerlaatste bord. Groot 
was de verrassing toen uitein-
delijk deze ronde verloren werd. 
Daarmee legde De Willinkschool 
met één wedstrijdpunt meer op 
de valreep beslag op de tweede 
plaats.
De Wegwijzer uit Lunteren mocht 
voor de tweede maal op rij met 
de hoogste eer strijken.
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Donderdag 17 juni
• Open repetitieavond ge-
mengd ‘Encore’, 19.30 uur. 
Regio Haarlem. Voor de ko-
mende maanden staan er op-
tredens op korenfestivals in 
Monnickendam, Zandvoort en 
Haarlem gepland. Ieder wel-
kom in de zaal van de Haem-
stede-Barger Mavo aan de 
Koediefslaan 73 in Heemste-
de. Meer informatie: ap.de.
vries@hccnet.nl. of tel. 023 
5616059.

• Auteursbezoek Ernest van 
der Kwast en presentatie 
van Collectie Hageveld deel 
2. Aanvang 16.30 uur. Toegang 
vrij. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede.
Tel 023 - 5282472,  
www.boekhandelblokker.nl

Zaterdag 19 juni 
• Veteranendag met Rond-
rit historische legervoer-
tuigen. Start: 16.30 uur van-
af het Raadhuis. De route van 
de stoet van oude militiai-
re auto’s, motoren en vracht-
wagens is: Raadhuisplein, 
Raadhuisstraat, Provinciën-
laan, Kerklaan, Burgemeester 
van Lennepweg, Koediefslaan, 
Binnenweg, Bronsteeweg, 
Pieter Aertszlaan, Jan van 
Goyenstraat, Pieter de 
Hooghstraat,  Johan Wage-
naarlaan, linksaf Heemsteedse 
Dreef, Zandvaartkade, Raad-
huisstraat, Valkenburgerlaan, 
Valkenburgerplein, Herfstlaan, 
Vrijheidsdreef, Van Merlen-
laan, Raadhuisplein.
Terugkomst bij raadhuis circa 
17.15 uur.

• Open les MZK Musical-
school van 11 tot 13 uur in 

Agenda
Cultuur

Heemstede (Bosboom Tous-
saintlaan 18).

Woensdagavond 23 juni
• Klapstoelconcert St Mi-
chael, Franz Leharlaan, Aan-
vang: 19.30 uur. Toegang: 
gratis! Voor meer informatie: 
www.stmichael-heemstede.nl 

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

Zondag 27 juni
• Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest met soliste Ka-
rin Leutscher in Bavokerk 
Heemstede. Aanvang 15.00 
uur. Herenweg 88 te Heem-
stede. Kaarten verkrijgbaar 
aan de kerk. www.hpho.nl

Tot eind juni
• Werk van de Heemsteed-
se kunstenaar Albert Rol-
lich bij Kasimmode aan de 
Jan van Goyenstraat. 

Zondag 4 juli 
• Heemstede Jazz: The Sum-
mer Edition met o.a. Yvonne 
Weijers en Hans Dulfer. 13-
23 uur. 
Info: www.heemstedejazz.nl

Tot zaterdag 31 juli
• Expositie Nelleke de 
Blaauw-Ebbing in Over-
bos, Afrikaanse invloeden en 
strandbezoeken. 
Burg. van Lennepweg 35, 
Heemstede. De openingstij-
den zijn van 8.30 uur tot 17.00 
uur.

Donderdag 15 juli
t/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, expo-
sitie van Rita Bakhuijsen in 
Bibliotheek Heemstede. Juli-
anaplein 1 Heemstede. Meer 
info: www.sbhaarlem.nl of op  
http://ritazza.exto.nl. Telefoon 
Bibliotheek Heemstede: 023-
5115300.

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

Zaterdag 19 juni 
• Oude Ambachten en Fol-
klorefeest in centrum Hille-
gom, tevens een antiek, boe-
ken- en curiosamarkt, waar-
voor zich nog een aantal 
standhouders kunnen aan-
melden. Info: Evenemen-
ten Buro Gouda, Willem Ver-
beek Tel. 0182 - 527752   
wverbeek@versatel.nl  

• Orgelconcert om 15.00 
uur met Tjeerd van der Ploeg 
die werken speelt van Widor, 
Gigout en Dupré. Kathedrale 
Basiliek St. Bavo - Leidsevaart 
146 Haarlem.

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

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

• Excursie Leyduin tussen 
9.00 tot 10.30 uur. Aanmelden 
is noodzakelijk en kan op tel. 
088-006 44 55. Kosten bedra-
gen 6,50 euro, Beschermers 
betalen 3,50 euro en kinde-
ren tot 12 jaar 2,50 euro. www.
landschapnoordholland.nl

• Zomeravondmuziek in 
Grote Kerk Bavo Haarlem 
met Robinsons College Choir 
Cambridge. Aanvang: 19u. Vrij 
toegang.

• Klassieke muziek van alle 
leeftijden. In de Oosterkerk en 
op het Haarlemmer Houtfesti-
val presenteren leerlingen, do-
centen en het team van Mu-
ziekcentrum Zuid-Kennemer-
land klassieke muziek in aller-
lei ensembles en orkesten. 15-
19 uur, Zomerkade 165, Haar-
lem. Entree gratis.

• Haarlemmer Houtfestival 
in de Koepeltent optredens 
van Air & Tune en de Kenne-
mer Accordeongroep (13.30-
14.30), The Ladies (15.30-
16.00) en op het  Rootspodi-
um (ovb), 19.00 Jazz We Can, 
Yuri & the Sax Ladies, Salsa-
band (19.00-20.00 uur. Entree 
gratis.

Woendag 23 t/m
zondag 27 juni 
• Concours Hippique Haar-
lemmermeer in Haar-
lemmermeerse bos. Info:  
www.csihaarlemmermeer.nl

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

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

• Optreden Vocaal Ensem-
ble Camusette Consort in 
Grote Bavo Kerk Haarlem. Van 
13.15 tot 13.45 uur.

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

Donderdag 1 juli
• Westfries mannenkoor 
speelt voor kunststichting Ma-
rietje Cladder in Bennebroek. 
Terrein GGZ InGeest, Rijks-
straatweg 113. Aanvang: 12.30 
uur. Vrij toegankelijk.

Zaterdag 2 juli 
• Schuimparty in Gay Café 
Wilsons, Haarlem. ‘Men On-
ly Edition’. Van 22.00 uur tot 
04.00 uur. Gedempte Raam-
gracht 78 in Haarlem. Kaar-
ten kosten in de voorverkoop 
17,50 euro. Aan de deur: 20,- 
euro. Reserveren kan via ro-
land@wilsons.nl en wordt 
aangeraden, want vol is vol.  
www.wilsons.nl.

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

Mishandeling 
zwangere vrouw
Regio - In Zandvoort hield de 
politie donderdag 10 juni om-
streeks 20.00 uur een 42-jari-
ge Heemstedenaar aan voor het 
mishandelen van zijn ex-vrouw. 
De vrouw die 6 maanden zwan-
ger is, werd op haar hoofd ge-
slagen en in het bijzijn van haar 
peuter met een kinderzitje tegen 
haar buik geslagen. Zij is naar 
een ziekenhuis vervoerd voor 
controle van haar en het onge-
boren kind.
De man was weggereden, maar 
kon korte tijd later worden aan-
gehouden. Hij is overgebracht 
naar een politiebureau en inge-
sloten.

Scholier steelt 
uit winkel
Heemstede – Personeel van een 
supermarkt aan de Binnenweg 
betrapte maandagmiddag 14 ju-
ni rond 16.20 uur een 14-jarige 
jongen uit Zandvoort op diefstal 
uit de winkel. De jongen is aan-
gehouden en overgedragen aan 
de politie. Hij is meegenomen 
naar het bureau. Daar bekende 
hij de diefstal en is proces-ver-
baal opgemaakt tegen hem. Zijn 
ouders zijn in kennis gesteld.

Heemstede - Bridgeclub Cen-
trum 111 is in Heemstede een 
bekende club; hij telt onge-
veer 125 leden, die qua sterkte 
in vier groepen zijn verdeeld. 
Dus of u tot de meer ervaren 
spelers behoort of het spel 
nog echt onder de knie moet 
krijgen, er is voor een nieuw 
lid altijd een passende plaats. 
Er wordt gespeeld op dinsdag-
avond vanaf 19.45 uur in het 
gebouw Casca de Luifel aan 
de Herenweg in Heemstede. 
Per avond worden er 24 spel-
len gespeeld, verdeeld over 
6 rondes. Door het jaar heen 
zijn er speciale drives rond de 
feestdagen en bij speciale ge-
legenheden. Het zomersei-
zoen is net ingegaan, de com-
petitie ligt tot begin september 
stil. U kunt echter tot die tijd 
telefonisch inlichtingen vra-
gen bij de secretaris van de 
vereniging, dhr. Simon Kloos, 
tel. 0252-521120, kloosvolle-
bregt@hetnet.nl. U kunt altijd 
een of twee avonden vrijblij-
vend komen proefspelen om 
nader met het spel en de ver-
eniging kennis te maken. 

Proefspelen 
bij Bridgeclub 
Centrum 111



Jubileumdag Merlenhove.
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Snuffelen aan watersport
Heemstede - Tijdens de Open 
Week van zwemvereniging HPC-
Heemstede is er een demon-
stratieles van een nieuwe tak 
van deze vereniging. Op vrijdag 
18 juni wordt er vanaf 18.00 uur 
een les gegeven in “waterple-
zier” in Sportplaza Groenendaal. 
Zoals het al aangeeft is het ple-
zier hebben in water het belang-
rijkste onderdeel. Na het beha-
len van het B en/of C diploma 
is het leuk voor de kinderen van 
5 tot en met 10 jaar om te snuf-
felen aan onderdelen van het 

wedstrijdzwemmen, synchroon-
zwemmen en het waterpolo. 
“Waterplezier” staat misschien 
wel aan het begin van een mooie 
toekomst. Heel symbolisch is 
dat de week wordt afgesloten 
door David van Groen, die ko-
mend weekend in Amsterdam 
voor het eerst gaat deelnemen 
aan de Nationale Junioren Kam-
pioenschappen. Door zijn goe-
de prestaties bij de Kringkam-
pioenschappen mag hij zich nu 
gaan meten met de sterkste van 
Nederland op drie afstanden.

Jacco Eltingh was te gast bij Merlenhove
Heemstede - Afgelopen za-
terdag heeft Tennisvereni-
ging Merlenhove op grootse 
wijze haar 25-jarig jubileum 
gevierd. 

Tennisclinic met
Jacco Eltingh
Voormalig toptennisser en we-
reldkampioen in het dubbel-
spel, Jacco Eltingh verzorgde 
samen met trainers en selectie-
spelers van Merlenhove een af-
wisselende clinic voor 81 leden. 
Door overweldigende belang-
stelling moest er geloot worden 
wie mee mochten doen. Niet al-
leen de jeugd was massaal aan-
wezig maar ook een grote groep 
ouderen had zich ingeschreven. 

Jacco Eltingh gaf les op het al-
tijd spectaculaire onderdeel vol-
ley, afgewisseld met smash.
 
Onthulling jubileumbeeld 
door wethouder Jur Botter
Onder grote belangstelling van 
leden, besturen van naburige 
tennisverenigingen en KNLTB, 
sponsoren, tennisschool en ove-
rige genodigden ging voorzitter 
Paul Barten, tijdens het officiële 
deel van het programma, in op 
het verleden van de vereniging. 
Hij typeerde Merlenhove als een 
vereniging waar wedstrijd- en 
recreatietennis op een even-
wichtige manier samengaan en 
waar het familiegevoel hoog in 
het vaandel staat. 

Bij de afsluiting van de speech 
werd door de Heemsteedse wet-
houder Jur Botter een beeld-
je van Tom Okker onthuld. Dit 
beeldje, gemaakt door Sten de 
Ligt, symboliseert het respect 
voor het verleden en wat daar-
in gerealiseerd is.

Demonstratiewedstrijd
Na het officiële deel werden de 
aanwezigen getrakteerd op een 
wervelende demonstratiepartij 
met Jacco Eltingh en de leden 
van het eerste team van Tennis-
vereniging Merlenhove. De dag 
werd afgesloten met een feeste-
lijke barbecue met muziek.

RCH Pinguins
Honkbalthriller
Heemstede - Dat het er span-
nend aan zou toegaan in de 
streekderby om een plaats bij 
de 1e zes tussen RCH-Pin-
guïns en Sparks was te ver-
wachten. De Heemstedena-
ren, die met 2 punten voor-
sprong op hun Haarlemse ri-
valen het weekend ingingen, 
zouden zich bij een dubbele 
overwinning definitief plaat-
sen voor de kampioenspoule. 
Na een makkelijke overwin-
ning in de thuiswedstrijd leek 
de return in de 9e inning te 
kantelen in het voordeel van 
de Racing, maar in een dra-
matisch slot waren het toch 
de Haarlemmers die aan het 
langste eind trokken, waar-
door de spanning in de bei-
de kampen nog een weel zal 
voortduren.

Het openingsduel, zaterdag in 
Heemstede, was eigenlijk al na 
één inning beslist. Na honksla-
gen van Tony Wilffert, Zamir Lij-
de, Ricky Daal en Lex Leijenaar 
leidde RCH-Pinguïns met 3-0 
en kon achter de ongenaakbare 
Australische pitcher Chris Mow-
day rustig verder gewerkt wor-
den aan het opvoeren van de 
voorsprong. Ook in de 4e Heem-
steedse slagbeurt zorgden 4 
honkslagen voor 3 punten en 
leek RCH op een overwinning in 
minder dan 9 innings af te ste-
venen. Maar in de 5e inning luk-
te het niemand van de thuis-
ploeg de honken te bereiken en 
was het pas in de 6e slagbeurt 
dat Carlo Steensma na een in-
field hit door zijn ploegmakkers 
voor de 7e run over de thuisplaat 
werd gebracht.
De eer voor Sparks werd in de 
7e inning gered door oud RCH 
‘er Tom Vreeken, maar in de ge-
lijkmakende slagbeurt werden 
er weer 3 punten aan het Heem-
steedse totaal toegevoegd, voor-
al dankzij een spetterende triple 
van Ricky Daal, met 3 uit 4 de 
aanvallende uitblinker in deze 
wedstrijd : 10-1.

De return, zondag in Haarlem, 
was spannend van begin tot 
eind. Achter Robbert van der Pol 
zat de verdediging van de Sparks 
goed in elkaar en was het aan 
de andere kant Roger Mäkel, die 

5 innings lang ondanks 6 vrije 
lopen de schade wist te beper-
ken tot 1 tegenpunt, uitgerekend 
voor openingsslagman Dennis 
Groot na 4 wijd. De gelijkma-
ker van Alex Santucci in RCH’s 
4e slagbeurt bleef staan tot in 
de 7e inning. Marcel Timmer, 
die in de 6e inning Roger Mäkel 
op de heuvel had afgelost, start-
te met 4 wijd, gevolgd door een 
opofferingsstootslag en 2 base-
hits, voldoende voor de 2-1 voor 
Sparks. Met 2 honken bezet en 
1 man uit moest vervolgens re-
liever Alex Plakke na 2 honksla-
gen het 3e punt aan de Haar-
lemmers toestaan en leek de 
wedstrijd beslist. In de 8e inning 
werd niet gescoord, maar daar-
na werd het een spektakel van 
jewelste. Alex Santucci en Zamir 
Lijde openden namens RCH met 
honkslagen en de uitsteken-
de Robbert van der Pol (2-1-6-2 
in 8 innings) maakte plaats voor 
Jimmy van der Veldt. Maar toen 
Ricky Daal en Lex Leijenaar met 
honkslagen de stand naar 3-4 in 
Heemsteeds voordeel hadden 
getild, leek de kampioenspoule 
bereikt te zijn. Maar er was ook 
nog een gelijkmakende helft van 
die 9e inning. Daarin leek de 1e 
nul snel te vallen, maar de an-
ders zo betrouwbare 2e honk-
man Alex Santucci miste een 
eenvoudige vangbal. Toen ook 
nog na geraakt werper 2 honken 
bezet waren bij niemand uit ging 
het er wel heel dreigend uitzien 
voor de Racing, maar een fraai 
dubbelspel zorgde voor 2 nullen 
met alleen nog het 3e honk be-
zet. En toen voltrok zich het dra-
ma. Na 2 x 4 wijd liepen de hon-
ken vol, maar had RCH alsnog 
de winst gepakt als korte stop 
Tony Wilffert op een makkelijk 
te verwerken klap niet was gaan 
grabbelen. Dat was 4-4, nog 
steeds bij volle honken. De de-
finitieve klap viel toen Alex Plak-
ke, onzeker geworden door zijn 
falende infield, met een nieuwe 
vrije loop Sparks de winst in de 
schoot wierp. 

Komend weekend kan RCH-Pin-
guïns alsnog op eigen kracht de 
kampioenpoule halen als ten 
minste één wedstrijd gewonnen 
wordt van PSV. De thuiswedstrijd 
is op zondag in Heemstede. 

Kindertelefoon Noord-Holland 
zoekt nieuwe collega’s
Regio - Kindertelefoon Noord-
Holland werkt met een gemo-
tiveerde groep vrijwilligers. Het 
zijn mannen en vrouwen met 
uiteenlopende achtergronden, 
die het leuk vinden om met kin-
deren en jongeren tot achttien 
jaar via de chat en de telefoon 
in gesprek te gaan. Ook zijn er 
vrijwilligers die gastlessen ge-
ven op basisscholen.
Op dit moment is de Kinder- 
telefoon op zoek naar verster-
king. Vrijwilligers doorlopen een 
intensieve en afwisselende trai-
ning van drie maanden. Hierin 
komen onder andere gespreks-

vaardigheden, diverse gespreks-
onderwerpen en de opbouw van 
een gesprek aan de orde. Twee-
maal per jaar worden trainingen 
gegeven. De eerstvolgende trai-
ning begint na de zomervakan-
tie.
Op de site www.wordvrijwilliger-
bijdekindertelefoon.nl vertellen 
vrijwilligers over hun ervaringen 
bij de Kindertelefoon.

Ben je naar aanleiding hiervan 
enthousiast geworden om zelf 
als vrijwilliger aan de slag te 
gaan, dan kun je je via deze site 
ook aanmelden. 

Moeten er eerst doden vallen?
Ik woon in het centrum van 
Heemstede en in de ochtend 
van 11 juni jl ging ik ongeveer 
half 11 naar het station Heem-
stede, via de Koediefslaan en 
Herenweg. Op de kruising He-
renweg/Lanckhorstlaan zijn 2 
opstelstroken voor fietsers, 1 
voor rechtdoor en 1 voor links-
af.

Als het stoplicht voor linksaf 
(voor fietsers) groen is, ben je 
als fietser je leven niet zeker! Je 
hebt geluk als je zomaar zonder 

ongelukken kunt afslaan. Zo-
als op genoemde ochtend weer 
het geval was! Inmiddels ben ik 
als zeker tien keer of meer bijna 
dood gereden door automobilis-
ten, die absoluut geen rekening 
houden met fietsers die richting 
Zandvoortselaan afslaan ter-
wijl zij voorrang hebben als het 
stoplicht op groen staat!

Er is nog steeds geen camera 
geplaatst en er staat nooit een 
politieagent om bekeuringen uit 
te delen (zou een goudmijn zijn 

voor de politie) Dit is al jaren de 
situatie en zeker voor kinderen 
is dit kruispunt levensgevaarlijk!
Jammer, dat Jan Bomans niet 
meer leeft: hij heeft heel veel 
gedaan voor de veiligheid in het 
verkeer in Heemstede.

Wanneer wordt dit een prioriteit 
voor gemeente en politie?
Is een mensenleven minder be-
langrijk dan een camera?

Mw. Van Enschot, Res Nova 
plein 6, Heemstede.

INGEZONDEN



Gemeente negeert 
parkeerbelangen Valkenburgerlaan

Toen een ondernemer in 2007 zijn pand in de Len-
telaan te huur aanbood met vijf eigen parkeer-
plaatsen meenden de nieuwe huurders op grove 
wijze omwonenden die daar gebruik van maakten 
te moeten verwijderen.
Welleswaar werd daar sinds 1975 geparkeerd op 
openbaar terrein met de neus naar het pand ge-
richt waardoor de voorwielen in het twee meter 
diepe bestrate voortuintje kwamen te staan.
Op 28 december 2007 deelde de gemeente in 
haar schrijven mede dat een ieder recht heeft al-
daar te parkeren op grond van gedogen. Een zeer 
gunstige uitslag voor de vijftien gevestigde bedrij-
ven en bewoners op de Valkenburgerlaan die da-
gelijks worden geconfronteerd met geparkeerd 
staande auto’s voor hun bedrijf en woningen. 
Noodgedwongen wijkt men uit naar de Lentelaan, 
zeker op de dinsdagavond wanneer ruim veer-
tig auto’s van de Valkenburgerlaan plaats moe-
ten  maken voor de Weekmarkt op woensdag. 
Iedere vrije parkeerplaats is van groot belang. me-
de door dat in de eerste tachtig meter van de 
Lentelaan vier in/uitritten zijn die niet worden ge-
bruikt, goed voor vier parkeerplaatsen.
In het belang van een grote groep belanghebben-
den en de onvriendelijke situatie is het gemeente-
bestuur eind 2007 met vijf brieven uitvoerig geïn-
formeerd. Een verzoek van wijkagent Bob van der 
Kolk om gezamelijk met de gemeente hier over te 
discussieren is niet gehonoreerd. Er worden wel 
goede alternatieven aangedragen. 
Toen een ondernemer zijn biezen pakte, dacht 
men dat de rust was weergekeerd maar schijn 

bedriegt. 20 mei j.l. hoorden omwonenden dat de 
gemeente zonder overleg en kennisgeving voor-
af in de pers aankondigde per 1 juni een wijzi-
ging van de parkeergelegenheid uit te voeren ten 
koste van twee parkeerplaatsen. Er is tegen ge-
protesteerd en gevraagd voor een stopverbod van 
de werkzaamheden. Hoofd Juridische Zaken, me-
vrouw A.J.Z. Hopman, deelde mede dat stopzet-
ting grote financiële gevolgen voor de gemeen-
te heeft.
Waarom de gemeente de werkzaamheden zon-
der overleg onrechtmatig uitvoert  is een raadsel. 
Een zes meter lange in/uitrit om twee kleine au-
to’s privé te kunnen laten parkeren op kosten van 
de gemeenschap in een twee meter diepe voor-
tuin is een dramatisch gemeentebesluit.
Voor ingezetenen van Heemstede die hun auto 
graag in hun voortuin zien staan biedt het de mo-
gelijkheid ook een zes meter breedde in/uitrit te 
verwerven.
Om in de Lentelaan een tweerichtingsverkeer mo-
gelijk te houden, parkeren omwonenden met de  
wielen op de stoep. Daarvoor diende men een 
verzoek in om het 2,5 m breed zijnde trottoir te-
rug te brengen naar 2 m. Om doorstroming te be-
vorderen en bekeuringen te voorkomen. Een al-
gemeen belang dat evenmin niet wordt gehono-
reerd. Een gemiste kans.
De gemeente is verantwoordelijk gesteld voor de 
financiële gevolgen voor de ondernemers in een 
bezwaarschrift.
J.C.M. Sijm, Valkenburgerlaan 42, 2103 AP 
Heemstede
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Bezwaar tegen bouw uitvaart-
centrum op de begraafplaats
Heemstede - Een onderne-
mer uit de Haarlemmermeer ziet 
brood in het bouwen van een 
uitvaartcentrum op de begraaf-
plaats in Heemstede. Er is daar-
toe een verzoek neergelegd bij 
de gemeente. De gemeente ziet 
dit als een welkome aanvulling 
op de Heemsteedse voorzienin-
gen. Jaren geleden is het rouw-
centrum aan de Herenweg ge-
sloten en is een dergelijke facili-
teit in Heemstede niet meer aan-
wezig.

Aantal overledenen daalt
De bezwaarmakers, omwonen-
den van de begraafplaats, zien 
de bui al hangen en komen 
schriftelijk in opstand. De zo 
rustige Herfstlaan zal een veel-
voud aan geparkeerde auto’s te-
gemoet kunnen zien en dit tot in 
de avonduren. Het af en aan rij-
den van rouwende familieleden 
is waarschijnlijk geen opbeu-
rend vooruitzicht.

De bewoners hebben zich ver-
enigd in een comité en voeren 
een groot aantal bezwaren aan.
In de ogen van de klagers is er 
geen enkel behoefte aan uitbrei-
ding van een centrum, omdat 
volgens hen binnen een straat 
van 10 km zeker 12 uitvaartcen-
tra zijn die, volgens de klagers, 
maar amper het hoofd boven 
water kunnen houden. Daar-
naast stellen zij dat het aan-
tal uitvaarten afneemt in Heem-
stede. Het zijn er per jaar niet 
meer dan 300. Hoe dit valt te rij-
men met de voorspelde vergrij-
zing maakt hun schrijven niet 
duidelijk. De omwonenden vin-
den dat de gemeente op geen 
enkele manier duidelijk heeft 
kunnen maken waarom juist de 
prachtige begraafplaats een de-
cor moet zijn voor een uitvaart-
centrum. 

Zonde van het monument
Zij vrezen dat als aan het monu-
ment, wat de huidige aula ken-
nelijk is, wordt gebouwd en de 
exploitatie niet verantwoord 

blijkt er voor niets een monu-
ment is opgeofferd.
De leden van het comité vinden 
het onjuist dat de gemeente zich 
contractueel verbindt met de 
toekomstige uitbater. Vindt de 
groep een haalbaarheidsstudie 
al overbodig een intentieverkla-
ring vindt zij op zijn minst voor-
barig.
In de gemeentelijke stukken 
staat dat de gemeenteraad ui-
terlijk op 1 oktober moet beslis-
sen of er tegemoet wordt geko-
men aan het verzoek van de toe-
komstige exploitant.
De bewoners vinden dat dit 
niets te maken heeft met het 
vast-stellen van de wenselijk-
heid, maar slechts om realisatie 
voor te bereiden.
Zoals gebruikelijk in dit soort 
zaken dreigen de omwonenden 
met schadeclaims wegens plan-
schade, verwachte (parkeer) 
overlast en hebben zij zorgen 
om de veiligheid.

Intentieverklaring ontbinden
De groep omwonenden vraagt 
de gemeente te stoppen met het 
maken van plannen en af te zien 
van de bouw. De intentieverkla-
ring met de aanvrager te ontbin-
den en eerst vast te stellen of er 
wel behoefte is aan een derge-
lijk centrum. De omwonenden 
wensen geïnformeerd te blijven 
door de gemeente en vragen om 
alle stukken die betrekking heb-
ben op dit onderwerp. Ten slotte 
geven zij aan dat ze graag con-
structief in gesprek willen tre-
den met de gemeente.
Het gemeentebestuur heeft la-
ten weten dat zij het belangrijk 
vindt als er een dergelijk cen-
trum komt. De begraafplaats zou 
daar een uitstekende en passen-
de locatie voor zijn.
De grond blijft in het bezit van de 
gemeente via een erfpacht clau-
sule. De nieuwbouw mag daar-
naast niet conflicteren met de 
bestaande omgeving. De econo-
mische haalbaarheid wordt aan 
de uitbater overgelaten.
Eric van Westerloo

Buiten luisteren naar 
Me&Mrs Jones

Heemstede – Vanavond, 16 ju-
ni, houdt St Michael een klap-
stoelconcert op het schoolplein 
van ‘de Ark’. De eerste muzika-
le noten vallen om 19.30 uur. 
Ook volgende week is er weer 
zo’n buitenconcert. Dan op de 
locatie Franz Leharlaan en dat 
concert begint tevens om 19.30 
uur. Neem je klapstoel mee 

en kom luisteren. De concer-
ten gaan alleen door bij droog 
weer. Wat op het programma 
staat? Me&mrs. Jones –  John 
Barry Selection – Crazy Lit-
tle thing called love – the best 
of Charles  Aznavour – Liber-
ty Bell – en nog veel meer zo-
merse  muziek! Voor meer info: 
www.stmichael-heemstede.nl

Schaatsers lopen voor KiKa
Regio – Zondag 13 juni, 
traditiegetrouw de twee-
de zondag van juni, ging 
in het recreatiegebied van 
Spaarnwoude de 7de editie 
van de KiKarun van start. De 
zevende editie op initiatief 
van KiKa, de stichting kin-
deren kankervrij kende een 
vol deelnemers veld. Met 
maar liefst 3.100 voor in-
schrijvingen waaronder ook 
45 leden van de schaats-
vereniging IJsclub Haarlem. 
Zij liepen met een speciaal 
doel de 5 of de 10 km, want 
nog maar net genezen van 
lymfeklier kanker was ook 
hun clubmaatje Marianne 
Koomen van de partij.

Alle deelnemers van IJsclub Haarlem samen met clubmaatje 
Marianne Koomen.

Fo
to

: A
d 

Sc
ha

ap
.

Protestantse 
diensten

Heemstede – PKN dienst 
op zondag 20 juni: Water-
leidingduinen: 10.30 u. ds. 
Arie Molendijk met duin-
crèche en –kinderkring; 
Oude Kerk: 10.00 u. ds. 
Pieter Terpstra, morgenge-
bed; Kennemerduin: 10.30 
u. mw. Hennie Kooistra en 
Pinksterkerk: geen dienst.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

Kees van Lentsingel 

•  Wijkschouw Indische Wijk en 

Valkenburgerplein e.o.

•  Raadsagenda

•  Bouwplannen

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

De reconstructie van de Binnenweg loopt voor-

spoedig. Op dinsdag 22 juni wordt begonnen 

aan het gedeelte tussen kruispunt Binnenweg/

Spaarnzichtlaan en Oosterlaan. Vanaf dat 

moment is éénrichtingsverkeer (in zuid-noord-

richting) van toepassing op de gehele 

Binnenweg. De drie hoofdtoegangswegen voor 

de Binnenweg zijn dan de Zandvaartkade, 

Raadhuisstraat en Julianalaan.

Het verkeer op de Binnenweg vanuit het 

zuiden wordt om het werk geleid via de 

Cloosterlaan, Landzichtlaan en Oosterlaan. In 

de Oosterlaan geldt tijdelijk éénrichtings-

verkeer. 

Voor autoverkeer vanuit het noorden is het 

vanaf 22 juni niet meer mogelijk de Binnenweg 

in te rijden vanaf het kruispunt Bronsteeweg/ 

Koediefslaan. Op de borden 

wordt een 

omleidings-

route aan-

gegeven via 

de 

Lanckhorstlaan 

en 

Heemsteedse 

Dreef richting de 

Julianalaan. 

Een stoet van historische legervoer-
tuigen rijdt op zaterdag 19 juni tijdens 
de viering van de Heemsteedse 
veteranendag door het centrum van 
Heemstede. De rondrit start rond 16.30 
uur vanaf het raadhuis en voert veteranen 

uit Heemstede onder andere over de Jan 
van Goyenstraat, Raadhuisstraat en de 
Heemsteedse Dreef. Voorafgaand aan de 
rijtoer staan de legerauto’s uit de 
periode ‘40/’45 vanaf 14.45 uur bij het 
raadhuis, waar ze te bezichtigen zijn.

Veteranendag in Heemstede
De landelijke veteranendag wordt dit jaar 

gevierd op zaterdag 26 juni. Een week 

eerder, op zaterdag 19 juni, wordt deze dag 

in Heemstede gehouden. Zo kunnen 

veteranen in Heemstede desgewenst naar 

beide bijeenkomsten gaan. De veteranen-

dag in Heemstede vindt dit jaar voor de 

tweede keer op zaterdag plaats, zodat 

naast gepensioneerden ook veteranen met 

een baan de dag kunnen bijwonen. De 

Eénrichtings-
verkeer 
Binnenweg vanaf 
dinsdag 22 juni

Zaterdag 19 juni op veteranendag in Heemstede:
Rondrit met historische legervoertuigen

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

gemeente Heemstede biedt de veteranen en 

hun partner vanaf 14.45 uur een feestelijke 

bijeenkomst aan in of voor het raadhuis. 

Hiermee wil de gemeente haar erkenning 

en waardering tonen voor de veteranen die 

in Heemstede wonen. Bij de ontvangst 

worden de gasten feestelijk 

onthaald met muziek van de 

Teisterband. Na de ontvangst 

in het raadhuis volgt een 

rijtoer door Heemstede in 

oude legervoertuigen. 

Keep them rolling
Bij de rijtoer wordt samen-

gewerkt met de organisatie 

‘Keep them rolling’, die zich 

ten doel stelt militaire vaar-, 

voer- en vliegtuigen uit de 

Tweede Wereldoorlog te 

restaureren en te onder-

houden. De afgelopen 

jaren was de rijtoer een 

groot succes; zowel onder 

de veteranen als onder de 

toeschouwers in 

Heemstede. De gemeente 

is dan ook zeer verheugd 

dat Keep them rolling ook 

dit jaar meewerkt aan de 

Heemsteedse veteranen-

dag. 

De route van de stoet van oude militiaire 

auto’s, motoren en vrachtwagens is: 

Raadhuisplein, Raadhuisstraat,  Provinciën-

laan, Kerklaan, Burgemeester van 

Lennepweg, Koediefslaan, Binnenweg, 

Bronsteeweg, Pieter Aertszlaan, Jan van 

Goyenstraat, Pieter de Hooghstraat,  Johan 

Wagenaarlaan, linksaf Heemsteedse 

Dreef, Zandvaartkade, Raadhuisstraat, 

Valkenburgerlaan, Valkenburgerplein, 

Herfstlaan, Vrijheidsdreef, Van Merlenlaan, 

Raadhuisplein.

Start rond 16.30 uur, terugkomst bij 

raadhuis circa 17.15 uur.

Veteranen
Veteranen zijn gewezen militairen die het 

land hebben gediend in oorlogsomstandig-

heden, maar ook bij vredesmissies als 

bijvoorbeeld in Libanon. 

De Heemsteedse veteranen organiseren 

zelf op zaterdag 19 juni, voorafgaand aan 

de ontvangst door de gemeente, een korte 

bijeenkomst op de Algemene Begraafplaats 

aan de Herfstlaan. Hier ligt een gedenk-

steen voor Heemsteedse veteranen die in 

het voormalig Nederlands-Indië zijn 

gesneuveld.

Park Meermond
Park Meermond opent op 25 juni! 
Volgende week leest u hierover 
meer in HeemstedeNieuws
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De gemeente wil begin volgend jaar starten met de herinrichting van de Prinsenlaan 
en de omgeving van de Kees van Lentsingel (Broeder Josephlaan en W. Denijslaan). 
De wegen waarvoor de 30 km/uur-voorzieningen worden voorgesteld zijn aangewezen 
als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Bij dit type wegen hoort een 
maximumsnelheid van 30 km/uur. De tekeningen van de voorlopige ontwerpen van de 
nieuwe inrichting liggen nu ter inzage. U kunt tot 11 augustus 2010 hierover uw 
mening geven.  

Prinsenlaan
Het voorlopig ontwerp Prinsenlaan bestaat uit de volgende onderdelen: 

-  het aanbrengen van ofwel een plateau ofwel twee ronde drempels ter hoogte van de 

straten Kadijk en Floradreef en een inritconstructie in de Prinsessenhof;

- het aanbrengen van een inritconstructie bij de aansluiting met de Glipperweg;

- het aanpassen van de belijning en de parkeervoorzieningen van de Glipperweg;

- het aanplanten van extra bomen langs de Prinsenlaan.

Kees van Lentsingel e.o.
Het voorlopig ontwerp Kees van Lentsingel e.o. omvat de volgende onderdelen: 

- het aanbrengen van 2 kruispuntplateaus in de wijk;

-  het aanbrengen van een inritconstructie bij de aansluiting met de Provincienlaan en de 

Van Merlenlaan. 

De daadwerkelijke herinrichting zal in het begin van 2011 starten.

De beide opties van de ontwerpen voor de Prinsenlaan (plateau of ronde drempels) en het 

ontwerp van de Kees van Lentsingel e.o. zijn op tekening weergegeven. Deze kunt u inzien 

in het raadhuis, Raadhuisplein1 of downloaden vanaf www.heemstede.nl. 

Inloopavond
Op woensdag 30 juni 2010 is er een inloopavond. De inloopavond voor de Prinsenlaan 

wordt gehouden tussen 17.30 tot 19.00 uur in 'De Princehof'. De inloopavond voor de Kees 

van Lentsingel wordt gehouden tussen 19.30 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het raad-

huis. Op deze avond kunt u het plan bekijken, hierbij uitleg krijgen en kunt u reageren. Bij 

een inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin 

van de inloopavond aanwezig bent.

Reageren op het herinrichtingsplan
U kunt op verschillende manieren uw mening geven over de plannen. Dit kan mondeling 

tijdens de inloopavond op 30 juni. U kunt ook schriftelijk reageren. Stuur uw schriftelijke 

reactie voor 11 augustus 2010 naar: Afdeling VOR, Postbus 253, 2100 AJ Heemstede.

Op woensdag 23 juni zal de gemeente Heemstede in samenwerking met de 

politie een schouw houden in de Indische Wijk en Valkenburgerplein en omgeving. Politie en 

gemeente zullen inventariseren of er nog 

knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud 

en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. De 

wijk wordt beoordeeld op de thema’s: Schoon, 

heel en veilig. Dat betekent dat tijdens de 

schouw wordt gelet op de bestrating, straat-

meubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, 

graffiti, speelvoorzieningen en foutparkeren. 

Als u bewoner bent van deze wijk kunt u 

30 km-zones: 
Prinsenlaan en Kees van 
Lentsingel

Wijkschouw Indische Wijk 
en Valkenburgerplein e.o.

Gaat u binnenkort op vakantie naar het 

buitenland? Controleer dan tijdig de 

geldigheidsduur van uw paspoort of 

Nederlandse identiteitskaart. Is deze 

verlopen, dan is dit namelijk ongeldig als 

reisdocument.

U moet het reisdocument persoonlijk aan-

vragen en afhalen bij de gemeente. Vijf 

werkdagen na uw aanvraag kunt u het 

document ophalen. U kunt ook gebruik-

maken van een spoedprocedure. U kunt 

dan in principe het document, als u het 

vóór 14.00 uur hebt aangevraagd, de 

volgende werkdag na 09.30 uur ophalen. 

De extra kosten hiervoor zijn € 41,--.

Op vakantie?
Check tijdig uw reisdocument!

Agenda
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 24 juni a.s. om 16.30 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 24 juni 2010 

2. Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid

3. Benoeming in commissies

4. Vragenuur

5. Kadernota 2010 - bespreekpunt

6. Delegatie projectbesluit reconstructie Herenweg - bespreekpunt

7. Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2009 - bespreekpunt

8. Wijziging tarieventabel bij Legesverordening i.v.m. invoering Wabo - bespreekpunt

9. Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) - bespreekpunt

10.  Benoemen lid van het AB van Paswerk en vertegenwoordiger in de AVA van De 

Meerlanden - bespreekpunt

11. Begroting 2011 Stichting Rijk - bespreekpunt.

13. Projectbesluit bestemmingsplan Centrum (Binnenweg 141C) - hamerpunt

14. Dertiende wijziging bouwverordening gemeente Heemstede - hamerpunt

15.  Vaststelling nota Archeologiebeleid Heemstede: toekomst voor het verleden - hamerpunt

16. Wet investeren in jongeren (WIJ): de verordeningen - hamerpunt

17. Wijziging Verordening incidentele subsidies maatschappelijke stages 2010  - hamerpunt

18. Aanvullende voorziening Verordening fi nanciële en materiële gelijkstelling  - hamerpunt

19. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

20. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 

ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

knelpunten die het algemeen belang van uw buurt aangaan aan ons melden via 

wijkschouw@heemstede.nl. 

Wilt u meer weten over deze wijkschouw dan kunt u contact opnemen met Dick Nieuweboer, 

adviseur openbare orde en veiligheid via telefoonnummer: (023) 548 57 45 of via e-mail 

dnieuweboer@heemstede.nl. 

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

www.heemstede.nl
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Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.130 het wijzigen van de voorgevel - Jozef Israëlsplein 11

2010.131 het uitbreiden van de badkamer - Jozef Israëlsplein 11

2010.132 het plaatsen van een berging - Drieherenlaan 32

2010.133 het uitbreiden van een woonhuis - Jozef Israëlsplein 11

2010.134 het plaatsen van een hek - Fresialaan 2

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2008.298 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 52

Aanvraag sloopvergunning
2010.915 het verwijderen van asbest in de garage - W. Denijslaan 15

2010.916 het verwijderen van asbest in het trafohuis - Glipper Dreef 195 TR

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 17 juni 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 11 juni 2010)
2010.060 het wijzigen van de pui en - Binnenweg 42

 uitbreiden van een winkel

2010.083 het uitbreiden van een woonhuis en - Pieter de Hooghstraat 10

 plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 11 juni 2010)
2010.089 het plaatsen van een dakkapel op - Zandvoortselaan 40

 het voorgeveldakvlak

2010.122 het veranderen van de achtergevel en - Johan Wagenaarlaan 13

 het dak van de bestaande aanbouw

Verleende sloopvergunning (verzonden 7 juni 2010)
2010.915 het verwijderen van asbest in de garage - W. Denijslaan 15

Verleende sloopvergunning (verzonden 11 juni 2010)
2010.914 het verwijderen van asbest - Dr. J.R. Thorbeckelaan 114

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 17 juni 2010 op maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 11 juni 2010) en ontheffing 
bestemmingsplan
2010.061 het plaatsen van een berging - Linge 68

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 8 juni 2010) en ontheffing 
bestemmingsplan
2010.025 het uitbreiden van een garage - Anna Blamanlaan 11

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 11 juni 2010) en ontheffing 
bestemmingsplan
2010.020 het uitbreiden van een woonhuis - Rijnlaan 3

 en aanpassen balkon

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 17 juni 2010 op maandag tot en met donder-

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

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

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 29 juli 2010 worden 

ingediend. Zie kader.

Werk aan de weg   
Brabantlaan, tussen Limburglaan en Zeelandlaan - Tot half juni 2010 

worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Limburglaan en Zeelandlaan de bestrating 

en riolering vervangen. Ook is de Zeelandlaan gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand 

verkeer. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aangegeven.

Aanleg brug Van den Eijndekade - Vanaf maandag 14 juni 2010 kan autoverkeer 

in één richting over de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse 

Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers 

en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

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

de Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. Autoverkeer vanaf 

de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne Ziekenhuis wordt 

omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk kan via één 

rijbaan in de richting van de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de algemene veilig-

heid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor fi etsverkeer 

zijn omleidingsroutes aangegeven. 

-  Vanaf 28 juni tot en met 9 juli is het werkgebied afgesloten in verband met het aanbrengen 

van het asfalt en de wegmarkeringen.

Raadhuisstraat - Tot begin juli 2010 wordt in de Raadhuisstraat de verlichting en het straat-

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

Winkelgebied Binnenweg - Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 

(van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

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

-  Tot ongeveer 22 juni 2010 is het gedeelte vanaf de Hendrik Peeperkornstraat tot de 

Spaarnzichtlaan afgesloten voor autoverkeer (werkfase 8). Voetgangers (met de fi ets aan 

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

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

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

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

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

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

Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid. 

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

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

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

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

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

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

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

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.080 het uitbreiden van een woonhuis - Dinkellaan 39

2010.125 het plaatsen van een erfafscheiding - IJssellaan 20

2010.126 het plaatsen van een erfafscheiding - Binnenweg 166

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 17-06-2010 gedurende 6 weken op maan-

dag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter in-

zage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden 

kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2010.119 het plaatsen van een dakkapel   - Alberdingk Thijmlaan 4

 op het voorgeveldakvlak

Het verzoek ligt vanaf 17-06-2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Starten voorbereidingsprocedure tijdelijke bouwvergunning en 
tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.22 Wro)
2010.120 het plaatsen van een tijdelijke slagerij - tegenover Zandvoortselaan 161

Het verzoek ligt vanaf 17-06-2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Huisnummering (verzonden 11 juni 2010)
Voor 14 woningen op de Matthijs Vermeulenlaan zijn de huisnummers 2 t/m 28 toegekend 

maar in totaal zijn er 15 woningen. Voor 1 woning is het huisnummer Matthijs Vermeulenlaan 

30 toegekend door Burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2010.

Het college van burgemeester en wethouders heeft d.d. 27 april 2010 besloten tot de 

volgende nummering in verband met een splitsing van het pand Zandvoortselaan 161 in 

een winkel en twee woonhuizen.

Winkel op de begane grond: Zandvoortselaan 161

Woning links op de 1e en 2e verdieping: Zandvoortselaan 161A

Woning rechts op de 1e en 2e verdieping: Zandvoortselaan 161B

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Bij besluit van 27 mei 2010 heeft de raad de ta-

rieventabel horende bij de Verordening heffing 

en invordering van leges 2010 gewijzigd vastge-

steld. In de tarieventabel bij de Legesverordening 

is nu een tarief opgenomen voor het uitwerken 

van een audioverslag in een schriftelijke weer-

gave. Verder was in de oude tarieventabel een 

klein aantal tarieven in strijd met de wettelijke 

voorschriften naar boven of naar beneden op 

hele bedragen afgerond. Deze tarieven zijn aan-

gepast. 

De gewijzigde tarieventabel ligt gedurende 12

weken ter inzage op het gemeentehuis.

De verordening is ook digitaal te raadplegen op

www.heemstede.nl onder 'Bestuurlijke Informatie

(RIS)'. 

Bij besluiten van respectievelijk 6 april 2010 

(burgemeester en het college) en 27 mei 2010 

(raad) is de Verordening commissie bezwaar-

schriften vastgesteld. De nieuwe Verordening is 

op 28 mei 2010 in werking getreden. Bij 

besluit van 27 mei 2010 is de Verordening 

commissie bezwaarschriften, vastgesteld op 

28 juni 2001, nr. 75, en gewijzigd bij raads-

besluit van 28 oktober 2004, nr. 61 ingetrokken.

De Verordening commissie bezwaarschriften

ligt gedurende 12 weken ter inzage op het

gemeentehuis. De verordening is ook digitaal

te raadplegen op www.heemstede.nl onder

'Bestuurlijke Informatie (RIS)'. 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van 
bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schrifte-
lijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van 
beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

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

Vervolg bouwplannen

Wijziging tarieventabel Legesverordening

Verordening commissie bezwaarschriften

Evenement

Op 7 juni 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen voor het houden van een concours 

hippique op het trapveldje en het weiland aan de Vrijheidsdreef op 28 en 29 augustus 2010.

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

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

stemming gegeven éénrichtingsverkeer in te stellen op de Vrijheidsdreef vanaf de Van 

Merlenlaan naar de Herfstlaan op bovengenoemde data.

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

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.


