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heemstede - Voor de 5e keer 
wordt in Heemstede de Vetera-
nendag gehouden. Dit jaar is dat 
op 18 juni. Er zijn maar liefst 160 
veteranen van jong tot oud. Ve-
teranen van de meidagen van 
1940 tot veteranen van nu die in 
Afghanistan waren. Tijdens Ve-
teranendag is er muziek tussen 
10.30 – 11.15 uur verzorgd door 
Band of Liberation uit Leiden, op 
de Binnenweg nabij de HEMA.
Daarna is de eerste gang altijd 

naar de gedenksteen op de Al-
gemene Begraafplaats op de 
Herfstlaan, waar de namen op 
staan van de zes Heemsteedse 
jonge mannen, die na de Tweede 
Wereldoorlog zijn gesneuveld. 
De zes zijn allen gesneuveld in 
het voormalig Nederlands Indië.
In een korte maar indrukwek-
kende plechtigheid, zullen zij 
worden herdacht, want ook zij 
waren veteranen.
De Veteranenmiddag gaat dan 

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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Het goede leven
heemstede - Op zondag 19 ju-
ni van 10.00-11.30 uur verzorgt 
de gids van Landschap Noord-
Holland een wandeling over de 
prachtige buitenplaatsen Ley-
duin, Vinkenduin en Woestduin.
Rijke kooplieden hebben in het 
verleden hun sporen nagela-
ten langs de duinen. Ze zochten 
er rust en wilden laten zien hoe 
vermogend ze waren. Gelukkig 
is er van de rijkdom het nodi-
ge bewaard gebleven. Zo kun-
nen we tegenwoordig nog 

steeds genieten van de Cas-
cade, het Tweelinghuis en de 
Belvedère. Er lag ook een ren-
baan waar|gegokt werd tijdens 
de paardenraces. Door de ellen-
de van sommige gokkers werd 
de baan wel ‘de vloek van Ken-
nemerland’ genoemd. Er groei-
en bijzondere bomen en over 
het landschap is veel te vertel-
len. Tijdens de excursie komt de 
geschiedenis van dit prachtige 
gebied tot leven.
Zin om mee te gaan? Aanmel-

den is noodzakelijk en kan via 
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in
De kosten bedragen 6,50 eu-
ro, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1, 2114 BJ Vogelen-
zang. Het ligt 2 km ten zuiden 
van NS station Heemstede/Aer-
denhout, aan de westzijde van 
de Leidsevaart.

Huize Leyduin herinnert aan de rijke geschiedenis van de buitenplaatsen bij Heemstede.

Veteranendag op 18 juni met Poolse bevrijder (94)
zijn vervolg krijgen op het plein 
voor het Raadhuis en ook dit jaar 
is er weer een gastspreekster, 
Staatsecretaris mevr. M. Veld-
huijzen van Zanten-Hyllner wo-
nende in Heemstede.
De Herdenking van de Heem-
steedse gesneuvelden van na de 
Tweede Wereldoorlog op de Alg. 
Begraafplaats en de Veteranen-
middag worden muzikaal opge-
luisterd door het Muziekkorps 
Adect Musica uit Sassenheim in 
gala-uniform. Dit alles met een 
hapje en een drankje, aangebo-
den aan de veteranen, door de 
Gemeente Heemstede en als af-
sluiting een rijtoer door Heem-
stede, via de Raadhuisstraat en 

Binnenweg met de oude leger-
voertuigen van Keep Them Rol-
ling, en daarin de veteranen, 
vooraf gegaan door het Muziek-
korps Adect Musica.
Een dag die de veteranen zelf 
niet snel zullen vergeten en die 
Heemstede toch op een unieke 
wijze op de kaart gaat zetten.
Medewerking van de Heem-
steedse Scouting ieder jaar van-
zelfsprekend en dit jaar is dit de 
groep Graaf Bernadotte, even 
als de onvolprezen bodes van 
de Gemeente Heemstede. En dit 

jaar van de Winkeliersvereniging 
Heemstede. Juist de bijzonder 
goede samenwerking met de ge-
meente, maakt het mogelijk deze 
dag aan de veteranen te geven, 
als dank voor hun inzet en moed 
in dienst van de vrede.
Dit jaar is het tevens 66 jaar ge-
leden dat Nederland onze vrij-
heid terug kreeg, mede dank-
zij de inzet van de veteranen uit 
de Tweede Wereldoorlog, waar-
van een Poolse bevrijder van in-
middels 94 jaar en wonende in 
Heemstede aanwezig zal zijn. 

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Avondvierdaagse 
bijna gereed voor 

55ste editie
heemstede - Nog een kleine 
week, dan sluit de voorinschrij-
ving van de avondvierdaagse. 
Donderdag 16 juni kan men nog 
terecht, daarna slechts nog bij de 
start op dinsdag 21 juni. Aange-
zien de organisatie het 11e lus-
trum viert, gaat dat gepaard met 
een cadeautje voor alle deelne-
mers. Van 21 t/m 24 juni kunnen 
de vele wandelaars weer genie-
ten van de routes die zijn uitgezet 
en de uitdaging van 5, 10 of zelfs 
15 kilometer per avond aan gaan.  
In Heemstede kunt u starten bij 
RCH. Voorinschrijving gemist? 
(kijk op www.avondvierdaagse-
haarlem.nl) dan kunt u nog altijd 
bij de start inschrijven. De kosten 
zijn dan wel iets hoger: 4,50 euro 
in plaats van 4,-- euro. 
Er worden nog oversteekhul-
pen gevraagd. De opleiding tot 
oversteekhulp wordt vrijdag 17 
juni om 20.00 uur gegeven op 
het hoofbureau van de politie in 
Haarlem. Ook indien er in Heem-
stede of Spaarndam gewerkt 
wordt, is de opleiding in Haarlem 
van belang.  Wel is het nodig om 
voortijdig je te melden bij de or-
ganisatie via 023-5363900 of in-
fo@avondvierdaagse-haarlem.nl  



pagina 2 15 juni 2011

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 26 mei t/m 8 juni 2011)
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W.D. de Fost & C.F. Pietersz
K. Schouten & S. Bulters
J.F. Kramer & A.G. de Goeij
R. van der Laarse & J. de Vries
K.R. Bourke & L.M.A. Mole-
naar
P.H. van der Vlugt & P. Klin-
kenberg
M. van  Kruiselbergen & D.D. 
Kreeft
S.H. Mokkenstorm & I.H. Lips

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Winnaars 
puzzel mei

Heemstede – De Mei-puz-
zel in de Heemsteder had als 
oplossing ‘Bloembollenkwe-
ker’. Eigenlijk was er geen 
inzender die dat niet correct 
had. Meestal kan er maar 
één de winnaar zijn, doch 
deze ‘ronde’ kunnen we 
twee puzzelaars blij maken 
met een prijs. De eerste is 
Mimi Tchang, Lombokstraat 
1 in Heemstede. De twee-
de is Ilonca Jansen-Bom-
hof, Prinsenlaan 15 in Heem-
stede. Beide dames winnen 
een funpakket van zanger 
Waylon! Dit pakket met on-
der meer een CD ontvangen 
zij van Mediamixx GmbH in 
Kleve. Gefeliciteerd met de-
ze muzikale prijs!

Glippers genieten op hun Country Fair
Heemstede – De buien ble-
ven op Tweede Pinksterdag bij-
na allemaal droog boven de Glip, 
want de eerste WELCOME op de 
Glip werd gehouden. De buurt 
verkocht in de kramen alle spul-
len van  zolder die ze de laatste 
vijf jaar niet meer in hun handen 
hadden aan de buurt die er de 
eerste vijf jaar de handen aan vol 
heeft. Zo gaat dat met rommel-
markten. De kinderen deden als  
de grote mensen. Ze verkochten  
op hun matje op het Tapuiten-
plein al het speelgoed dat ze vijf 
maanden niet gebruikt  hadden. 
Gezellige drukte voor de kramen 
en zo leer je de buurt nog be-
ter kennen. Initiatiefnemer Mar-
cel van Raaphorst zag zijn opti-
misme beloond met een zonnetje 
dat zich even na vieren toch liet 
zien. Tussen de droge buien door 
zong het Shantykoor” `t Staende 
Tuygh” zijn zeemansliederen en 
het publiek genoot van oude lie-
deren van dure vis en eenzaam-
heid op zee. Gezwierd werd er 
op straathoeken waar de volks-
dansgroep uit Assendelft de ou-
de dansen weer tot leven bracht 
en veel applaus van de omstan-
ders kreeg. Het voetbaltoernooi 
was een confrontatie tussen FC 
Tapuitenplein, Korhoenlaan Uni-
ted en Supermondo vanTony die 
met de beker naar huis mocht. 
Voetbal waarbij iedereen, jon-
gen, meisje mee kon doen als je 
het maar leuk vond. John, Arie, 
Ton en Thomas vormen de JATT-
werk bierbrouwerij, een heus 
thuisbrouwerij die net zes weken 
bier maakt en nu al in de prijzen 
valt. Deze hobby van de broers 
en zwagers van de Glip werden 
tweede in een wedstrijd met hun 
Brederodebier en eerste met hun 
“Glipbier”. Er werd in hun kraam 
flink geproefd, de bierkenners 
van de Glip zijn de eerste klan-
ten. Alleen wetende bierbrou-
wers zelf nog niet wat ze met 
hun succes aan moeten. Door-
gaan  met hun hobby of in het 
echte bierbrouwen stappen. De 
eerste Country Fair op de Glip is 
een succes. Volgend jaar krijgen 
ze er een echt zonnetje bij!
Ton van den Brink
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Marktactie: nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Heemstede – Vorige week 
plaatste de Heemsteder een 
foto die een week daarvoor op 
woensdag Marktdag was ge-
maakt. De dame met het omcir-
kelde hoofd kon zomaar 20 eu-
ro tegemoet zien wanneer zij 
zich meldde op de redactie. En 
dat deed ze! Mevrouw Lies Story 

Peschar was op bezoek in Heem-
stede en wandelde even gezellig 
op de markt. Ze werd door haar 
zuster herkend!

Deze week nieuwe ronde, nieu-
we kansen. Herkent u zich in het 
‘rondje’ op de foto? Dan zijn de 
20 ‘Markt euro’s’ voor u! Graag 

even een mailtje naar onze re-
dactie: redactie@heemsteder.nl 
Bellen mag ook: 023-8200170. 

Dan hoort u hoe u de twee tien-
tjes in ontvangst kunt nemen. 
Ze zijn te besteden op de altijd 
gezellige markt, die… van alle 
markten thuis is!

Nieuwe Casca brochure ziet daglicht

‘Mensen ontmoeten terwijl 
je iets doet dat je leuk vindt’
Heemstede - Het seizoen 
2010/2011 loopt ten einde. 
In de zomervakantie gaat bij 
Casca een aantal activitei-
ten zoals de fietsclubs voor 
senioren, gewoon door. Er is 
een speciaal zomerprogram-
ma met excursies en films. 
Verder is Casca volop bezig 
met het volgende seizoen. In 
het weekend van 16 t/m 19 
juni worden in heel Heemste-
de huis-aan-huis de nieuwe 
cursusbrochures bezorgd. 

Het eerste exemplaar – vers van 
de pers – is op donderdag 9 
juni aangeboden aan wethouder 
Jur Botter door directeur Sjaak 
Struijf. Beiden zijn het er over 
eens dat het bevorderen van 
de sociale samenhang en leef-
baarheid een belangrijke bijdra-
ge levert aan de leefkwaliteit in 
Heemstede. En hoe kan dat nu 
beter dan door mensen te ont-
moeten terwijl je iets doet wat je 
leuk vindt?

Met korting
Wilde u altijd al een cursus vol-
gen, maar was het er nog niet 
van gekomen? 
Of bent u al vaste klant bij één of 
meerdere cursussen? 
Casca heeft nu een leuke actie: 
in tien van de nieuwe cursusbro-
chures die huis-aan-huis wor-
den verspreid, vindt u een stic-
ker die recht geeft op een kor-
te cursus of korting op een lange 
cursus tot een bedrag van 50,- 
euro! Kom met uw brochure naar 
de receptie van de Luifel. Aan-
melden voor cursussen en acti-
viteiten kan vanaf maandag 20 
juni om 9.00 uur.
Casca is de gehele zomervakan-
tie geopend op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur. 

Bladgoudschrijven 
en flamencodans
In het programmaboekje staat 
informatie voor alle leeftijden 
over alle sociaal-culturele acti-
viteiten en kinderopvang. Alles 
wat er te doen is bij Casca aan 
cursussen, clubs, ontmoetings-
mogelijkheden, workshops, kin-
deropvang staan overzichtelijk 
beschreven. 
Er zijn cursussen op het gebied 
van automatisering, vreemde ta-
len, ontmoeting & ontspanning, 
mens & maatschappij, gezond-
heid, inzicht & bewustwording, 
kunstgeschiedenis, beelden-
de vorming en culinaire, literai-
re, sportieve of creatieve cursus-
sen. Maar er zijn ook activiteiten 
voor kinderen, tieners en jon-
geren én kinderopvang én een 
speciaal programma voor senio-
ren vanaf 55+. 
Er is een heel aantal nieuwe cur-
sussen voor verschillende doel-
groepen. Bijvoorbeeld Franse 

cultuurgeschiedenis, Bladgoud-
schrijven, Filmakademie in het 
klein, Wereldreligies, Flamenco-
dans en heerlijke culinaire cur-
sussen zoals Tsjechisch, Osten-
rijks, American Kitchen en Down 
Under Australia.
Nieuw voor tieners: Game De-
sign en ontwikkeling. Tevens 
nieuw, voor senioren: Brein-
sportschool: een uitdaging voor 
de hersenen en Hoe houd ik mijn 
PC werkend?

De cursussen starten vanaf be-
gin september. Data, locatie en 
tijden staan allemaal in de bro-
chure vermeld. Voor informatie 
en aanmeldingen kunt u Casca 
bellen van maandag t/m vrijdag 
van 9 tot 12 uur. Degenen die het 
boekje niet ontvangen hebben of 
buiten de regio wonen, kunnen 
hiervoor terecht bij de receptie 
van Casca, de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, telefoon (023) 
548 38 28-1. En na woensdag 22 
juni liggen ze ook bij de Casca-
locaties het Honk en de Prince-
hof, de bibliotheek en het Raad-
huis van Heemstede.

Informeren en aanmelden kan 
ook via de website:
www.casca.nl

Het eerste exemplaar van de nieu-
we cursusbrochure 2011/2012 
van Casca is voor wethouder Jur 
Botter.

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Een vader

Een vader plant een zaadje 
Beschermt het, bekijkt het ernstig 
Praat er tegen, geen loze woorden 

Een vader lest de dorst van jong gewas 
Begiet het, lacht ontspannen 

De steel is nog buigzaam 

Een vader voedt de plant 
Haalt onkruid weg, bekijkt het zorgelijk 

En hoopt op groei in de richting van de zon 

Een vader aanschouwt de boom 
Inmiddels volwassen en goed van bast 

En hoopt op een krachtige kruin 

Een vader kijkt in de verte naar de hoge kastanje 
Met rijk blad en verwachtingsvolle bloesem 

Trots vervult zijn hart 

Een vader ziet de boom opgenomen in een bos 
Geen omkijken meer nodig 
Een traan valt op een blad

Lisa Worduk

Dichtstorten

Inbreker overlopen 
Heemstede – Op de Glipper-
dreef heeft de politie woensdag 
8 juni om 01.00 uur een 19-ja-
rige man uit Den Haag aange-
houden op verdenking van wo-

ninginbraak. De man was kort 
daarvoor bij een poging in te 
breken bij een woning aan de 
Meer en Boslaan overlopen en 
er snel vandoor gegaan. De man 
is overgebracht naar het bureau 
in verband met onderzoek.
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Aquapalace, naam van aquarium 
Aquarant in Sportplaza
Heemstede - Verzin een leuke,  
passende naam voor ons aqua-
rium en je krijgt een aquarium. 
Als je dan ook nog een kleur-
plaat mooi inkleurt, ben je hele-
maal toppie. Het aquarium van 
1,20 meter met 240 liter water 
staat rechts bij de bar en is de 
favoriete plek van kinderen. Ein-
deloos kunnen ze gebukt of zit-
tend voor dat glas kijken naar de 
goudvissen ofwel blupvinnetjes 
of de dinosaurus die zwaar ade-
mend onderwater,  de luchbel-
len uit zijn bek naar boven laat 
zweven. Adembenemend! Een-
entwintig kinderen gingen de-
ze uitdaging van het zwembad 
aan. Zij zaten bijna allemaal in 
het vernieuwde Sportplaza in het 

restaurant “Aquarant” woens-
dagmiddag met spanning te 
wachten op de uitslag. Wie had 
die kleurplaat het  mooiste inge-
kleurd? Zweminstructrice Mari-
anne was door manager Marcel 
de Roo gevraagd om de prijsuit-
reiking te doen, Marianne nam 
alle tijd voor elk kind dat een 
plaat had gekleurd. De ene had 
een mooi effen rood lijf, de an-
der gespikkeld, een derde bijna 
lichtgevend en er was er een bij 
die glitterde net als de Toppers. 
Iedereen kreeg een prijsje van 
Marianne, Joshua van der Werff 
kreeg de hoofdprijs, een aqua-
rium, aangeboden door Frans 
Heems van Dierenspeciaalzaak 
Heems Sinds 1822 aan de Ka-

naalweg 7. Het aquarium mocht 
gelijk mee naar huis, de goud-
vissen gaan ze later uitzoeken 
in de Dierenwinkel Heems. Na 
de prijsuitdeling trakteerde Ma-
rianne de kinderen nog en kon 
Christa van het restaurant Aqua-
rant aan de ouders koffie of thee 
schenken met haar overheerlij-
ke gevulde koeken. Wist u trou-
wens dat Aquarant een heel uit-
gebreide menukaart heeft?  En 
een Broodje van de Week, met 
daarnaast veel keus uit brood-
jes. Gewoon eens binnenlopen 
en kijken hoe mooi het zwem-
bad geworden is. Met de moder-
ne mogelijkheden van een echt 
Sportplaza. 
Ton van den Brink

Nieuw bij
Praktijk Deen: Yoga

Heemstede - Praktijk Deen is 
een modern paramedisch cen-
trum voor fysiotherapie, manu-
eel therapie en revalidatie. De 
praktijk wil een belangrijke rol 
spelen in het gezond worden 
en het gezond blijven van men-
sen. De Praktijk is gevestigd in 
het Spaarne ziekenhuis Heem-
stede en in de Meijerslaan in 
Heemstede.
Om gezond te blijven kent 
Praktijk Deen diverse diensten. 
Naast  de o.a. de medische fit-
ness groepen, start  Praktijk 
Deen nu met lessen Yoga.
Vijnana Yoga stamt uit de eeu-
wen oude klassieke yoga.  
Vijnana betekent “knowledge” 
in Sanskriet.  Door de yoga te 
oefenen  word je lichaamsbe-
wustzijn vergroot.
Vijnana Yoga is een dymani-
sche vorm van yoga, elk les 
begint met  ademhalings oe-
feningen, daarna ga je fysiek 
aan het werk met verschillen-
de houdingen en oefeningen 
en  eindigt de les met een ont-
spanningsoefening.
Deze vorm van Yoga, is voor ie-
dereen geschikt en kan op je 
eigen nivo uitgevoerd worden.
Het beoefenen van Yoga kan 
je veel opleveren: Onder ande-
re: soepele en sterkere spieren, 
vermindering van rug en nek-

klachten. Verminderen van RSI 
klachten, verminderen hyper-
ventilatie of andere stress ver-
schijnselen. Je kunt je energie 
nivo verhogen of verlagen en je 
kunt je stress weerstand ver-
hogen.
De yoga docenten  hebben een 
drie jarige Vijnana Yoga Tea-
cher Training  achter de rug 
en geven sinds jaren lessen op 
verschillende locaties, waaron-
der het Vu Medisch centrum  
en aan alle leeftijden.
De Yoga docenten vinden het 
een uitdaging om samen te 
werken met de therapeuten 
van Praktijk Deen. Yoga lessen 
maken het aanbod bij Praktijk 
Deen nog completer. 
Er start een nieuwe groep op 
vrijdag  01-07-2011 van 09.00 
uur tot 10.00 uur. De lessen 
vinden plaats in Praktijk Deen, 
lokatie Spaarne Ziekenhuis 
Heemstede. Je hebt tijdens de 
les een vrij uitzicht over de ri-
vier het Spaarne! Meld je aan 
voor een gratis proefles!
Combinaties met medische fit-
ness lessen zijn ook mogelijk.
Aanmelden: Praktijk Deen, 
Lokatie Spaarne Ziekenhuis 
Heemstede, Handellaan 2a, 
Heemstede, tel. 023-5285677.
Info@praktijkdeen.nl
www.praktijkdeen.nl

Discriminatie Kennemerland 
in de pas met landelijke beeld
Heemstede - Iedereen heeft het 
zijn of haar omgeving wel eens 
meegemaakt vervelende opmer-
kingen over een gebrek van ie-
mand anders of opmerking over 
geloofsovertuiging. Om mensen 
die zich hierdoor voelen aange-
sproken, zijn er bureaus voor dis-
criminatie zaken. Ons land kent 
15 van dergelijke bureaus waar-
onder één in Kennemerland.
Men hoort er weinig over maar 
toch doen ruim 5.300 mensen 
per jaar aangifte of een melding 
omdat hij of zij vindt op de een 
of andere wijze te zijn gediscri-
mineerd. In Kennemerland gaat 
het in 2010 om 205 personen. 
Dat is minder dan het top jaar 
2008 waar men 303 meldingen 
ontving. Dit komt neer op iede-
re werkdag één melding van ie-

mand in onze regio die zich ge-
discrimineerd voelt, omdat er op-
merkingen zijn gemaakt over het 
geloof, het ras, levensovertuiging, 
leeftijdsdiscriminatie, seksuele 
geaardheid of een handicap.
De discriminatie naar ras levert 
veruit de grootste groep klagers 
op gevolgd door discriminatie 
naar leeftijd. De bureaus consta-
teerden dat er een lichte afname 
zichtbaar is en denken dat dit 
komt naar aanleiding van lande-
lijke campagnes vanuit de Rijks-
overheid.
Er blijken andere eisen te wor-
den gesteld als mensen niet de 
Nederlandse nationaliteit heb-
ben en een mobile telefoon-
abonnement willen aanschaf-
fen. Mensen met een tijdelijk of 
aangepast arbeidscontract wor-

den nog wel eens anders behan-
deld dan mensen met een full-
time dienstverband.
De werving en selectie van me-
dewerkers leidt regelmatig tot 
klachten van personen die zich 
benadeeld voelen of geen eerlij-
ke kans denken te krijgen. Daar-
bij staan bijvoorbeeld vrouwen 
die een hoofddoek dragen va-
ker op achterstand en geeft de 
werkgever aan dat deze dames 
onvoldoende representatief zijn. 
Een bouwbedrijf weigerde, van-
uit de geloofsovertuiging van de 
eigenaar, een woonhuis van een 
homo paar te verbouwen. Door 
de rechter werd de aannemer 
uiteindelijk veroordeeld tot 1500 
euro boete. 
Slechts 4% van alle klagers 
stoort zich aan de uitlatingen 

van politici en schrijvers van co-
lumns. Opmerkelijk weinig als 
je dagelijks de politici onderling 
hoort klagen over de uitlatingen 
van een ander.
Van alle klagers is het overgro-
te deel Nederlander, de mensen 
met een andere nationaliteit blij-
ven daarbij ver achter dus het 
beeld dat allochtonen Nederlan-
ders zich vaker onheus bejegend 
voelen is dus niet zo. In Kenne-
merland deden 41 autochtonen 
aangifte tegenover 83 allochto-
nen ten aanzien van discrimina-
tie wegens ras. 
Ook Europa gaat zich steeds 
meer bemoeien met de wet en 
regelgeving op het gebied van 
discriminatie. Zelfs op het punt 
van de financiele dienstverlening 
en verzekeringen blijkt discrimi-

natie te bestaan zoals het uitslui-
ten van mensen. Mocht het ooit 
zover komen dat Europa vaststelt 
wat wel en niet onder discrimi-
natie bestaat moet Nederland 
dat binnen twee jaar omzetten in 
wetgeving.
Eric van Westerloo

Bromfietser onderuit
Regio - Op het Houtwijkerveld 
in Hoofddorp werd vrijdag 10 ju-
ni omstreeks 05.30 uur door een 
oplettende burger een gewon-
de bromfietser aangetroffen. 
De 48-jarige Bennebroeker was 
door nog onbekende oorzaak 
ten val gekomen. De man is met 
onbekende verwondingen over-
gebracht naar een ziekenhuis.
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Vanaf half september ieder weekend voorstellingen!

Topproducties voor elk wat wils 
in Crown Theater Aalsmeer
Regio - Met de kinderen naar de 
voorstelling Klein duimpje met 
Geert Hoes, naar een concert 
van De Kast, Slagerij van Kam-
pen of Laura Fygi, naar een the-
ateravond met Rick Engelkens 
en vrienden, de toneelvoorstel-
ling met Bram van der Vlugt of 
naar de goochelshow van Hans 
Kazan, het kan vanaf september 
allemaal binnen de grenzen van 
deze gemeente, in Crown Thea-
ter Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade. Wie denkt dat het voor-
malige studiocomplex hier leeg 
staat en buiten gebruik is, heeft 
het mis, goed mis. Het bruist in 
de Crown Studio’s met regelma-
tig filmopnames en liveshows en 
vanaf september kan eenieder-
komen genieten van theater met 
muziek-, toneel- en cabaretvoor-
stellingen.
Eind vorig jaar bracht René Mar-
tijn samen met OVA-leden een 
bezoek aan het Crown complex. 
De mooie ruimten, veelal nog ge-
heel ingericht, en de moderne, 
grote theaterzaal brachten hem 
op ideeën: Waarom de theater-
zaal met totaal 876 stoelen niet 
benutten? De politicus en inwo-
ner ging in gesprek met Huijbert 
Kralt van vastgoedmaatschappij 
De Raadt en kreeg medewerking.
Er werd een stichting opgericht 
met René Martijn als voorzitter 
en Huijbert Kralt, Ruud Renting 
en Wijnand Mol als bestuursle-
den. Het team ging aan de slag, 
ging in gesprek met zo’n vijftien 
impresario’s en heeft nu, twee 
maanden later, een compleet en 
gevarieerd programma met mu-
ziek, theater, cabaret en toneel, 
voor elk wat wils.

Aalsmeer op landelijke kaart
“Allemaal topproducties die ook 
in Carré en het de La Mar the-
ater komen”, vertelt René met 
een trotse blik. “We hebben on-
gelooflijk veel moeten regelen, 
maar het is gelukt.
We bieden een brede mix van 
allerlei programma’s. Ik ben er 
best trots op dat we dat alle-
maal hebben kunnen boeken. 
In het najaar vinden namelijk al-
tijd de boekingen van de thea-
ters plaats, in maart kwamen wij. 
We hebben met de bureaus veel 
moeten passen en meten, schui-
ven in de agenda’s, soms zelfs 
toestemming van Carré moe-
ten vragen, maar vanaf septem-

ber staat Aalsmeer zeker als lan-
delijk theater op de kaart.” En 
Crown Theater Aalsmeer gaat 
nog meer bieden dan alleen 
voorstellingen.
“We bieden een hele avond en-
tertainment”, legt René uit. “Bij 
ons kom je binnen, hangt je jas 
op en bent uit. Naar een voor-
stelling, in de pauzes een drank-
je drinken in de Pianobar, het 
Grand Café of De Club, die al-
le drie als foyers dienen, en na 
afloop bijvoorbeeld nog heerlijk 
naborrelen in 7 Street, waar ze-
ven cafés in verschillende stij-
len geopend zullen zijn. Vooraf 
dineren behoort ook tot de mo-
gelijkheid. Boven wordt een res-
taurant met acht wereldkeukens, 
Japans, Grieks en noem maar 
op, ingericht. In september gaat 
verder ook discotheek Club Li-
berty open en de bedoeling is 
dat een casino geopend wordt, 
maar hiervoor moet de gemeen-
te nog toestemming geven.”

Cafés, restaurant, discotheek
René gaat verder: “Nog even 
voor de duidelijkheid. Het res-
taurant met totaal 800 zitplaat-
sen, de cafés met eveneens op-
tredens van bijvoorbeeld stand-
up comedians en de discotheek 
worden vrij toegankelijk, zijn 
vanaf begin september dus ook 
open voor niet theaterbezoe-
kers.”
Het restaurant, de cafés en de 
discotheek worden door ver-
schillende ondernemers geëx-
ploiteerd. Alleen voor het theater 
is een stichting opgericht. Van 
september tot en met mei biedt 
Crown Theater Aalsmeer iedere 
vrijdag- en zaterdagavond voor-
stellingen en in vakanties op 
woensdag- of zondagmiddag fa-
milie- en kindershows. De prij-
zen van de tickets zullen niet to-
renhoog worden, zijn vergelijk-
baar met de prijzen van andere, 
grote theaters. “Van zeg 17,50 tot 
ongeveer 37,50 euro. Ligt er aan, 
wie en wat komt. We zijn een 
stichting, we hoeven geen winst 
te maken, natuurlijk moeten wel 
de kosten er uit”, vervolgt de ini-
tiatiefnemer.
Op 17 september is de officië-

le opening van Crown Theater 
Aalsmeer en een week later start 
het programma. Als eerste op 
vrijdag 23 september House of 
Cash met veel muziek van John-
ny Cash en zaterdag 24 septem-
ber de toneel- en cabaretvoor-
stelling Oeloek.
“We hebben echt geweldige pro-
ducties. Sommige zijn maar in 
acht theaters in Nederland te 
bezoeken. Uit Engeland bijvoor-
beeld de British Pop Invation en 
een Tribute aan Eric Clapton, 
slechts een maand in Nederland.
Bij ons op 28 oktober. Verder 
het sintprogramma met Jochem 
van Gelder, Seth Gaaikema, het 
Groot Niet te Vermijden, pianist 
Wibi Soerjadi, de toneelvoorstel-
lingen De koningin van Parima-
ribo, Mama Tandoori en Oor-
logswinter, muziek van Ellen ten 
Damme, Rita Reys, Belle Pérez 
uit België, de Edwin Eversband, 
cabaretier Vincent Bijloo, met 
kerst een concert van de Wolga 
Kozakken en heel bijzonder: Cir-
que on Ice in de eerste week van 
januari. Een circusvoorstelling op 
een ijsvloer.
Dat wordt echt geweldig.” Van-
af heden komt het comple-
te programma op de website 
www.crowntheateraalsmeer.nl te 
staan en kunnen boekingen ge-
daan worden. Ook is een thea-
terboekje in de maak. Het pu-
bliek zal uit heel Nederland ko-
men, weet René, maar over par-
keeroverlast maakt hij zich geen 
zorgen. “De bezoekers arrive-
ren via de Van Cleeffkade en rij-
den de parkeergarage in. Hier 
kunnen 750 auto’s in. Echt, ge-
loof me: Het Crown Theater gaat 
Aalsmeer zeker (weer) op de 
landelijke kaart zetten.”

Vrijwilligers gezocht
Tot slot een oproep: Het be-
stuur van de theaterstichting is 
op zoek naar sponsors, denkt 
aan het oprichten van een stich-
ting Vrienden van en is, ook heel 
belangrijk, op zoek naar vrijwilli-
gers. Er zijn diverse baantjes be-
schikbaar. Voor meer informatie 
kan gebeld worden naar René 
Martijn via 0297-753680.
Jacqueline Kristelijn

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN Ben-
nebroek, Binnenweg 67 Benne-
broek: zondag 19 juni 10 uur ds. 
J. v. Popering uit Aalsmeer.

Meer dan 30 concerten…!
Koorbiënnale Haarlem 
tussen 24 j uni en 3 j uli
Regio - De zesde editie van de 
Internationale Koorbiënnale in 
Haarlem vindt plaats van 24 ju-
ni t/m 3 juli. Tal van informatie 
is te lezen op de nieuwe websi-
te www.koorbiennale.nl.
Er zijn meer dan dertig con-
certen in Haarlem in kerken, 
op pleinen in de openlucht en 
in de Philharmonie. Er zijn ook 
workshops, masterclasses op 
hoog niveau voor goede ama-
teurzangers en vocale ensem-
bles. De masterclasses zijn 
volgeboekt, maar voor diver-
se workshops zijn nog plaat-
sen beschikbaar. De Koorbi-
ennale telt wereldpremières 
van Ēriks Ešenvalds en Vanes-
sa Lann, en ook bij de Kinder-
karavaan waarvoor Nederland-
se componisten nieuw materi-
aal schreven. 
In de Eric Ericson Masterclass 
met deelnemers uit Honga-
rije, Spanje, Duitsland en Bel-
gië, krijgen getalenteerde jon-
ge koordirigenten een unieke 
kans om te werken met en te 
leren professionele vocale en-
sembles: Nederlands Kamer-
koor en Groot Omroepkoor. 
De kaartverkoop voor de be-
taalde concerten (zowel voor 
Philharmonie als Grote of St. 
Bavokerk en Waalse Kerk) gaat 
via de kassa van de Philhar-
monie. Veel concerten van de 
Koorbiënnale zijn gratis. Op de 
website staat bij elk concert of 
het gratis of betaald is. Online 
is de snelste manier om kaar-
ten te kopen.
 

Hoogtepunten
Vr 24-6 Grote of St Bavo kerk 
- Nederlands Kamerkoor & 
Asko|Schönberg Ensemble 
De Koorbiënnale brengt twee 
Nederlandse grootheden sa-
men. Het Nederlands Kamer-
koor en Asko|Schönberg voe-
ren twee klassiekers van de 
twintigste-eeuwse muziek uit: 
Morton Feldmans Rothko Cha-
pel uit 1971 en Jetzt immer 
schnee van Sofia Goebaidoeli-
na uit 1993.
Za 25-6 Grote of St Bavo kerk 
- The Sixteen 
Het vermaarde Britse kamer-
koor zingt veel werk van Tho-
mas Tallis waaronder diens 
magnum opus Spem in alium, 
een veertig stemmig motet – in 
samenwerking met het Koorbi-
ennale festivalkoor.
Vr 1-7 Lets Radiokoor -A Sum-
mer Cloud’s Awakening 
Uniek wordt de uitvoering van 
Jonathan Harvey’s meester-
werk A Summer Cloud’s Awa-
kening uit 2001 in de St. Bavo. 
Het wereldvermaarde kamer-
koor uit Letland zal optimaal 
tot zijn recht komen in de sce-
nische aanpak met  dans en 
beweging en een uitgekiend 
lichtplan van Uri Rapaport.
Za 2-7 Philharmonie- Groot 
Omroepkoor & het Lets Radio-
koor – O Whispering Suns
Nieuwe compositie van Vanes-
sa Lann. Voor groot koor, ka-
merkoor, viool en cymbalon, 
geschreven in opdracht van 
het Groot Omroepkoor. 

Mini Mario Kart toernooi en 
workshop GameMaker4You!
Heemstede - Jongeren van 10 
t/m 14 jaar kunnen aan de slag 
in de Bibliotheek Heemstede. 
Dat kan op woensdag 29 juni, 
van 13.30 – 15.00 uur wanneer 
je in Bibliotheek Heemstede, Ju-
lianaplein 1 te Heemstede je ei-
gen game maakt. 
Met hulp van een mediacoach ga 
je in tweetallen aan de slag ach-
ter de pc. Je leert hoe je een be-
staande game kunt aanpassen. 
Daarna maak je aan de hand van 

te downloaden software en het 
boek GameMaker4You zelf een 
proefgame. Met de informatie uit 
de workshop kun je thuis verder 
gaan. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

De toegang is gratis. Er is plaats 
voor een beperkt aantal deelne-
mers, dus meld je van tevoren 
aan via 023 – 5115300.

Buitenboel vrij williger worden?
Heemstede - Ben jij te oud 
om als deelnemer mee te doen 
aan de Buitenboel?!
Doe dan mee als vrijwilliger! 

De vrijwilligersgroep bestaat 
uit mensen van 14 t/m 75 jaar 
dus er is zeker nog plek voor 
jou! Wil je graag een groep be-

geleiden? Of heb jij meer met 
de organisatie eromheen zo-
als de keuken of het klaarzet-
ten van alle activiteiten?

Bel dan met Casca: 023-548 38 
28-1 of Margo Pouw: 023-548 
38 48, of mail naar:
mpouw@casca.nl.
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Zaterdag 18 juni Open Huizen Route

Huizen kijken loont

ERA-makelaar naam licht toe: 
“Veel mensen denken dat er he-
lemaal niets meer kan door de 
strengere regelgeving vanuit de 
overheid. Daardoor gaan ze zelfs 
niet eens meer kijken. Wij mer-
ken echter dat net zo veel men-
sen een huis willen kopen als 
voorheen. Alleen reageren men-
sen heel sterk op alles wat er nu 
in de media komt over de hui-
zenmarkt. Ik vind dat jammer, 
want iedere situatie is uniek. 
Die berichten schetsen een al-
gemene voorspelling gebaseerd 
op grote getallen. Laat precies 
uitrekenen wat die regelgeving 
voor jou betekent.
Op zaterdag 18 juni organise-
ren wij samen met alle ERA-ma-
kelaars in Nederland weer een 
Open Huizen Route. Ik zou alle 
consumenten die een huis zoe-

ken willen oproepen om juist nu 
te komen kijken. Kijk naar wat 
je je kunt veroorloven en ga niet 
net daarboven kijken. Een aan-
tal mensen al zijn wensen moe-
ten ombuigen naar zijn beste-
dingsplaatje. Huis in de stad te 
duur? Misschien zijn de hui-
zen in een buitenwijk of in een 
dorp net buiten de stad beter 
betaalbaar. Die huizen zouden 
voorheen niet in de zoekcrite-
ria zijn opgenomen, maar zijn nu 
toch de moeite van het bekijken 
waard. Hoe meer huizen je ziet, 
des te beter je erachter komt wat 
je eigenlijk zoekt. Hoeveel ruimte 
heb je echt nodig? Kijk eens kri-
tisch naar je wensenlijstje. Zoek 
eens niet in die hippe wijk, waar 
iedereen wil wonen. Misschien 
is een andere wijk, waar nu nog 
niet iedereen wil wonen, over 

Heemstede - “Een huis kopen kan wel, alleen misschien niet 
dat ene huis, maar wel een ander. De regels voor financierin-
gen zijn aangescherpt, dat klopt. Veel huizenprijzen dalen ook 
nog steeds licht. Denk niet dat het allemaal niet kan. Wees 
verstandig en ga eens langs een hypotheekadviseur voor een 
berekening. Weet tot hoever je kunt gaan en kijk dan wat er 
mogelijk is.” Een nuchtere raad van een deskundige. Als ie-
mand ziet wat er in de huizenmarkt gebeurt is het de make-
laar wel.

vijf jaar wel helemaal het einde. 
Koop ook geen huis om te spe-
culeren, zoals voorheen nog wel 
gebeurde. Je koopt nu geen huis 
om er over twee of drie jaar bij 
een snelle verkoop veel winst op 
te gaan maken. Je koopt nu een 
huis om in te wonen. Wees rea-
listisch.”
De Open Huizen Route is voor 
veel mensen een eerste stap op 
weg naar een ander huis. Het 
grote voordeel is dat je zonder 
afspraak kunt aanbellen, even 
snel kunt rondkijken en heel veel 
huizen op een dag kunt zien. De 
huizen die meedoen zijn duide-
lijk herkenbaar. De Open Huizen 
Route duurt van 11.00 tot 15.00 
uur.
Kijk voor deelnemers op www.
era.nl.”
ERA-makelaars organiseren een 
aantal keren per jaar een lande-
lijke Open Huizen Route. Er zijn 
in Nederland en België 225 ERA-
makelaars, maar in totaal zijn er 
2600 ERA-makelaars in bijna 50 
landen.
U vindt Van den Putten ERA Ma-
kelaars aan de Bronsteeweg 45 
te Heemstede, telefoonnummer: 
023 - 5285412.

’t Stokpaardje stopt

Twintig jaar runde Hanneke 
Beukenkamp een Inn met zes 
kamers in een klein plaatsje in 
de staat Vermont. Met een op-
groeiend gezin leefde ze met 
veel plezier op het schilder-
achtige platteland van New En-
gland.  Ook toen hield ze zich 
bezig met de handel in antiek. 
Ze verdeelde een winkeltje in 
zessen en verkocht er met nog 
vijf vriendinnen antieke spulle-
tjes. Bij terugkeer in Nederland 
gebruikte zij hetzelfde concept 
voor ’t Stokpaardje. “Ieder-
een had hier haar eigen hoekje 
met eigen spulletjes, een soort 
winkels-in-winkelsysteem. We 
hoefden zo maar een dag in de 
week in de zaak te staan en op 
zaterdag waren we hier beurte-
lings te vinden. Natuurlijk ver-
kochten we ook elkaars handel 
en dat werd keurig bijgehou-
den en verrekend.” De dames 
exploitanten hadden hun eigen 
voorkeur en inbreng in antiek 
en curiosa. “Ik sjouwde als een 
muilezel met koffers en tassen 
vol met kristal en zilver tussen 
Nederland en Amerika, waar 
mijn dochter nog steeds woont. 
Niet alles kwam ongeschonden 
over. Soms lag het glas bij aan-
komst in gruzelementen.”
Nu er nog drie vriendinnen 
over zijn, heeft ze besloten er 
een punt achter te zetten. Een 
beslissing die door veel men-
sen wordt betreurd. “Iedereen 
roept ineens: wat jammer nou, 
het is zo’n gezellig winkeltje. Dit 

soort nostalgische zaakjes met 
antiek en brocante verdwijnen 
langzaam uit het winkelgebied. 
En zo is het. De klanten komen 
hier vaak voor speciale cadeau-
tjes. Zo was hier van de week 
een dame die voor haar pas af-
gestudeerde zoon een mooie 
set zilveren kandelaars kocht. 
Oma was ook meegekomen 
en die kocht meteen een ander 
leuk cadeautje voor haar klein-
zoon. Ze liet er een tekst in gra-
veren. Dat zijn uiteraard unie-
ke geschenken om altijd te be-
waren.”
Maar voor Hanneke Beuken-
kamp is het mooi geweest. Op 
1 augustus moet alles leegge-
haald zijn bij ’t Stokpaardje. Om 
plaats te maken voor een…..
modezaak. Tot die tijd gaan sie-
raden, schilderijen, zilveren be-
stek en meubels  met 50% kor-
ting van de hand.
Wat gaat Hanneke Beuken-
kamp straks missen? “Nou, 
ik denk dat ze mij gaan mis-
sen, hoor”, zegt ze resoluut. 
“Natuurlijk raak ik het gezel-
lige contact met vaste klan-
ten, vrienden en kennissen die 
hier regelmatig binnenvielen 
kwijt. Zoals de bevriende he-
ren die iedere woensdagoch-
tend met een doos met moor-
koppen voor de deur staan. Ze 
zitten hier voor de gezelligheid, 
terwijl ik mijn handel sta te ver-
kopen.Die moeten nu een an-
dere ‘kroeg’ zoeken.”
Mirjam Goossens

Heemstede –  Ze erfde het virus van haar moeder. Hanne-
ke Beukenkamp (74) ging al vroeg mee met haar naar an-
tiekveilingen. Het was ook haar moeder die 35 jaar geleden 
een antiekzaak opende aan de Zandvoortselaan 8 in Heem-
stede. Na een verblijf in Amerika nam ze ’t Stokpaardje van 
haar moeder over. Maar nu stopt de charmante eigenares-
se ermee. De leegverkoop is begonnen. “Alles voor de helft 
is een buitenkansje dat veel mensen aangrijpen”, glimlacht 
ze. “Het maakt ze een beetje hebberig.”

Luilak bij Ree met ontbijt en korting
Heemstede - Het waren geen luilakken die 
even na zevenen al in pyjama binnenliepen bij 
Verfhandel Ree aan de Binnenweg voor een 
luilakontbijt en een fikse korting.  In kleuri-
ge pyjama’s werd er tussen het eerste kopje 
koffie  en het verse eitje, nieuw behang uit-
gezocht.  Met een croissantje achter zijn kie-
zen verdween het ochtendhumeur van de me-
neer die nog niet helemaal uitgeslapen was, 

maar wel met liters muurverf met twintig pro-
cent korting  moest thuiskomen. Een jong stel 
discussieerde  uitgeslapen over een nieuwe 
kleur verf voor de voordeur. Eigenaar  Jasper 
de Zwart liep in zijn blauwe pyjama, hij krijgt 
met Sinterklaas nu  echt een ander kleurtje, hij 
hield het bij een wit bolletje met stroop, een 
luilakbol!
Ton van den Brink

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede - Zondag 19 juni: Pinksterkerk: 10.00 u. ds. C. Meijer 
met Kinderkring en crèche; Kennemerduin: geen dienst; Oude kerk: 
geen dienst.



pagina 12 15 juni 2011

Podium Oude Slot-Oude Kerk presentatie 

Voorproeven van toneel,
cabaret, muziek en veel meer…
Heemstede – Sinds augus-
tus vorig jaar is de program-
mering en organisatie van het 
Podium Oude Slot/Oude Kerk 
ondergebracht in de Stichting 
Podiumprogrammering Heem-
stede. De Stichting is ook ver-
antwoordelijk voor de program-
mering en organisatie in het 
Theater de Luifel,  maar beiden 
blijven zich onderscheiden met 
een eigen identiteit. Aldus Hans 
Levelt bij de open dag van het 
Podium Oude Slot, waarin het 
programma 2011-2012 gepre-
senteerd werd. Levelt keek te-
rug op een mooi seizoen met 
een nieuw bezoekersaantal 
van 4000. Nog niet eerder ver-
toont! Het gaat dus goed met de 
podia in Heemstede, dat is bijna 
een unicum in cultuurland Ne-
derland. De gemeenteraad heeft 
de subsidie voor de komende 
jaren gewaarborgd voor The-
ater de Luifel en Oude Slot, de 
Vrienden van de Luifel en Vrien-
den van het Oude Slot hebben 
vrijwilligers die heel veel moge-

lijk maken als de schakel tus-
sen het publiek en het theater. 
Met een glimlach van links naar 
rechts vertelde Hans Levelt dat 
in de voorverkoop al één voor-
stelling uitverkocht is op één 
kaartje na en die wordt bij op-
bod verkocht! Hij verwacht een 
prachtig seizoen waar program-
mamaakster Iris Haeck over ver-
telt.

Seizoen 2011-2012
Kunst is een toegevoegde waar-
de van het leven. Voor jong en 
oud. Iris Haeck verstaat de kunst 
om een breed scala van toneel, 
cabaret, literatuur en muziek in 
Heemstede voor het voetlicht 
te brengen. Met grote namen, 

met jonge namen, want zij is er 
laaiend enthousiast dat zij de 
drie eerste prijswinnaars “Lau-
reaten van het Liszt Concours 
2011” heeft kunnen binnenha-
len. Die Jonge Drie van Liszt zijn: 
Oleksandr Poliykov piano, Olga 
Kozlova piano en Masataka Goto 
piano. Twee jaar geleden hoorde 
ze de twee zangeressen van we-
reldformaat, Claron Mc Fadden 

en Roberta Alexander, de onver-
getelijke songs of Leonard Bern-
stein zingen. Componist van be-
kende songs uit zijn musicals en 
theaterstuk West Side Story. Als 
ik die nou eens kon boeken! 17 
december in de Oude Kerk. Die 
Zauberflöte, hoe is het moge-
lijk en geen tovenarij: op de elf-
de van de elfde met de kunst-
bus naar de Goudse Schouw-
burg. Namen als Bernlef die ge-
interviewd wordt door de Heem-
stedenaar Flip Hammann, ko-
men voorbij. Carel Kraayenhof, 
de Heemsteedse Mariana Izman, 
de meeslepende chansons van 
de drie zangeressen Zazi en En-
rico Pace die met Liza Ferscht-
man Beethoven en Ravel gaan 
vertolken.

Vooruitblik
Als voor proefje speelden Ar-
thur Rusanovsky, viool, en Mir-
sa Adami het vioolconcert van 
Max Bruch. Met een uitleg van 
Arthur over zowel de componist 
als over zijn eerste prijs bij het 
Prinses Christina Concours. Jas-
per van Kuijk gaf een voorproef-
je van wat je van een groot ca-
barettalent van dit  moment mag 
verwachten. Een pleidooi tegen 
de versimpeling en leukheids-
cultuur en een andere kijk op TV. 
Vrienden van Podium Oude Slot  
Vriend wordt je al voor 12 euro 
per jaar, maar niet alleen voor de 
korting op kaartjes, je kan/mag 
ook meedenken over de pro-
grammering, maakt aantrekkelij-
ke voorstellingen mogelijk, krijgt 
een gratis voorstelling speci-
aal voor de Vrienden en kan vrij-
williger worden, waarbij u de or-
ganisatie ondersteunt als gast-
vrouw- en heer. U krijgt het jaar-
programma en de tweemaande-
lijkse informatiefolder. Kijk op de 
website: www.podiumoudeslot.
nl/vrienden, tel 06-13133626. 
Of stuur een kaartje met naam 
en adres naar : Huizingalaan 35 
2105 SH Heemstede. Goed voor 
u, goed voor de cultuur in Heem-
stede.
Ton van den Brink 

Jasper van Kuijk.

Hans Levelt op zijn podium.

Arthur Rusanovsky en Mirsa Adami.

Jazzdans De Pauwehof
Heemstede – Voor iedereen die 
tijdens de vakantie een middag 
lekker bezig wil zijn maar ook als 
u een proefles Jazz-dance wilt, 
bent u van harte welkom op 20 
juni in de Princenhof. 
Lekker dansen of verschillen-
de soorten muziek; werken aan 
techniek, souplesse en hou-
ding; tijd voor grondoefeningen 
en een ontspannende cooling 
down. Dat is wat onze docente 
Charlotte Kauffeld u biedt. 
In verband met de verbouwing 
van de Pauwehof bent u welkom 
in de Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede op maandag 20 juni 
van 14.00 tot 15.30  uur.
Vanaf oktober starten alle bewe-
gingscursussen weer in de ge-
heel vernieuwde Pauwehof.  
Naast de cursus Jazz-dansen op 
maandag start op vrijdag ook 
een nieuwe cursus  Seniorenfit 

waarbij Marie Thèrése Derkinde-
ren u bewust laat bewegen. Ba-
lans, Motoriek, Valpreventie, Co-
ordinatie en Ademhalingsoefe-
ningen worden tijdens deze cur-
sus behandeld. Liever wat rusti-
ger bewegen, dan kunt u op de 
woensdag terecht bij Jakoline 
Hovinga voor onze cursus Ont-
spannen Bewegen waarbij o.a. 
gebruik gemaakt wordt van yo-
ga oefeningen, alles gericht om 
uw lichaam in balans te brengen.
Meer informatie over deze cur-
sussen en alle andere (nieu-
we) cursussen voor het komen-
de seizoen vind kunt u het nieu-
we programmaboekje. Het boek-
je ik af te halen bij Welzijn Oude-
ren Heemstede, het Loket en de 
bibliotheek. 
De Pauwehof vindt u aan de 
Achterweg 19 Heemstede. Tel.: 
023 5286022.

KTG speelt Bedgeheimen 
van Haye van der Heyden
Heemstede - Op zondag 19 
en  maandag 20 juni om 20.15 
uur  speelt de Kennemer Toneel 
Groep in het Casca Theater de 
Luifel, Herenweg 96 te Heemste-
de  het stuk bedgeheimen van 
Haye van der Heyden. Bedge-
heimen blijkt meer te zijn dan de 
titel doet vermoeden.“Francien 
verveelt zich met Jaap en Otto 
verveelt zich met Plien. En het le-
ven is maar zo kort. Er moet ge-
noten worden! Van elkaar, van 
het leven en van romantiek. Met 
een grote mate van herkenbaar-
heid en vol rake grappen is bed-
geheimen een zeer vermake-

lijke komedie. Zo leren Otto en 
Francien elkaar kennen via inter-
net.Ondertussen zoekt Tim naar 
zijn eerste liefde, terwijl Sophie 
die juist probeert te ontlopen. 
De grote vraag is wat houd lan-
ger stand vriendschap of … Het 
stuk wordt geregisseerd door 
de voorzitter van KTG,  Nel Las-
schuit. De spelers in dit stuk zijn 
Corien van Welt, Evelyn van Hou-
ten, Renate de Graaf, Rene Bos, 
Herman van der Meulen en Theo 
van Hoesel Reserveren kan via 
secr. KTG per email aan corien-
vanwelt@hotmail.com of tel 023-
5512209, kaarten zijn 10 euro.

Jack’ s vrouwen
Heemstede - Op vrijdag 17 en 
zaterdag 18 juni speelt toneel-
vereniging  Alberdingk Thijm 
‘Jack’s vrouwen’ (Jake’s wo-
men) van Neil Simon. De re-
gie is in handen van Jaap van 
Zelst. In deze komedie neemt 
Jack, die liever in zijn fantasie-
wereld leeft dan de realiteit on-
der ogen te zien, het publiek 
mee in zijn wereld van frustra-
ties, tegenslagen, wantrouwen 
en geluk. 
Helaas keert zijn fantasie zich 

hoe langer hoe meer tegen 
hem. Hij verliest de grip op de 
realiteit en alles begint door el-
kaar te vloeien. 
Theater De Luifel, Heemstede.  
Aanvang: 20:15 uur.
Kaarten à 12,50 euro zijn te 
reserveren via een mail naar 
thijmgroep@gmail.com of tele-
fonisch op 06-43544556
én uiteraard ook verkrijgbaar 
op de avond van de voorstel-
ling (vanaf 19.15 uur) aan de 
kassa van Theater De Luifel.
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GSV Wereldsterren dansen musical
Heemstede – Honderd kinde-
ren van tweeëneenhalf tot twaalf 
jaar dansten zaterdagmiddag in 
de grote zaal van College Hage-
veld. Musical  “De Muzieksleu-
tel” waarin muziek uit de he-
le wereld, waarin de kinderen 
zich konden vinden en uiten. 
Dat leverde een beeld op van 
jonge kinderen die op het gro-
te toneel hun goed ingestudeer-
de bewegingen met handen, ar-
men, hoofd en voeten met dui-
delijk plezier uitvoerden. In kos-
tuums die hoorden bij de ver-
schillende scenes, geschminkt , 
gekapt en met slingers, sjaaltjes 
en waaiers, waarmee ze het ge-
voel kregen dat ze in Carré op-
traden. De muziek was veelal be-
kend, zoals de dans do-re-mi uit 
de Sound of Music, de Kunt u me 
de weg naar Hamelen vertellen 
meneer, of de Sirtaki uit Grieken-
land. Met dansen uit Spanje, Ita-
lië en de pingïindans uit Antarc-
tica. Iedere dans had zijn eigen 
verhaal. Bekend bij de kinderen, 
bekend bij de ouders, bekend bij 
opa en oma, dat leverde menig 
applaus op. De kleinste kinderen 
hadden nog een onbevangen-
heid die menig ouder ontroerde 
als zij een pasje vergaten, of zelfs 

hun hele rol bij het ontdekken 
van oma op de tweede rij. Maar 
het was dan ook voor de mees-
te kinderen de eerste kennisma-
king met de cultuur. Wekelijks 
doen de kinderen mee aan de 
dans-  en balletlessen in het GSV 
centrum aan de Franz Schubert-
laan onder leiding van coördina-
tor Marjolein Hemelaar. De ou-
ders hielpen mee met het maken 
van kleding , het aan-en omkle-

den en schminken. De musical 
zelf was gemaakt door René en 
Anneke van Oorsouw, zij schre-
ven al meer musicals. Met een 
uitverkochte grote zaal in Col-
lege Hageveld liet GSV zien, dat 
je met beperkte middelen, maar 
met een grote inzet van vrijwil-
ligers, een prachtig stuk cultuur 
aan je leden en vooral je jonge 
leden kan bieden.
Ton van den Brink

Programma Organizing Monday 
workshops juni & september
Heemstede - Maandag 20 juni 
a.s. geeft Annelie Brummer van 
Goed Geregeld (www.goedge-
regeld.net) de workshop ‘re-
laxed op vakantie’. 
“Vakantie is leuk”, hoor ik vaak, 
“maar al die voorbereidingen en 
al dat geregel, tegen de tijd dat 
ik in de auto zit ben ik bekaf en 
dan moet ik nog dat hele eind 
rijden en de kinderen amuseren 
…”, aldus Annelie Brummer. 
Hiervoor heeft Annelie samen 
met een aantal collega Pro-
fessional Organizers de work-

shop ‘relaxed op vakantie’ ont-
wikkeld. Speciaal bedoeld voor 
ouders die tips en trics kunnen 
gebruiken bij de voorbereiding 
van hun vakantie. Alle deelne-
mers aan de workshop wordt 
gevraagd een foto of ansicht-
kaart mee te nemen die hun 
ideale vakantie beschrijft. Aan 
de hand hiervan gaan zij de va-
kantie tot in de puntjes voor-
bereiden en krijgen ze tips om 
hun kinderen tijdens de reis be-
zig te houden. Tot slot wordt ge-
zorgd dat je direct op de plaats 

van bestem-
ming leert 
genieten zo-
dat je het maximale uit je va-
kantie haalt.
Maandag 12 september geeft 
Annelie de workshop ‘Help, 
mijn kind gaat naar de middel-
bare school!’ 
Als je kind naar de middelbare 
school gaat veranderen er veel 
zaken binnen je gezin. Zat je 
kind bijv. eerst op de naschool-
se opvang, nu is hij/zij daarvoor 
te oud. Stuur je je kind dan di-

rect naar huiswerkbegeleiding 
of kijk je het eerst samen aan? 
Wat en wie heb je nodig om je 
kind ontspannen naar school 
te laten gaan? Hoe leer je je 
kind gestructureerd huiswerk 
maken, hoe plan je alle bui-
tenschoolse activiteiten (sport, 
muziek, enz.) zo in dat je kind 
er niet onder bezwijkt?
Het bovenstaande en nog veel 
meer komt op maandag 12 
september a.s aan de orde. 
Gaat je oudste kind dit jaar naar 
de middelbare school? Schrijf 
je dan in voor deze workshop. 

Voor informatie en aanmelding 
www.organizingmonday.nl of 
bel 06 – 14 239 739!

Postcodeprijs: 
bloemetje van 
Bloemenhof

Heemstede - Inwoners van 
Haarlem die met hun wijk- 
code 2036 meespelen met 
de Nationale Postcode Lote-
rij, winnen een boeket bloe-
men. Zo wordt in één keer 
een hele wijk in de bloemen 
gezet. 

Iedereen die met wijkco-
de 2036 meespeelt in de april-
trekking van de Postcode 
Loterij wint per lot een boeket 
gekleurde rozen. Deze rozen zijn 
duurzaam gekweekt. In totaal 
winnen de inwoners van Haar-
lem ruim 2200 bossen bloemen. 
Alle winnaars kunnen hun prijs 
ophalen van donderdag 23 tot en 
met zaterdag 25 juni en van don-
derdag 30 juni tot en met zater-
dag 2 juli bij Bloemenhof aan de 
Raadhuisstraat 98a in Heemste-
de. De winnaars krijgen een cou-
pon thuisgestuurd waarmee zij 
hun prijs kunnen ophalen.

De ene regel is de andere niet
Ja hoor, ik werd gepakt, 57 km op de Dreef in Heemstede. Een 
onopvallende auto van de Hermandad wist het zeker. Volgens zijn 
teller reed ik wel 57 km maar daar gaat volgens ene Koos Spee 
een correctie vanaf. Ik zei nog tegen die agent ‘doe niet zo lullig 
joh, een beetje flexibel omgaan met de regels zit vast wel in je op-
leiding’. Zeker weten doe ik het nog niet maar de boete zal rond 
de 30 euro liggen. Ja, niet misselijk en de inning kost waarschijnlijk 
meer dan dat het oplevert. Alleen al de vriendelijke agent was 30 
minuten bezig. Nu wordt deze beroepsgroep zwaar onderbetaald 
maar een minimumloon van 1.424 euro plus nog wat toeslagen 
is al snel 1.550 euro in de maand. Met 152 werk uren per maand 
kost mijn agent als snel een tientje in het uur. Zijn maat, die stond 
er bij en keek er naar. Ook hij kost eenzelfde bedrag of iets meer, 
want hij had al drie strepen. Met een acceptgiro, een envelop, por-
to en nog wat werkzaamheden van de dames bij het Centraal Jus-
titieel Incassobureau is mijn 30 euro al snel opgesoupeerd.
Als frequent lezer van de Heemsteder viel mijn geoefend oog op 
een mededeling van de gemeente. Het college van Burgemeester 
en Wethouders had besloten een aanvraag in te dienen bij de Mi-
lieu Dienst IJmond om de toegestane geluidshinder her en der in 
Heemstede te verhogen.
Deze dienst draait op geld van onder andere de gemeente Heem-
stede dus wie zijn zij dan wel om een verzoek van onze lieftallige 
burgemeester en hardwerkende wethouders niet te honoreren?
Het stellen van de vraag houdt al in dat de toestemming zonder 
enige tegenwerping of gedoe wordt verkregen. Ik mag niet har-
der dan 50 km op de Dreef rijden. De maximale toegestane hoe-
veelheid geluid ligt ook vast. Ik mag de regels niet oprekken; de 
gemeente wel.
Een van de buurten waar het geluidsniveau mag worden opgerekt 
is de omgeving rond het ziekenhuis of wat daar nog van over is. 
Zonder een verhoogde geluidsnorm is het bouwen van het wijk-
je Watermuziek niet mogelijk en dat kan je als gemeente dus niet 
zomaar laten lopen. Nu zal het mij persoonlijk een zorg zijn hoe 
hard het verkeer gaat knetteren en knallen rond deze wijk want ik 
woon daar heeeel ver vandaan. Volgens het goede Heemsteedse 
gebruik ‘zolang het maar niet bij mij in de buurt is’, mag ik dit toch 
wel zeggen. Voor de toekomstige bewoners is het geen plezant 
idee dat er rond hun woningen een verhoogde geluidsnorm wordt 
vastgesteld. Maar ach, binnen aan de barbecue is toch ook leuk, 
alleen die rook he? Die blijft zo hangen en de winterschilder moet 
maar weer eens komen om het plafond te witten. Vergeet dan niet 
om naar de winterpremie te vragen.
Oosterkroon

Column

Geen rijbewijs
Regio – De politie nam 7 juni in 
Overveen de auto in beslag van 
een hardleerse automobilist. De 
36-jarige Haarlemmer werd voor 
de 3e keer betrapt op het rijden 
zonder rijbewijs. De man kreeg 
opnieuw een procesverbaal.
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Alle mogelijkheden van anticonceptie
Regio - De afdeling Verloskun-
de/Gynaecologie organiseert op 
woensdagavond 15 juni een in-
formatieavond voor vrouwen uit 
de regio. Deze keer is het on-
derwerp anticonceptie met de 
titel ‘welke vorm van anticoncep-
tie past het best bij mij’ De pil is 
nog steeds een van de meest 
populaire vormen van anticon-
ceptie. Alle nieuwste ontwik-

kelingen die er zijn op het ge-
bied van anticonceptie worden 
besproken. Bezoekers worden 
geïnformeerd over zowel de 
verschillende mogelijkheden als 
over de voor- en nadelen van 
anticonceptie. Deze informa-
tieavond vanaf 19.30 uur met 
medische informatie en achter-
grond over anticonceptie wordt 
gegeven door Mark Hans Ema-

nuel, gynaecoloog in het Spaar-
ne Ziekenhuis. Bijwonen van 
deze bijeenkomst is gratis na 
aanmelding (verplicht) via de 
website  www.spaarnezieken-
huis.nl of via patiëntenvoorlich-
ting: (023) 890 8360. Locatie: 
Het Auditorium van het Spaar-
ne Ziekenhuis (volg route 17 
geel), Spaarnepoort 1, 2134 TM  
Hoofddorp.

Fiets-drie-daagse door Duin- en Bollenstreek
Regio - Toerclub Vogelenzang 
organiseert op 21, 22 en 23 juni 
a.s. de jaarlijkse fiets-drie-daag-
se vanuit Noordwijkerhout. Er 
kan 40 of 60 km gereden wor-
den. Wie geen drie dagen ach-
ter elkaar tijd heeft, is ook wel-
kom om één of twee dagen deel 
te nemen. Na drie dagen ont-
vangt u een herinnering. De rou-
tes  gaan door mooie natuurge-
bieden en meestal op apart lig-
gende fietspaden. Het pontje van 
Valkenburg is dit jaar ook opge-
nomen in een traject.
Al meer dan 25 jaar is Toerclub 
Vogelenzang actief. Zij hebben 
als doel mensen in beweging te 
krijgen, op de fiets. Zij willen met 
u in een rustig tempo mooie rit-
ten maken in een ontspannen en 
gezellige sfeer. De vereniging is 
opgericht in Vogelenzang, van-

daar de naam. Vanaf  2010 star-
ten regelmatig fietstochten van-
uit café-restaurant ‘De Ruigen-
hoek’, halverwege Noordwijker-
hout en De Zilk.  Na 15 jaar de 
Bloembollenrit georganiseerd te 
hebben, werd het tijd voor een 
nieuw uitdaging: De Fiets-3-
daagse, een schot in de roos. 
Toerclub Vogelenzang is daar-
mee het fietsen blijven promoten 
en maken meteen propaganda 
voor de Bollenstreek, buiten het 
bollenseizoen. Zij bewijst daar-
mee, waarin een kleine vereni-
ging groot kan zijn. De zes rou-
tes worden voorzien van pijlen, 
wat de rit voor de deelnemers 
erg relaxed maak. Tevens krijgen 
zij de route op papier mee ter-
wijl er elke dag een versnapering 
wordt verstrekt. Dat is mogelijk 
dankzij de sponsoring. 

Wie Toerclub Vogelenzang een 
goed hart toe draagt kan hen 
sponsoren door deel te nemen 
aan de Raborit op 18 juni. Door 
de naam van de vereniging op te 
geven bij de start gaat een deel 
van het inschrijfgeld naar de ge-
noemde vereniging. Er kan ge-
start worden bij elke Rabobank, 
uitsluitend in de Bollenstreek, en 
iedereen mag op zichzelf rijden.
Bollenstreek-drie-daagse is op: 
21-22-23 juni. Startlokatie café- 
restaurant De Ruigenhoek, He-
renweg 444, Noordwijkerhout. 
Starttijd 60km.09.00-11.00 
uur/40 km.10.00-12.00 uur kos-
ten: 9,50 euro voor drie dagen. 
Dagkaart: 4.00 euro.
Voor informatie kijk op de websi-
te: www.fietsenindebollenstreek.
nl. en telefonisch bij  het secreta-
riaat: Joke van Beek 023-521181.

Startlocatie.

Pedagoog verdacht van 
onzedelijk gedrag
Regio – Rechercheurs van de 
afdeling Jeugd en Zeden hebben 
woensdag 8 juni jl. een 56-jari-
ge Haarlemmer aangehouden op 
verdenking van grensoverschrij-
dend gedrag bij een minderjari-
ge Haarlemse jongen.
Op 23 mei jl. meldde de moeder 
van de jongen bij de politie dat 
haar 13-jarige zoon onzedelijk 
was betast door de 56-jarige pe-
dagoog. Door de zedenrecher-
cheurs is direct grondig onder-
zoek gedaan om uit te sluiten dat 
er mogelijk sprake zou zijn van 
meerdere minderjarige slachtof-

fers. Uit dit onderzoek is voorals-
nog niet gebleken dat dit zo is. 
In dit onderzoek is door de poli-
tie nauw samengewerkt met het 
Openbaar Ministerie, Slachtof-
ferhulp en de GGD Kennemer-
land/GHOR.
Omdat de Haarlemmer werk-
zaam was als pedagoog, is hem 
door de zedenrechercheurs di-
rect meegedeeld om per direct 
de uitvoering van zijn praktijk op 
te schorten. De 56-jarige Haar-
lemmer is ingesloten en zal a.s. 
vrijdag worden voorgeleid bij de 
Rechter Commissaris.

Heemstede – Op de Ochtendronde met de hond trof Qui-
rijn Korthals Altes een mooi voorbeeld van ‘Jong Geluk’ aan. 
Tussen de lelies bij het Hans en Grietje huis aan het 
Crayenesterpad huizen twee meerkoeten. En ook die hebben 
ontdekt dat de singel zeer geschikt is als Minnewater. Uit dat 
moois zijn vier kleine meerkoetjes voortgekomen.

Jong geluk in Minnewater bij Crayenesterpad

Houten bij Heemstede?!
Heemstede – Ja, u leest het 
goed. Het bord op de foto is ge-
plaatst langs een route in Heem-
stede, namelijk op de Valkenbur-
gerlaan richting de verkeerslich-
ten van de Heemsteedse Dreef. 
Het geeft aan dat automobilisten 
de omleiding via Houten, Aer-
denhout en Zandvoort kunnen 
kiezen.
Maar… Houten ligt toch bij 
Utrecht? Dat klopt! Tijdens topo-
grafie heeft de heer of dame die 
de tekst voor dit bord heeft ver-
zorgd vroeger niet zo goed op-
gelet. Of is het niet goed doorge-
geven? Hoe het ook zij: Wees ge-
rust, u hoeft niet eerst via Houten 
om uiteindelijk in Zandvoort te-
recht te komen.
Wat u misschien wel eens kunt/

moet doen is een ritje daad-
werkelijk naar Houten, omge-
ving Utrecht maken. Wat blijkt? 
In de omgeving van Houten ligt 
kasteel Heemstede! Hoe toeval-
lig kan het zijn? Een vriendelijke 
lezer van de Heemsteder kwam 
zelfs met een uitdraaitje van Wi-
kipedia plus plattegrond van 
Houten op de redactie. Wordt 
gewaardeerd! Kasteel Heemste-
de ligt niet ver van de afslag 29 
(Houten) aan de A27. Het kasteel 
is een Rijksmonument en sinds 
enige tijd is het bedrijf Phanos 
eigenaar. Het is zowel kantoor 
als restaurant maar in vroeger 
tijd (gebouwd in 1645) diende 
het bouwwerk als lustoord/bui-
tenplaats. Meer info: www.res-
taurant-kasteelheemstede.nl
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Heemstede - Afgelopen dinsdagavond 7 juni vond 
een historische wandeling door De Glip plaats 
onder leiding van gids Remmert Pels. Deze tocht 
werd georganiseerd door Casca i.s.m. Elan wo-
nen, onder het motto‘Kijk in de wijk’, een thema 
dat een keer per jaar een wijk in Heemstede in 
de schijnwerpers zet. Gelukkig waren de weer- 
goden de dertigtal wandelaars gunstig gezind, 
zodat de wijk De Glip in volle glorie zijn glans kon 
laten zien. Het verzamelpunt was de Princehof. 
Een impressie van deze wandeltocht.

Remmert Pels legt bij het startpunt van de wandeltocht 
uit, dat de oorspronkelijke naam van de buurt ‘Prince-
buurt’ was, vermeld in een akte uit 1580 en vernoemd 
naar Willem I van Oranje-Nassau. De naam De Glip 
verschijnt voor het eerst in de loop van de 17e eeuw: 
tot zeker 1849 worden beide namen Princebuurt en 
De Glip gehandhaafd. Vanaf 1849 spreekt men echt 
alleen van De Glip. Aanvankelijk vormde De Glip de 
oude dorpskern van Bennebroek, die destijds tot 
Heemstedebehoorde. Na de zelfstandigheid van Ben-
nebroek in 1653, werd De Glip bij Heemstede getrok-
ken. Over de oorsprong van de naam De Glip zijn ver-
schillende verhalen in omloop: De Glip kan verwijzen 
naar een dal tussen heuvels, een smal pad tussen be-
groeiing in een moeras, een sluiproute voor smokke-
laars of naar een plek waar veroordeelden veilig naar 
toe konden ‘glippen’. Na de reformatie in de 17e eeuw, 
was Nederland officieel protestant, maar rond Haar-
lem, waarveel katholieken bleven wonen, was De Glip 
wellicht een plek waar veel katholieken zich vestigden.
We starten de tocht en vanaf de Princehof lopen we de 
Glipperweg op, waar we enkele oude huizen passeren, 
sommige hiervan dateren uit de 17e eeuw. Onder an-
dere op nr. 53 een voormalige slagerij, waar een sla-
ger volgens de overlevering het vlees kruidde met een 

druppel aan zijn neus. Op nr. 72 was in 1794 een bak-
kerij gevestigd waar door de bakkersvrouw op zondag 
tevens evangelisatiediensten werden gehouden. Op nr. 
62 een woning uit midden 1600. Tussen 1963 en 1974 
werd dit pand verhuurd: in deze periode zijn er op-
zettelijk vernielingen aan gebracht, om te voorkomen 
dat dit pand op de monumentenlijst zou komen. Hier 
vlakbij, aan dezelfde zijde,  heeft ook het enige hof-
je dat Heemstede rijk was gelegen: het ‘Hofje van Zie-
ren’. We passeren de Gliphoeve, hier was rond 1622 
de lijnwaadblekerij ‘Bleeklust’ gevestigd. In 1811 wordt 
deze verkocht aan Carel Hendrik Aschen en wordt 
‘Bleeklust’ veranderd in het buitenhuis ‘Bleekrust’ en 
uitgebreid met een oranjerie, een belvedère en een 
Chinese tent. Daarnaast Hagenduin, op de oude plek 
van de oude PA de La Salle, met de tuinen van Springer 
uit 1928. Het grasveld was oorspronkelijk een bleek-
veld. Blekerijen werden gestimuleerd tijdens Adriaan 
Pauw, omstreeks 1622.
We slaan de Kwartellaan in en bevinden ons in de wijk 
Glip II, daterend uit 1963. De vogels waar de straten 
naar vernoemd zijn, kwamen in dit gebied nog voor 
toen het gebied van de Hartekamp zich nog uitstrekte 
tot de Haarlemmermeer. Verderop zien we de parkeer-
plaats (van oorsprong bleekvelden) van de speeltuin 
Linnaeushof. Linnaeus classifiseerde planten en dieren 
en woonde van 1735 tot 1738 in de Hartekamp. Aan 
de Swartsenbrugerlaan was van ca. 1700 tot 1850 een 
blauwselfabriek gevestigd, ten behoeve van het bleken 
en wassen van linnengoed. Na de sluiting van de fa-
briek in 1850 krijgt deze plek een agrarische bestem-
ming, thans is deze plek manege ‘Rusthof’.
Op de Fazantenlaan slaan we glimlachend de ooie-
vaars in het nest gade en genieten van de landelijke 
aanblik, op de plek waar vroeger turf gewonnen werd. 
Via de Patrijzenlaan lopen we langs de Glipperzand-
vaart of Prince-zandvaart, die in 1621 werd gegraven 
ten behoeve van het vervoer vanwasgoed en post. We 
steken de Glipperbrug over, gebouwd in Amsterdam-
se schoolstijl en passeren het schakelstation dat te-
vens ten dele als wachtruimte voor de tram fungeerde, 
die vanaf 1881 over De Glip liep. We lopen de Prinsen-
laan in, die in 1658 werd aangelegd en slaan de Kadijk 
op, waar we links de voormalige ‘steunhuizen’ obser-
veren voor de allerarmsten. (Destijds 1 gulden huur per 
week!) Aan de Kadijk lagen de voormalige spoelbak-
ken voor het linnen en wasgoed van Bleeklust.
Op Prince-eiland, de voormalige buitenplaats ‘Over-
meer’ met aspergebedden, staan we even stil bij de 
naamgeving van de straten, waar uiteindelijk voor de 
namen van bollentelers is gekozen i.p.v. de namen van 
prinsen. We lopen verder en komen op gegeven mo-
ment in de J.R. Thorbeckelaan, het jonge deel van Glip 
I, gebouwd rond 1956. We zien links de ruïne van het 
fonteinhuis Mariënheuvel, thans een scouting club-
huis.
Hierachter ligt de locatie Thagaste: vernoemd naar een 
stad in de oudheid, thans het Algerijnse Souk Ahras. 
We keren terug op de Glipperweg en bekijken de res-
tanten van Meer en Berg, oorspronkelijk paardenstal-
len en een koetsiershuis. Alleen het oudste huis ‘Meer-

zicht’ is blijven staan. De buitenplaats ‘Meer en Berg’ 
werd ondermeer bewoond in de Gouden Eeuw door de 
gebroeders Tripp (bekend van het Trippenhuis in Am-
sterdam).
We zetten de tocht voort en zien de toegangspoort van 
Mariënberg, met de tuinen van Springer (1909). Hier 
is de grondlegging en het oude pompstation geweest 
voor het Amsterdamse waternet op initiatief van deau-
teur Jacob van Lennep. Het schone drinkwater heeft 
Amsterdam bespaard voor de grote cholera-epidemie 
van 1866!
We zien de toegang tot Bosbeek: onder andere is Bos-
beek in handen geweest van de joodse koopman en 
bankier Fritz Bernard Eugen Gutmann in 1924. Gut-
mann had een imposante kunstverzameling die tijdens 
de Duitse bezetting in handen valt van de nazi’s. Gut-
mann zelf komt door een vals voorwendsel van de na-
zi’s om in een concentratiekamp: hem was nl. in ruil 
voor de kunst een vrijgeleide naar Italië per trein in het 
vooruitzicht gesteld: de nazi’s hadden hem echter op 
de trein naar het kamp Theresiënstadt gezet. Debe-
zetter gebruikt tijdens de oorlog Bosbeek als kwartier. 
Na de bevrijding is de kunstverzameling na moeiza-
me procedures voor een beperkt deel weer in handen 
van de familie Gutmann gekomen. In 1950 komt Bos-
beek in het bezit van de Congregatie der Zusters van 
‘De Voorzienigheid’.
We steken de Glipperdreef over en lopen de wijk Mer-
lenhoven, de Dr. Aletta Jacobsstraat in. In de voormali-
ge boerderij die tot Bosbeek behoorde, zijn tijdens WO 
II diverse mensen ondergedoken geweest, ondermeer-
Hannie Schaft en Jan Rusman. In 1975 is de boerderij 
gesloopt ten behoeve van de aanleg van de wijk Mer-
lenhoven.
Via Merlenhove lopen we terug naar de Glipperweg en 
passeren de voormalige steenmolen van Höcker (zie 
hiervoor ook de voorpagina van de Heemsteder van 8 
juni). De huidige molen met stenen onderbouw (hier-
van staan er maar twee in Nederland, de andere be-
vindt zich in Alkmaar) dateert van 1760/1761. Het was 
een leerzame en mooie tocht…
Bart Jonker

Wandeling door De Glip:
indrukwekkende historie landerijen en blekerijen

De steenmolen van Höcker.De Glipperbrug met het schakelstation.
Buitenplaats Gliphoeve, plaats van de voormalige bleke-
rij Bleeklust en buitenhuis Bleekrust.

Het wandelgezelschap met geheel rechts gids Rem-
mert Pels.
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Heemstede - Onder leiding van Peter de Jong, 
boswachter van Landschap Noord-Holland, vond 
afgelopen zaterdag 11 ju ni een rondwandeling 
plaats op de Overplaats nabij de Hartekamp. Ook 
deze wandeling stond in het teken van het thema 
‘Kijk in de wijk’ van ondermeer Casca. De Over-
plaats van de Hartekamp, met onder andere de 
delen Eikenrode, Hagenduin en de Linnaeushof, 
is een stukje natuurgebied met monumentale bo-
men en natuurhistorische cultuurelementen en 
wordt beheerd door Landschap Noord-Holland.

Bewapend met regenkleding en goed schoeisel te-
gen het wisselvallige weer, volgden de belangstellen-
de wandelaars Peter de Jong en bekeken samen met 
hem dit wonderschone stukje natuur in Heemstede. 
De boswachter toonde ondermeer de prachtige monu-
mentale bomen van soms honderden jaren oud, de vij-
ver aangelegd door Zocher in 1870 en het voormalige 
bleekveld Hagenduin, dat vroeger werd gebruikt door 

de blekerij Bleeklust, thans buitenhuis de Gliphoeve. 
Ook vertelde hij iets over het verblijf van Linnaeus op 
de Hartekamp, die op de Overplaats aan zijn beroemde 
classificatie van plantenwerkte. Na beklimming van het 
hoogste punt, een oorspronkelijke duin, nam de groep 
de fundamenten van het voormalige theekoepeltje in 
ogenschouw. Dit kijkt uit op landgoed de Hartekamp: 
vandaar de naam de Overplaats. Naast al het prachtige 
natuurschoon, kenmerkt dit stukje bos zich vooral door 
een opvallende rust en stilte.
Landschap Noord-Holland is voornemens dit stukje 
natuurgebied te reconstrueren en bepaalde natuurhis-
torische elementen weer in de originele staat terug te 
brengen.
Wilt u meer weten over het werk en natuurbeheer van 
Landschap Noord-Holland, of wilt u dit steunen of lid 
worden, kijkt u dan op de website: www.landschap-
noordholland.nl, of neemt u telefonisch contact op: tel.
nr. 088 - 00 64 400.
Bart Jonker

Wandelen op de Overplaats:
schoonheid en stilte in harmonie

De vijver aangelegd door de tuinarchitect Zocher.

Boswachter Peter de Jong toont de wandelaars de 
schoonheid van de Overplaats.

Uitzicht op voormalig bleekveld Hagenduin.

De Roos en JUUL in zee met ‘de Dopper’
Heemstede - Deze week gaan 
zowel de Roos als JUUL in zee 
met De Dopper. Een leveran-
cier van hippe drinkflessen met 
een bijzonder goede formule… 
Per dag worden er in Nederland 
zo’n 500.000 stuks plastic drink-
flesjes weggegooid en dat levert 
natuurlijk een gigantische afval-
berg op.De Dopper is fabrikant 
van een duurzame drinkfles met 
veel pluspunt. Zo kunt u drinken 
uit het tuutje, kunt u de hals eraf 
schroeven en heeft u een beker 
en mede hierdoor is de drinkfles 
eenvoudig te openen en ook pri-
ma te reinigen.
De Dopper wordt in Nederland 
klimaat neutraal geproduceerd 
en is levenslang te gebruiken als 
drinkwaterfles. Deze hippe fles is 
zelfs overal in de wereld te vullen 
dankzij een app voor je telefoon. 
Hiermee kan je op iedere plaats 
in de wereld een lokatie opzoe-
ken waar je De Dopper (vaak 
gratis) kan vullen. Uiteraard 
staat ook JUUL op de Juliana-
laan in Heemstede op de kaart 
van De Dopper. JUUL beschikt 
immers over een fraaie, com-
pacte pantry in de winkel waar 
over het algemeen alleen kunst-
schilders kwasten worden gerei-
nigd of koffie wordt gezet. Nu de 

schoolperiode weer voor de deur 
staat is De Dopper natuurlijk 
ook een perfect artikel voor alle 
scholieren die weer naar JUUL 
komen voor een nieuwe school-
agenda, tas en rekenmachine.
Bent u hiermee nog niet over-
tuigd dat dit een betere oplos-
sing is dan een wegwerp flesje 
dan heeft u altijd nog het argu-
ment dat u met De Dopper pro-
jekten van Simavi steunt.
Projecten waarbij in Azië en Afri-
ka watervoorzieningen worden 
aangelegd. Het afgelopen jaar 
alleen al is er ruim 7.000,- euro 
overgemaakt naar Simavi.
Voor de Roos en JUUL in ieder 
geval een reden om de hippe de-

signfles in het assortiment op te 
nemen.
Duurzaam ondernemen wordt 
steeds belangrijker. We heb-
ben zonnepanelen op de lui-
fel staan, proberen waar moge-
lijk langzaamaan over te stappen 
op LED-lampen en kijken ook 
in het assortiment naar duurza-
me en milieuvriendelijke oplos-
singen. Zo hebben we pennen 
die worden gemaakt van gere- 
cycled plastic. Uietraard pro-
moten wij altijd al de hervul- 
bare pennen boven de weg-
werpmodellen die zowieso 
sterk teruglopen. Maar ook dos-
siermappen hebben we van ge-
recycled karton zonder ook maar 

iets aan kwaliteit te verliezen.
De wegwerp-mentaliteit neemt 
gelukkig ook bij onze klanten 
steeds meer af. Kwaliteitspro-
ducten hebben vaak de voor-
keur. Net als bij de Senz storm-
paraplu die verkocht wordt bij de 
Roos. Als u op het station loopt 
na een stevige storm en stort-
bui dan ziet u hier en daar een 
paraplu uit een bak steken. Erg 
handig voor de afvalberg is het 
natuurlijk niet! Als iedereen een 
Dopper koopt en een Senz para-
plu dan scheelt dat al een enor-
me hoeveelheid energie en afval.
Hetzelfde geldt voor de organi-
zers van Succes en Filofax; een 
hervulbare agenda gaat al gauw 
zo’n 10 a 15 jaar mee. Het eni-
ge wat je eventueel weggooit is 
papier en dat kan weer gerecy-
cled worden.
De Dopper wordt vast en zeker 
een topper! Daar zijn ze in ieder 
geval bij de Roos en bij JUUL 
van overtuigd…..voor slechts 
9,95 euro inclusief btw wordt u 
ook de bezitter van de ideale fles 
voor onderweg, in de auto, op 
school of op kantoor.

De Roos vulpenspecialist, Bin-
nenweg 110 en JUUL, Juliana-
laan 3, beide in Heemstede.

Kerk in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 19 juni om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. Voorgan-
ger is pastor mw. A. Hoekman. 
De zang wordt ondersteund 
door het koor Cantate Domino 
uit Haarlem. (avondmaalviering)

Een van de monumentale bo-
men die de Overplaats rijk is.
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Heemstede - Afgelopen za-
terdag leek het erop dat de 
jaarlijkse BBQ vanwege het 
slechte weer niet door kon 
gaan. Gelukkig waren de 
weergoden VEW goed gezind 
want vanaf een uur of twee 
werd het prachtig weer. Coach 
Frank van der Pol (links op de 
foto) en trainer Hans van der 
Steeg konden nu een pracht 
seizoen een mooi einde geven. 
Na het behalen van het kam-
pioenschap met bijna allemaal 
eerstejaar D-junioren, het spe-
len van drie toernooien en nog 
een aantal andere activitei-
ten werd om 18.30 uur de BBQ 

aangestoken. Ouders zorgen 
voor salades, fruit enz. Voor-
dat iedereen aan tafel ging, 
werden trainer en coach nog 
in het zonnetje gezet. Namens 
alle ouders/verzorgers over-
handigde Bas van Haastrecht 
beide leiders een lekkere fles 
champagne en een oorkonde 
getekend door Bert van Mar-
wijk. Hans van der Steeg ont-
ving nog een boek met alle-
maal voetbalsituaties.
De laatste activiteit op en rond 
de velden van VEW is op 24 ju-
ni: Sportdag van de Evenaar.
De eerste klaverjaswedstrijd is 
op 9 september.

VEW d-junioren sluiten 
seizoen af met BBQ

Seniorenbridge op Westerduin
Heemstede - Vaak komt het 
voor, dat u bij het ouder worden 
niet meer  ‘s avonds de deur uit 
wilt om bij uw club te gaan spe-
len.
Het district Kennemerland van 
de NBB heeft  12 jaar geleden  
het initiatief genomen voor een 
kleinschalig ouderen project.
Bridgers, die door wat voor om-
standigheden dan ook hun  re-
guliere bridgeclub niet meer  
kunnen of willen bezoeken.  Ge-
zellig ontspannen in uw eigen 
tempo en niveau spelen bij de 
Senioren Bridge Sociëteit. De 
doelgroep: Bewoners van zorg-
centra, serviceflats, senioren nog 

thuiswonend, senioren van brid-
geverenigingen, van BMP- of 
BOB cursus en visueel gehandi-
capten. Maximaal aantal deelne-
mers: 44. 
Er wordt gespeeld van 6 septem-
ber 2011 t/m eind mei  2012 op 
dinsdagmiddag van 13.30 uur 
tot ± 16.30 uur in appartemen-
tencomplex Westerduin, Meijer-
slaan 338, Heemstede.
Rolstoel- en scootmobiel toe-
gankelijk. U kunt een knipkaart 
voor 10 middagen kopen: 15,- 
euro, contant betalen. Aanmel-
den: Jeanne de Vos tel: 023-525 
68 89 of Henny Laarhoven tel: 
023-533 25 43.

Expositie Wim Altena in Raadhuis
Heemstede - Van 6 juni tot 29 
juli is in de centrale hal van 
het raadhuis van Heemstede 
de expositie ‘Landschappen, 
bloemen en dieren’ van Wim 
Altena te zien. 

Altijd al een liefhebber van te-
kenen, is Wim Altena in 1989 
begonnen met zelfstudie. Van-
af 1994 volgde hij elk jaar een 
cursus in het tekenen en schil-
deren. Sinds november 2005 is 
Wim Altena lid van Studio 
A’rtistiek.

 
Landschappen is één van zijn fa-
voriete onderwerpen. Toen hij, 
tijdens de vakantie, die prach-
tige dode boom op de Hoge 
Veluwe zag, dacht hij die moet 
ik schilderen. Eerst heeft hij bo-
venstaande schets ter plaatse 
gemaakt.
Daarna een schilderij met acryl 
en zand van dit landschap 
met de boom met veel fanta-

sie geschilderd. Het zand geeft 
een mooi ruig effect in het schil-
derij.
 
Als je om de boom heen loopt, 
zie je de boom continu van ge-
daante veranderen. Dit was een 
leuk idee als basis voor een 
3-luik, waarbij het eerste schil-
derij de linkerkant van de boom 

Schets van dode boom op A3 pa-
pier.

De dode boom op de Hoge Velu-
we, acryl en zand op doek, 70x90 
cm.

3-Luik van de dode boom in 3 aanzichten, acryl en zand op doek, 
3x 70x50 cm.

laat zien, het middelste schilderij 
de voorkant en het derde schil-
derij de rechterkant. 

Om toch rust in de schilderijen te 
brengen, heeft hij de lucht en het 
landschap door laten lopen in de 
schilderijen, wat in werkelijk-
heid natuurlijk niet zo is. Diep-
te is gecreëerd door structuur 
in de voorgrond aan te brengen 
en warmte door het gebruik van 
de kleuren rose en kraplak ge-
mengd met oker, cadmium geel 
en titanium wit.

Beide schilderijen zijn op deze 
expositie te zien. 

Informatie over de schilderijen 
kunt u krijgen bij Wim Altena, tel. 
023-5294239. Ook kunt u meer 
informatie vinden op zijn weblog: 
http://wimaltena.blogspot.com

‘ Houd dosis epilepsiemedicijnen 
tijdens zwangerschap laag’

In het tijdschrift Lancet Neurolo-
gy van 6 juni beschrijven onder-
zoekers de resultaten van meer 
dan 4.500 zwangerschappen van 
vrouwen die epilepsiemedicijnen 
gebruiken. De resultaten komen 
uit het EURAP-onderzoek waar 
42 landen samenwerken om de 
gevolgen van epilepsiemedicij-
nen voor baby’s in kaart te bren-
gen. Het is het eerste grootscha-
lige, prospectieve onderzoek 
naar de vier belangrijkste epilep-
siemedicijnen.

EURAP-onderzoekers regi-
streerden de gezondheid van 
ruim 4.400 baby’s tot ze één jaar 
oud waren. Bijna 90 procent van 
de baby’s is in de baarmoeder 
blootgesteld aan een van de vier 
meest gebruikte epilepsiemedi-
cijnen (carbamazepine, lamotri-
gine, valproaat, fenobarbital). 
230 baby’s werden geboren met 
een ernstige aangeboren afwij-
king zoals een hartafwijking of 
een open ruggetje. 

Uit het onderzoek blijkt een sterk 

verband tussen de dosis van het 
medicijn en de kans op een aan-
geboren afwijking. Hoe hoger de 
dosis van het gebruikte medicijn, 
hoe groter de kans op een aan-
geboren afwijking.  Maar tus-
sen de middelen bestaan gro-
te verschillen. Een hoge dosis 
van het middel valproaat geeft 
23 procent kans op een kind 
met een aangeboren afwijking. 
Terwijl een lage dosis lamotrigi-
ne of carbamazepine gemiddeld 
slechts 2,0 respectievelijk 3,4% 
procent kans op een aangebo-
ren afwijking geeft.

Het betekent niet dat alle zwan-
gere vrouwen met epilepsie 
moeten stoppen met het mid-
del valproaat, legt hoogleraar 
medische genetica prof. dr. Dick 
Lindhout van het UMC Utrecht 
uit.
Hij heeft het onderzoeksproto-
col ontwikkeld en is een van de 
grondleggers van het EURAP-
onderzoek (‘European Registry 
of Antiepileptic Drugs and Preg-
nancy’).

Heemstede - Het gebruik van epilepsiemedicijnen door zwan-
gere vrouwen verdubbelt het risico op aangeboren afwijkin-
gen. In een grootschalig internationaal onderzoek, waarbij on-
der andere SEIN en UMC Utrecht bij betrokken zijn, zijn de 
vier meest gebruikte medicijnen met elkaar vergeleken. Het 
nieuwe middel lamotrigine komt daar als beste uit.

“Epilepsiemedicijnen moeten ten 
eerste de aanvallen verminde-
ren”, stelt Lindhout. “Want epi-
leptische aanvallen bij zwange-
re vrouwen zijn bedreigend voor 
moeder en kind. Neurologen 
moeten zwangere vrouwen dus 
het middel voorschrijven dat als 
beste de aanvallen vermindert. 
Pas bij gelijke geschiktheid kan 
een arts overwegen om bijvoor-
beeld lamotrigine voor te schrij-
ven. Uit ons onderzoek blijkt 
wel dat artsen hun best moeten 
doen om de dosis zo laag moge-
lijk te houden. Want hoe hoger 
de dosis, hoe groter de kans op 
aangeboren afwijkingen.”

In Nederland hebben 120.000 
mensen epilepsie. In vier op de 
duizend zwangerschappen ge-
bruikt de moeder epilepsieme-
dicijnen. Inmiddels nemen bij-
na 15.000 zwangere vrouwen 
deel aan het EURAP-onderzoek. 
Ruim tien procent van de zwan-
gere vrouwen in het onderzoek 
komt uit Nederland.

Het Nationaal Epilepsie Fonds 
steunde het onderzoek financi-
eel. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door UMC Utrecht, epilep-
siecentra SEIN en Kempenhaeg-
he en verschillende medisch 
specialisten.
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RABO Dikke Banden Race.  
Voor de jongere kinderen van 
16.20-18.00 uur Kindertheater 
ZWUF. Voor de oudere jeugd: 
Sport(E)NSO event. Vanaf 
16.00 uur Bennebroek Culi-
nair. Slotfeest met o.a. de PPM 
Showband. 
Kijk ook op: www.benne-
broeksefeestweek.nl

Zaterdag 18 juni 
• Veteranendag voor al-
le veteranen van jong tot 
oud. Met muziek tussen 10.30 
– 11.15 uur verzorgd door 
Band of Liberation uit Lei-
den, op de Binnenweg na-
bij de HEMA. Plechtigheid bij 
gedenksteen op de Algeme-
ne Begraafplaats Herfstlaan; 
bij het Raadhuis gastspreek-
ster Staatsecretaris mevr. M. 
Veldhuijzen van Zanten-Hyll-
ner. Herdenking Heemsteedse 
gesneuvelden m.m.v. Muziek-
korps Adect Musica uit Sas-
senheim in gala-uniform. Af-
sluitend rijtoer door Heemste-
de, via de Raadhuisstraat en 
Binnenweg met de oude le-
gervoertuigen van Keep Them 
Rolling, en daarin de vetera-
nen.

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

Regio
Exposities

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

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

T/m zaterdag 2 juli
• Foto-expositie ‘Aaibaar!’ 
in de Bibliotheek Haarlem, 
Gasthuisstraat 32. Gratis tij-
dens openingsuren te bezich-
tigen. De onderwerpen zijn 
viervoeters en gevleugelden in 

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

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

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

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

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

Agenda
Cultuur

96, Heemstede. Te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

Tot vrijdag 29 juli
• Expositie Wim Altena 
in Raadhuis Heemstede: 
Landschappen, bloemen en 
dieren. Info: Tel. 023-5294239.

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

Theater
Vrijdag 17 en
zaterdag 18 juni 
• Toneelvereniging  Alber-
dingk Thijm ‘Jack’s vrou-
wen’ (Jake’s women) van 
Neil Simon. Theater De Lui-
fel, Heemstede.  Aanvang: 
20.15 uur. Kaarten à 12,50 eu-
ro via thijmgroep@gmail.com 
of telefonisch op 06-43544556
Of aan de zaal. 

Zondag 19 en 
maandag 20 juni
• ‘Bedgeheimen’ van Haye 
van der Heyden. Om 20.15 
uur  door de Kennemer Toneel 
Groep in het Casca Theater de 
Luifel, Herenweg 96  te Heem-
stede  Reserveren kan via 
secr. KTG per email aan 
corienvanwelt@hotmail.com 
of tel 023-5512209, kaarten 
kosten 10 euro.

Divers
Vrijdag 1 t/m zondag 3 juli
• Jaarlijkse Bennebroekse 
Feestweek. Activiteiten op en 
rond de Geitewei aan de Ben-
nebroekerlaan te Bennebroek. 
- Vrijdag 1 juli 
Om 15.30 uur officiële ope-
ning met een Ballonnenwed-
strijd. Om 16.00 uur Open Po-
dium en aansluitend kinder-
disco. ’s Avonds: o.a. optre-
dens van Hans Dulfer, Buckw-
heat en Esther ‘The Voice of 
Holland’ Nijhove. Tevens 538 
DJ’s. 
- Zaterdag 2 juli
Activiteiten in de Feesttent: 
Seniorenochtend met The 
Whole City Sound. Brade-
rie op de Bennebroekerlaan. 
‘Vet Kindercabaret’, van 13.00-
14.15 uur.  Om 14.00 uur start 
de Wipe out run 2011! De Ze-
bra Zorgboerderij van 14.00-
17.00 uur. Feestavond met o.a. 
optredens van Edwin Evers 
Band, Dave Miller en Beat-
classics Band.
- Zondag 3 juli
Oecumenische tentdienst van 
10.00-12.00. Om 12.00 uur: 
Straatgolf toernooi en de spel-
middag voor de jeugd van 
4-12 jaar. Diverse buitenat-
tracties en van 15.00-15.30 de 

verschillende poses, in kleur 
gefotografeerd tegen een 
witte of zwarte achtergrond, 
waardoor de dieren volledig 
centraal komen te staan. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl,
op www.cappictures.com en
op www.catvertise.nl.

• Expositie boekbindgroep 
‘Boek en Band’ in Biblio-
theek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem.
De tentoonstelling is gratis 
toegankelijk tijdens openings-
uren van de bibliotheek. ‘Boek 
en Band’ bestaat uit negen 
personen, van wie er drie al 
25 jaar met boekbinden bezig 
zijn. Thema: cijfers en letters. 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

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

T/m zondag 10 juli
• Een Macaber Dans-
je - Stefan Kasper. Nieuwe 
werken op papier. Galerie 37, 
Groot Heiligland 37, Haarlem

www.galerie37.nl Open: don-
derdag t/m zondag 12-17 uur

T/m zondag 31 juli
• Inge Dobbe-Berken ex-
poseert baby- en kinderfo-
to’s In het Kennemer Gast-
huis locatie zuid. De exposi-
tie is een doorsnee van haar 
werk sinds 2006, met ver-
schillende thema’s en zowel in 
kleur als zwart-wit. Inge foto-
grafeert de kinderen op unie-
ke wijze, met alleen natuurlijk 
licht, zowel binnen als buiten. 
Dagelijks te bezichtigen op de 
vide boven de centrale hal. In-
ge zelf is werkzaam op de af-
deling verloskunde van het 
Kennemer Gasthuis.

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

Muziek
Zondag 19 juni
• Mars der Muzikanten op 
de Grote Markt te Haar-
lem. Optredens van de be-
kende Haarlemse showbands 
Blij met Muziek, Marching en 
Cycling band HHK, Jong Da-
miate Haarlem, Damiate Band 
Haarlem en de X2-Band, Da 

Persfotografen aangevallen.

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

Foto: José van Tubergen.

Kinderfoto door Inge Dobbe-
Berken.



Capo uit Lisse. Vanaf 13.30 
uur.

• Kennemer Jeugdorkest 
o.l.v. Matthijs Broers; Gile 
Bae - piano.
Locatie: protestantse kerk, 
Kerkplein 1 te Zandvoort. Aan-
vang: 15.00 uur (kerk open 
14.30 uur). Toegang: 5,00 euro.
Info: www.classicconcerts.nl

Zaterdag 25 juni
• Kamerkoor Hollands Vo-
caal Ensemble geeft on-
der leiding van Fokko Ol-
denhuis een concert in de 
Haarlemse Waalse Kerk, 
om 16.00 uur. Dit keer staat 
de Vlaamse renaissancemu-
ziek centraal met fraaie, poly-
fone muziek, afgewisseld door 
de rustgevende klanken van 
de hedendaagse componist 
Alvo Part. Toegang 14, - euro

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

Zaterdag 18 juni
• Informatiemiddag over 
privacy en social media in 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. Na 
afloop, om 17.00 uur, kan de 
film Catfish worden bezocht 
in de Filmschuur (Lange Be-
gijnestraat 9 Haarlem). Info: 
www.cjghaarlem.nl of www.
bibliotheekhaarlem.nl. Toe-
gang: 11,- euro (info-middag: 
3,50 euro; film: 8,50 euro). Re-
serveren info-middag en film: 
023-511 53 00. Reserveren al-
leen film: 023–517 39 10.
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Thema-avond voor ouders 
Samen met het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) heeft Casca 
een avond georganiseerd over sociale vaardigheden en zelfver-
trouwen bij kinderen. 
Kinderen willen er graag bij horen, ze willen vrienden maken 
maar ook behouden. Vrienden bij wie ze zich op hun gemak voe-
len en met wie ze leuke dingen kunnen doen. Daarnaast moeten 
zij ook met volwassenen kunnen omgaan, niet alleen met u als 
ouder, maar ook met de leerkracht, een buur of de trainer van de 
sportclub. Met andere woorden: voor kinderen is het belangrijk 
sociale vaardigheden te leren. Op woensdag 22 juni van 20.00 tot 
22.00 uur vindt er een themabijeenkomst plaats over het stimu-
leren van sociale vaardigheden bij kinderen in de leeftijd van 5 
t/m 12 jaar. De bijeenkomst wordt gehouden bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heemstede. Aan deze bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden. Opgeven mag telefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28-1, maar is niet noodzakelijk. U 
kunt ook op de avond zelf binnenlopen, u bent van harte welkom.

Wandelen met Casca (55+)                                                 
Midden Herenduin
Op twee donderdagen in de maand kunt u wandelen met de 
Casca Wandelclub: sportief, gezellig en gezond bewegen in de 
buitenlucht. Er wordt in een rustig tempo gelopen. 
Op donderdag 23 juni gaat de wandeling langs duinwegen met 
adellijke betiteling en langs de Zeeweg. Vervolgens langs het 
Cremer- en het Duinmeer naar het strand. Een prachtige wande-
ling van ongeveer 10 km. Voor lunch en/of koffie pauzeren we bij 
Grand Café Valerius. Verzamelen om 10.30 uur op parkeerplaats 
Midden Herenduin, 300 m. van de Duin- en Kruidbergerweg 18 – 
kosten per keer: 2,50 euro of per seizoen 19,00 euro. U kunt zich 
opgeven door betalen bij de receptie van de Luifel op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur - uiterlijk 1 dag van tevoren. 

Diner & kooroptreden Casca
Het enthousiaste Casca Donderdagavondkoor onder leiding van 
dirigent Peter Cammermans zingt al ruim een jaar lekker met el-
kaar en heeft een afwisselend repertoire van Pop tot Musical en 
van Soul tot Jazz. In dit optreden laat het koor zich van een per-
soonlijke kant zien. Ervaar het plezier en enthousiasme van het 
zingen met elkaar. Iedereen is welkom en u zult zien: iedereen 
kan het! Dirigent Peter Cammermans is al zijn hele leven met mu-
ziek bezig. Ieder nieuw project is voor hem weer een uitdaging. 
Voor het kooroptreden kunt u genieten van een heerlijk 3-gan-
gen-diner. Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, hoofd- en 
nagerechten. U kunt een tafel reserveren voor uw eigen gezel-
schap of, als u dat wilt, aanschuiven aan de gezamenlijke tafel. 
Tussen 18.00-19.00 uur kunt u aan tafel. U kunt genieten van uw 
diner tot vlak voor het begin van de voorstelling om 20.00 uur.  
Diner & optreden koor zijn op donderdag 23 juni bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanvang kooroptreden: 
20.00 uur – kosten diner: 17,50 euro - entree kooroptreden: 5,00 
euro. Reserveren is noodzakelijk i.v.m. het diner en kan bij de 
receptie van de Luifel tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf: 
tel. 023-548 38 28-1.

Bennebroekse Feestweek
Bennebroek - Het program-
ma van de bekende Benne-
broekse Feestweek (van vrijdag 
1 t/m zondag 3 juli) staat weer 
vol met activiteiten voor jong en 
oud, sportievelingen en ande-
re levensgenieters. Deze negen-
de editie zijn er weer drie spette-
rende feestavonden met topar-
tiesten. Met dit jaar onder meer 
huis-DJ Peter Roosjen - Esther 
Nijhove (van the Voice of Hol-
land), Hans Dulfer & New Band, 
Buckwheat, Edwin Evers “slaat 
door”, Beatclassics, Dave Mil-
ler en de PPM showband. Alle 
artiesten zijn, verdeeld over het 
weekend, te bewonderen op het 
grote podium in de rode circus-
tent.

Wederom komt op de vrijdag een 
aparte 2de tent met op een groot 
podium het RADIO 538 DJ’s on 
Tour voor middelbare scholieren 
(tot 20 jaar, toegang alleen met 
schoolpas of ID).
Daarnaast zijn er veel buiten-
activiteiten voor de jeugd, open 
podium, braderie, seniorenoch-
tend, Oecumenische viering, kin-
dertheater, dikke banden race, 
straatgolf, div. springkussens en 
nog veel meer. 
Bovendien wordt Bennebroek 
Culinair weer gepresenteerd. 

De voorverkoop van kaarten 
begint 20 juni, voor meer info 
kijk op:
www.bennebroeksefeestweek.nl

Bijzondere aanwinst 
voor Heemsteedse markt
Heemstede – Sinds decem-
ber is de Heemsteedse markt 
een kruidenkraam rijker. Met 
specialiteiten voor de Europe-
se keuken. Echt verse basili-
cum, woensdagochtend op de 
markt, dinsdagmiddag uit de 
koude kas in Vinkeveen ge-
haald. Verse oregano, dragon, 
kervel, bladpeterselie, tijm, ro-
zemarijn, bieslook en bonen-
kruid, altijd vers uit de koude 
kas die de warmte vasthoudt, 
waar de kruiden groeien in een 
gematigd tempo en niet opge-
fokt. In de wintertijd haalt hij 
de verse waar uit Spanje, Ita-
lië en Israël. Hij weet hoe daar 
gewerkt wordt, hij werkte zelf 
enkele jaren op een biologi-
sche boerderij in Zuid Frank-
rijk. De droge kruiden koopt hij 
op kwaliteit en verpakt ze zelf. 
Hier komt geen baal zwarte 
pepers waar nog het vuil aan-
hangt binnen. Hij selecteert op  
kwaliteit en wil precies weten 
waar de producten vandaan 
komen. Pure kruiden die ge-
controleerd worden op smaak-
versterkers en E nummers. Hij 
is wat duurder, maar het proeft 
echt en dan heb je weer minder 
nodig. Als ergens goedkoop is 

duurkoop opgaat, is het hier 
wel. Hij concurreert op smaak, 
op kwaliteit , dat is een deel van 
zijn succes. Hij staat inmiddels 
op weekmarkten en daarmee 
krijgt hij veel klanten die ko-
pen, zodat ook zijn gedroogde 
waren snel rouleren en er geen 
oud spul blijft liggen. Altijd dus 
eerste keus in de droogkruiden. 
Hij heeft een passie voor krui-
den en verse groenten, juist de 
groenten van het seizoen zo-
als nu de asperges. Hij pakt 
net een kilo witte asperges in 
en je hoort ze piepen, een te-
ken dat ze net van het land zijn 
gekomen. Zo kunt u in het na-
jaar kastanjes bij De Stam Krui-
den verwachten. Voor de thee-
liefhebbers heeft hij een aan-
tal soorten thee, die kenners bij 
hem kopen. De klassieke mu-
ziek die je zachtjes op de ach-
tergrond hoort in zijn kraam, 
heeft niets te maken met de 
kwaliteit of versheid van zijn 
groenten of kruiden, maar hij  
houdt er van. Maak maar eens 
kennis met die bijzondere krui-
denman op de weekmarkt in 
Heemstede op elke woensdag 
op de Valkenburgerlaan. 
Ton van den Brink

Mix-It Disco - Hollands
Heemstede - Hollandse sferen 
op de Mix-It Disco, die deze keer 
buiten is op het Hartekamp ter-
rein, Herenweg 5, Heemstede. 
Van 17.00 tot 19.00 uur staat er 
een patatkraam voor de Oran-
gerie, patat en snack naar keu-
ze kosten 3,- euro. De Holland-
se Mix-It Disco is van 18.30 uur 
tot 21.00 uur. De entree is deze 
keer gratis! Niet alleen de mu-

ziek wordt goed gemixed, ook 
het publiek is een mix tussen 
mensen mét en mensen zonder 
verstandelijke beperking. 
Kom jij op zaterdag 18 juni ook 
gezellig met vrienden en vrien-
dinnen?
Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28, e-mail plexat@cas-
ca.nl, www.casca.nl of www. 
dehartekampgroep.nl. 
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Softbal
Makkelijke overwinning voor 

RCH-Pinguins op OVVO
Heemstede - Door de samen-
voeging van de Haarlemse met 
de Amsterdamse 3e klasse tot 12 
ploegen krijgen de pinguïns dit 
jaar met een aantal nieuwe te-
genstanders te maken. Ook zijn 
de krachtsverschillen veel groter 
dan in voorafgaande jaren. Het 
Amsterdamse OVVO is daar het 
bewijs van. De 10-0 overwinning 
voor de Heemsteedse ploeg na-
gelde OVVO verder op de laatste 
plaats. Aanvallend had de jonge 
Amsterdamse ploeg niets in te 
brengen tegen de pitchers San-
dra Assendelft (2-0-3-1 in 4 in-
nings) en Daniëlle Kuipers (2-0-
0-0 in de 2 resterende slagbeur-
ten). De Amsterdamse werpster, 
Maran Leen, kreeg in 6 innings 8 
honkslagen tegen, maar wat er-
ger was waren de 9 veldfouten, 
vooral van haar infield. Die lever-
den de thuisploeg het gros van 
de runs op. Bleef de schade voor 
OVVO in de openingsslagbeurt 
nog beperkt tot 1 run van Daniël-
le Kuipers, een inning later pas-

seerden achtereenvolgens Kim 
Westerveld, Sandra Assendelft, 
opnieuw Daniëlle, Eva Verduijn 
en Nina Dijkstra de thuisplaat en 
was de wedstrijd met de 6-0 tus-
senstand uiteraard gelopen. Toch 
duurde het tot de 5e inning voor-
dat de eindstreep in zicht kwam. 
2 Honkslagen in combinatie met 
2 veldfouten stelden Kim Wester-
veld, Sandra Assendelft en Jans 
Cassee in staat de stand naar 9-0 
te tillen, maar nog steeds onvol-
doende voor toepassing van de 
mercy-rule. Maar in de 6e Heem-
steedse slagbeurt was het dan 
toch zo ver. Nina Dijkstra werd 
na een honkslag en een gestolen 
honk verder gebracht door Jan-
neke Ekker en Kim Westerveld 
en met 10-0 was het direct einde 
wedstrijd. Jans Cassee met 2 uit 
3, Daniëlle Kuipers met 2 doubles 
uit 4 en Nina Dijkstra met 2 uit 4 
waren de productiefste slagvrou-
wen voor RCH-Pinguïns, dat nu 
een afgetekende 4e plaats op de 
ranglijst inneemt.

Kippenvelfinale voor HPC
Heemstede - Afgelopen pink-
sterweekend vond in het Duit-
se Hagen het 16e Internationa-
le Sprinttoernooi voor wedstrijd-
zwemmers plaats. Een ploeg van 
48 HPC zwemmers en begelei-
ders vertrok zaterdagochtend 
in alle vroegte vanuit Heem-
stede naar het prachtig gele-
gen 50-meter buitenbad. Een 
aantal ouders waren met au-
to’s vooruit gereden en toen de 
zwemmers rond negen uur aan-
kwamen, stond de grote party-
tent al op de “eigen” HPC-plek 
aan de rand van het zwembad 
en hing de vlag van de hoofd-
sponsor van HPC, de Van Oos-
ten Groep, al vrolijk te wapperen. 
Er was voor zaterdagmiddag veel 
regen voorspelt, maar gelukkig 
viel dat achteraf heel erg mee. 
Na een lange zwemdag vertrok 
de ploeg rond 20.00 uur naar een 
grote sporthal in de buurt waar 
zou worden gegeten en gesla-
pen. Van dat laatste komt over-
al het algemeen weinig terecht, 
maar dat hoort natuurlijk zo bij 
dit soort weekenden. Op zon-
dag stond er om zeven uur een 
lekker ontbijt voor de zwemmers 
klaar dat bestond uit de heerlijke 
verse broodjes die door de firma 
van Vessem & Le Patichou bak-
kers waren gesponsord. Dat ont-
bijt heeft de zwemmers goed ge-
daan want wat volgde was een 
tsunami aan medailles. Ook wa-
ren er grote tijdsverbeteringen 
te melden voor Jeroen Braspen-
ning (14 seconden op de 200 
meter rugslag), Laura Hartman 
(23 seconden op de 200 meter 
schoolslag) en Bram Kerkhof (23 
seconden op de 100 meter rug-
slag). Martijn Braspenning zwom 
een prachtig  persoonlijk record 
op de 100 meter vrije slag met 
een tijd die goed was voor nóg 
een limiet op het Nederlands Ju-
nioren Kampioenschap van aan-
komend weekend. Helaas is de 
inschrijving daarvoor al geslo-
ten, maar gelukkig mag Mar-
tijn daar wel op de 50 meter vrij 

gaan starten. De estafettes op 
zondagochtend waren weer su-
perspannend waarbij twee he-
renploegen bestaande uit  Sam 
van Groen, Daniël Trouwen, We-
sley Bos en Mike Schouw (4 x 50 
vrij) en Laurens Oomkens, Timo 
van der Veen, David van Groen 
en Laurens Windt (4x 100 wis-
sel) in de prijzen vielen en zil-
ver behaalden. Op zondagmid-
dag stond de loodzware 200 me-
ter vlinderslag op het program-
ma. Patricia Degenaars, Veerle 
Claassen, Mariska van Geldorp, 
Mandy van der Linden, Carmen 
Meijer, Denise van der Linden en 
Wesley Bos waren zo moedig om 
zich hiervoor op te geven. Denise 
zwom een mooi persoonlijk re-
cord van 7 seconden en verover-
de daarmee goud, evenals Man-
dy. Carmen haalde maar liefst 15 
seconden van haar beste tijd af 
en Mariska behaalde een bron-
zen medaille in haar leeftijdsca-
tegorie. Wesley kwam ruim een 
halve baan voor zijn concurren-
ten aan veroverde daarmee zijn 
zevende individuele medaille van 
het toernooi. Zes keer goud en 
één keer zilver was goed genoeg 
om als kampioen van zijn jaar-
gang (1999) uitgeroepen te wor-
den en dat is een hele knappe 
prestatie! In de twee dagen dat 
het toernooi duurde behaalde de 
ploeg in totaal 60 medailles (14x 
goud, 29x zilver en 17x brons). 
Volgens trainer Niels Derksen 
is dit het moment van de om-
slag. “Het zat er al een tijdje aan 
te komen dat de jeugd de oude-
re zwemmers zouden gaan ver-
dringen. Hier hebben we naartoe 
gewerkt en wat we hadden ver-
wacht wordt nu bewaarheid”. 
De 50-meter nummers bestaan 
uit voorrondes waarbij er aan 
het eind van ieder dagdeel een 
finale wordt gezwommen en het 
is altijd bijzonder als je daar aan 
mee mag doen. Timo van der 
Veen mocht op zaterdagmid-
dag meedoen aan de finale van 
de 50 meter schoolslag en Da-

vid van Groen mocht op zondag-
ochtend starten bij de finale van 
de 50 meter rugslag. Maar de 
meest bijzondere finale was toch 
die van het koningsnummer, de 
50 meter vrije slag. Deze fina-
le was dan ook de allerlaatste 
afstand van dit zwemweekend. 
Floris van Wieringen mocht na-
mens HPC aan de start verschij-
nen en werd door de voltallige 
HPC ploeg in de rode HPC/van 
Oosten Groep shirts naar de fi-
nish geschreeuwd. Een moment 
om kippenvel van te krijgen! Flo-
ris had ’s morgens zijn tijd al met 
2 seconden verbeterd en tikte 
nu opnieuw zestiende van een 
seconde sneller aan in een tijd 
die op een fractie na, goed zou 
zijn geweest voor een NJK li-
miet. Trainer Theo van Dam vond 
het weer een geweldig weekend. 
“De sfeer was fantastisch en de 
ploeg was supergemotiveerd. 
Ook het weer was prima. De eni-
ge echte regen die we hebben 
gehad, is gelukkig de medaille-
regen!!!”.

Honkbal
Orioles pakt bijna punten 

van RCH/Pinguins
Heemstede - RCH deed het 
Pinksterweekend wat van haar 
verwacht werd : 2 x winnen van 
de nummer 11 van de ranglijst, 
The Orioles. Zaterdag in Heem-
stede werd het inderdaad een 
makkelijke overwinning, maar 
zondag in Bergschenhoek werd 
het een dubbeltje op z’n kant.
Met Robin van Eis op de heu-
vel kwamen de Orioles er op het 
Heemsteedse Sportpark niet aan 
te pas. Na 5 innings was geen 
enkele slagman er in geslaagd 
op de honken te komen en no-
teerde Robin op dat moment 
8-0-0-0 ! De Racing kon zodoen-
de rustig aan een voorsprong 
bouwen. In de 2e inning waren 
het 3 doubles op rij (van Giovan-
ni Valmont, Jim Leijenaar en Vic-
tor Draijer), waaruit 2 x gescoord 
kon worden. In de 4e slagbeurt 
bij 1 uit en met Kevin Gerard op 
het 3e honk en Giovanni op 2, 
sloeg Jim Leijenaar een opof-
feringsklap vang 8, waarop Ke-
vin rustig kon scoren en Giovan-
ni naar 3 kon en door geklun-
gel van de midvelder nog ver-
der, maar niet ver genoeg, want 
zijn poging stierf op de thuis-
plaat in schoonheid. In de 6e in-
ning leken de Orioles er nog een 
wedstrijd van te willen maken. 
Na een 2- honkslag, 2 x 4 wijd 
en RCH ’s enige veldfout stond 
het plotseling 3-2, maar was de 
thuisploeg wakker geschud. Na 
honkslagen van Victor Draijer, 
Mark Smit (deze middag 4 uit 5) 
en Zamir Lijde (3 uit 5), gevoegd 
bij 1 x 4 wijd en 1 x geraakt wer-
per, werd 4 x gescoord. In de 7e 

inning kwam Kevin Gerard nog 
een keer thuis en in de 8e Mark 
Smit en werd de 9-2 eindstand 
bereikt, want Robin van Eis in de 
7e en Chris Mowday in de 8e en 
9e inning gaven niets meer weg.
Met Jerome Burton op de heu-
vel, een zwarte reus van 2,04 
meter, hadden de Orioles in de 
return lange tijd uitzicht op de 
overwinning. In de 4e inning 
kreeg Marcel Timmer een reeks 
honkslagen te verwerken, waar-
uit de thuisploeg maar liefst 5 x 
kon scoren. Pas in de 6e slag-
beurt kon RCH iets terug doen, 
toen Zamir Lijde na een honk-
slag, 2 gestolen honken en een 
fout op een klap van Giovanni 
Valmont, de 1-5 kon aantekenen. 
Maar toen in de 2e helft van die-
zelfde inning, inmiddels op het 
werpen van Ewout Bos, de Ori-
oles hun 6e run binnenliepen, 
leek het pleit beslecht. Maar ook 
reuzen hebben wel eens hun 
mindere momenten. In de 7e 
Heemsteedse slagbeurt moest 
Burton maar liefst 10 opponen-
ten in de ogen zien. Na 4 honk-
slagen, 2 x 4 wijd en een veldfout 
had de Racing 5 x gescoord en 
stond het 6-6. Toen vervolgens, 
in de 2e helft van die inning, de 
Orioles bij 2 nullen het 2e en 3e 
honk bezet kregen, dirigeerde 
Tjerk Smeets “CC” (Cannonball 
Cornelisse) naar de heuvel. In no 
time had die de resterende 2 2/3 
inning er op zitten, zodat de 7e 
Heemsteedse run in de 9e inning 
na een double van Tjerk Hoger-
vorst goed was voor de zwaarbe-
vochten 7-6 overwinning. 

Hagenezen 
breken in

Heemstede – In een woning 
aan de Chrysanthemumlaan is 
dinsdagochtend 7 juni ingebro-
ken. Een oplettende getuige had 
gezien dat twee mannen bij het 
huis probeerden in te breken, 
maar inmiddels waren weggelo-
pen. Korte tijd later werd een au-
to met daarin twee mannen op 
de Leidsevaartweg staande ge-
houden. In de auto werd onder 
meer kleding gevonden, die in 
het signalement voorkwam wat 
de getuige van de twee man-
nen had gegeven. Hierop wer-
den de twee mannen uit Den 
Haag en 20 en 30 jaar oud aan-
gehouden op verdenking van in-
braak. Ze zijn overgebracht naar 
een politiebureau en ingesloten 
voor verhoor.
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Volg ons op:

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

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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17-20 juni

Volledige weekendafsluiting Herenweg
Zaterdag 18 juni

Veteranendag

•  Gezond op reis, gezond weer terug!

• Sociale vaardigheden bij kinderen

• Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

De Koediefslaan, Oude 

Posthuisstraat en de Kerklaan 

worden afgesloten ter hoogte 

van de kruising met de Herenweg 

(de Bavo-kerk is bereikbaar via 

de Kerklaan).  

Omleidingsroutes door-

gaand verkeer

Doorgaand autoverkeer vanuit 

zuidelijke richting (Bennebroek) 

wordt omgeleid via de 

Prinsenlaan/ Glipper Dreef 

richting Heemsteedse Dreef. 

Verkeer binnen Heemstede kan 

via de Van Merlenlaan/

Camplaan/Heemsteedse Dreef. 

Vanuit het noorden blijven de 

omleidingsroutes voor auto-

verkeer hetzelfde als in de 

afgelopen maanden: vanaf de 

Westelijke Randweg uit 

Haarlem wordt het autoverkeer 

omgeleid via de 

Spanjaardslaan, Heemsteedse 

Dreef, Camplaan en de Van 

Merlenlaan. Vanaf de 

Zandvoortselaan wordt het 

autoverkeer omgeleid via de 

Lanckhorstlaan, Heemsteedse Dreef, 

Camplaan en de Van Merlenlaan.

Openbaar vervoer

Tijdens het weekend is geen busverkeer 

mogelijk over het werkvak op de Herenweg. 

Buslijnen 50 en 51 rijden via de al 

bestaande omleidingsroute over de 

Spanjaardslaan en Heemsteedse 

Dreef. Buslijn 4 rijdt via de 

Lanckhorstlaan  en Heemsteedse 

Dreef. De bussen stoppen bij de daar 

aanwezige haltes.

Vanaf maandag 20 juni 05.00 uur 

is verkeer in beide richtingen weer 

mogelijk. Een officiële opening 

vindt nog plaats.

Meer informatie en contact

In de periode 2011-2015 wordt de 

Herenweg opnieuw ingericht. Er 

komen vrijliggende fi etspaden, 

parkeerstroken en oversteekplaat-

sen, en het asfalt wordt vervangen. 

Het werk wordt in vier fasen uit-

gevoerd. In deze eerste fase, is het 

deel vanaf het kruispunt Kerklaan/

Eykmanlaan tot en met de 

Koediefslaan bijna afgerond. 

Uitgebreide informatie over de 

werkzaamheden aan de 

Herenweg, de gevolgen en de 

voortgang vindt u op 

 www.heemstede.nl > Actueel >

 Volg het beleid > Reconstructie

 Herenweg. 

Historische legerauto’s 

op veteranendag

Het volledige programma vindt u 

op de binnenpagina’s van deze 

HeemstedeNieuws.

De gemeente Heemstede voert de laatste werkzaamheden uit op de Herenweg tussen de Koediefslaan en de Hugo de Grootlaan. 

In het weekend van vrijdag 17 juni 19.00 uur tot en met maandag 20 juni 05.00 uur is dit deel afgesloten voor al het verkeer.  In dit 

weekend wordt onder meer de asfaltdeklaag aangebracht. Ook de bushaltes op de Herenweg tussen Lanckhorstlaan en Kerklaan zijn 

buiten gebruik. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Na deze weekendafsluiting is de Herenweg weer van beide 

kanten toegankelijk voor al het verkeer en is hiermee de eerste fase van het werk afgerond. 
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Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan

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

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

van zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

- In het weekend van vrijdag 17 juni 19.00 uur tot maandag 20 juni 05.00 uur is het werk-

vak volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Voor doorgaand fi ets-, auto- en vrachtverkeer 

en openbaar vervoer zijn omleidingsroutes ingesteld. De Kerklaan, Oude Posthuisstraat en 

Koediefslaan zijn gestremd ter hoogte van de kruising met de Herenweg. De Bavo-kerk blijft 

bereikbaar via de Kerklaan.

Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voort-

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

  Werk aan de weg

Zaterdag 18 juni: veteranendag Heemstede

Historische legervoertuigen 

en muzikale optredens

Gezond op reis, gezond weer terug!
Extra reizigersspreekuren op zaterdag

Veteranendag is in de eerste plaats natuurlijk bedoeld voor de Heemsteedse veteranen uit 

de Tweede Wereldoorlog en uit oorlogs- en vredesmissies sindsdien. Voor hen is er een 

herdenkingsbijeenkomst, eerst bij het monument op de begraafplaats aan de Herfstlaan 

en daarna in/voor het raadhuis. Maar het doel van Veteranendag is ook de zichtbaarheid en 

erkenning van veteranen vergroten. Daarom is het een dag die deels ook samen met de 

Heemstedenaren wordt gevierd. Een hoogtepunt is elk jaar weer de komst van de 

historische legerauto’s uit de periode ’40/’45. Bijzonder dit jaar is ook het optreden van 

de Band of Liberation, die zaterdagochtend optreedt op de Binnenweg. Daarnaast worden 

de veteranen bij het raadhuis muzikaal onthaald door muziekkorps Adest Musica, dat ook de 

rijtoer zal begeleiden.

Programma zaterdag 18 juni

10.30 uur   Optreden Band of Liberation, Binnenweg (bij Hema)

13.45 uur   Ontvangst veteranen bij raadhuis.

 Optreden muziekkorps Adest Musica

 Aankomst & bezichtiging historische legervoertuigen bij raadhuis

15.30 uur   Start rijtoer door centrum Heemstede met historische legervoertuigen,  

 voorafgegaan door muziekkorps Adest Musica.

 Korte stop bij dorpspomp (Raadhuisstraat).

Zorgeloos genieten van de vakantie begint met een goed gezondheidsadvies. Van 18 

juni tot 16 juli organiseert GGD Kennemerland extra reizigersspreekuren op 

zaterdagochtend. De extra spreekuren worden gehouden in Haarlem, Zijlweg 200.

Andere culturen leren kennen en mensen ontmoeten is inspirerend. Maar reizen kan ook 

gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Meer dan de helft van de reizigers krijgt te 

maken met gezondheidsproblemen door onvoldoende voorbereiding. Vaak heeft het te 

maken met hygiënische omstandigheden en sanitaire voorzieningen. Dit geldt niet alleen 

voor verre reizen, maar ook voor landen in Europa zoals Turkije en Kroatië. 

De GGD biedt vaccinatieadvies en adviseert ook over het voorkomen van ziektes. Adviezen 

zijn bijvoorbeeld: verstandig omgaan met water en voedsel en voorzorgsmaatregelen 

nemen tegen muggen en teken. Zo zorg je ervoor dat je geen ongewenste ‘souvenirs’ 

meeneemt van je vakantie. Het is aan te raden om twee maanden voor aanvang van de reis 

langs te komen voor een vaccinatieadvies. Maar ook voor last-minute reizigers is het zinvol 

om een afspraak te maken. 

Een afspraak maken

Het maken van een afspraak kan eenvoudig en snel via de website van GGD 

Kennemerland. Kijk op www.ggdkennemerland.nl > reizigers voor meer informatie.

Op zaterdag 18 juni viert Heemstede de jaarlijkse Veteranendag, zoals gebruikelijk 

een week voor de landelijke Veteranendag. Prominent onderdeel van de Veteranendag 

in Heemstede is elk jaar weer de stoet van historische legervoertuigen, die vanaf 

13.45 uur bij het raadhuis staat opgesteld, en vanaf 15.30 uur een feestelijke rondrit 

maakt door het centrum van Heemstede. Nieuw dit jaar is het optreden van de ‘Band 

of Liberation’ om half 11 (op de Binnenweg, bij de Hema). Daarnaast speelt om 13.45 

uur muziekkorps Adest Musica bij het raadhuis. Bij een bijeenkomst in/voor (bij mooi 

weer) het raadhuis is de gastspreker dit jaar  staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, mevrouw  Veldhuijzen van Zanten-Hyllner uit Heemstede.

Sociale vaardigheden bij kinderen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert een themabijeenkomst over het 

stimuleren van sociale vaardigheden bij kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. De 

bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 juni van 20.00 tot 22.00 uur bij Casca, 

Herenweg 96 te Heemstede. Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin: 

www.cjgheemstede.nl.

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

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

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

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

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

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Raadhuisstraat 90 het verbouwen van een winkel/woning 2011.169

 ontvangen 9 juni 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Schielaan 26 het kappen van 2 coniferen 2011.170

 ontvangen  9 juni 2011

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

Omgevingsvergunning voor het verstoren van een monument (verbouwen, slopen of 

op andere wijze aantasten)

Herenweg 9 herstel “Zwitserse” brug en slangenmuur 2011.171

 ontvangen 8 juni 2011

Herenweg 9 herstel van de op de buitenplaats aanwezige 2011.172 

 sculpturen, hardstenen  sokkels en vazen 

 ontvangen 8 juni 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 16 juni 2011 van maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 6 juni  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingplan

Cruquiusweg 45 het plaatsen van een geluidsscherm en 2011.069

 verhogen bestaande geluidscherm

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 10 juni  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bestemmingplan, voor het verstoren 

van een monument (verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten) en

voor aanleggen (betreft geen bouwwerken)

Herenweg 131 het aanleggen van een tennisbaan 2010.064

Omgevingsvergunning voor bouwen , afwijken bestemmingplan en voor het verstoren 

van een monument (verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten) 

2e Leyweg,  restauratie gebouwen/moestuin met twee 2011.011

Landgoed Leyduin hekken en herin gebruikname van de moestuin

 van Landgoed Leyduin

Omgevingsvergunning voor bouwen

Rijnlaan 42 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.149

 achtergeveldakvlak

César Francklaan 22 het uitbreiden van de 1e verdieping 2011.150

Bronsteeweg 1 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.135

Omgevingsvergunning voor slopen 

Korhoenlaan 40 het verwijderen van asbesthoudende 2011.141

 materialen

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 16 juni 2011 van maandag tot en met donder-

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

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

maken. Zie kader.

Bestemmingsplan Woonwijken Zuidoost

Bekendmaking voorbereiding en 

uitgangspunten bestemmingsplan 

"Woonwijken zuidoost"

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 

1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening maken 

burgemeester en wethouders de start bekend 

van de voorbereiding van het bestemmings-

plan “Woonwijken zuidoost” door middel van 

de terinzagelegging van de uitgangspunten 

van het plan.

Tevens maken zij bekend dat buiten de 

uitgangspunten geen andere stukken ter 

inzage zullen worden gelegd en dat er geen 

advies zal worden gevraagd aan een 

onafhankelijke adviseur.

Algemene en specifieke 

uitgangspunten

Voor de nieuwe bestemmingsplannen zijn 

algemene uitgangspunten geformuleerd die 

voor alle bestemmingsplannen in Heemstede 

gelijk zijn en specifi eke uitgangspunten die per 

bestemmingsplan verschillen.

De gemeenteraad heeft de algemene uit-

gangspunten voor alle bestemmingsplannen 

op 29 januari 2009 vastgesteld. In juni 2009 

heeft de raadscommissie Ruimte ingestemd 

met een aantal specifi eke uitgangspunten voor 

het bestemmingsplan "Woonwijken zuidoost".

Reageren

Met de algemene en specifi eke uitgangs-

punten geeft de raad in een vroeg stadium de 

richting aan voor het ruimtelijke beleid voor het 

gebied. Er is dus nog geen concreet bestem-

mingsplan opgesteld, maar u kunt al wel de 

gedachtevorming over de invulling van het 

gebied beïnvloeden. 

Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan 

kunt u tot en met 27 juli 2011 een schriftelijke 

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

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen om-

gevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

inspraakreactie indienen bij het college van 

B&W (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per 

e-mail: gemeente@heemstede.nl). Inspreken 

kan ook mondeling bij één van de contact-

personen onder het kopje “Meer 

informatie”.

Inzien van de uitgangspunten

De algemene en specifi eke uitgangspunten 

van het bestemmingsplan "Woonwijken zuid-

oost" kunt u vinden op www.heemstede.nl. 

(Zie: woon & woonomgeving -> 

Bestemmingsplannen). Ook liggen de stukken 

ter inzage in de hal van het raadhuis.

Vervolgtraject

Alle inspraakreacties en de beantwoording 

daarvan door de gemeente worden verwerkt in 

een "nota van beantwoording", die aan alle 

insprekers wordt toegezonden. In deze nota 

wordt onder andere aangegeven op welke 

manier uw reactie wordt betrokken bij de 

opstelling van het ontwerpbestemmingsplan.

Naar verwachting zal het ontwerpbestem-

mingsplan "Woonwijken zuidoost" in het vierde 

kwartaal van 2011 ter inzage worden gelegd. 

Op dat moment kunt u wederom uw mening 

over het plan geven en zal deze worden mee-

gewogen in de defi nitieve besluitvorming. Het 

bestemmingsplan wordt volgens planning in 

het tweede kwartaal van 2012 door de 

gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met de heer R. van der Aar van 

de afdeling Ruimtelijk Beleid, via telefoon: 

(023) 548 57 64 of met mevrouw M. Boor 

van dezelfde afdeling, via telefoon: 

(023) 548 57 61.

Reconstructie Herenweg?

www.heemstede.nl
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Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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 on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

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

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

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

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

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift 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 on-

dertekend 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 stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Besluit laadpunten elektrische voertuigen

Stichting e-laad.nl wil elektrisch rijden in Nederland mogelijk maken door een landelijke 

infrastructuur van oplaadpunten op publiek terrein te realiseren. Elektrisch rijden ontlast de 

samenleving. Minder geluidsoverlast, afname van CO2-emissie, verbetering van de lucht-

kwaliteit en vermindering van de primaire energievraag. Grote maatschappelijke belangen 

dus en het past in het Heemsteedse duurzaamheidsbeleid. 

Het college van B&W heeft besloten om in de gemeente Heemstede drie centraal en goed 

zichtbaar gelegen parkeerplaatsen aan te wijzen om een laadpunt voor elektrische voer-

tuigen te realiseren. Eén in de Raadhuisstraat ter hoogte van nr. 18, één op het Jan Miense 

Molenaerplein en één in de parkeerstrook van de Koediefslaan ter hoogte van de kruising 

met de Binnenweg

 

Het besluit ligt vanaf 14 juni 2011 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 

een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voor-

ziening moeten griffierechten worden betaald. 

Straatspeeldagen van Casca: 
Sport en spel-avonden in Heemsteedse wijken
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeel-avonden van Cas-
ca zijn er weer! Het is langer 
licht en dus mogen kinderen ’s 
avonds wat langer buiten spelen. 
Casca speelt daar op in door in 
maar liefst 10 wijken, verspreid 
over Heemstede, avonden vol 

sport en spel te organiseren. Of 
je nu 4 of 18 jaar bent, er is voor 
iedereen wel wat te doen. De 
jeugdwerkers en vrijwilligers ne-
men bergen vol sport- en spel-
materiaal mee: alle soorten bal-
len die je maar kunt bedenken, 
tennis- en badminton-rackets, 

jongleermateriaal, minidoeltjes, 
volleybalnet, jeu de boules, tafel-
tennisbatjes, skateboards, fris-
bees, springstokken en skelters. 
Maar de kinderen kunnen ook 
stelten lopen, hoepelen, elastie-
ken, skippyballen, springtouwen, 
stoepkrijten en nog veel meer. 

De hele buurt kan meedoen. 
(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)
Op de eerste straatspeelavonden 
hebben de kinderen zich al hele-
maal uitgeleefd. 
De volgende straatspeelavon-
den zijn:
• op vrijdag 17 juni in Merlen-
hove bij de voetbalkooi aan de 
Roosje Voslaan; 
• en ten slotte op maandag 27 ju-

ni in de Geleerdenwijk aan de 
Van der Waalslaan.

Op deze avonden worden de be-
treffende straten afgesloten voor 
verkeer en kan er vanaf 17.00 uur 
niet geparkeerd worden. Omwo-
nenden krijgen hierover voor-
af bericht. De straatavonden zijn 
van 18.30 tot 20.30 uur en gratis!. 
Dus kom lekker spelen en doe 
mee!




