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Protest van Vrienden tegen
bezuinigingen podia
Heemstede - Een sprookje vertellen op het podium van het Oude Slot, het zou best in het programma van programmeur Iris
Haeck kunnen passen. Een boos
sprookje over oma die Roodkapje opeet, ze moet ervan gruwen.
Dat sprookje dreigt werkelijkheid te worden als de bezuinigingsplannen van de gemeente
in een of andere vorm doorgang
vinden. Vorige week woensdagavond protesteerden de Vrienden van het Podium Oude Slot
voor het raadhuis met leuzen als

: ‘Slot op Slot? - Theater nu en later. - Adieu Youp, Erik, Liza, Janine, Tania, Janine, niet meer welkom in Heemstede.` Uitvoeringen
in het Oude Slot en de Oude Kerk
aan het Wilhelminaplein worden
afgeschaft als de gemeentelijke kadernota wordt uitgevoerd.
Het wordt doordstil in Heemstede. Misschien mag de Luifel nog
wat open blijven met de eigen
programmering. Bij het protest,
georganiseerd door de Vrienden van het Podium Oude Slot
nam oud rechter Jaap Tielenius

Kruithof het woord op de zeepkist. Duidelijk aangeslagen sprak
hij: “Gemeente doe niet zo dom,
ook niet een beetje dom. Niet
verhuizen naar de Luifel, slechte akoestiek, waar de Oude Kerk
in uitblinkt. Weg het intieme theater van het Oude Slot. Doodstil
in Heemstede.” Daarna begon de
vergadering over de kadernota in
de burgerzaal. Nog nooit was de
belangstelling zo groot. Lees het
verslag van collega Eric van Westerloo.
Ton van den Brink

Mozaïek Generatiemix onthuld
Heemstede - Een mozaïek, gemaakt door jeugd en ouderen,
tooit de ingang van Welzijn Ouderen aan de Lieven de Keylaan. Vorige week woensdagmiddag werd dit kunststuk ont-
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huld door Thea Post, een oudere
dame die de dagopvang bezoekt
en Nadia Geerings van het Nova College waar zij maatschappelijke dienstverlening studeert
en als stagiaire bij Welzijn Ouderen tijdelijk werkt. Ted Herkes,
directeur Welzijn Ouderen, hield
voor de vele belangstellenden
een kort resumé over het project
`generatiemix` waarin ouderen
en jongeren samen in de afgelopen maanden aan diverse projecten hadden gewerkt. Met veel
plezier en met een groeiend begrip voor elkaar. Leuk om met de
jeugd in de PopUpGallerie in de
Raadhuisstraat onder leiding van
mozaïek kunstenares Annemarie
Sybrandy dubbel gebakken tegels in vorm te knippen om van
de scherven een figuur, jong of
oud te maken. Serieus knutselen aan een kunstwerk, dat op
mijn oude dag, je kunt ook zeggen: gezellig knutselen in je stagetijd! Het lukte en Thea is maar
wat trots op haar gele figuur
dat nu vereeuwigd staat in het
mozaïek. Aan dit kunstwerk wer-

ken mee, Marianne, Evelien,
Hidde, Marianne, Anky, Willie,
Nella en Thea en Nadia. Een blijvend bewijs van samenwerken
tussen jong en oud.
Ton van den Brink

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Regio - Dinsdag zijn twee inbrekers weggerend na een poging tot inbraak. De mannen waren bezig met het forceren van
een deur van een woning aan de
Reitzstraat in Haarlem en maakte
daarbij zoveel lawaai dat de bewoner wakker werd. Deze ging
naar beneden kijken en zag vervolgens twee mannen wegrennen in de richting van de Lucas
Meijerstraat waarna ze er vandoor gingen in een grijze Volkswagen Golf.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

**

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.
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COLOFON
Poging tot
oplichting

Heemstede - De ramen van de kiosk hebben
een voetbalsticker op het raam in verband
met het EK voetbaltoernooi in juni 2012. Alle
Kiosken in NS stations zijn zo uitgedost. Deze winkel in het station Heemstede-Aerdenhout is pas een kiosk sinds mei 2009 en was
daarvoor Wizzl, winkelen in sneltreinvaart en
die startte op 12 december 1997. De allereerste Wizzl was voor station Maarssen en
opende op 1 juli 1996 en alras volgden andere kleine stations zoals Nijverdal, Capelle
Schollevaar, Vlaardingen Oost, Hoogeveen,
Heerenveen, Den Helder, Schagen, Boxtel,

ruim 50 in totaal en weer gestopt in voorjaar
2009 om de meesten om te zetten in Kiosk al
of niet met kaartverkoop/informatie NS.
In najaar 1997 dus de eerste verbouwing van
de stationshal die erg ingrijpend was, geen
NS-loket meer maar een winkel waar treinkaartjes werden verkocht.
De Kiosk in dit station doet ook NS-zaken
en diezelfde NS sponsort sport op haar treinen en op andere manieren...en ook via de
voetbalsticker op de ramen van de Kiosk.
Foto: Gertjan Stamer. Meer informatie: info@
stationheemstedeaerdenhout.nl.

Winnaars fotowedstrijd
Jan van Goyenstraat 75 jaar
Heemstede – Volgens Wil
Struik-Koedijk, een winnares van
de fotowedstrijd Jan van Goyenstraat 75 jaar, was het niet moeilijk om de vragen bij elke deelnemende winkelier te beantwoorden. Gewoon elke dag of minstens wekelijks even die gezellige winkelstraat bezoeken, hier
en daar je inkopen doen, een
handig vraagje stellen, dan komen de antwoorden wel. Bij de
nieuwe DA drogist was het wel
even van: ‘roep eens even wat’,
het hielp! Bij Jantje raden hoeveel jaar Sinterklaas al het dak
opgaat. Dat weet eigenlijk Sinterklaas alleen en Remco van
den Berg van de winkeliers vereniging. Maar die mocht niks
zeggen. Olga van der Wusten
gaat als prijs genieten van tweemaal een driegangenmenu bij
Sanz. Wil Struik gaat voor honderd euro wijn halen bij Le Grand
Cru, haar man gaat mee uitzoeken. Bij de uitreiking in restaurant Sanz, heerlijke appeltaart
gegeten, bleken de heer Jurrien
Schiff, Anneke van Dijk en mevrouw de Rochemont afwezig.
Voor hen zijn nog de prijzen van

Jantje, een houten 4 persoons
kinder picknick tafel, van Hildering een Sisley botanique behandeling van 120 euro en bij Pierot een partylook de luxe van 90
euro. We hoeven geen 75 jaar te

wachten op een volgend evenement in de Jan van Goyenstraat,
want de altijd actieve winkeliersvereniging blijft bezig voor zijn
klanten.
Ton van den Brink

Regio - Bij de politie zijn meldingen binnengekomen dat mensen thuis telefonisch benaderd
zijn door een persoon die zich
uitgeeft als medewerker van een
groot computersoftwarebedrijf.
Aan de telefoon wordt in gebrekkig Engels meedegedeeld
dat de gebelde persoon schadelijke software op zijn of haar
computer heeft staan en dat ze
dit via de telefoon kunnen oplossen. Door een programma op
de computer te downloaden zou
‘het probleem’ verholpen worden. Dit verhaal is echter niet
waar. Tot nu toe is er geen informatie bekend dat mensen gedupeerd zijn door deze manier van
oplichting, maar de politie wil
mensen wel waarschuwen. Indien mensen benaderd worden,
dan wil de politie dit graag weten. Dit kan door te bellen met
de lokale politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 1 t/m 7 juni 2012)
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Gewoon goed !

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
500 Gram Shoarma
+500 gram Kippeling

9.98
4.98

samen

4 Tartaartjes

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
Saksische Leverworst
200 gram

Shoarma Rollade
100 gram

Zure Zult
100 gram

1.00
1.09
0.99

Heel Kilo Gehakt
woens- Half
om Half of rund
dag

donderdag

5.98

3 Malse Biefstukjes
Runder
Kogel

vrijdag
zaterdag

5.00
6.50

Asperge Hamschotel
vanaf 17.00 uur warm

per kilo

Hammoes
100 Gram

10.98
1.19

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

In Europa wordt gewild en ongewild op verschillende fronten zware strijd geleverd.
De aandacht is verschoven van de politiek naar de belangrijkste bijzaak in het leven:
voetbal.
Van eenheidsgedachte is op ook het EK geen sprake en elk land gaat voor eigen winst.
Of onze sterren winnen staat niet in de sterren te lezen, maar de zon is vol vertrouwen.
Die komt elke morgen oranje op en gaat ‘s avonds ook weer oranje onder.

Geef vader een nieuwe auto,
uit de wereldwinkel

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Heemstede - Veel mensen op
het eiland Madagaskar verdienen hun geld met het verzamelen en verkopen van gebruikt
blik. Met name lege spuitbussen worden door producenten
gebruikt om de fraaiste items
van blik te maken.
Om een autootje te maken
slaan de producenten, het
opengeknipte blik plat en knippen de verschillende auto-onderdelen uit met behulp van
een mal. Jerome (op de foto) en
de andere producenten kiezen
hiervoor zorgvuldig de kleurrijke delen van de spuitbus uit.
Als alle onderdelen op maat zijn
geknipt en de scherpe randjes
om zijn geslagen, worden vervolgens de ramen van gerecy-

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

cled plastic (van röntgenfotovellen) geplaatst. Als laatste
worden de losse onderdelen
aan elkaar gesoldeerd. Na een
uur hard werken met zijn tweeen is het autootje klaar!
Tip voor Vaderdag?! In de wereldwinkel vindt u deze autotjes en fietsjes. Allemaal unieke
exemplaren. Kom gerust even
kijken. Of gaat de liefde vooral door de maag? In de Wereldwinkel kunt u pakketten laten
maken op smaak en naar maat
met Fair Trade levensmiddelen.
Hartig of zoet: voor elke smaak
wat wils.
Wereldwinkel
Heemstede,
Raadhuisstraat 29.
Zie ook: www.wereldwinkelheemstede.nl.
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Heemstede,
wordt eens wakker!

Massaal protest tegen
gemeentelijke bezuinigingen
Heemstede - Het gemeentehuis stroomde woensdag 6 juni
vol met belangenbehartigers die
zich verzetten tegen de voorgenomen bezuinigingen op instellingen, verenigingen en het sociaal cultureel werk. In de kadernota 2012 heeft het college voorstellen gedaan om het dreigende
tekort van om en nabij de twee
miljoen euro weg te werken. Ook
instellingen die drijven op gemeenschapsgelden moeten het
daarin ontgelden. Door te bezuinigingen op onderdelen van het
gemeentelijke takenpakket en
samen met een verhoogde OZB
belasting moet het deficit worden weggewerkt.
Twintig insprekers zorgden voor een bonte avond
Maar liefst 20 insprekers kwamen hun zaak te bepleiten. Vooral vanuit de culturele hoek zoals
het Oude Slot, de Oude Kerk,
theater De Luifel maar ook vanuit het ouderenwerk kwamen
verschillende insprekers vertellen wat Heemstede allemaal
gaat missen als er wordt bezuinigd op hun instelling. Het zorgde voor een avond vol afwisseling van onderwerpen. Helaas
beperkten de insprekers zich
tot het aanprijzen van hun goede werk zonder dat er alternatieven werden geboden. Als excuus
voerden zij aan dat zij pas heel
laat op de hoogte waren gesteld

en zo onvoldoende tijd hadden
om te werken aan oplossingen.
Anders was het met de bibliotheek waar directeur Lotte Sluyser heel gemakkelijk akkoord
ging met 15.000 euro aan bezuinigingen, maar zij wilde wel
voorkomen dat de bibliotheek
moet sluiten en wees op het belang van deze voorziening. “Geef
ons in 2015 een nieuw gebouw
en kort ons dat met 60.000 euro, daar kunnen wij mee leven”
volgens Lotte. Ook Paul Barten
van tennisvereniging Groenendaal gaf het college tenminste
een handreiking. Zijn vereniging
was bereid de totale exploitatie
voor eigen rekening te nemen in
ruil voor een symbolische huur.
Kunst is geen gunst
maar een recht
De Stichting Welzijn Ouderen
werkt met vele vrijwilligers en
wordt ook al door andere maatregelen gekort. Het opgaan in de
Casca-organisatie wijzen ze af.
De saamhorigheid tussen de vrijwilligers zou afnemen als zij onderdeel worden van een grotere
organisatie. Een aantal sprekers
nam het op voor het Oude Slot
en de Oude Kerk. “Kunst laat iets
na en kunst is geen gunst maar
een recht dat tevens bijdraagt
aan het welzijn van mensen”
verklaarde Iris Haeck, programmeur van het cultuurprogramma
in Heemstede.

RCH voetbal zag een flinke huurverhoging op zich afkomen. Zelf
geld bijeenbrengen via sponsors
lukt maar mondjesmaat, volgens
voorzitter Kokkelkoren. “Als de
gemeente zo doorgaat moeten
wij de contributie met 15 procent
verhogen en dat gaat ons leden
kosten.”
De kinderboerderij ziet ook niets
in een korting van 30.000 euro
op hun begroting. “Wij laten kinderen kennis maken met dieren
en dat is belangrijk. Wij geven
werkplekken aan verstandelijk
gehandicapten en fungeren als
stageplaats”. Voor de gemeente
is 30.000 op een begroting van
43 miljoen te verwaarlozen vond
Monique van der Velden van de
kinderboerderij.
De kadernota is een voorzet om
tot een evenwichtige begroting
te komen voor 2013 en later.
Alle genoemde bezuinigingen
staan nog ter discussie. Op zich
waren de bedragen waarover
werd gesproken relatief gering.
Het staat het de gemeenteraad
vrij om elders op de begroting
posten te schappen of investeringen uit te stellen.
Op maandag 18 juni vergadert
de commissie middelen met het
college over de kadernota.
Dan zal blijken of het inspreken
heeft geleid tot het schrappen
van de nu voorliggende bezuinigingen.
Eric van Westerloo

Terwijl de bewoners en bedrijven uit Bennebroek, Hillegom en Vogelenzang zich inmiddels na drie informatieavonden van de provincie Noord-Holland realiseren dat de snelweg N206-A4 (ook
wel bekend onder de naam Duinpoldersnelweg) een verkeerschaos gaat opleveren in hun dorpskernen, is het angstvalling stil
in Heemstede. Christa Kuiper, wethouder CDA in Heemstede, gelooft blijkbaar niet in het rapport ‘Van Greenport tot Mainport’ (samengesteld door o.a de provincies Noord - en Zuid-Holland)
waarin 8000 verkeersbewegingen extra per etmaal worden voorspeld op de Rijkstraatweg richting Heemstede en Haarlem. Tijdens
de informatieavond in Bennebroek eind mei vergisten de ambtenaren zich ook en hadden het over de Herenweg in plaats van
Rijksstraatweg. Blijkbaar is de provincie Noord-Holland al achter
de schermen bezig om op papier de net aangepaste Herenweg
opnieuw in te tekenen. Onafhankelijke verkeersexperts (nog niet
de experts van de provincie) hebben al voorspeld dat de huidige
Rijksstraatweg deze 8000 extra auto’s vrijwel niet aan kan. Verbreding van de Rijksstraatweg tot een vierbaansweg en openstelling
van een aantal alternatieve routes, zoals de van Merlenlaan, Adriaan Pauwlaan en de Bennebroekerdreef behoren tot de oplossingen. Nog grotere zwartkijkers beweren dat het aantal van 8000
extra verkeersbewegingen aan de lage kant is omdat zij vermoeden dat bij de metingen niet de seizoensinvloeden zijn meegerekend. Een paar mooie dagen Zandvoort zou inderdaad het aantal omhoog kunnen jagen. Ik wil mij als Bennebroeker nergens
mee bemoeien maar het is toch de taak van deze wethouder in
Heemstede om haar bewoners en bedrijven te waarschuwen voor
dit naderende verkeersgeweld en zich sterk te maken voor het
woongenot, veiligheid en de bereikbaarheid van winkels en bedrijven. Laat Kuiper niet in de val lopen waar haar collega’s Schep
(Bloemendaal) van Griensven (Hillegom) en Bezuijen (Haarlemmermeer) onder aanvoering van Statenlid Post zijn ingetuimeld. Zij
hebben zich namelijk teveel geconcentreerd op kleine onderdelen
en zijn de grote lijnen totaal uit het oog verloren. Gelukkig onderschrijven staatsecretaris Schultz en tweede kamerlid, verkeersexpert Charlie Aptroot de nutteloosheid van deze Duinpoldersnelweg. Tien jaar geleden was de provincie Noord Holland ook al tot
deze conclusie gekomen in een MER rapportage. Helaas voeren
persoonlijke ambities, de angst om fouten toe te geven, ondeskundigheid en verstarring op dit moment de boventoon in het politieke leven in onze streken. En heeft de provincie Noord Holland
een grote zak met geld over voor dit gedrocht. Lichtpuntje is dat
bezorgde bewoners, ondernemers en Dorpsraden uit ondermeer
Bennebroek en Hillegom een alternatief hebben ontwikkeld voor
deze snelweg onder de naam ‘Nog Beter’ (zie www.dorpsraadbennebroek.nl en www.nietdoorhetbos.nl).
Frank van der Schaar, Bennebroek

Cupcakes bakken en versieren
Heemstede - Voor de laatste
woensdagmiddagclub van het
seizoen op woensdag 20 juni
gaan de kinderen (5-10 jaar) natuurlijk iets speciaals doen! Gezellig cupcakes bakken en versieren. De woensdagmiddagclub
is (bijna) elke week van 13.3015.15 uur bij Casca in activitei-

Avondvierdaagse Bosbeek
Heemstede - Verpleeghuis en
woonzorgcentrum Bosbeek van
Stichting Sint Jacob treft de laatste voorbereidingen voor de
avondvierdaagse. Van dinsdag
19 tot en met vrijdag 22 juni gaan
circa honderd bewoners vier
avonden lang op stap om te genieten van de buitenlucht. Voor
de achtste keer organiseert Bosbeek deze eigen avondvierdaagse. De happening is in 2005 ontstaan vanuit een suggestie Baltien de Wit, bewegingsdocent. Inmiddels is het een van de grotere

evenementen van Bosbeek. Het
voorbeeld heeft sindsdien navolging gekregen bij menig ander
woonzorgcentrum en verpleeghuis in de regio. Vaak overdag
met medewerking van scholieren
in het kader van een maatschappelijke stage. De vierdaagse van
Bosbeek is een van de weinige in
de avonduren. Dit heeft als groot
voordeel dat familie in de gelegenheid is om deel te nemen.
Bosbeek signaleert een steeds
grotere deelname van familieleden en is daar blij mee. Even-

tencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in Heemstede.
Kinderen kunnen hier knutselen,
meedoen met een spel of buiten
spelen. Kosten per keer zijn: 3,50,
een kaart voor 10 keer kost 30
euro. Graag van tevoren telefonisch aanmelden: 023-5483828.
Meer info: www.casca.nl.
als met de inzet van de vele vrijwilligers. Zij duwen de rolstoelen, zijn stempelpost, klaar-over
of verzorgen de koffie na afloop.
Vrijdagavond 22 juni vanaf 19.15
uur komen de eerste deelnemers
over de finish. De Spaarne Town
Jazzband zorgt voor de muzikale
omlijsting. Voorzien van bloemen
van bloemisterij Harry, decoreert
manager zorg en dienstverlening,
Sylvia Jansen, elke deelnemer
met een welverdiende medaille.
Wanneer iedereen over de finish
is gejuicht, wordt de week feestelijk afgesloten in het restaurant
van Bosbeek, waar slagerij van
der Werff een traktatie verzorgd.
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Mooie kunst heeft
geen mooi weer nodig
Heemstede – Oké, het weer
was vorige week zondag beneden peil; de gepresenteerde kunst in de Jan van Goyenstraat was dat zeker niet! Van de
lage temperatuur werd niemand
mismoedig en ook over de buiigheid haalde menig bezoeker zijn
schouders op. Plu mee en gaan!
Langs keramiek, schilderkunst,
sieraden, glaskunst, kleding,
spiegels, beeldhouwwerk en al
het andere fraais dat de Kunstmarkt te bieden had. De kunstenaars zelf heetten ieder enthousiast welkom in hun stand. Want
kunst maken is wat zij prachtig
vinden maar over kunst praten
is nét zo leuk. Boeiend was het
aanbod van de markt, waar vrolijk kleurgebruik zich afwisselde
met romantische realistisch werk
of abstracte kunst. In de kraam
van Herman F. van Loon bijvoorbeeld. Daar toonde de kunstenaar objecten die allemaal van
hout zijn gemaakt. Je moet het in
het echt zien, dan ontwaar je het
reliëf in zijn werk.
Bij Frits Rademakers, helemaal
op het hoekje van de straat,
was ‘live’ een kunstenaar aan
het werk. Toepasselijk voor een
verwarmingsbedrijf,
ontstonden op het grote doek twee gasvlammen. Op een zwarte achtergrond spoot de graffiti-artist elke

keer een kleine nevel wit, oranje, paars of rood. Het resultaat
liet nog even op zich wachten
die middag want een kunstenaar
gaat nu eenmaal niet voor snelheid; het moet goed zijn! En dat
was het, deze Kunstmarkt. Goed
en voor herhaling vatbaar. Eventueel met een zonnetje, maar
mooie kunst heeft eigenlijk geen
mooi weer nodig.

Heerlijke zomeravond met een lantaarn
Bennebroek – Maak het extra gezellig in de tuin
of serre met een lantaarn. Als de duisternis invalt
kun je nog lang genieten in de tuin van zo’n vrolijk vlammend kaarsje in een mooie lantaarn. Bij

Tuincentrum de Oosteinde vind je ze te kust en
te keur. Waxinelichtjes zijn er ook, net als diverse kleuren kaarsen.
Zandlaan 22, op de grens Bennebroek/Hillegom.

Plan uw BBQ met
Slagerij Van der Werff
Heemstede – Barbecuen… we houden er zo van! Buiten
eten heeft iets gezelligs en zomers. Met zijn allen aan de
heerlijke vleesspiesen, broodje hamburger of kippepootjes. Afgemaakt met een zalige saus en vergeet de bijgerechten niet. Samen met buren, (sport-)vrienden, familie
of collega’s genieten van lekkernijen. Maar wel met lekker en verantwoord vlees natuurlijk. Plannen voor een barbecue voor een groep mensen? Bel dan Slagerij van der
Werff aan de Glipperdreef.
Sjaak van der Werff en zijn medewerkers hebben immers al ruim
twintig jaar ervaring in het verzorgen van BBQ-partijen. Alles
er op en er aan! Vanaf 9 euro per persoon kunt u al een beroep
doen op de barbecue-kunsten van Van der Werff. U bestelt naar
keuze een menu-all-in, vanaf die 9 euro dus of helemaal uitgebreid tot 17 euro per persoon. Kies voor vlees, maar neem ook
de vis (ja, echt bij de slager!). Liever vegetarisch? Ook daarmee
kan rekening worden gehouden. Bijvoorbeeld gevulde paprika,
mmmmm! De groente wordt geleverd door Cox groente uit Bennebroek.
In een ‘basis bbq-menu’ vindt u stokbrood, salade, sauzen, vlees
natuurlijk en de huur van de apparatuur. Ook bestek, borden en
servetten is inbegrepen. Het gaat om ‘wegwerp’ maar voor porselein is ook te kiezen. Voor hele grote partijen komt Van der
Werff met de speciale BBQ-wagen. Overigens kan er ook binnen
worden gebarbecued, bij slecht weer. Uiteraard met goede afzuiging. Van der Werff en team draaien de handen niet om voor
groepen van 500 tot 600 man.
Meer weten over deze slager die alleen vlees ‘met een goed verhaal’ biedt, heerlijk en diervriendelijk, neem dan contact op met
Slagerij van der Werff, 023-5294363 of loop eens binnen, naast
Supermarkt de Koning op de Glipperdreef.
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Juni: Maand van het Spannende Boek

Debuutthriller van Peter Romer
Heemstede – Peter Römer is bekend als acteur en televisieproducent, maar ook als scenarioschrijver en regisseur van
o.a. Baantjer. De fascinatie voor misdaad zit Römer in het
bloed. Onlangs verscheen Chantage, zijn eerste moordroman,
waarin rechercheur Hannah Vermeer onderzoek doet naar de
dood van de actrice Karina. De zaak komt in een stroomversnelling wanneer Hannah erachter komt dat Karina aan haar
memoires werkte, waarvan het manuscript is verdwenen. In
de ‘Maand van het Spannende Boek’ was Peter Römer zaterdag te gast bij boekhandel Blokker. Hoe zit het met de aantrekkingskracht van misdaad op de zoon van ‘Baantjer’ Piet
Römer.
Waarom een misdaadroman?
“Bij een misdaadroman draait
het vaak om een moord en die
moet uiteindelijk worden opgelost. Het is de basis van het verhaal en het gaf mij licht aan het
schrijfproces. Vanwege mijn betrokkenheid bij de Baantjer televisieserie was er al contact met
de uitgeverij van de boeken. Ik
zei ze in een overmoedige bui
dat ik na mijn televisiewerk aan
een boek zou beginnen. Toen ik
eind 2010 wegging bij Endemol,
hingen ze enige tijd later aan de
telefoon met de vraag: waar blijft
dat boek? Daar schrok ik eerst
van, want ik was er nog niet aan
begonnen. Maar na het opstellen
van een werkschema ging het
schrijven daarna gemakkelijk.”
Stond het verhaal al vast?
“Alleen het eerste hoofdstuk had
ik in mijn hoofd zitten. Het leven van de vrouw die vermoord
wordt had ik al min of meer bedacht. Gaandeweg heb ik de rest
erbij verzonnen. Er zijn schrijvers
die een verhaal hebben, dat ze
door hun personages laten vertellen. Ik heb personages die een
verhaal vertellen; dat is een iets
andere gedachte. Daarna volg ik
hun handelingen en die schrijf ik
op.“
Het verhaal speelt zich af in
de wereld van glitter en glamour. Een bewuste keuze?
“Dat is een wereld die ik goed
ken, de amusementsindustrie,
het toneel en de roddelbladen,
die omgeving leent zich goed
voor een spannend boek. Sommige mensen denken bestaande personen te herkennen, maar
dat is onzin. Zeker in de wereld waarin ik verkeer kom je
met kleurrijke figuren in aanra-

Maar ik hou van de afwisseling.
Momenteel zit ik vaak te schrijven, maar ik mag graag ‘buiten spelen’, dingen doen als regisseren en met mensen in contact komen. Van acteren heb ik
veel geleerd. Ik heb er veel profijt
van gehad tijdens het schrijven
van scenario’s en het regisseren. Maar het is niet mijn grootste liefde zoals die wel is voor
mijn kinderen. Thijs en Nienke

Tomatis Luistertraining

king. Je houdt je ogen open en
ieder karakter die je creëert bestaat uit delen van types die je in
werkelijkheid ooit bent tegengekomen.“
Zowel slachtoffer als
rechercheur zijn vrouwen in
het boek. Hoe is het om in de
huid te kruipen van een
vrouw?
“Ik zal je wat verklappen, aanvankelijk was de rechercheur
een man. Het was de uitgever
die mij erop wees dat vrouwen
de meeste afnemers zijn. Die
willen zich kunnen identificeren
met een hoofdpersoon. Naast de
actrice die in het eerste hoofdstuk overlijdt, waren er vooral
veel mannelijke personages. Dus
ontstond Hannah en toen ik eenmaal in haar hoofd kroop, vond
ik het heel interessant om vanuit
het vrouwelijke karakter en haar
gedachtes te schrijven. Zelf hou
ik erg van de persoon van Harry
Weerman, de sidekick in het verhaal. Hij is ’n beetje een loser die
enigszins aan de verkeerde kant
van de wet opereert. Hij maakt
voortdurend foute keuzes en je
weet al dat hij op zijn bek gaat.
Hem vind ik een sympathiek en
menselijk personage en leuk om
over te schrijven“
Regisseur, acteur, scenarioschrijver, producer en nu
romanschrijver, u doet wel
heel veel.
“Had ik een echte passie gehad, dan was ik daar waarschijnlijk intensief mee bezig geweest.

zijn beiden acteurs en Job gaat
naar het derde jaar van de theaterschool. Ook Bram, die op College Hageveld zit, heeft aangekondigd absoluut van plan te zijn
naar de toneelschool te gaan.
Voor mij is schrijven waar ik het
meeste mee heb, waarmee ik me
al van kindsbeen bezig houd.“
Komen er nog meer boeken?
“Er komt zeker een tweede boek
met rechercheur Hannah Vermeer in de hoofdrol. Dat was
niet helemaal zo gepland, maar
ik ben me gaan interesseren in
het karakter van Hannah. Er is
nog veel meer te vertellen over
deze vrouw. Zolang zij mij blijft
boeien, wil ik ieder jaar een boek
met haar schrijven.”
Tijdens de hele ‘Juni-Maand van
het Spannende Boek’ geeft de
boekwinkel de thrillerroman ‘De
ooggetuige’ van Simone van der
Vlugt cadeau bij aankoop van
12,50 euro aan Nederlandstalige boeken.
Mirjam Goossens

Fietstocht
Bennebroek - Woensdag 20 juni organiseert Welzijn Bloemendaal een lange fietstocht naar
Katwijk van circa 59 kilometer.
Gestart wordt om 10.00 uur vanaf het voormalig gemeentehuis,
Bennebroekerlaan 5 in Bennebroek. Informatie: 023-584 5300
of 023- 525 0366.

Regio - Op woensdag 20 juni, aanvang 20.00 uur, houdt Tomatis IJmuiden aan de Kennemerlaan 27 een informatieavond
voor volwassenen met problemen op het vlak van de energiehuishouding en/of geestelijke
gesteldheid, zoals futloosheid,
angsten, stress of depressie.
In het dagelijks leven; thuis, of
op het werk neemt ieder van
ons voortdurend zintuiglijke indrukken op. Iedereen heeft een
grens om een bepaalde hoeveelheid indrukken te verwerken.
Als die grens gedurende langere tijd wordt overschreden, kunnen we in een toestand komen
waarin het tijd kost om weer
goed te functioneren. Een lichte
mate van of kortdurende stress
is gezond en kan ons aanzetten
tot betere prestaties of ons actiever maken. Langdurige stress
kan tot ziektes leiden; een hoge bloeddruk, overgewicht, hartklachten en/of psychische aandoeningen als hyperactiviteit,
angsten of depressiviteit het
geen het dagelijks functioneren
kan gaan bepalen.
Wij weten dat het menselijk oor,
naast het horen en filteren van

geluid, ook functioneert als een
dynamo die de hersenen en het
lichaam van de noodzakelijke
energie voorziet. Deze energie is
nodig om het denken en de hersenen te voeden en de creativiteit te stimuleren. Het is daarom
essentieel het oor te trainen om
deze energie op peil te houden.
Stimulatie van het oor leidt altijd tot verhoging van de creativiteit, levenslust en vitaliteit. Mensen die de Tomatis luistertraining
volgen hebben meer oog voor de
schoonheid van de natuur, muziek en kunst. Ze zijn meer betrokken bij de maatschappij,
ze staan voller in het leven. Dit
schept de mogelijkheden voor
een grotere persoonlijke levensvervulling. De tweede helft van
de avond kunnen professionals
zich laten informeren over de
opleiding tot Tomatis Practitioner. De informatie wordt gegeven door Drs. Hans Pekelharing,
arts voor Biologische geneeskunde en Certified Tomatis Consultant en Monique Blok, logopedist en Certified Tomatis Consultant. Aanmelden via www.tomatis-ijmuiden.nl of www.tomatis-nederland.nl.

Presentatie Collectie Hageveld
bij Blokker

Heemstede - Dat lezen leuk
is, bewijzen leerlingen van het
College Hageveld in Heemstede. Op vrijwillige basis schrijven
leerlingen een recensie van een
boek waarvan zij vinden dat het
de moeite waard is voor leerlingen van het middelbaar onderwijs en belangrijk is voor de literatuur. De beste 10 recensies van leerlingen worden bekroond met een persoonlijke
boekenlegger en een presentatie van het boek bij boekhandel
Blokker. De top 3 ontvangt een
boekenbon.
Voordat de winnaar bekend
wordt gemaakt is er een gastoptreden/interview met een auteur. Dit jaar is dit op donderdag
21 juni Wytske Versteeg (1983),
oud-leerlinge van het Hageveld.
Haar debuutroman ‘De wezen-

lozen’ verscheen dit jaar bij uitgeverij Prometheus en werd in
de pers lovend besproken. ‘Met
De wezenlozen profileert Wytske Versteeg zich in één klap als
een fonkelende nieuwe ster aan
het literaire firmament. Lees
een alinea en je bent betoverd.
In authentiek en talentvol proza voert de auteur je mee in een
even bizar als alledaags drama.
Deze schrijver overtuigt op alle
fronten’, was te lezen in NRCLUX.
Wytske wordt geinterviewd
door Max Verbeek, oud-docent
Nederlands, jurylid en initiatiefnemer van de Collectie Hageveld.
Aanvang: 16.00 uur. Toegang
vrij. Iedereen is welkom bij
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.
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Coach Aut.. ondersteunt ouders van
kinderen met ADHD of autisme
Regio - Sinds november 2011 is
in Bloemendaal een nieuwe onderneming gevestigd onder de
naam Coach Aut.. Deze onderneming richt zich specifiek op
de ondersteuning van ouders
van kinderen met ADHD of een
stoornis in het autistisch spectrum. Met name kan de communicatie tussen ouders en deze kinderen moeizaam verlopen
waardoor driftbuien of ander explosief gedrag het gevolg zijn.
Coach Aut.. is opgezet door Petra Dekker. De door haar opgedane ervaring wil ze gebruiken
om ouders, die hierbij tegen problemen oplopen en er zelfstandig niet meer uit komen, van advies te dienen. Door haar ervaringen kan zij ouders adviseren
en begeleiden, en mocht het nodig zijn, voor meer specifieke behandeling doorverwijzen naar
specialisten op het gebied van
autisme. Dat Petra hart heeft
voor haar doelgroep blijkt uit het
feit dat zij niet met een ‘9-tot5-mentaliteit’ werkt maar flexibel inzetbaar is. Ouders die een

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 17 juni is ds.
mw. P. Renes om 10.00 uur voorganger tijdens de dienst in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate
Domino uit Haarlem. Het is een
avondmaalviering.

Diensten in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt ds Hetty van Galen zondag
17 juni de viering om 15.00 uur. U
vindt De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.

beroep doen op haar expertise
kunnen bij haar op kantoor terecht, of zij komt bij u thuis.
Coach Aut.. werkt vanuit een positieve benadering, educatief,
oplossingsgericht en kijkt naar
de mogelijkheden van ouder(s),
kind en situatie. Coach Aut.. ondersteunt ouders bij het zich
staande houden vanuit hun ei-

Slecht plan, NS!

gen kracht, en bij het hierbij behouden van de eigen regie.
Door middel van het bevorderen
van kennis en inzicht zal het opvoeden van een ‘speciaal kind’
een mooie uitdaging worden met
als einddoel een meer ‘normale’
gezinssituatie. Zie ook www.coachaut.nl of mail naar petra@coachaut.nl.

INGEZONDEN

Heemstede/Aerdenhout - Gisteren hoorde ik dat over 2 weken
de fysieke kaartverkoop op station Heemstede/Aerdenhout door
de NS wordt beëindigd. Ik kreeg een flyer van de NS overhandigd
waarin staat dat wij het voortaan maar moeten zien te klaren met de
aldaar opgestelde NS-kaartautomaten.
Nu is mijn ervaring daarmee heel slecht. Als die apparaten al werken, hetgeen niet altijd het geval is, dan wil dat niet zeggen dat ze
goed functioneren. Dat laat zoveel te wensen over dat ik al maanden lang de automaten links laat liggen en aan de balie mijn treinkaartjes kocht. De automaten hebben problemen: vooral met betaling per pinpas, en ook vooral uit zichzelf verspringende instellingen
vlak voor het afrekenen; verder het ontbreken van chip-afboeking,
het ontbreken van contant geld betaling. Verder: de NS verwijst diegenen die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding bij het kopen van treinkaartjes naar de grotere NS-stations met NS-servicebalie. Ziet u dat al voor u: bejaarden uit Heemstede eerst met een
slingerende stadsbus naar NS-station , om van daar uit verder te
reizen? Of alfa-hulpen die naar station Heemstede in weer en wind
moeten fietsen om voor hun cliënten een kaartje uit de automaat te
trekken ? Een heel slecht plan, NS!
drs. A. Coyajee, Aerdenhout

Scholiere wint iPOD
van B&B Print & Office
Heemstede - De Heemsteedse scholiere Eline Zeemeering
heeft de iPod gewonnen die door B&B Print&Office aan de Binnenweg 68 in Heemstede als prijs voor hun kennismakingsactie ter beschikking was gesteld.
De actie van B&B Print&Office was bedoeld om de inwoners
van Heemstede kennis te laten maken met hun uitgebreide
productenassortiment op het gebied van printen en kantoorartikelen.
Bovendien had het succesvolle bedrijf van de jonge ondernemers Bas Ebbeling en Bas van der Wel een contract gesloten
met postnl om de komende jaren het exclusieve Business Point
in Heemstede te zijn.
Dit was voor de ondernemers mede de aanleiding om deze positieve ontwikkeling onder de aandacht van de Heemsteedse inwoners te brengen. Door het invullen van een kennismakingskaart maakte men kans om een fraaie iPod te winnen. Uit
de vele ingevulde kaarten werd de kaart van de dolgelukkige
Eline Zeemeering als winnares getrokken. Uit handen van de
beide eigenaars ontving ze de welbegeerde prijs.
B&B Print&Office start met ingang van 13 juni een nieuwe actie met een iPad als prijs. De deelnemerskaart die u de komende week in deze krant vindt of die u bij B&B Print&Office gratis
kan ophalen dient uiterlijk 31 augustus bij B&B Print&Office ingevuld te worden ingeleverd.
De volgende dag, op 1 september is de winnaar of winnares
van de iPad bekend.
Houdt deze krant dus in de gaten.

INGEZONDEN

Roze Stad centraal bij
vijfde editie Night Skate
Auto over
de kop

Regio - Dinsdagochtend is
een auto over de kop gegaan
aan de A4 bij de afslag Hoofddorp in Rijsenhout. De 52-jarige automobiliste uit Lisse verloor rond 1.30 uur de macht
over het stuur in een scherpe
bocht van de afslag en belandde ondersteboven. De vrouw is
met lichte verwondingen naar
het ziekenhuis overgebracht.

Regio - De vijfde Haarlem Night
Skate kondigt zich aan en vertrekt woensdag 20 juni om 20.00
uur vanuit Haarlem. De vijfde Haarlem Night Skate staat
in het teken van Haarlem Roze
stad. Deelnemen aan de Night
Skate is gratis en inschrijven is
niet nodig. Deelnemers kunnen
zich bij de start aansluiten en
zo twee unieke uren op skates
en skeelers door de stad meemaken. Eén keer per 14 dagen
wordt een Haarlem Night Skate
gehouden. Voor drie edities is er
een speciale vertrekplaats vanuit
Velsen. De Night Skate is geen

tourtocht of wedstrijd, het is een
sociaal evenement voor jong en
oud. Vanaf de start bij de ijsbaan rollen de deelnemers door
het centrum richting Heemstede. Over de Heemsteedse Dreef
gaat de route verder richting de
Cruquiusweg. Nadat de deelnemers direct de brug over de ringvaart over zijn komen de deelnemers aan bij de pauzeplaats aan
de Molenplas. De route gaat verder door Schalkwijk, Haarlem
Oost en via het centrum komen
de deelnemers weer terug bij de
ijsbaan. De route is ongeveer 20
kilometer.

In de boot met Bart Brandjes
Bennebroek - Bart Brandjes, halve finalist van The Voice of Holland en DJ Fonz Vorselaars hebben een prijsvraag uitgeschreven
op Facebook. 20 fans, waaronder Alexandra en Hedy de Bats uit
Bennebroek, kregen zondag een boottocht en miniconcertje aangeboden in een zonnig Amsterdam. Onder een bruggetje op de
Amsterdamse grachten zong Bart zijn nieuwe single. Op de foto
Alexandra, Bart en Fonz.
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Wie heeft beste idee
De Meerlanden tevreden over 2011 om papier te scheiden?
Gft-afval wordt brandstof (foto: Rob Essenberg).

Regio - De Meerlanden, werkzaam in afval en openbare ruimte, kijkt terug op een gunstig
2011. De omzet steeg met 5 procent naar 54 miljoen, het resultaat met 3 procent naar 2.1 miljoen. De markten waarop De
Meerlanden opereert staan onder druk. Dat geldt zowel in de
publieke sector van het bedrijf,
waar de bezuinigingen van gemeenten de ontwikkeling drukken, als in de private sector. Bedrijven ontplooien minder activiteiten, zij hebben daardoor minder afval en dat merkt De Meerlanden in haar bedrijfsvoering.
“Het is daarom des te verheugender dat 2011 met positieve
groeicijfers is afgesloten,” aldus
Ger de Jong, algemeen directeur
van De Meerlanden.
Een belangrijke ontwikkeling voor

De Meerlanden was de toetreding van de gemeente Bloemendaal. Ook in deze gemeente verzorgt zij nu afvalinzameling, gladheidbestrijding en straatreiniging.
Een ander hoogtepunt was de
ingebruikname van de nieuwe
verwerkingsinstallatie voor gftafval. Gft-afval wordt sinds 2011
bij De Meerlanden eerst vergist en dan gecomposteerd. Vergisting levert groengas en CO2
op, composteren levert warmte,
compost en water op. Op groengas rijden wagens van De Meerlanden en anderen klimaatneutraal. De warmte spaart gas uit
bij de nabijgelegen glastuinbouwbedrijven.
De vergistingsinstallatie produceert momenteel ruim 1 miljoen
m3 Groengas per jaar. “Daarmee
zitten we redelijk ‘on target’ naar

Ger de Jong, algemeen directeur
De Meerlanden.
de ruim 2 miljoen m3 die we uiteindelijk per jaar willen invoeden
in het openbare gasnet,” aldus
De Jong.

Alzheimer café krijgt vervolg
Heemstede – Driemaal is
scheepsrecht. In april werd het
eerste Alzheimer café in Heemstede gehouden in de zaal van
Welzijn Ouderen op de Lieven
de Keylaan 24. Begin mei en juni volgden nog twee druk bezette avonden. Deze proef zal in
september gevolgd worden met
vermoedelijk een jaarprogram-

ma. Het Alzheimer café is een
ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners,
vrienden en hulpverleners. Onder leiding van een deskundige
gespreksleider komt er meestal een of meerdere gastsprekers die aspecten van dementie
bespreken. Dinsdagavond werd
besproken waar men hulp kan

krijgen. Bij Welzijn Ouderen ligt
alle informatie voor u klaar als u
die nodig heeft. Draagnet DOC
team, Dementie, Onderzoek,
Case management ondersteunt
en begeleidt thuiswonende mensen, hun naasten en de mantelzorgers. Monique van Draagnet onderstreept dat het doel is
om zo lang mogelijk thuis te blij-

Heemstede – In Heemstede
scheiden de bewoners hun oude papier en karton al goed,
maar toch zit er nog veel recyclebaar oud papier in het
restafval in Heemstede. Voor
de productie van nieuw papier wordt voor 75 procent gebruik gemaakt van oud papier
en karton. Daardoor hoeven er
minder bomen gekapt te worden. Ook scheelt het in de verwerkingskosten: als al het oude papier gescheiden wordt
ingezameld, kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd. Daarom doet wethouder Botter een oproep aan alle Heemstedenaren: “Wie heeft
het beste idee van Heemstede
om oud papier uit het restafval
te houden?”
Ongemerkt wordt veel papier
bij het restafval gegooid. Geopende enveloppen, kartonnen verpakkingen, oude kranten; uit gemak gooien we het
vaak bij het restafval. Maar
al dat papier bij elkaar vormt
17,5 procent van het restafval
in Heemstede. Hiervan is de

ven wonen met zorg. Alles gaat
in overleg met de cliënt, de behoefte wordt in kaart gebracht,
uitleg gegeven over de vele instanties die kunnen ondersteunen. Met de bijbehorende afkortingen die op zich al moeilijk genoeg zijn, maar wel heel duidelijk gemaakt worden, Alzheimertaal! Het DOC team bestaat uit
een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de casemanagers die intensief met elkaar samenwerken. Cliënten kunnen in overleg
met naasten worden aangemeld
voor onderzoek en of behandeling/ begeleiding door huisartsen, GGZ, Geestelijke Gezondheidszorg of GAAZ,Geriatrische
Afdeling van een Algemeen
Ziekenhuis, de thuiszorginstel-

helft makkelijk te scheiden papier als kranten, tijdschriften
en karton.
Wethouder Botter: “Als we
ook dit oude papier gescheiden weggooien, levert dat een
enorme besparing op, waardoor de burger uiteindelijk
goedkoper uit kan zijn. Als al
het oude papier goed gescheiden wordt in Heemstede, hoeft
er voor de productie van papier 125 hectare bos minder
gekapt te worden. Dat is anderhalf keer het Groenendaalse Bos! Daarom roep ik alle
Heemstedenaren op: Gooi uw
oude papier goed gescheiden
weg.” En de wethouder doet
nog een oproep: “Wie heeft
het beste innovatieve idee van
Heemstede om oud papier uit
het restafval te houden? We
zijn op zoek naar nieuwe, nog
niet eerder toegepaste inzamelmethoden. Het beste idee
wordt beloond met een uitgebreide lunch voor twee personen in het Groenendaalse bos.”
Heeft u een goed idee? Mail
het voor 4 juli naar communicatie@meerlanden.nl.

ling of een andere zorgaanbieder en bureau Zorgtoewijzing,
CIZ, Centrum Indicatiestelling
Zorg. Belangrijkste tip van Monique is om vooral in het begin
niet schamen, nergens voor nodig, vraag, vraag, vraag, casemanagers helpen graag, niet opdringerig, maar ondersteunend.
Het kan immers jaren goed gaan
thuis, soms met meerdere hulpmiddelen, alarm, mantelzorg. Tot
en met de zorgvrijwilligers die de
mantelzorgers tijdelijk kunnen
vervangen. Bij alle aanwezigen
was er weer die bemoediging die
uitging van deze avond. Het Alzheimer café voldoet aan een behoefte in Heemstede en zal naar
alle waarschijnlijkheid een vaste
plaats krijgen op de eerste dinsdagavond van de maand.
Ton van den Brink
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Avondvierdaagse in oranjesfeer
Heemstede - Zonnig, droog, niet te warm, alleen de donderdag met wat spetters voor de tien kilometer lopers en
de vrijdag met een storm die de lopers niet deerden. Het
leek soms bar en boos in de lucht, maar het weer viel helemaal mee tijdens de Avondvierdaagse. Als je maar lol hebt
met elkaar. Dat hadden de 881 vierdaagse jonge wandelaartjes. Zij liepen de vijf en tien kilometers door de Heemsteedse Dreven in de avonduren. Lopend, soms hollend
om een vriendje in te halen of even verwend te worden
met een sapje van je school. Zeven basisscholen deden
mee, De Ark, Nicolaas Beets, Crayenester, Icarus, Valkenburg en Voorweg. Met als uitschieter de Voorwegschool
met 286 lopers. Zij maakten er vast een oranjefeestje van,
veel kinderen liepen in oranje outfit, zelfs ouders, opa`s en
oma`s zagen er al oranjekoortsig uit. Onderweg vertroeteld
met fruit van Versshop van Houweling of elke dag een ander sapje van Tapperij de Eerste Aanleg. Een kind van drie
en een van vier liepen mee zonder licentie van een school,
die mogen ze nog uitzoeken, maar ze liepen wel elke dag
uit. Vrijdagavond werden alle wandelaars met hun meelopende ouders en opa`s en oma`s binnengehaald met muziek van Drum en Showfanfare DVS uit Katwijk, Marching
Band DSS en TTM Simson. Daar loop je zo lekker op! De
Voorwegschool had op hun eigen speelplaats de uitreiking
van de medailles, daar heeft Marcel van Duivenbode altijd op zijn drukke wijze de regie in handen. Hij maakte er
als organisator van de Koninginnedag feesten alvast een
oranjefeestje van. Volgend jaar wordt dit gezonde evenement gehouden van 4 tot en met 7 juni, maar de organisatie vraagt wel om vrijwilligers die er voor zorgen dat dit
wandelfeest veilig en vrolijk kan verlopen. Graag opgeven
bij Hans Filius, tel. 06-38414907.
Ton van den Brink
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De helende jade-steen van Svetlana
Heemstede – Naast de huisarts, specialist en het ziekenhuis bieden steeds vaker therapeuten behandelingen aan voor
klachten waarvoor de reguliere
gezondheidszorg geen oplossing
heeft. Je zult maar last hebben
van aanhoudende rugklachten,
hoofdpijnen, overgewicht of slapenloosheid. “Leer er maar mee
leven”, is voor veel mensen geen
optie meer. Hulp komt niet zelden uit de hoek van de eeuwenoude Chinese geneeskunst. Guasha-therapie is een van de traditionele behandelingen die in
Heemstede wordt gegeven door
de Letse Svetlana Jankuna.
Guasha betekent letterlijk ‘het

schrapen van ziekte uit het lichaam’ en is door de Chinese immigranten in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Toegegeven, de zichtbare resultaten van de schraaptherapie van
Guasha zijn op z’n minst bijzonder te noemen. Niet zo gek dat,
volgens een verfilmd incident,
een Chinees kind op een Amerikaanse school werd doorverwezen naar de schoolarts vanwege de striemen op zijn rug. ‘Mishandeling’, was de conclusie, tot
de ingeschakelde autoriteiten
vernamen dat deze jongen door
zijn grootvader werd behandeld met Guasha-therapie. Het
verhaal krijgt alsnog een hap-

Nieuwe expositie in Het Kunstbedrijf
Heemstede - Tot en met 30 juni exposeren de volgende kunstenaars in galerie Het Kunstbedrijf op de Raadhuisstraat 56a:
Ans Kluijt met krijttekeningen,
Leo Schepens met materieschilderijen, Carla Teer met keramiek
(zie foto), Henny Salimans
met schilderijen, Marijke Pie

Dronken
bestuurder
Bennebroek - Een politieman
zag in de nacht van vrijdag op
zaterdag rond 00.20 uur een bestuurder rijden waarvan het vermoeden bestond dat hij teveel
gedronken was.
De bestuurder, een 58-jarige
man uit Heemstede, bleek na
een ademanalyse op het politiebureau een promillage van 2.53
te hebben, terwijl 0.5 maximaal
is toegestaan. Het rijbewijs van
de man is hierop ingevorderd
en er is proces-verbaal opgemaakt.

met fantasy fotografie. Galerie
Het Kunstbedrijf exposeert elke
maand vijf kunstenaars met moderne hedendaagse kunst.
Openingstijden: woensdag tot en
met zaterdag van 13.00 tot 17.30
uur. Zie ook www.hetkunstbedrijf.nl.

py end wanneer opa niet alleen
de kleinzoon, maar ook zijn advocaat van hun klachten afhelpt.
“Op het eerste gezicht lijkt het
inderdaad op met harde hand
toegebrachte blauwe plekken.
Maar dat is schijn. De rode of
blauwe striemen verdwijnen snel
en zijn slechts een teken dat de
afvalstoffen in het lichaam worden afgevoerd”, zegt Svetlana
Jankuna. “Door de variatie van
de verkleuring kan ik zien wat
de aard van de klacht is. En hoe
donkerder de vlekken, hoe meer
afvalstoffen het lichaam verlaten. De plekken verdwijnen vanzelf na enkele dagen. Hoewel het
er soms heftig kan uitzien is de
behandeling verre van pijnlijk
en wordt veelal als plezierig ervaren.”
Tijdens de behandeling van deze
therapie wordt met een gepolijste jade steen over delen van het
lichaam geschraapt. In combinatie met de werking van speciale
kruidenolie zorgt deze schraaptherapie voor ontgifting van het
lichaam.
Svetlana Jankuna behaalde onlangs de hoogste graad bij
het MeiHan Insitute in Utrecht
en heeft al veel mensen kunnen helpen. “Guasha- therapie is een krachtig hulpmiddel
voor mensen met allerlei klachten zoals rugpijn, astma, acne en
overgewicht. Voordeel van deze schraapmethode is dat er onmiddellijk voelbaar resultaat is.
Laatst behandelde ik een cliënt
die kampt met slapeloosheid. Hij
had nachtenlang geen oog dicht
gedaan, maar hier viel hij terplekke eindelijk in slaap.”
Informatie:
www.dehelendejadesteen-webklik.nl of 0648636082.
Mirjam Goossens

Lentefeestje op bso Nicolaas
Beets en Voorweg
Heemstede - De afgelopen
week hebben Casca bso Nicolaas Beets en Voorweg hun jaarlijkse lentefeestje gevierd. Het
was buiten erg warm en zonnig óf koud en nat, maar overal heerste een echte lente sfeer.
Daar zorgden de kinderen zelf in
de eerste plaats voor, maar de
bloemetjes en bakken met zaaigoed ook! Naast de ouders waren er dit jaar een paar gasten

die optraden. Clown Juju zorgde voor lachen én mooie ballonnen. De Heemsteedse vriendenclub, Lennart Moos, Vincent de
Groot, Ruben Bausch en Suzanne Jansen(zang) zorgden voor
een relaxte sfeer. De middelbare
scholieren werden tijdens Koninginnedag op de vrijmarkt aan de
Sportparklaan ‘ontdekt’. Zij vonden het prima voor jong publiek
te spelen en zingen.

INGEZONDEN

We houden hoop!
Heemstede - Wat een teleurstelling, die eerste wedstrijd van het
Nederlands Elftal. Maar we houden hoop! Dat geldt zeker voor
mevrouw Boerma-Draijer(90) en dochter Ineke Krabbe-Otte (56).
Oranjer dan deze brillen bestaat niet lijkt mij zo. En, de sfeer blijft,
welk resultaat ook behaald wordt door het oranjeteam.
Marcel Krabbe

Uitslag kleurwedstrijd ‘Heems sinds 1822’
Heemstede - Op de voorjaarsmarkt heeft de firma ‘Heems
sinds 1822’ bijna 500 kleurplaten uitgedeeld. In de winkel aan
de Kanaalweg hangen alle kleurplaten. De medewerkers van de
Dierenspeciaalzaak hebben de
kleurplaten beoordeeld en 3 winnaars uitgezocht. Alle winnaars
gefeliciteerd met jullie prijs! De
eerste prijs, een cavia met kooi
was voor Britt Visser, de tweede
prijs, een aquarium met goudvissen voor Asia Barseghyan en de
derde prijs, een hamster met kooi
voor Tom Candiotto.
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Jaarcursussen Casca in
de brievenbus

Woningoverval
Aerdenhout

Regio - Het overvallenteam van
de politie heeft vorige week donderdag een onderzoek ingesteld
naar een woningoverval in Aerdenhout. Rond 14.00 uur kwam
bij de politie de melding binnen
van bewoners aan de Boekenroodeweg, dat zij in de ochtend
waren overvallen door meerdere,
onbekend gebleven mannen. De
mannen hadden de bewoners
vastgehouden en hierbij raakten twee bewoners lichtgewond.
De daders zijn na de overval met
onbekende buit vertrokken, vermoedelijk in een wit busje. Het
overvallenteam heeft direct na
de melding een onderzoek ingesteld en de politie heeft de omgeving van de Boekenroodeweg
enige tijd afgesloten voor nader
onderzoek. Het overvallenteam
is op zoek naar getuigen die mogelijk iets van deze overval gezien hebben. De overval is gepleegd rond 11.15 uur. Mocht iemand rond dit tijdstip in de omgeving van Aerdenhout iets verdachts hebben gezien òf meer
informatie hebben over deze
overval, dan wordt men verzocht
contact op te nemen met het
Overvallenteam via 0900-8844.

Jazz op Glad Marmer
op College Hageveld
Heemstede - Vrijdag 8 juni was
weer het jaarlijkse open podium Glad Marmer op College Hageveld in Heemstede. De avond
was de afsluiting van het Edukans Hageveld4Oeganda project, waarbij Margot Rakers
een zeer ontroerende en heldere presentatie van haar inzet en
reis naar Oeganda gaf.
Zeer veel talent was er te zien,
veel muziek en enkele dans-acts.
Hoogtepunt van de avond waren “Remy and his All Stars”, een
groep zeer jonge muzikale talenten, waarvan enkele al met een
conservatoriumopleiding vanuit de Junior Jazz College (JJC)
van Amsterdam en Haarlem. Ze
brachten een cover van Wouter

Het ultieme oranjegevoel

Hamel, “See you once again”. De
band bestaat uit 5 muzikanten
en drie backing vocals.
Zanger Remy van ’t Hoff, pas 14
jaar, tevens uitmuntend saxofonist, kreeg het publiek luidkeels
aan het zingen. Na een schijnbaar einde, verraste pianist Sander Nolan met een spetterende
pianosolo. De jonge Kick Woudstra liet duidelijk horen waarom hij een uniek geselecteerde
slagwerker op het JJC is. De opnames zijn te zien op www.remyandhisallstars.nl.
“Remy and his All Stars” worden
door Hageveld uitgezonden naar
HIT, Haarlems Interscolaire Toernooi 2012 op 28 juni in het Patronaat in Haarlem.

Heemstede - Dit weekend krijgt
u, als u in Heemstede woont, het
eerst deel van het nieuwe programma van Casca in uw brievenbus. Over alles wat er te doen
is, informeert men u in vier aparte folders die op vier momenten per jaar worden uitgebracht.
In deze folder vindt u informatie over alles wat tussen oktober
2012 en januari 2013 van start
gaat. Voor alle cursussen en activiteiten die hierin staan kunt u
zich nu al aanmelden.
Sommige activiteiten duren een
heel seizoen. Dit zijn de zogenaamde jaaractiviteiten. Daarnaast zijn er veel korter durende
cursussen op het gebied van koken, computers, mens en maatschappij, creativiteit, maar ook
kindercursussen, activiteiten in
jongerencentrum Plexat, projecten als Kijk in de Wijk en straatspeelavonden. Ook zijn er excursies, lezingen, workshops en
films. Een aanbod om in rond te
struinen zonder ergens aan vast
te zitten. Elke week iets anders,
voor elk wat wils.
Voor informatie en aanmelden
kunt u Casca bellen van maandag tot en met vrijdag van 9 tot
12 uur.
Uitgebreide informatie vindt u
op de website, waar u zich ook

kunt aanmelden: www.casca.nl.
Heeft u de folder niet ontvangen
of woont u buiten de regio, dan
kunt u hiervoor terecht bij de receptie van Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, telefoon 023-548 38 28-1. Na maandag 18 juni liggen ze ook bij de
Casca-locaties activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 en de Princehof, Glipperweg 57, de bibliotheek en het
Raadhuis van Heemstede.

INGEZONDEN

Heemstede - Op zoek naar mensen met oranjekoorts stuitte ik afgelopen week op
een opmerkelijke verschijning in het straatbeeld. Ter hoogte van café Yverda (in de
volksmond Tokkie) werd mijn blik getrokken door een knal oranje caravan. De rijkelijk
versierde caravan werd voor het café aan de Valkenburgerlaan geparkeerd en aan het
straatmeubilair vastgeketend.
Mijn interesse was gewekt en een bezoek aan het café leek het logische gevolg. Het
van origine bruine café is zowel aan de buiten- als binnenkant in deze tijden omgetoverd tot een oranje café.
Echter bij binnen gaan van de kroeg blijkt deze kleurverandering geen enkele invloed
te hebben op de authentieke Hollandse sfeer. Twee biljartende heren met wat toeschouwers, enkele aan de bar dobbelende dames, en de Hollandstalige muziek gaf ons
het idee een Jordanees café te zijn binnen gegaan.
De in panterblouse gehulde bardame completeerde dit beeld en voorzag ons van een
heerlijk glaasje bier. Terwijl de biljarters rustig hun balletje stootten en de dames al
kwebbelend dobbelden, werd onze aandacht steeds afgeleid door een driftig heen en
weer lopende man. De man met markant grof getekend gezicht leek de zware eikenhouten voordeur als draaideur te gebruiken door binnen een half uur zeker tien keer
in en uit het café te gaan.
Meerdere malen kwam de man met opmerkelijke vragen zoals “heb je voor mij een
hamer?” “heeft er iemand een schroevendraaier?” en “mag ik een baco van je?”, waarmee hij niet doelde op het welbekende drankje.
Na een kleine drie kwartier leek de man enigszins rustiger te worden, bestelde voor
zichzelf en de rest van de bar een biertje en nam plaats op een kruk.
Op het proosten van ons reageerde de man met de opmerking “Proosten heb ik niks
aan, teruggeven!!!”
De man begon te lachen, stelde zich voor als Ben Helder en begon meteen een moralistisch verhaal over het aankomende EK voetbal. “Luister nou jongens, die Jetro Willems is te jong en wordt veel te vroeg gebracht, en ik kan het weten”. “Jarenlang heb ik
op het hoogste niveau gepresteerd, in Nederland, Portugal en Engeland werd de naam
Ben Helder geroemd”.
“Maar als je jong bent en je komt op een voetstuk te staan kan je later heel hard vallen”.
Het valt stil. Ben slikt even en gooit daarna in twee slokken de rest van zijn biertje naar
binnen. We zijn benieuwd naar de rest van zijn verhaal, bieden hem het “tegenover”
biertje aan en Ben vervolgt.
“Iedereen weet dat voetbal op professioneel niveau, veel geld, mooie vrouwen, grote
auto’s en succes met zich mee brengt. Maar je hoort niemand over oplichters, drank,
drugs en gokken, en dat heeft mij genekt jongens. Alles ben ik kwijt geraakt, mijn geld,
mijn vriendin, mijn auto’s en zelfs mijn mooie villa heb ik in moeten ruilen voor een ca-

ravan. Het enige wat ik nog heb is de liefde voor het spelletje, mijn oude kroegmaten
en die oranje sleurhut. Geloof me als ik zeg, dat ik door diepe dalen ben gegaan, maar
dat ze mij in deze kroeg altijd hebben gesteund en geholpen”.
De onrust keert terug bij Ben, hij springt van zijn kruk en vraagt op dwingende toon aan
de bardame of ze nou een baco heeft. Enkele tellen later staat er een complete gereedschapskist op de bar en Ben vertelt dat hij het nog druk heeft vandaag. De caravan moet nog gesteld worden, de TV aangesloten en het bed opgemaakt voor zijn verblijf de komende weken. Bij het verlaten van de kroeg brult hij vanuit de deuropening
van het café: “Jullie zijn van harte welkom om samen met mij voetbal te kijken, maar
wel in de kroeg want de caravan is privé, hahaha”.
Deze uitnodiging nemen wij dan ook van ganser harte aan en zullen het aankomende EK regelmatig met Ben en zijn trouwe vrienden en vriendinnen te vinden zijn in café Yverda. Bij het verlaten van de kroeg fluisterde de bardame ons in, dat niet alleen de
vrienden van Ben maar iedereen elke dag vanaf 16 uur van harte welkom is.
Update: afgelopen zaterdag speelde het Nederlands elftal een teleurstellende wedstrijd tegen Denemarken, maar de sfeer in het café was er niet minder om en het bleef
tot in de late uurtjes gezellig.
Ivor Terpstra, Heemstede
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Bennebroek feestweek
een publieksfeest!
Bennebroek- Het slanke meisje staat wat onzeker bij de in het
water liggende vervaarlijk golvende loopplank. Met een aanloopje weet ze bijna droog de
overkant te halen. De gedrongen,
maar gespierde vent staat nog
zijn kompanen uit te dagen met
handbewegingen die alleen door
zijn leeftijdgenoten worden begrepen. Ook hij probeert het met
een aanloopje en gaat kopje onder in het koude water. Het publiek vindt het prachtig.
De braderie heeft te lijden onder het koude weer en de harde wind, die het flaneren er niet
aangenamer opmaakt. Zonnebloemvrijwilligers warmen zich
in hun kraam aan de vermeende
warme uitstraling van zongerijpte
zonnebloemen. Ze verkopen veel
loten, dat is tenminste nog eens
goed nieuws bij alle kou. Maar
het publiek trekt de portemonnee en koopt loten!
Op het Geitenweitje doen de
bokken en geiten van de Zebra
Zorgboerderij alsof ze zich thuis
voelen. De verzorgsters geven,
wel goed ingepakt, voorlichting.
Zolang er kinderen in de buurt
zijn, verkoopt de suikerspin nog
redelijk. Drukte op het trapveld,
waar het Bennebroekse EK gespeeld wordt in een opgeblazen voetbalarena door ongeregelde acht-negen-tien-elf-tal-

len. Kleintjes speelden op verschillende springkussens en in
de zweefmolen. Grotere konden
spelend tussen de hindernissen
proberen het einde van de wipe out te halen, de meesten werden eruit gemept. Moeilijk om tegen de stroom in te lopen op een
natte glijbaan. Allemaal leuk voor
het publiek dat geniet van elke
mislukking. Leedvermaak toch
het mooiste vermaak? Zondag
kon het publiek weer lachen bij
een nieuwe attractie, de stilettorace. Dames en een enkele jongeman met schoenen van mama,
die op hoge hakken probeerden

om honderd meter hard te lopen
en onderweg een zogenaamde
Goody-bag moesten oppakken.
Zonder enige ervaring kreeg de
vijftienjarige Maus als winnaar
het applaus van het genietende
publiek. Een weekend elektrisch
autorijden, wel met zus Anne
achter het stuur. Het golfspel is
altijd een afstandelijke sport geweest. Niet zo voor een groot publiek, maar het straatgolf in Bennebroek werd gespeeld voor je
voordeur en dan zijn er geen afstanden meer. Het bracht deze
sport wel dicht bij het publiek!
Ton van den Bri nk
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Zonnige Country Fair
op De Gl ip
Heemstede – Zondag vond voor de tweede keer de Engelse
Country Fair plaats aan de Patrijzen/Fazantenlaan in de wijk De
Glip. Onder ideale weersomstandigheden genoot het publiek van
het optreden van een gevarieerd aanbod aan entertainment. Genietend van een ambachtelijk gebrouwen biertje, warme worst en
homemade cupcakes was er voor alle leeftijden genoeg te beleven: een rondje meevaren met de sloep van de Heemsteedse reddingsbrigade, een rommelmarkt, oude ambachten of een stukje schilderen aan het grootste schilderij van Heemstede, met een
afmeting van 12,5 meter. Voor de kinderen was er een springkussen, een kinderboerderij en een goochelaar. Geheel in Britse stijl
was de kraam waar dames feestelijke hoeden konden passen, alvast voor Ascot of voor een trouwerij. De aangename lentezon
zorgde voor een ongedwongen sfeer, waarmee de kater van de
voetbaldomper van ‘the night before’ snel werd verdreven.
Mirjam Goossens
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Open repetitie Encore
Gezamenlijk concert door popkoren
Bennebroek - Op zondagmiddag 24 juni om 15.30 uur geven
de popkoren Voice Collective en
Factory of Voices uit Heemstede
een gezamenlijk concert in ‘Het
Trefpunt’, de ontmoetingsruimte
van de Protestantse Gemeente,
Akonietenplein 1 te Bennebroek.
‘Voice Collective’ is een gezellig pop-/musicalkoor (circa 40
leden) met een leuk, swingend,
vierstemmig repertoire. Het koor
repeteert op donderdagavond in
de Icarus Basisschool in Heemstede. ‘Factory of Voices’ (zie fo-

to) is een enthousiast ruim 60 leden tellend popkoor, dat meerstemmige muziek uit de jaren
’70, ’80 en ’90 zingt naast hedendaagse liedjes. Gerepeteerd
wordt op de maandagavond in
de Princehof in Heemstede. Beide koren staan onder de inspirerende leiding van dirigent Jeroen J. Vermeulen. Verder verlenen de conservatorium geschoolde pianisten Albena Stoyanova en César Latorre als begeleidende pianist van respectievelijk Voice Collective en Fac-

tory of Voices hun medewerking
aan het concert. Voor alle koorleden staat het plezier hebben in
zingen centraal. Naast het verzorgen van een aantal optredens
per jaar organiseren alle twee de
koren ook andere leuke activiteiten zoals koorweekenden, muzikale workshops; borrel- en barbecuefestijnen.
Toegangskaartjes à 5 euro zijn
verkrijgbaar bij de koorleden of
kunnen worden besteld bij: Erica Wagenaar, tel. 06-44700563,
e-mail: voicecollective@live.nl
of Annemarie van Uden, tel. 0621431183, e-mail: annemarie@
factoryofvoices.nl.
Voor verdere informatie zie:
www.voicecollective.nl en www.
factoryofvoices.nl.

Heemstede - Op donderdag 21
juni klinkt om 19.30 uur muziek
in de aula van de HaemstedeBarger Mavo aan Koediefslaan
73 in Heemstede. Dan zingt Encore tijdens een open repetitieavond onder leiding van dirigent
Bram Biersteker. Encore bestaat
uit ongeveer 25 vrouwen en
mannen die van zingen houden.

Ze repeteren iedere donderdagavond met veel plezier de prachtigste liederen en songs. Het repertoire, net zo gevarieerd als de
koorleden zelf, gaat van klassiek
tot populair en is te zien op de
website www.koor-encore.nl .
Belangstellenden, met name
bassen, tenoren en hoge sopranen, zijn van harte welkom.

Optreden
Casca-koren
Heemstede - De twee Casca-koren, onder leiding van
dirigent Peter Cammermans, treden na hun eerste succesvolle gezamenlijke concert in december op
donderdag 21 juni weer samen voor u op.

Prachtig tuinconcert
Philarmonisch Orkest
Heemstede - Een triomfmars
klinkt tussen de bomen voor
Kennemerduin. Verdi`s tragische verhaal uit het oude Egypte, vandaar de oriëntaalse elementen in de muziek. Zo bekend
is de muziek, zo onbekend het
verhaal. Het Heemsteeds Philarmonisch Orkest speelt een tuinconcert bij Kennemerduin waar
ze veel bewoners blij mee maken. Hoe konden ze het zo mooi
uitzoeken, zaterdag was het net
zo koud of warm als met Sinterklaas, zondag heerlijk in het zonnetje. Laat de smokkelaars uit
Carmen van Bizet maar de tuin
in, zij zullen de Storm van Merkies, de filmmuziek uit de watersnoodramp wel overleven. Afwisselende muziekstukken voor
de pauze, de pauze zelf is er om
bij te praten. Niet alleen over het
uitzonderlijk mooie weer, muziek
geeft altijd stof tot het uitwisse-

len van gedachten. Is het herbeleven van de film die je zag, de
opera die ontroerde, de lange
pauze is toch nog te kort. Tango
Appasionado, het Flesje op de
lat, van F. Merkeis, filmmuziek uit
Enrico IV, Hendrik IV, een 1984
Italiaanse drama film, met muziek van Piazzolla, enkele stukken van Merkies en de herkenning van de typemachine in de
Typewriter van Leroy Anderson.
Van dezelfde componist is ook
Hawai five O en de Buglers holiday die tot slot gespeeld werden.
Anderson, een meester in de
lichte muziek die overal herkend
wordt. Zo nu en dan hoorde je:
‘Oh ja, meer gehoord, waar ook
weer?’. Bewoners en verzorgers
van Kennemerduin hoorde je
hier en daar mee neuriën. Dankbaarder publiek kan een Philarmonisch Orkest niet krijgen.
Ton van den Brin k

Klapstoel-concert van
Harmonie St. Michaël
Heemstede - Nu de zomer
weer in aantocht is gaat Harmonie St. Michaël weer de wijken in om buiten te spelen. Op
twee locaties in Heemstede
geeft de Harmonie een zomers
buitenconcert. De leukste zomerse deuntjes komen voorbij
maar ook bekende melodieën
uit onder andere Jungle Book
en Disney films ontbreken niet
in het repertoire.
Naast het harmonieorkest geeft
ook het Instaporkest een optreden. De beginnende muzikanten van het Instaporkest laten

u genieten van muziek wat met
eten heeft te maken!
Het tweede buitenconcert vindt
plaats op woensdagavond 20
juni. Vanaf 19.30 uur kunt u
op het basketbalveld achter
de basisschool de Ark (geleerdenwijk) naar dit zomeravondconcert komen luisteren. Neem
uw klapstoel mee! Het concert
gaat uiteraard alleen door bij
droog weer en is geheel gratis.
Meer informatie over het buitenconcert vindt u op www.
stmichael-heemstede.nl.

De bijna 60 koorleden zingen zowel Pop & Musical
als Soul & Jazz. Alles wordt
vierstemmig gearrangeerd
door Peter Cammermans.
Omdat het koor geen indeling in stemsoorten (alt,
sopraan enz.) kent, ontstaat
een verrassend en veelzijdig geluid met veel klankkleur.
Wilt u ook meezingen? U
bent van harte welkom bij
het donderdagavondkoor!
Het kooroptreden is op
donderdag 21 juni om 20.00
uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede. Entree: 5 euro. Reserveren kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12
uur op 023-5483828, maar
is niet noodzakelijk. U kunt
ook op de avond zelf binnen
komen lopen.
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RCH ondanks puntenverlies
toch nog aan kop

Daddy’s Camp, al 10 jaar een begrip
Heemstede - Daddy’s Camp is
een inmiddels jaarlijks terugkerende traditie waarin vaders en
kinderen van de groepen 4a en
4b van de Voorwegschool samen
een weekend gaan kamperen.
Dit jaar is D.C. op zaterdag 23 juni vanaf 09.30 uur tot zondag 24
juni 15.00 uur.
Daddy’s Camp is een geheel vrijwillige buitenschoolse activiteit, die wel met de nodige medewerking gebeurt, maar verder losstaat van de andere activiteiten van de school. Gedurende het weekend worden door de
kinderen en hun vaders op het
fantastisch gelegen Naaldenveld
in Bentveld de tentjes opgezet,
vinden er gezamenlijke spelen
plaats, met als klapper het ‘enge

geluiden spel’ op zaterdagavond
in het donkere bos, wordt er met
z’n allen gebarbecued en ontbreekt het grote kampvuur natuurlijk ook niet.
Vaders van de kinderen formeren al jaren diverse werkgroepen
waarbij de catering, het sport en
spel, de communicatie en de logistiek tot in de puntjes vanuit
bestaande draaiboeken wordt
georganiseerd. En niets was te
gek, zo was er 2004 midden in
het bos toch de mogelijkheid om
Oranje-Zweden te kijken, en was
er in 2011 zelfs een kok die op
zondagochtend de eitjes stond
te bakken.
Initiatiefnemer van dit inmiddels 10 jaar bestaande evenement is René Zwart uit Heem-

stede. “Geweldig om te zien dat
er al zo lang zoveel kinderen met
hun vaders zoveel plezier beleven aan dit gezellige en sportieve kamp!” Voor de kinderen van
René is groep 4 een gepasseerd
station, maar zijn erfenis is er
een waar de huidige groep vaders (organisatoren) tot in detail
plezier aan beleven. Hierdoor is
het karakter van dit evenement
met al zijn sportieve elementen
bewaard gebleven.
Aan het einde van het weekend is er dan op zondagmiddag
de gebruikelijke fietstocht terug
en wordt het feest afgesloten
met het traditionele ijsje van van
Dam. De vermoeide maar geweldig enthousiaste gezichten van
de kids zeggen dan genoeg.

Persoonlijke records voor Floris en Michael
Heemstede - In het prachtige Sloterparkbad vonden afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag de Open Nederlandse Kampioenschappen lange baan
plaats. Floris van Wieringen en
Michael van Dam van zwemvereniging HPC Heemstede hadden de scherpe limieten weten te behalen en mochten met
de beste zwemmers van Nederland aan de start verschijnen.
Floris zwom op de 50 meter vrije
een slag een persoonlijk record
en dat is knap. Vrijdagavond op
de reguliere training vertelde hij
dat hij blij was met zijn gezwommen race en dat hij het wel weer
heel erg leuk had gevonden om
op zo’n groot toernooi te mogen starten. Michael heeft alle drie de dagen gezwommen.
Op vrijdag zwom hij niet alleen
de 50 meter vrije slag maar ook
de 200 meter vlinderslag. In een
mooie race wist hij zich in de
top 10 van Nederland te plaatsen! Zaterdag was een spannende dag want Michael stond als
derde geplaatst op de 800 meter
vrij. Maar een half uur voor die
race, moest hij ook nog de 200
meter vrij zwemmen. De trainer
had hem nog op het hart gedrukt om die 200 meter niet alles te geven en zodoende nog
wat over te houden voor de pittige 800 meter, maar dat gaat tegen de natuur van Michael in. Hij

duikt in het water en zwemt voor
wat hij waard is op iedere afstand en dat siert hem. Toch bleken deze twee zware afstanden
zo snel achter elkaar iets teveel
en daardoor greep hij net naast
een podiumplaats. Maar een
vierde plaats op een NK is iets
waar hij en de club heel erg trots
op mogen zijn! Op zondag zwom
Michael ook nog een fantastische 100 meter vrije slag waarbij hij aantikte in een prachtige

tijd van 56.55. Deze tijd was niet
alleen goed voor een persoonlijk
record, maar hij heeft hiermee
ook gelijk de limiet gehaald voor
het Nederlands Kampioenschap
korte baan dat a.s. winter plaats
gaat vinden. Op dit soort wedstrijden zit altijd een extra druk
om goed te presteren en als je
dan, zoals beide mannen, een
persoonlijk record kunt zwemmen, dan heb je het per definitie goed gedaan!

Heemstede - Wat op papier
geen al te moeilijk weekend
leek te worden, mondde voor
de honkballers van RCH uit in
twee lastige wedstrijden, waarvan er slechts één werd gewonnen. Omdat Hawks en DSS tegen elkaar uitkwamen, en eveneens de punten deelden, veranderde er aan de kop van de
ranglijst niets. Ook het Haarlemse Sparks plaatste zich, als nummer 6, voor de kampioenspoule, waarin anders dan vorig jaar
de verre uitreizen naar Enschede
(TTT) en Eindhoven (PSV) zullen
ontbreken.
Het was in Capelle aan de IJssel nat en koud en het spel van
de Racing was evenmin hartverwarmend. Toch werd in de tweede inning een 0-3 voorsprong
genomen na 2 x 4 wijd, 1 x geraakt werper, 2 veldfouten en
een honkslag van Tim Vermij.
Maar het antwoord van Euro
Stars in de gelijkmakende slagbeurt loog er niet om. Marcel
Timmer, vorige week nog de luid
bejubelde held na een bijna perfect game, en ook nu startend
met 3 x 3 slag in de eerste inning,
zag maar liefst 7 verre honkslagen langs vliegen en 5-3 op het
scorebord oplichten. Nog leek er
niets aan de hand, toen Lex Leijenaar na een triple en Tino van
Erk na 4 wijd, de stand in de derde slagbeurt weer gelijk trokken
tot 5-5. Maar ook nu weer reageerden de Stars met 3 ferme
honkslagen, met de 6-5 tussenstand tot gevolg. Na een wederzijdse adempauze in de vierde
omloop was het een slagbeurt
later opnieuw Lex Leijenaar, die
na 4 wijd voor de gelijkmaker (66) kon tekenen na een OSS van
Tino van Erk en een honkslag
van Ferd van Stekelenburg.
Die stand bleef tot aan de negen-

de inning intact. Aan beide zijden waren intussen de pitchers
gewisseld en leek de wedstrijd
op een verlenging uit te draaien.
Van RCH ging weinig aanvallend
gevaar meer uit (slechts 5 honkslagen over de hele wedstrijd en
9 x 3 slag), maar ook Robin van
Eis was in goeden doen (2-0-30 in 4 innings). Maar bij 2 uit en
niemand op de honken ging het
in de tweede helft van de negende inning toch mis, toen 2 opeenvolgende doubles direct het
einde van de wedstrijd inluidden
(7-6).
Zondag op eigen veld was de
wedstrijd nog maar nauwelijks
begonnen of een weinig geconcentreerd RCH keek al gelijk tegen een 0-2 achterstand aan,
waar de bezoekers uit Capelle a/d IJssel slechts één honkslag voor nodig hadden. Maar na
honkslagen van Lex Leijenaar,
Tino van Erk, Giovanni Valmont
en Reggie Valpoort werd het
evenwicht direct al weer hersteld
(2-2). In de dere inning werd het
4-2 na hits van Ferd van Stekelenburg, Giovanni Valmont, Reggie Valpoort en Mark Smit. Omdat starter Chris Mowday intussen warm was gedraaid kon rustig aan de uitbouw van de voorsprong gewerkt worden, maar
wel iets te rustig. RCH liet deze
wedstrijd in 8 innings maar liefst
15 lopers op de honken achter,
zag alleen Victor Draijer in de
vierde en Tino van Erk in de 8e
slagbeurt nog scoren en moest,
in verhouding tot het krachtsverschil, in een “bescheiden” 6-2
overwinning berusten.
Zaterdag om 14.00 uur volgt op
het Heemsteedse Sportpark de
eerste thuiswedstrijd in de kampioenspoule, waarschijnlijk tegen het Haarlemse Sparks.

Themabijeenkomst

Gamen en internetgebruik
onder jongeren
Heemstede - Het Centrum voor
Jeugd en Gezin organiseert een
themabijeenkomst over gamen
en internetgebruik onder jongeren. Deze bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 4 juli van
20.00 tot 22.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede.
Surfen en gamen is onder jongeren bijna populairder dan televisie kijken. Vrijwel alle jongeren gebruiken internettoepassingen als surfen, MSN’en, emailen, downloaden en online
games spelen. De laatste jaren
is het gebruik van sociale netwerken zoals Hyves en Facebook
flink toegenomen.
Ouders lopen tegen vragen aan
als: Wat doet mijn kind eigenlijk

op internet? Welke games speelt
hij/zij? Is het schadelijk als mijn
kind veel achter de computer zit?
Hoe maak ik gamen en internetgebruik bespreekbaar? Welke
grenzen stel ik als ouder?
Bovenstaande vragen zullen aan
bod komen op de thema-avond.
Voor deze bijeenkomst kan gereserveerd worden bij Casca,
tel. 023-5483828 – keuze 1 (bereikbaar maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 16.00 uur) of mailen
naar info@casca.nl. De zaal is
geopend vanaf 19.30 uur. Er zijn
geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.
Voor meer informatie kunnen
mensen contact opnemen met
het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede.
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Sportcafé in De 1e Aanleg

Kampioensbeker voor Alliance JA3
Heemstede – Vorige week zaterdag werd Alliance JA3 kampioen. Een prachtige prestatie in
een heel bewogen jaar. Bijna iedereen zal zich immers kunnen
herinneren dat JA3 dit jaar werd
getroffen door het plotselinge
overlijden van keeper Bob Mok.
Het heeft op JA3 én op Alliance
grote indruk gemaakt.
De bijzondere wijze waarop het
team en hun beoogde tegenstanders Hurley JA4 met dit verlies omgingen en hun respect
naar de ouders en familie toon-

den, bleef niet onopgemerkt. Het
team werd voorgedragen door
het District Noord-Holland voor
De Sportiviteitsprijs 2012 van de
KNHB. In maart volgde hun bijzondere uitverkiezing tot ‘Sportiefste Hockeyteam van Nederland’ en mochten de JA3 samen
met hun tegenstander Hurley
JA4 van een exclusieve dag genieten bij de EHL-wedstrijden te
Rotterdam.
De laatste wedstrijd van JA3 in
de competitie werd dan ook gespeeld tegen Hurley JA4 en ein-

digde in een overwinning van
Alliance JA3 en het kampioenschap in de poule. Het kampioenschap werd uitbundig gevierd en afgesloten met een bezoek van het team en hun kampioensbeker aan het graf van
Bob Mok.
De veerkracht van deze jongens
blijkt enorm te zijn, nu zij dit jaar
toch kampioen zijn geworden.
Een saluut aan Bob. Van ons een
groot compliment aan de mannen en hun coaches. Alliance is
trots op jullie.

Heemstede - Op dinsdag
19 juni organiseert Sportservice Heemstede-Zandvoort in
Heemstede een sportcafé. Tussen 20.00 en 22.00 uur zullen diverse gasten vanuit de
Heemsteedse sportwereld aanschuiven in Café De 1e Aanleg
in de Raadhuisstraat. Zij zullen door de bekende radioverslaggever Andy Houtkamp van
NOS Langs De Lijn worden geinterviewd over diverse sportzaken in Heemstede.
De onderwerpen zijn verdeeld
over 6 blokken: sport algemeen, topsport, topsporttalenten, schoolsport, verenigingssport en ouderensport.
Hoogstwaarschijnlijk is de uitzending die avond live te volgen op Branding Radio. De
avond is ook voor publiek bij
te wonen. Alle sportorganisa-

ties zijn dan ook van harte uitgenodigd om bij de uitzending
aanwezig te zijn. Een uitgelezen kans om met andere sportverenigingen in contact te komen en van elkaar te leren.
Namens de verenigingen komen in ieder geval al aan het
woord: Het Spaarne (over vrijwilligerswerving), HBC Tafeltennis (over jeugdige vrijwilligers) en Casca en FM Health
over ouderensport. Daarnaast
zijn te gast wethouder Jur Botter, Bjorn Lanser (gemeente),
Steffen van der Pol en Hubert
Habers (Sportservice Heemstede-Zandvoort), Bas de Wit
en een combinatiefunctionaris (Sportsupport), diverse topsporttalenten en vele andere
gasten.
Het sportcafe is voor alle sportliefhebbers gratis bij te wonen.

De presentatie is in handen van Andy Houtkamp.

Damteam van de Willinkschool
Nederlands Kampioen
Bennebroek - Zaterdag vertrokken in alle vroegte enkele
auto’s vanuit Bennebroek naar
Opeinde in Friesland. Het damteam van de Willinkschool had
tot nu toe de hoge verwachtingen waar gemaakt. Overtuigend
kampioen van Noord-Holland en
ook in de halve finale van Nederland geen enkel wedstrijdpunt verspeeld. Vandaag zou
het moeilijker worden, want de
beste 18 damteams van Nederland kwamen naar Opeinde. Bij
de eerste ronde werd door loting de tegenstander bepaald.
Dit werd De School met de Bijbel
uit Noordeloos. Na ongeveer 20
minuten stond er een 8-0 overwinning op het bord. Een zeer
bijzondere uitslag die die dag
slechts 8 keer behaald werd
door een team.
Omdat ze gewonnen hadden,
kregen ze een tegenstander die
in de eerste ronde ook gewonnen had, De Gouden Emmer uit
Heino. Dit team werd met 7-1
verlagen. Omdat de Opdracht
uit Ureterp ook de eerste 2 wedstrijden gewonnen had, werd dat
de volgende tegenstander. Toen
3 van de 4 spelers klaar waren,
stond het 4-2. Op knappe wijze
wist Quinten een remise eruit te

slepen, zodat de einduitslag een
5-3 winst gaf.
Als laatste wedstrijd voor de
pauze kwam de door het team
gevreesde School uit Hoogblokland tegenover hen zitten. Dit
team werd echter met een knappe 6-2 verslagen. Alleen Lucas moest hier voor het eerst tijdens de volledige toernooiserie
zijn tegenstander feliciteren. Deze jongen bleek voor zijn damvereniging op Europees niveau
uit te komen. Geen schande dus.
Na de pauze kwam De Wegwijzer uit Lunteren aan tafel. Dit
team had slecht 1 remise en verder alles gewonnen. Hein en David sleepten een remise uit de
strijd, Lucas won en Philippe liet
zich in de laatste zetten nog net
bij de neus nemen en verloor de
partij. Een 4-4 stand. Daarmee
bleef de Wegwijzer op 1 punt
achterstand. De Alfons Ariënsschool uit Harderwijk kwam een
punt dichterbij en ging nu een
zeer spannende strijd aan. Na
afloop stond een dik verdiende
5-3 op het bord. De Wegwijzer
had inmiddels opnieuw gelijkgespeeld, zodat de voorsprong
2 punten was geworden. En dat
met nog twee wedstrijden voor
de boeg. De spanning nam toe
en niet alleen bij de spelers. Ook

de ouders en de coach liepen
onrustig heen en weer.
De Kooi uit Eelde had een tactische zet uitgehaald door de
volgorde van sterkte achter de
borden te veranderen. Hierdoor
kwam Hein tegenover de sterkste speler en moest zijn meerdere erkennen. Gelukkig ble-

ven Lucas, Quinten en Philippe
hun tegenstanders de baas. De
uitslag 6-2 betekende dat in de
laatste wedstrijd slecht 1 punt
genoeg was om zich Nederlands kampioen te mogen noemen. Het werd de Wheermolen
uit Purmerend. Een team dat zij
tijdens Noord-Hollandse kampi-

oenschappen ook al tegengekomen waren. De situatie was nu
echter zo dat bij winst voor de
Wheermolen dat team nog vierde kon worden.
David begon dramatisch en had
binnen een minuut een dam tegen. Ook op andere borden ging
het niet best. Door zichzelf even
rust te gunnen en zich fantastisch te herpakken, kwam David op zo’n geweldige manier terug, zelfs zo dat hij de wedstrijd
nog winnend afsloot. Hij behaalde een totaalpercentage van
90%, wat ongekend hoog is voor
een finale van Nederland. Nadat Hein ook de volle winst gepakt had, werden er langs de
kant handen geschud en opgelucht ademgehaald. Lucas
vocht tot het laatst door en na de
tegenstander een dam te gunnen, die hij vervolgens mocht
inleveren inclusief vier andere
stenen, was de tegenstand gebroken.
Lucas (88%), Hein (64%), Philippe (64%), Davind (90%) en Quinten (60%) kregen uit handen van
de loco-burgemeester de wisselbeker, een mooie medaille voor
henzelf en een beker voor de
prijzenkast van school. De 14de
dambeker die dit team veroverd
heeft!
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Regio

Cultuur

Agenda
Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot en met 22 juni
• Foto-expositie Amsterdamse straten, o.a. fietsers
in de stad. Werk van fotografe Marjon Bleeker is te zien in
het Touchdown Center Heemstede, Havenstraat 87. Werkdagen van 8.30-16.30 uur.
Tot en met 30 juni
Ans Kluijt met krijttekeningen, Leo Schepens met
materieschilderijen, Carla Teer met keramiek, Henny Salimans met schilderijen, Marijke Pie met fantasy
fotografie in Het Kunstbedrijf,
Raadhuisstraat 56a in Heemstede. Informatie: www.hetkunstbedrijf.nl.

•

Tot en met 1 juli
Werk van schildercursisten van de Pauwehof in de
Bosbeek, Glipperdreef 209 in
Heemstede.

•

Tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Töning in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Informatie:
www.dititoning.nl.
Tot en met 4 juli
• Schilderijen van Josée
van Schuppen in het voormalige gemeentehuis van
Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5, maandag t/m
vrijdag 8.30 tot 12.30 uur en
woensdagmiddag 13.30 tot
16.30 uur.

Muziek
Zaterdag 16 juni
• Concert Symfonisch
Blaasorkest Heemstede en
De Teisterband in College
Hageveld, 15.00 uur. Informatie: www.sbo-heemstede.nl.

Woensdag 20 juni
• Klapstoel-concert van
Harmonie St. Michaël op
het basketbalveld achter de
basisschool de Ark (geleerdenwijk) in Heemstede, 19.30
uur. Entree gratis.
Informatie: www.stmichaelheemstede.nl.

Exposities

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

Donderdag 21 juni

• De twee Casca-koren tre-

Zondag 24 juni

popkoren popkoren Voice Collective en Factory of
Voices uit Heemstede in ‘Het
Trefpunt’, Akonietenplein 1 in
Bennebroek, 15.30 uur.
Zie ook: www.voicecollective.
nl en www.factoryofvoices.nl.

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

•

Ontmoet hoofdredacteur NRC Handelsblad Peter Vandermeersch bij boekhandel Blokker, Binnenweg
138 in Heemstede, 20.00 uur.
Entree gratis. Aanmelden:
023-5282472.

Zomeravondmuziek in de
Grote of St. Bavokerk in Haarlem, 19.00 uur. Vesper in het
teken van Georg Christian
Schemelli.
Informatie: www.bavo.nl.
pe Toren in Spaarnwoude met
José van Waveren en pianist
Pieter Grimbergen, 14.00 uur.
Informatie:
www.stompetoren.nl.

• Gezamenlijk concert door

Zondag 1 juli
Kunstkring Heemstede
viert 60-jarig jubileum met
tien muzikale optredens
buiten op het Wilhelminaplein en in de Oude Kerk,
13.00-18.30 uur.
De concerten in de kerk zijn
gratis voor de leden, niet-leden kunnen voor 14 euro een
passepartout kopen via 0235281348 of info@heemsteedsekunstkring.nl.
Meer informatie: www.heemsteedsekunstkring.nl.

•

• Douce France! in de Stom-

den op bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede,
20.00 uur.

•

ten: www.stmichael-heemstede.nl of 023-5293001.

Theater
Tot en met 3 juli
• Expositie van Ad van Luijk
bij Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem.
Open: werkdagen van 14.0016.00 uur.

Vrijdag 15 juni
• Theatergroep Lef! treedt
op in het Patronaat met de
musical ‘Terecht in Twijfel’,
20.00 uur.
Informatie: www.leftroep.nl.
Zaterdag 16 juni
• Theatergroep Lef! treedt
op in het Patronaat met de
musical ‘Terecht in Twijfel’,
14.00 en 19.00 uur.
Informatie: www.leftroep.nl.

Diversen

Tot en met 24 juni
• Expositie van inzendingen van de categorie beeldend van het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT)
in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 in Haarlem.

• Sculpturen en schilderijen van Maria de Jong en de
foto’s van Sem ’t Hof in Galerie De Waag, Spaarne 30 in
Haarlem.
Informatie: www.mariadejong.
nl en www.kzod.nl.

Woensdag 20 juni
Virtuele wandeling door
de Blekersvaart en omgeving bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede,
14.30-16.30 uur.
Informatie: 023-5483828.

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

• Spiritueel wereldleider Sri

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

•

Muziek
Zaterdag 16 juni
• Optreden Vrouwenkoor
Elisabeth Bas in de Nieuwe
Kerk, Nieuwe Kerksplein 16 in
Haarlem, 13.30-14.30 uur.
Informatie:
www.elisabethbas.nl.

•

Woensdag 4 juli
• Themabijeenkomst ‘Gamen en internetgebruik
onder jongeren’ van 20.00
tot 22.00 uur bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanmelden:
0235483828.

Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Altena uit Heemstede in verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 in Heemstede.

Maria de Jong exposeert
beelden en schilderijen in
De Waag, Spaarne 30 rood,
Haarlem. Do t/m zo 13-17 uur.

Zondag 17 juni

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

•

Donderdag 21 juni
• Presentatie Collectie Hageveld bij Blokker met een
interview met schrijfster Wytske Versteeg, 16.00 uur. Entree
gratis.

Vrijdag 15 juni
• Schrijversontmoeting in
het kader van de Maand
van het Spannende Boek
met Peter Römer in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 in Haarlem, 20.0022.00 uur.
Aanmelden:
023-5115300.
Meer informatie op www.bibliotheeklhaarlem.nl.

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni
• Houtfestival in Haarlem.
Informatie:
www.houtfestival.nl.
Zondag 17 juni
Kinderconcert Hamonie St. Michaël met Irene
Moors in het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1 in Haarlem,
15.00 uur. Informatie en kaar-

•

Sri Ravi Shankar komt naar
de stadsschouwburg in Haarlem, 19.30 uur.
Informatie: www.aofl.nl.
Maandag 18 juni
IVN-excursie ‘broedende oeverzwaluwen’ bij de
Toolenburgerplas in Hoofddorp, start 19.00 uur bij het informatiepaneel op de heuvel
bij ingang IJweg.
Informatie: www.ivn.nl/zuidkennemerland
Woensdag 20 juni
Willem Arondéuslezing
door journalist Step Vaessen in de Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem, 20.00 uur.
Aanmelden: berensa@noordholland.nl of 023-5144264.

•

• IVN-excursie ‘Zeedorpenlandschap Zuidduinen’ in
Zandvoort, start 20.00 uur bij
het parkeerwachtershuisje op
het Ir.G.Friedhoffplein, Zandvoort zuidwest.
Informatie: www.ivn.nl/zuidkennemerland
• Haarlem Night Skate vertrekt 20.00 uur bij de ijsbaan in
Haarlem. Informatie:
www.haarlemnightskate.nl.
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PKN
Bennebroek

Zomerconcert Symfonisch
Blaasorkest Heemstede

Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. J. Verwijs uit
de Bilt zondag 17 juni om 10.00
uur de voorganger.

Heemstede - Komende zaterdag is de aula van College Hageveld weer het toneel van het
traditionele zomerconcert van de
muziekvereniging SBH. Dit keer
is het optreden ‘s middags gepland, want dan zit men het EKvoetbal-kijken niet in de weg.

Petrakerk
Heemstede – In de dienst op
zondag 17 juni in de Petrakerk
aan de Limburglaan 3 in Heemstede gaat voor br. M. van der
Veer uit Rotterdam.
Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 17 juni
is ds. A. Molendijk de voorganger in de dienst in de Oude Kerk
op het Wilhelminaplein, die begint om 10 uur. Er is creche voor
kinderen tot 4 jaar, en Kindermuziekdienst voor kinderen van
4 tot 12 jaar. De cantorij verleent
medewerking.

Dienst in
Het Trefpunt
Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 17 juni ds. B.J.G.Roolvink uit Voorhout de viering om 10.00 uur. Er
is Kom in de Kring (0-9 jaar) en
een jeugdviering (9-15 jaar).

De Teisterband tijdens een buiten-optreden.

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag
20 juni draait er komische
dramafilm bij Casca op het
grote scherm in de theaterzaal van de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Het verhaal
gaat over een uit het leven
gegrepen drama met hartverwarmende rollen van George
Cloony, Amara Miller en Shailene Woodly. De film is bekroond met 2 Golden Globes.
U kunt bellen naar 023-548
38 28 (op werkdagen tussen
9 en 12 uur) voor meer informatie over de titel van de film
en/of om te bespreken. Aanvang film 20.00 uur, entree 5
euro.
Het hele filmprogramma staat
op www.casca.nl.

Kinderconcert
met
Irene Moors

Regio - Op zondag 17 juni geeft Harmonie St. Michael een speciaal kinderconcert!
Tijdens het concert hebben we
ook een bijzondere gast. Niemand minder dan Irene Moors
verleent haar medewerking
als verteller aan dit eenmalige, unieke kinderconcert. Het
is een benefietconcert, de opbrengst zal worden gebruikt
voor het vervangen van het gestolen slagwerk.
Het kinderconcert staat in het
teken van Jungle Book en Disney. Maar ook de populaire
liedjes van K3 en kabouter Plop
ontbreken niet. Het kinderconcert vindt plaats in het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1 in
Haarlem, aanvang 15.00 uur.
De kaarten kosten 10 euro. U kunt de kaarten kopen
bij de Pijp, Raadhuisstraat 30
in Heemstede en via de website www.stmichaelheemstede bestellen. Of telefonisch via
het secretariaat: 023-5293001.
Meer informatie vindt u op
www.stmichael-heemstede.nl.

Om exact 15.00 uur trapt De
Teisterband af. Dirigent Bert
Steinmann heeft zijn manschappen, zo’n 45 musicerende ‘heeren’, aan een strak trainingsschema onderworpen en wie weet,
als de maestro tevreden is over
de repetities, hoort u op enig
moment ‘...tata ta tata ta ta tahaaa....’, ofwel: het begin van het
enorm swingende ‘At the Jazz
Band Ball’. Evengoed valt er meer
te genieten van dit wijd en zijd
bekende orkest; Latijns-Amerikaanse stukken, nog meer jazz,
maar ook enkele vrolijke polka’s
en marsen. Want De Teisterband
bereidt zich ook voor op de komende toernee naar het Zwarte
Woud, waar het Duitse publiek
deze feestband zal leren kennen. Na ongeveer drie kwartier
is het rust, dan kunnen (ook) de
toehoorders even op adem komen en een gratis aangeboden
drankje nuttigen.
Na de pauze komt het Symfonisch Blaasorkest uitvoerig aan
bod. Onder leiding van dirigent
Leon Bosch, hij is alweer drie
jaar chef van het SBH, speelt dit
orkest een voornamelijk Spaans
georiënteerd programma. Waarin bijvoorbeeld ‘Granada’ , het
eerste deel van de ‘Suite Espagnole’ van Albéniz. Een belangrijk werk voor gitaristen, maar
nu speciaal voor een blaasorkest gearrangeerd. ‘Portraits of
Spain’ van de Spaanse componist en dirigent Teo Aparicio Barberán is een fantasie gebaseerd
op typische Spaanse muziek. In

het begin stelt hij een ‘seguidillas’ voor, met aanstekelijke ritmiek, gevolgd door een prachtige, exotische ‘Andalusische romance’. Na een vleugje ‘Fandango’ eindigt dit stuk met een mediterane ‘Copla’. Heerlijk temperamentvolle muziek.
Wie weleens in Spanje naar een
arena is geweest heeft vast wel
een pasodoble gehoord. ‘Churumbelerias’ is zo’n opzwepend
nummer dat vaak voorafgaand
aan het stierengevecht wordt
gespeeld. Hier ten gehore gebracht door het SBH, zonder wapens, maar mèt pit! Via de vooral ‘hispanic’-georiënteerde muziek van de West Side Story (behoeft geen introductie) van Leonard Bernstein, belandt het orkest in swingende Zuid-Amerikaanse sferen. ‘Sing Sing Sing’
is een heerlijk uitbundig stuk
van Louis Prima, die in zijn tijd
niet voor niets de ‘King of Swing’
werd genoemd. En bij ‘Soul Bossa Nova’ van meester-arrangeur
Quincy Jones zal het publiek,
naar verwachting, al snel ritmisch meebewegen! Het concert
wordt afgesloten door een gezamelijk optreden van het Symfonisch Blaasorkest èn de Teisterband. Als een echte big band
wordt ‘Seventiy-six Trombones’
uitgevoerd. Er mag meegefloten
en/of geklapt worden.
Vooruit, na afloop nog één
drankje voor de liefhebbers,
rondje van ‘de zaak’. Per slot
van rekening viert de vereniging Symfonisch Blaasorkest
Heemstede zijn 15-jarig bestaan
en daar hoort een traktatie bij!
En dan weer snel naar huis en
buis.
Nog even samengevat, het concert begint om 15.00 uur in College Hageveld. Entree 12 euro,
kinderen tot 12 jaar 7 euro. Informatie: www.sbo-heemstede.nl.

Straatspeelavonden van Casca
Virtuele wandeling door
Blekersvaart en omgeving
Heemstede - Eén keer per jaar
wordt twee weken lang een wijk
in het zonnetje gezet tijdens ‘Kijk
in de Wijk’. Dit jaar is dit de Blekersvaart en omgeving. De historische wandeling van vorige week, maandag 11 juni,
is woensdag 20 juni op groot
scherm te zien in de Luifel, aan
de hand van de door Sofia Botermans gemaakte foto’s. Remmert
Pels vertelt u ook tijdens deze

virtuele wandeling interessante feitjes en bijzonderheden over
de geschiedenis van de Blekersvaart en omgeving.
De virtuele wandeling is van
14.30 tot 16.30 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Aanmelden kan telefonisch bij de receptie van Casca de Luifel, op werkdagen van
9-12 uur, telefoon: 023-5483828.

Heemstede - Er zijn alweer
veel kinderen geweest de afgelopen weken op de straatspeelavonden van Casca!
De volgende straatspeelavonden zijn op dinsdag 19 juni in
de Geleerdenwijk aan de van
der Waalslaan; vrijdag 22 juni in de Schilderswijk aan het
Jan Miense Molenaerplein en
tenslotte op dinsdag 26 juni in
de Vogelwijk aan de Ooievaarslaan. Op deze avonden worden de betreffende straten afgesloten voor verkeer en kan er
vanaf 17.00 uur niet geparkeerd
worden. Omwonenden krijgen
hierover vooraf bericht.
De straatavonden zijn van
18.30 tot 20.30 uur en deelname is gratis.
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Dichtstorten
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, Camplaan
35, 2103 GV Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Missen
Van dat wat niet mag zijn
Zit ‘m niet in grote wensen

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

afdwalende ogen
een steelse blik naar rechts
op de lege voorstoel in de auto
Wat had ik je graag daar zittend
Even bespied
Met mijn ogen liefgehad
Geen grote woorden
Of eeuwige trouw
Alleen mijn ogen op je wangen
Lisa Worduk

Feestelijke afsluiting
werkzaamheden Kennemerduin
Heemstede - Dinsdagmiddag
5 juni was een afsluitingsborrel georganiseerd voor de bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Kennemerduin in
Heemstede, om het einde van
werkzaamheden in het complex
gezamenlijk te vieren. In aanwezigheid van burgemeester Marianne Heeremans en regiodirecteur Gerrie Blok werd het glas
geheven op de afronding van
dit succesvolle project. Een optreden van het VOC shantykoor

maakte het feest compleet.
Eind vorig jaar bleek, na inspectie door de brandweer NoordKennemerland, dat de brandveiligheid in Kennemerduin
een stuk verbeterd kon worden. Ymere heeft, in goed overleg met de brandweer en gemeente Heemstede, hier direct
actie op ondernomen. In oktober 2011 zijn de werkzaamheden
om het complex brandveiliger te
maken gestart. Aannemer Biltz
heeft nieuwe brandscheidende

oplossing

Regio - De politie heeft donderdagavond en in de nacht naar
vrijdag op twee locaties in Overveen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol.
Tijdens de eerste locatie stond
een alcoholfuik op de Julianalaan en de tweede controle was
op de Zeeweg. In totaal werkten
1.069 bestuurders mee aan een
blaastest.

12 drankrijders: een persoon
bleek onder de maximale limiet
te verkeren. Een andere bestuurder bleek zo ernstig onder invloed van alcohol, dat de politie
direct het rijbewijs invorderde.
De politie deelde aan alle nuchtere bestuurders een BOB-sleutelhanger uit. Een drankrijder
aan wie een rijverbod was opgelegd, bleek zich hier kennelijk
niets van aan te trekken: hij werd
dus voor de tweede maal aangehouden voor het rijden onder invloed tijdens een rijverbod.

deuren in de gangen geplaatst
en alle woningen hebben elektrische drangers gekregen. Er is
ook een nieuwe brandmeldinginstallatie geplaatst die aan alle
moderne eisen voldoet, en in alle
ventilatiekanalen- en kokers zijn
kleppen aangebracht die zichzelf De politie haalde hierbij 13
afsluiten bij brand. Dit voorkomt drankrijders uit het verkeer en
dat de brand zich snel verspreid. maakte proces-verbaal op voor
Omdat deze werkzaamheden
toch voor overlast hebben gezorgd voor bewoners en werkINGEZONDEN
nemers is de afronding met alle betrokkenen gevierd. Burgemeester Marianne Heeremans
benadrukte in haar speech dat
Kennemerduin als voorbeeld
dient voor alle andere instellingen waar de brandveiligheid nog
tochdenog ‘vorst’-elijk bezoek
niet optimaal is en bedankte
brandweer, aannemer Biltz en
Ymere voor de goede samenwerking. Ook Gerrie Blok was erg tevreden over de samenwerking:
“de werkzaamheden hebben geduld gevraagd van de bewoners
en medewerkers maar het resultaat mag er zijn: een brandveilig
Kennemerduin! Dit was niet mogelijk geweest zonder deze constructieve samenwerking.”
Na het officiële gedeelte was het
tijd voor het echte feest: het VOC
shantykoor was aanwezig om
Heemstede - Wij wonen nu al wat langer op de Vondelkade in
een optreden van ruim een uur
Heemstede. (Grens Aerdenhout / Heemstede). Wij begrepen dat
te geven. Allerlei zeemansliedede elders
gemeenteinHeemstede
ren kwamen voorbij en de
beOplossing
de krantde intentie heeft om belastingen te heffen op het hebben cq aanmeren van een boot. Los van het feit
woners zongen en wiegden naar
dat ik het daar niet mee eens ben, zeker niet als de boot aangehartenlust mee. Na enkele toemeerd is aan eigen grond, zou ik pleiten voor handhaving van de
giften was het optreden om half
orde op het water bij de Vondelkade/ Goudsbloemplein. Inmid6 afgelopen. De bewoners kredels is het al zo erg geworden dat boten ’dubbel geparkeerd’ liggen van Ymere nog een kamergen aan het Goudsbloemplein omdat daar geen ‘liggeld’ of beplant als extra bedankje. Voor
lasting wordt geheven, omdat daar simpelweg ‘plek’ is en omdat
de medewerkers waren doosdaar niet gehandhaafd wordt. Dit is onwenselijk en draagt niet bij
jes bonbons geregeld. Alle aanaan de openbare veiligheid, laat staan aan een mooi straatbeeld.
wezigen, en vooral de bewoners,
Naud Frese
hebben een geweldige middag
gehad.

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen

Alcoholcontroles Overveen

Zoek de verschillen

Wanorde op het water
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Inspraak aanpassing
kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan
De gemeente wil het kruispunt Heemsteedse
Dreef – Camplaan verkeersveiliger maken.
Het voorlopig ontwerp voor een nieuwe
inrichting van dit kruispunt kunt u inzien
in het raadhuis of via www.heemstede.nl.
Tijdens een inloopavond op dinsdag 19
juni tussen 18.15 en 19.15 uur kunt u in
het raadhuis een toelichting krijgen op de
plannen. Tot 25 juli kunt u reageren op het
voorstel.

In deze uitgave:
- Themabijeenkomst
gamen en internet
- Controleactie fietsdiefstal
- Wat doet u op burendag?
- Werk aan de weg

Wethouders
in de wijk:
vrijdag 22 juni
Adresgegevens en openingstijden
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Lees meer over de aanpassingen verderop
in deze HeemstedeNieuws.

Jij bent Burgernet!
Met deze slogan worden
inwoners van Heemstede
en de regio Zuid-Kennemerland deze weken in
een publiekscampagne
aangemoedigd zich aan te
melden voor Burgernet. Als
deelnemer aan Burgernet
kunt u de politie helpen bij
het veilig terugbrengen van
vermiste personen, zowel
kinderen als volwassenen
en bij het opsporen van
overvallers en inbrekers.
Doe ook mee en ga naar
mijnburgernet.nl.

Officiële opening speelbos Meermond
In korte tijd is in Heemstede een avontuurlijke
speelplek aangelegd. Op woensdag 4 juli om
14.30 uur wordt Speelbos Meermond officieel
geopend door Jur Botter, wethouder Jeugd
van de gemeente Heemstede.
Nadat de wethouder op 25 april de eerste paal sloeg
voor het speelbos, is gelijk gestart met het bouwen
van de speeltoestellen. Na hard werken is alles nu
klaar en kan het speelbos worden geopend. Tijdens
de feestelijke opening is er genoeg te doen voor de
kinderen. Zo kunnen ze hutten bouwen, knutselen en
natuurlijk de nieuwe speeltoestellen uitproberen.
Het ontwerp voor het speelbos is mede door kinderen
uit Heemstede bedacht. Zij konden via de website
www.speelbosmeermond.nl hun ideeën indienen.
De ideeën met de meeste stemmen zijn door de
ontwerper uitgewerkt tot echte speeltoestellen.
In dit nieuwe speelbos kunnen kinderen zich naar
hartenlust uitleven.

Duurzaamheidspad
Tijdens de opening van het speelbos wordt ook
de conceptinrichting van het duurzaamheidspad
gepresenteerd. Het duurzaamheidspad wordt later dit
jaar geopend en biedt kinderen een educatieve route
door park Meermond. Op dit pad leren kinderen alles
over natuur, milieu en duurzaamheid.

Vervolg Inspraak aanpassing kruispunt
Heemsteedse Dreef – Camplaan

Aanpassingen
Op basis van de uitkomsten van de proefopstelling
(van eind 2011 tot februari 2012) worden de volgende
aanpassingen voorgesteld:
- het opheffen van het linksafopstelvak vanaf de
Heemsteedse Dreef richting de Camplaan-oost
waardoor het oversteken voor fietsers verbetert.
Linksaf blijft mogelijk, maar er komt geen aparte
opstelstrook voor;
- komend vanaf Bennebroek begint de
linkerrijstrook later (na het passeren van het
kruispuntvlak) zodat fietsers ook aan deze kant van
het kruispunt slechts één rijstrook over hoeven te
steken;
- ophogen van de fietsstroken bij het naderen van
het kruispunt waardoor ze beter gescheiden zijn
van het autoverkeer;
- het opvallender aanduiden van de huidige
voetgangersoversteekplaatsen door het plaatsen
van een zebrabord boven de weg;
- onderzoeken van de haalbaarheid om de 30 km/
zone op de Camplaan richting het Wilhelminaplein
eerder te laten beginnen.
De uitvoering hiervan staat gepland tussen december
2012 en het voorjaar 2013.

Woensdag 4 juli:
Themabijeenkomst over gamen
en internetgebruik onder jongeren
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert
een themabijeenkomst over gamen en
internetgebruik onder jongeren. Deze
bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 juli
van 20.00 tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 te Heemstede.
Surfen en gamen is onder jongeren bijna populairder
dan televisie kijken. Jongeren gebruiken internet voor
verschillende doelen. Voor het zoeken van informatie,
voor communicatie onderling en voor vermaak. Vrijwel
alle jongeren gebruikt internettoepassingen als surfen,
MSN’en, e-mailen, downloaden en online games
spelen. De laatste jaren is het gebruik van sociale
media zoals Hyves en Facebook flink toegenomen.

Bent u benieuwd naar de antwoorden, meld u dan
aan voor deze thema-avond en kijk hiervoor op
www.cjgheemstede.nl
Wilt u meer weten over deze themabijeenkomst
of heeft u een andere vraag? Voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien, kunt u terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede.

Herkent u deze vragen?
- Wat doet mijn kind eigenlijk op internet?
Welke games speelt hij/zij?
- Is het schadelijk als mijn kind veel achter de
computer zit?
- Hoe maak ik gamen en internetgebruik
bespreekbaar?
- Welke grenzen stel ik als ouder?

Reageren
Schriftelijke reacties op het voorlopige ontwerp kunt
u voor 25 juli 2012 sturen naar: Gemeente Heemstede,
t.a.v. de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, of via e-mail
gemeente@heemstede.nl. U kunt ook tijdens de
inloopavond uw mening geven.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met
Edwin van Hofwegen van de afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer
(023) 548 56 14.

Wat doet u op burendag?
Het is weer zover: Burendag is in aantocht!
In 2011 vierden in Nederland ruim 1 miljoen
mensen Burendag. Dit jaar wil het Oranje
Fonds en Douwe Egberts Burendag
nóg groter maken. Deze zomer stellen we
daarom heel Nederland de vraag:
‘Wat doet u op Burendag?’
500 euro van het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en
bevordert zo de samenhang tussen groepen mensen.

Wethouders
in de wijk
22 juni in Het Kunstbedrijf
Voorlopig als proef tot de zomer houden de
wethouders van de gemeente Heemstede één keer in
de maand spreekuur op locatie. Inwoners kunnen hier
zonder afspraak langskomen om in gesprek te komen
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt.
Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 22 juni
tussen 10 en 12 uur in galerie Het Kunstbedrijf
aan de Raadhuisstraat 56a (naast Chocolaterie /
ijssalon Van Dam. U wordt van harte uitgenodigd om
langs te komen en van gedachten te wisselen met
de wethouders!

Met Burendag willen wij
mensen dichter bij elkaar
brengen. Het Oranje Fonds biedt daarom
buurtorganisaties met goede plannen een bijdrage
tot € 500,-- om plannen, die ze met en voor de buurt
willen oppakken, op Burendag uit te voeren.
Zij kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag
vieren op 21, 22 of 23 september 2012.
Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn
te vinden op www.burendag.nl.
Het Oranje Fonds heeft dit jaar € 1 miljoen beschikbaar.

Werk aan de weg
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart Tot eind juli 2012 is het fietspad langs
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan/
Cruquiusweg wordt fietsverkeer omgeleid via
het fietspad langs de noordelijke rijbaan. De
omleidingsroute staat met borden aangegeven.

Breitnerweg en omgeving Tot half juli 2012
worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de
Breitnerweg en omgeving. Onderdeel van het project
is het vervangen van de wegverharding op de J.H.
Weissenbruchweg ter hoogte van de brug over de
Crayenestervaart. Doorgaand verkeer richting Haarlem
wordt omgeleid. Omleidingsroutes worden met
borden aangegeven.

Javalaan Van maandag 18 juni tot half juli 2102
worden frees- en asfalteringswerkzaamheden
uitgevoerd aan de fietspaden op de Javalaan.
Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.
Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te
verbeteren. De werkzaamheden zorgen voor beperkte
verkeershinder.

Actie tegen fietsdiefstal
Loket Heemstede
is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen
van een voorziening in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u
graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

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

Woensdag 13 juni hield het Centrum
Fietsdiefstal een controleactie bij Hageveld
in Heemstede. Aan de hand van het
framenummer is gecontroleerd of fietsen
als gestolen geregistreerd staan. De ervaren
medewerkers van het Centrum Fietsdiefstal
kunnen ook zien of een fiets al eerder is
gestolen (bijvoorbeeld aan verwijderde of
valse framenummers en geforceerde sloten).
De actie is gehouden om de leerlingen op
deze kenmerken te wijzen zodat ze hierop
letten bij de aankoop van een (tweedehands)
fiets. Door de cirkel van diefstal en heling
te doorbreken kan het aantal diefstallen
teruggedrongen worden.
Daarnaast geeft het centrum ook voorlichting over
hoe je een fiets het best op slot kan zetten. En hoe je
een fiets kan laten registreren, zodat deze bij diefstal
makkelijker terug te vinden is. Het Centrum Fietsdiefstal
heeft een overzicht van maatregelen opgesteld die
mensen kunnen nemen om deze vorm van criminaliteit
te voorkomen:
- Noteer het frame- of chipnummer, slotnummer en
andere kenmerken van de fiets (merk, type, kleur,
soort remmen en versnellingen en accessoires). Maak
daarnaast ook een foto van de fiets. Op de website
van het Centrum Fietsdiefstal is een voorbeeld van
een fietsregistratiekaart te vinden.
- Zet de fiets altijd goed op slot, ook in een garage,
schuur of berging.
- Gebruik naast het ringslot altijd een tweede slot. Dit
kan een beugel of een kettingslot zijn. Zorg wel dat
dit een slot is met een ART keurmerk.
- Stal de fiets als het kan in het zicht, op een goed
verlichte plaats, in een fietsenrek of (bewaakte)
fietsenstalling.

- Zet de fiets, als het mogelijk is, in een fietsenrek en
maak de fiets vast aan dat fietsenrek. Staat de fiets niet
in een fietsenrek, bevestig hem dan aan een ander
vast element (zoals een paal, een rek of een boom).
- Als de fiets niet aan een fietsenrek vastzit, zorg er
dan voor dat het slot niet vlak bij de grond hangt.
Een dief kan de harde ondergrond gebruiken om
het slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog
mogelijk vast te maken. Zorg wel dat het slot altijd
aan het voorwiel en het frame vastzit.
- Doe aangifte bij diefstal.

Centrum Fietsdiefstal
Het Centrum Fietsdiefstal is een professioneel
samenwerkingsverband dat begin 2008 is
opgericht om een krachtige bijdrage te leveren
aan het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen.
Het Centrum Fietsdiefstal organiseert voorlichtingsactiviteiten, bundelt beschikbare kennis over fietsdiefstal en verspreidt deze kennis onder professionals.
Het Centrum is ondergebracht bij de Stichting Aanpak
Voertuigcriminaliteit (AVc) en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
www.centrumfietsdiefstal.nl.

Vergaderingen
Vergadering commissie voor
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 21 juni 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de vaststelling van subsidie
over 2010 - openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de verleende
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van lichtreclame op het perceel
Binnenweg 209 - openbaar Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.
De definitieve agenda zal op dinsdag
voorafgaand aan de datum van de
hoorzitting via de website www.heemstede.nl
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Raadscommissie Ruimte
De vergadering van de raadscommissie Ruimte van
14 juni 2012 heeft een gewijzigde aanvangstijd en zal
beginnen om 19.30 uur.

Verkeersbesluit

Het besluit en bijbehorende tekening ligt vanaf 13 juni
2012 zes weken ter inzage en kunt u inzien op
www.heemstede.nl/bekendmakingen.

het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient
te worden ondertekend en in ieder geval de volgende
onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
- de gronden waarop het bezwaar rust.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als een belanghebbende die
een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting

Parkeren met twee wielen op het trottoir ter
hoogte van Brederolaan 20
Het parkeren met twee wielen op het trottoir toe
te staan op de Brederolaan ter hoogte van
huisnummer 20.

van de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure,
schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de President
van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om
voorlopige voorziening kan ingevolge artikel 8:81 van
de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dit vereist.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Fresialaan 13 het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2012.159
ontvangen 1 juni 2012
- Johannes Vermeerstraat 8 het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.158
ontvangen 30 mei 2012
- Valkenburgerplein 4 II het constructief wijzigen
van de tweede verdiepingsvloer, het wijzigen van
de brandcompartimentering, het creëren van een
loggia en het plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak 2012.161
ontvangen 4 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Achterweg 5 het kappen van 4 kastanjes 2012.160
ontvangen 4 juni 2012
- Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga 2012.156
ontvangen 29 mei 2012
- Prinsenlaan 44 het kappen van een naaldboom
2012.155
ontvangen 29 mei 2012
- Herenweg 75 het kappen van een ceder 2012.157
ontvangen 25 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie : ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Raadhuisplein 1 melding brandveilig gebruik voor
een kantoor 2012.003
ontvangen 31 mei 2012

Verleende omgevingsvergunningen
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 14 juni 2012
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Meldingen
Sloopmelding
- Kerklaan 90-92 het verwijderen van asbest op de
basisschool Icarus 2012.003
ontvangen 31 mei 2012

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:

(verzonden 8 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Franz Lehárlaan 136 het kappen van een atlas ceder
2012.111
- Rhododendronplein 2 het kappen van een berk
2012.142
- Mahlerlaan 3 het kappen van een berk 2012.146
- Bachlaan 9 het kappen van een berk 2012.153
- Esdoornkade 26 het kappen van een conifeer
2012.145
- Melchior Treublaan 2 het kappen van een boom
2012.152
- Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga 2012.156
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 14
juni 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie : ‘Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

- Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw
2012.135
ontvangen 5 mei 2012
- Van Merlenlaan 16-24 het kappen van een
vleugelnoot 2012.104
ontvangen 13 april 2012

Het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

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

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELDpunt

Vuil op straat?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

