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Verkoopexpositie cliënten 
Epilepsiecentrum in Raadhuis
Heemstede - Wat is de beteke-
nis van “ZIJN” op uw uitnodiging 
voor de verkoopexpositie van cli-
ent kunstenaars van “SEIN”, al-
dus de vraag van wethouder cul-
tuur Christa Kuiper aan Gerhard 
Visser, hoofd afdeling klinische 
neurofysiologie en initiatiefne-
mer van de Vrienden van SEIN 
Research. Die vraag stelde de 
wethouder vrijdagmiddag bij de 
opening van deze expositie in de 
Burgerzaal van het Raadhuis in 
Heemstede. Het gaat over kunst 
en dat is net als met de afkor-
ting SEIN, daar moet je eigen-
lijk niet te lang bij stilstaan met 
woorden, maar van genieten. Het 
gaat om de trots van SEIN op de 
werken die door cliënten in het 
atelier gemaakt worden  en nu 
exposeren in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis waar in de re-
gel professionele kunstenaars 
exposeren. 

Inspiratie 
Dertien kunstenaars hebben 
enige tijd geleden een bezoek 
gebracht aan het DAC, het Dag 
Activiteiten Centrum van het Epi-
lepsie Instituut, waar deze kun-
stenaars zich lieten inspire-
ren door een werk van een cli-
ent kunstenaar. Onder het mot-
to: Laat je inspireren, laat het 

Links Connie Vlasveld met Wilfried Overgaag.

gebeuren, laat het ZIJN. Het is 
er. De werken ZIJN. Zij expo-
seren nu zij aan zij. De profes-
sionele kunstenaars doneren de 
helft van de opbrengst van hun 
kunstwerk aan het wetenschap-
pelijk onderzoek bij SEIN. Van 
de cliënt kunstenaars gaat de 
opbrengst zowel naar het ate-
lier voor nieuw schildersmate-
riaal als naar het wetenschap-
pelijk onderzoek. Wat u kunt 
zien in de Burgerzaal is bijvoor-
beeld het “Bourgondisch Straat-
je” van cliënt kunstenaar Wilfried 
Overgaag, die zijn schilderij om-
schrijft met de woorden “een rus-
tige dag om te eten en te drinken 
onder een goed wijntje bij Bistro 
Pique in Frankrijk”. Kunstenares 
Connie Vlasveld,net terug van 
een trip naar Parijs,  zag dit schil-
derij hangen in de atelierruim-
te op de Cruquiushoeve en de 
sfeer sprak haar aan. Wat haar 
trof was de prachtige kleuren-
combinatie van de kleurenblinde 
Wilfried. Zij heeft voor haar werk 
een foto gebruikt die ze maak-
te in Montmartre en koos er-
voor om dit beeld juist in grijsto-
nen uit te werken. U vindt beide 
schilderijen naast elkaar. Client 
Berry Fontein schilderde de “Op-
stijgende Zon” die uit de lucht 
springt als een vloeiende speer. 

Ton van Ierschot maakte er een 
“Struggling Sunrise “naast. Het 
trof Ton de manier waarop Ber-
ry het optimistische beeld van de 
opkomende zon overbracht. Een 
vrolijk, zonnig en duidelijk “pluk 
de dag”. De zonopkomst van Ton 
is meer een worsteling. Heeft het 
zin om de aarde van energie te 
voorzien. Als die nu eens een 
keertje niet opkomt?  Ook de-
ze zonnen hangen naast elkaar 
te stralen. 
Ton van den Brink 

OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?

Verspreidnet is met 
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Marenka's Voorjaar

Heemstede – De geranium 
Pratense, Beemdooievaarsbek 
geeft een deken van kleur. 
“Het is een inheemse soort, 
een aanwinst voor je tuin”, 
aldus Marenka Groenhuijzen.
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Dinsdag voor 12.00 uur
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advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
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Joke van der Zee
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

Bennebroek
Regio - In het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek vindt zondag  zondag 
15 juni de Tentdienst plaats op 
de Geitewei in Bennebroek. 
Om 10.00 uur vangt die aan.  
Er is ook een programma voor 
de jeugd.
Zie ook: www.pkntrefpunt.nl.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Kerken toen en nu deel 4:

‘St. Bavo’

In de serie over de Heemsteed-
se kerken gaan we verder met 
de Rooms Katholieke kerk op 
de hoek van de Herenweg en de 
Kerklaan, de ”St. Bavo”.

Het is een komen en gaan van 
kerkgebouwen en, vooral loca-
ties. De bouwvalligheid van di-
verse kerkgebouwen is me-
de oorzaak van het bouwen van 

nieuwe kerken. Pastoor J.C.H. 
Muré kocht in 1875 een stuk 
grond op de hoek van de He-
renweg en de Kerklaan, de over-
plaats van het voormalige land-
goed Knapenburg, voor de bouw 
van een nieuwe kerk. De kosten 
werden begroot op 118.000 gul-
den. Op 4 april 1878 werd de eer-
ste steen gelegd en op 1 oktober 
1878 werd de kerk ingewijd. Rob 
van der Veldt vertelde via Face-
book (Nostalgisch Heemstede): 
“Ik zat op de Antoniusschool en, 
als er een begrafenis of bruiloft 
was, dan gingen wij als misdie-
naar helpen in de kerk en dan 
kreeg je een gulden. Op de toen-
foto staat nog het Heilig-Hart-
beeld. Dat stond er tussen 1926 
en 1964, Op de foto van nu (juni 
2014) van Harry Opheikens staat 
het beeld er niet meer, maar de 
kerk staat nog fi er overeind met 
rechts de pastorie en links de 
toegang tot de begraafplaats.Kerk Herenweg, toen. Kerk Herenweg, nu.

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 15 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger mevrouw G. 
v/d Harst (Aerdenhout)

Zondag 22 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Zondag 29 juni, aanvang 10: 
00 uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35.
Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt, u krijgt
het origineel terug. Vertel uw 
verhaal erbij en misschien heb-
ben andere lezers wel aanvullin-
gen.
 
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website  www.hv-hb.nl”.  Hier 
kunt u ook – als u die heeft – uw 
vragen stellen.

Zaterdag 14 juni tussen 10.30 
en 16.00 uur Kom in mijn Tuin
Open tuin bij Kom in mijn Tuin. 
Een prachtig stukje land in het 
Groenendaalse Bos met kinder-
tuinen, generatietuinen en een 
minder-validentuin. Hier krijg je 
de kneepjes van het moestuinie-
ren onder de knie. En naast de 
moestuinen zijn er ook nog een 
mediterrane tuin, een fruittuin en 
een kas.
Adres: Herenweg in Heemste-
de, ingang Groenendaalse Bos 
tegenover de Herdenkingsnaald 
naast Huis te Manpad. Volg het 
1e pad rechts (+ 100 mtr), in-
gang groot hek met bord.

Zaterdag 14 juni 11.00 en 
14.00 uur Huis te Manpad
Rondleiding door het park van 
Huis te Manpad in Heemstede. 
U krijgt informatie over de ge-

schiedenis en het huidige ge-
bruik van het landgoed. Ook bij-
zondere natuuritems passeren 
de revue.
Adres: Herenweg 7-11 in Heem-
stede.
Aanmelden: vrijdag 13 juni tus-
sen 19.30 en 21.00 uur op tele-
foonnummer 023–5248665.

Zondag 15 juni tussen 14.00 
en 17.00 uur Landje van De 
Boer
Aan het laantje van Buytentwist, 
op de grens van Overveen en 
Bloemendaal, ligt Het land-
je van De Boer. In deze zinnen-
prikkelende pluk- en proeftuin 
vind je groentebedden, kruiden-
perken, bloemenborders en een 
boomgaard. Er valt veel te genie-
ten voor de ogen, de neus en de 
smaakpapillen. Adres: Bloemen-
daalseweg 183 in Overveen.

Zondag 15 juni 15.00 uur ‘Bij-
en met Ad’ op het Landje van 
De Boer
Sinds een jaar staat er een bij-
eenkast op het Landje. Dat levert 
veel vragen op. Daarom geeft 
imker Ad zondagmiddag voor-
lichting over bijtjes en bloeme-
tjes.
Aanmelden: bijenmetad@land-
jevandeboer.nl. 

Dinsdag 17 juni 14.00 uur Bij-
zondere Bomen in Aerden-
hout
Wandeling onder leiding van 
tuinontwerper en voormalig 
hoofd Groenvoorziening van de 
gemeente Bloemendaal John 
Trodirio door een  park in Aer-
denhout, dat werd ontworpen 
door Leonard Springer. Hij ver-
telt over  de bijzonder bomen die 
daar staan.
Aanmelden: maandag 16 juni 
tussen 19.30 en 21.00 uur op te-
lefoonnummer 023 – 5248665.

Alle activiteiten zijn gratis.

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmati-
ge basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over 
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. De-
ze keer gaat het over de activiteiten in de Nationale Tuinweek 
in Zuid-Kennemerland.  Heeft u een tuinvraag, mail dan naar
info@zuidkennemerland.nl.                                           

Voor de tuinliefhebbers…
Programma Nationale 
tuinweek Zuid-Kennemerland
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Dichtstorten

Wij

Een podium verlicht
de zaal als aangezicht

Valt ’t ware toneel
je ten deel
speel je rol 

je eigen stuk
je verdriet, je geluk

is de bühne werk’lijk spel
je denkt van wel

Valt het doek
of dooft ’t licht

is het eind nu zoek
of juist gezwicht?

Bart Jonker

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

Adem je zorgen weg...
Regio - Last van stress in deze tijd van economische crisis? 
Spanningen vanwege (fi nanciële) onzekerheden? Kun je je  
voorstellen dat de adem je helpt rustig te worden en te relative-
ren? En je tegelijk meer energie geeft waardoor je in staat bent 
je eigen situatie aan te pakken?

Internationaal teacher en voormalig bankmanager Gaurav Gaur 
uit Londen komt naar Haarlem om daarover te vertellen. En je 
een aantal ademoefeningen te leren, die je meteen thuis kunt 
toepassen.

De workshop is een inleiding op het Art of Living Happiness pro-
gramma, dat van 17 t/m 21 juli a.s. in Haarlem wordt gegeven. 
In die cursus leer je o.a. de unieke en zeer effectieve Sudarshan 
Kriya techniek.
Miljoenen mensen over de hele wereld melden als resultaat dat 
ze behalve meer energie,  ook beter slapen en veel minder ge-
dachten hebben, waardoor ze zich beter kunnen focussen op 
hun activiteiten. Zelfs depressies worden verlicht en bij regel-
matige voortzetting van de techniek, opgelost.

“De oefeningen zijn heel praktisch, ze geven diepe ontspanning 
en tegelijkertijd veel energie. Ik beoefen de technieken nu al 
langere tijd, en ben nog steeds iedere dag blij verrast door de 
kracht van zoiets eenvoudigs als de adem”. Liselotte Gootjes, 
wetenschappelijkonderzoekster Erasmus Universiteit.

Gaurav Gaur is een zeer inspirerende, krachtige en humoristi-
sche teacher, geboren in India en woonachtig in Londen. Zijn 
baan in het bankwezen heeft hij verruild om fulltime teacher 
voor Art of Living te kunnen zijn, reizend door heel Europa. 
Naast de gewone Happiness Programma’s, traint hij ook vele 
grote bedrijven, zoals......

Art of Living is een wereldwij-
de vrijwilligersorganisatie, ac-
tief in meer dan 150 landen, 
met een adviserende stem in 
de Verenigde Naties.

Zondag 15 juni   van 11.00 
tot 13.00 uur in het Art of Li-
ving Centrum in Haarlem, Di-
akenhuisweg 29, vlak bij stati-
on Haarlem Spaarnewoude en 
Ikea.

Aanmelden en informatie:  
centrumhaarlem@aofl .nl 023 – 
5 347 412  of  06 47 12 12 23
Bijdrage: 7,50 euro, vaders gra-
tis vanwege vaderdag  tevens 
gratis kinderopvang.

Handen uit de mouwen 
in Groenendaal
Heemstede - Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in sa-
menwerking met de gemeente 
Heemstede op zaterdag 12 juli 
een leuke werkdag in wandelbos 
Groenendaal. Deelnemers aan 
deze werkdag gaan esdoorns 
zagen. Een dag lekker buiten 

werken in de natuur met een 
groep enthousiaste mensen! Ook 
erg leuk voor ouders met oudere 
kinderen! Leef je uit in de natuur!
Het wegsnoeien van esdoorns 
is hard nodig, anders krijgt een 
boomsoort de overhand in het 
bos. Anders verdringt de es-
doorn de andere bomen.  
Vanaf 1992 wordt het bos op 
ecologische wijze beheerd . Dit 
houdt onder andere in dat om-
gevallen bomen en afgebroken 
takken blijven liggen of worden 
verwerkt in takkenrillen. Van-
daag de dag is het Wandelbos 
een prachtig oud loofbos, afge-
wisseld met open delen. Bij het 
beheer wordt tegenwoordig veel 
aandacht besteed aan de hoge 
natuurwaarden van het eeuwen-
oude bos. Om de natuurwaarde 
van Groenendaal verder te ver-

groten helpen vrijwilligers mee 
met dit onderhoudswerk.

Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om in de natuur bezig te 
zijn en een bijdrage willen leve-
ren aan de natuur in Groenen-
daal kunnen gewoon komen. 
Zorg zelf voor werkkleding, laar-
zen en neem je eigen koffi e/
thee mee. Wij zorgen voor ge-
reedschap, begeleiding én lek-
kere vlaai bij de koffi e! Verzame-
len voor deze leuke werkdag op 
zaterdag 12 juli is om 9.30 uur 
op de grote parkeerplaats van 
Groenendaal bij het restaurant. 
De werkdag duurt tot 15.00 uur. 
Informatie bij Marc van Schie, 
06-22575748 en aanmelden  via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com. 
Of kijk op www.ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

Nostalgische foto

Heemstede - Deze foto stamt uit 1956 en is ge-
maakt bij het bekende Molentje van Groenendaal. 
“Mijn moeder en broertje. Ik was 11 en m’n broer-
tje 7”, aldus Marenka Groenhuijzen uit Heemstede.

Auteur
Jaap Robben 

te gast bij 
Blokker

Heemstede - Op zaterdag 
14 juni is Jaap Robben te gast 
bij Boekhandel Blokker, van 
11.00 – 12.00 uur. Onlangs 
verscheen van hem ‘Birk’: Mi-
kael woont met zijn ouders op 
een afgelegen eiland tussen 
Schotland en Noorwegen. Op 
een dag verdwijnt zijn vader 
in zee en verzwijgt Mikael wat 
er is gebeurd. Schuld, troost 
en verwijten stapelen zich op, 
tot zijn moeder het onmoge-
lijke van hem verlangt. Adres: 
Binnenweg 138 te Heemste-
de. Informatie: 023-5282472. 
Of: www.boekhandelblok-
ker.nl

Gratis ijs voor een hele wijk!
Heemstede – Een hele wijk in Heemstede wint ijs. De IJsprijs 
van de Postcode Loterij is namelijk op wijkcode 2104 in Heem-
stede gevallen. Vanaf volgende week ontvangen de winnaars in 
totaal 1173 bekers ijs. 
Inwoners van Heemstede die in de apriltrekking meespeelden 
met de Postcode Loterij ontvangen per lot een beker Ben & Jer-
ry’s ijs. Zij hebben een coupon thuisgestuurd gekregen waar-
mee zij hun prijs vanaf aankomende week kunnen ophalen bij 
een locatie in de buurt. 

Demonstratie smoothies maken 
bij Boekhandel Blokker

Heemstede - Zaterdag 14 ju-
ni geeft voedingsconsulent Irene 
Wattel een demonstratie smoot-
hies maken en laat u deze proe-
ven. Hiervoor gebruikte zij het 
boek ‘70 groene smoothies’ van 
Marjolein van der Velden. Het is 
een fris en vrolijk boek dat in-

speelt op de huiselijke trend van 
verantwoord, puur en gezond 
eten. Laat je verrassen door een 
paar heerlijke en gezonde com-
binaties. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede ,‘s 
middags van 14.00 – 16.00 uur. 
Toegang vrij.
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Houdt de nieuwbouw aan de 
Havendreef toch haar hoogte?
Heemstede - Het ziet er naar uit 
dat de toren aan de haven van 
Heemstede, 9 verdiepingen en 
ongeveer 30 meter hoog, er toch 
gaat komen. De projectontwik-
kelaar heeft de gemeente ste-
vig in zijn greep.  Het voorgaan-
de college en de gemeenteraad 
blijken teveel verwachtingen te 
hebben gewekt bij de ontwikke-
laar door eerder in te stemmen 
met het bouwplan. De gemeen-
teraad heeft in maart 2014 een 
motie aanvaard om te onderzoe-
ken of er twee of meer verdie-
pingen van het imposante ge-
bouw afkunnen. Nu blijkt dat 
de juridische en financiele con-
sequenties groot zijn. De kers-
verse wethouder ruimte, Rem-
co Ates, komt wel heel snel met 
een advies aan de raad om het 
oorspronkelijke plan te aanvaar-
den. De ontwikkelaar zegde toe 
te willen kijken naar een oplos-
sing. In ruil voor twee verdiepin-

gen minder moet de gemeente 
een flinke veer laten en gaat de 
ontwikkelaar er op vooruit. Qua 
grondopbrengst ontvangt de ge-
meente 600.000 euro minder en 
in ruil voor zijn medewerking wil 
de ontwikkelaar het gebouw dan 
breder maken. De ontwikkelaar 
staat kennelijk sterk bij de on-
derhandelingen. Toezeggingen 
uit het verleden en de dreiging 
van claims zet de gemeenteraad 
klem. Het bedrijf is wel bereid 
er één etage af te halen, min-
der opbrengst voor de gemeen-
te 300.000 euro. In de geheime 
stukken die de raadsleden ont-
vingen wordt gerept over onge-
oorloofde staatssteun, ook dit 
zou een reden zijn om snel ak-
koord te gaan met het oorspron-
kelijke plan.
Het bedrag van de totale grond-
verkoop in het gebied 1,4 miljoen 
is nog niet opgenomen in de be-
groting. Het gaat hier niet om 

extra kosten voor de gemeen-
te, maar minder inkomsten dan 
verwacht. Wat gaan de partijen 
doen in de komende vergadering 
van de commissie ruimte op 16 
juni en de raad op 26 juni? Kie-
zen voor het geld en het ontlo-
pen van mogelijke claims of gaat 
men voor de uitstraling van de 
omgeving. Heemstede heeft wat 
dat betreft enige ervaring. Zowel 
de appartementen aan de Dreef 
als het gebouw “De Scheerspie-
gel”, naast het station, zijn pro-
jecten waarvan de politiek ach-
teraf zegt dat het miskleunen zijn 
geweest. De VVD en het CDA 
blijven om uiteenlopende rede-
nen voor het huidige plan. HBB 
was fel tegenstander. Samen 
met D66 de PvdA en GroenLinks 
kunnen zij alsnog kiezen voor 
een optie waarbij er een of twee 
verdiepingen verdwijnen. De ge-
volgen nemen zij dan voor lief. 
Eric van Westerloo

Organisatie in handen van CDA 
Discussieavond winkelgebieden

Heemstede - ‘Heemstede winkelt’, dat was dit 
voorjaar een van de verkiezingsleuzen van het 
CDA. In vervolg hierop organiseert het CDA-be-
stuur op donderdagavond 19 juni een symposi-
um over de winkelgebieden in Heemstede. Cen-
trale vragen zullen zijn: Wat heeft Heemstede no-
dig om een aantrekkelijk winkeldorp te blijven? 
En wat kan de gemeente daarbij betekenen? 
Als sprekers zijn uitgenodigd: De heer Dick Hul-
sebosch, beleidsadviseur Kamer van Koophan-
del,  tevens voorzitter ondernemend Hoofddorp 
en de heer Gilles Izeboud, adviseur economische 

zaken voor de gemeente Heemstede. Daarna 
volgt aan de hand van een aantal stellingen een 
paneldiscussie. Alle aanwezigen, waaronder po-
litici van diverse partijen, winkeliers en inwoners 
van Heemstede zijn van harte uitgenodigd hier-
aan mee te doen en hun visie kenbaar te maken.
Voorafgaand aan het symposium vindt (van 
19.30 tot 20.00 uur) de besloten Algemene 
Ledenvergadering van het CDA plaats.
Locatie: Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56a.
Aanvang: 20.00 uur.
Informatie: info.cdaheemstede@gmail.com.

Plantenbakje maken voor 
Vaderdag bij ‘De Oosteinde’

Regio – Op zaterdag 14 ju-
ni kunnen jongens en meiden 
van 13.00  tot 16.00 uur een 
mooie plantenbak maken voor 
Vaderdag bij tuincentrum De 
Oosteinde. Dat kan zowel in 
het filiaal te Bennebroek als in 
Vijfhuizen. De materialen wor-
den ter beschikking gesteld 
door het tuincentrum. Het is 
een activiteit van het Wereld 
Natuur Fonds (WNF) en de ge-
hele opbrengst komt ten goe-

de aan dit doel. Voor de jeugd 
zijn deze dag ook andere ac-
tiviteiten, zoals een dieren-
speurtocht, ketting rijgen en 
de grabbelton. Ook is er een 
loterij en in de WNF-kraam 
zijn allerlei leuke en nieuwe 
pluchen knuffels. Rangers be-
talen voor deze middag 4,- en 
niet-rangers 5,-. De begelei-
ding deze dag is in handen van 
vrijwilligers van het WNF. 
Kijk voor adressen van de tuin-
centra op www.deoosteinde.nl 
en voor meer informatie over 
deze activiteit.

Vacature Top 3 

Vrijwilligerswerk
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
één van de medewerkers van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede. We zijn bereikbaar 
van dinsdag t/m donderdag 
tussen 9-12 uur: 023 – 548 38 
24. Op www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl vindt u nog veel 
meer vacatures!

Begeleider Computerclubs
Voor een organisatie die acti-
viteiten organiseert op het ge-
bied van vrijetijdsbesteding 
voor mensen met een ver-
standelijke beperking zijn wij 
op zoek naar begeleiders voor 
de computerclubs. Er zijn drie 
computerclubs: het internet-
café, computermediaclub en 
computerspelclub. De deelne-
mers (18+) willen graag online, 
maar hebben hier vaak hulp bij 
nodig. Heeft u basiskennis hoe 
om te gaan met een computer? 
Kunt u op de computer op een 
eenvoudige wijze foto’s bewer-
ken? Heeft u ervaring met so-
cial media? Bent u geduldig en 
kunt u op een eenvoudige wij-
ze zaken uitleggen? Dan is de-
ze vacature echt iets voor u! De 
activiteiten vinden plaats op 
dinsdag- en donderdagavond 
van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Vrijwilliger Clubactiviteiten
Voor een zorgcentrum zoeken 
wij vrijwilligers voor diverse 
clubactiviteiten. De clubs zijn 
regelmatig terugkerende acti-
viteiten in groepsverband. De 
activiteit wordt doorgaans ge-

leid door een deskundige en 
wordt hierbij ondersteund door 
één of meerdere vrijwilligers. 
Het aanbod is onder te verde-
len in de volgende categorie-
en: bezinning, creatief, hoofd 
& hart & handen, muziek, ont-
moeten en vitaliteit. Te denken 
valt aan de volgende clubs: 
film, schilderen, handwerken, 
sjoelen, golfen of klaverjassen. 
Als vrijwilliger kunt u meehel-
pen bij het voorbereiden, be-
geleiden en uitvoeren van de 
clubs, halen en brengen van 
cliënten, klaarzetten en op-
ruimen van de ruimte. In een 
persoonlijk gesprek kijken we 
welke clubactiviteit het beste 
bij u past.

Telefoonmedewerker
De telefonische hulpdienst 
zoekt weer vrijwilligers die als 
telefoonmedewerker ingezet 
willen worden. Als telefoon-
medewerker biedt u een luiste-
rend oor aan mensen die be-
hoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te praten. 
Vrijwilligers draaien telefoon-
diensten van vier uur waardoor 
de hulplijn 24 uur per dag open 
is. Deze vier uur kunt u zelf in-
roosteren waarbij minimaal 
één nachtdienst per maand is 
verplicht. Wat vinden wij be-
langrijk: u heeft goede luis-
tervaardigheid, belangstelling 
voor mensen, verdraagzaam-
heid en voldoende levenserva-
ring. Naast zeer goede bege-
leiding wordt er een basistrai-
ning van twaalf bijeenkomsten 
verzorgd voor vrijwilligers. De 
eerstvolgende basistraining zal 
starten eind september.
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(30 mei t/m 6 juni 2014)

Huwelijken:
Ivo Kole & Marjolein E. Haeser

Menno L. van den Barselaar & Anna M.G. van Beveren
Rogier C. Bouwman & Nicole M. Harmelink

Jeroen S. van Egmond & S. Woudstra
Frodo J. Root & Michelle Owen

Geboorteaangiften: 
Linsey Brugman dochter van M. Brugman en J. Houtkooper

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Voorjaarsbijeenkomst Historische Vereniging

De magie van het jaren 30 huis
Heemstede – Na een vlotte af-
werking van tien agendapunten, 
waarin de bestuursleden Gerard 
Bettink en Marc de Bruin her-
benoemd werden, konden vier 
vierdeklassers van Hageveld 
hun film over jaren dertighui-
zen vertonen. Hagevelders heb-
ben al eerder films over Heem-
stede gemaakt, steeds valt op 
hoe vlot gemonteerd en met flair 
deze films tot stand komen. Van 
een statisch onderwerp als jaren 
dertig huizen weten zij een boei-
end verhaal te maken waarin be-
woners aan het woord komen 
en bezoekers van de Binnenweg 
geïnterviewd worden en op een 
bijna komische wijze weten te 
vertellen dat zij niets over jaren 
dertig huizen weten.  Dan maken 
Reinier, Quincy, Daan en Job er 
hun eigen verhaal van en weten 
de kijkers na afloop wat nou het 
bijzondere van dit type huizen is.

Magie
Dat er zelfs magie boven de da-
ken van jaren dertig huizen bij 
komt kijken, maakte Joost King-
ma duidelijk. Hij schreef er een 
boek over, dat was de aanleiding 
voor het bestuur van de Histo-
rische Vereniging Heemstede 
Bennebroek, HVHB, deze ste-
denbouwkundig onderzoeker en 
publicist uit te nodigen.  Kingma 
is zelf geboren in een dertig ja-
renhuis en hij woont er weer in. 
Nu hij ziet dat er retro huizen ja-
ren dertig gebouwd worden, 
werd hij benieuwd waarom juist 
die stijl vernieuwd werd. Wat 
is toch die magie van een der-
tig jaren huis? “Je kan het ana-
lyseren, maar nooit geheel door-
gronden”. Heemstede was in de 
jaren dertig een zeer aantrek-
kelijke gemeente. Maar 17 mi-

nuten met de trein naar Am-
sterdam, lage belastingen, mo-
derne voorzieningen voor on-
derwijs, sport en gezondheids-
zorg. Spaarne en Ringvaart na-
bij net als het strand, de Hout en 
Groenendaal. Het uitbreidings-
plan van Cuyper en Stuyt van 
1907 – 1909 was uitstekend. Fo-
rensendorpen groeiden harder, 
in 1910  had Heemstede 7480 
inwoners, in 1927 waren dat er 
17071. Ondanks de Grote De-
pressie in 1929 kon er gebouwd 
worden omdat de werkeloos-
heid ongelijk verdeeld was en de 
bouwkosten daalden. De kwali-

teit van wonen werd op de eerste 
plaats bepaald door de locatie, 
dan het huis en daarna de bu-
ren. De doelgroep voor deze rui-
me wijken met robuuste, schil-
derachtige huizen, rijk aan de-
tails als glas-in-loodramen, bre-
de dak overstekken en prachtige 
baksteenarchitectuur was aan-
vankelijk dan ook de welvaren-
de burgerij uit de hogere mid-
denklasse die buiten de stad wil-
de wonen. In Heemstede vooral 
aan de Heemsteedse Dreef, van 
Slingerlandtlaan,  Van de Spie-
gellaan, Lanckhorstlaan, Heren-
weg en Pieter Aertzlaan. Veel-
al gebouwd door Bouwbureau 
J.E. Baalbergen & A. Volkers. Het 
boek: De magie van het jaren `30 
huis is verkrijgbaar bij Boekhan-
del Blokker. 

Theo Out
De hoffotograaf van HVHB, Theo 
Out, heeft de laatste jaren tal-
rijke foto`s gemaakt van mo-
numenten en andere te behou-
den bouwwerken in Heemste-
de en Benenbroek. Daarnaast 
fotografeerde hij eerbiedwaar-
dige bomen, verrassende door-
kijkjes, (on) bekende beelden, 
bruggen op zijn `Outs` bekeken 
en dat kunnen we van vele foto`s 
zeggen. Een selectie van `Kijk op 
Heemstede en Bennebroek` die 
bleef boeien. Grappig was de re-
actie bij sommige foto`s, bij be-
kende foto-onderwerpen geroe-
zemoes en lichte uitroepen bij 
het getoonde onderwerp, bij on-
bekende onderwerpen meer stil-
te. Een prachtige afronding van 
een boeiende en leerzame avond 
van de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek. 
Ton van den Brink 

De filmers van Hageveld Reinier, Quincy, Daan en Job.

HVHB fotograaf Theo Out.

Landelijk coördinator 
woninginbraken Rodney Bos:

‘Vermoeden van een inbraak: 
bel 112!’ 

Rodney Bos werkt sinds 1991 
bij de Nederlandse politie. Ruim 
twee jaar geleden werd hij aan-
gesteld als landelijk coördinator 
woninginbraken. Naast het be-
lang van goed hang- en sluit-
werk, valt er volgens hem nog 
een wereld te winnen rond het 
handelen van bewoners. “Bij het 
gros van de inbraken speelt on-
achtzaamheid een rol. Ieder-
een zet na het koken het gas 
uit of na het tanden poetsen de 
kraan. Maar de voor- of achter-
deur op slot draaien, blijkt min-
der vanzelfsprekend.” Vijf secon-
den werk, waarmee je volgens 
Bos ‘een berg ellende’ kunt voor-
komen. “Een inbreker heeft maar 
een minuut nodig om zijn slag te 
slaan, dus ook als je de wasma-
chine boven leeghaalt of de kin-
deren even naar school brengt; 
deuren op slot.”

Inbreker heeft maar 
een minuut nodig
Hoewel de winterperiode nog 
steeds het hoogseizoen voor in-
brekers is, blijkt de zomer ook 
geliefd. “De zomer is voor hen 
een toptijd”, stelt Bos. “Een in-
breker kiest een woning uit waar 
hij gemakkelijk binnen kan ko-
men. De zomerperiode, met veel 
open ramen en deuren, is dus 
ideaal.” 
Naast het gemak om de woning 
binnen te komen, is ook de af-
wezigheid van bewoners een be-
langrijke risicofactor. “Inbrekers 
hebben er een hekel aan om tij-
dens hun ‘werkzaamheden’ ge-
stoord te worden”, vertelt Bos. 
“De zomer, waarin mensen soms 
wel weken op vakantie zijn, biedt 
de mogelijkheid om ongestoord 
hun slag te slaan.” 

Zorg voor bewoonde indruk
Volgens Bos is het voor inbre-
kers vaak eenvoudig om de wo-
ningen eruit te pikken waarvan 
de bewoners voor langere tijd 
weg zijn. “Geen auto op de op-
rit, gordijnen die continu geslo-
ten zijn, nooit een lampje aan”, 
somt de politieman op. Om te 
voorkomen dat inbrekers tijdens 
uw vakantie hun oog op uw wo-
ning laten vallen, is het dus zaak 
dat de woning een bewoonde in-
druk maakt. “Geef potentiële in-
brekers de indruk dat u zo bin-
nen zou kunnen wandelen.” Dat 
kan bijvoorbeeld door de buren 
te vragen om het huis in de ga-
ten te houden, de post te ver-
wijderen of hun auto op uw in-
rit te parkeren. Heeft u planten in 
de vensterbank staan, laat deze 
dan ook tijdens uw vakantie daar 
staan en vraag of iemand ze wa-
ter geeft. Een tijdschakelaar op 
de lamp, radio of tv zorgt dat ook 
’s avond de indruk wordt gewekt 
dat er iemand in huis is.

Informeer uw directe buren
Het altijd verstandig om de di-
recte buren te infomeren over 
uw vakantie. “Zij kunnen bij ver-
dachte situaties de politie in-
schakelen”, benadrukt Bos. Maar 
liefst 80 procent van alle aan-
houdingen wegens woningin-
braak, gebeurt dankzij de alert-
heid van omstanders. Wie ’s 
nachts verdachte geluiden bij 
de buren hoort, terwijl die op va-
kantie zijn, moet dan ook niet 
aarzelen om 112 te bellen. Deze 
oproepen vallen onder de hoog-
ste prioriteit van de politie. We 
komen liever een keer voor niks, 
dan dat een inbreker ontkomt 
omdat bewoners ons niet bellen.”

112, daar voorkom je inbraak mee. Deze slogan zou iede-
re Nederlander volgens landelijk coördinator woninginbra-
ken Rodney Bos goed in zijn geheugen moeten prenten. Snel 
alarm slaan, maakt de kans om inbrekers te pakken immers 
aanzienlijk groter. “Hoe eerder bewoners 112 bellen, des te 
sneller de politie kan reageren. De politie is dol op boeven 
vangen, dus we komen echt met liefde langs…”



Vlnr: Tineke Hartman, Léonie Sanders, Maartje Duzijn, Iris Haeck, Bart Jonker 
en Marja Tol van Casca.

Dictee van de Heemsteder
leuk succes

Vlnr: Tineke Hartman, Léonie Sanders, Maartje Duzijn, Iris Haeck, Bart Jonker 
en Marja Tol van Casca.

Heemstede – Het viel eigenlijk wel 
mee, onwijs moeilijk, leuke teksten, echt 
Heemsteeds, pphfff blij dat het af is, be-
renmoeilijk, volgend jaar weer? Ja, het 
mag best een traditie worden van de 
deelnemers. Gaat de redactie voor zor-
gen! Dertig dapperen hadden zich aan-
gemeld en drie prominenten deden 
graag mee. Vera Bruggeman, beeldend 
kunstenares, Jeffrey van de Wakker, na-
tionaal kampioen bowlen 2013 en Wille 
Straathof, rector van Atheneum College 
Hageveld, die vier leerlingen had mee-
genomen, Claire, Maartje, Sophie van de 
vijfde klas en Archika Devaraj van klas 
drie. Dappere meiden! Marja Tol van Cas-
ca Nova ontving de gasten in de grote 
zaal waar, zo leek het, een klaslokaal voor 
dertig man was ingericht. 

Geappt en ge-e-maild 
Het ontbrak de samenstellers van dit 
Heemsteder dictee, bladmanager Joke 
van der Zee en correspondent en dichter 
Bart Jonker niet aan fantasie. Zij fl itsen 
door Leyduin naar Theater de Luifel, waar 
een pantomimespeler wordt gehackt, 
omdat hij choquerende selfi es naar zijn 
gemalin had geappt, ge-e-maild en ge-
sms`t. Grappig dat deze laatste moderne 
woorden uit  het digitale leven zo slecht 
geschreven worden terwijl zovelen deze 
woorden bijna dagelijks gebruiken. Daar 
sta je kennelijk niet bij stil. Kijk maar eens 
naar deze zin: De smartphone van de 

pokdalige pantomimespeler bleek stel-
selmatig te zijn gehackt, omdat hij conti-
nu choquerende selfi es naar zijn gemalin 
had geappt, ge-e-maild en ge-sms’t. Uit-
gesproken door Iris Haeck, programmeur 
van Podium Oude Slot en Podium Ou-
de Kerk, die het hele dictee voorlas. Ge-
concentreerd werd er in de klas geschre-
ven, naar het plafond gekeken of daar de 
juiste spelling te vinden was, maar spie-
ken was er niet bij. Nadat Iris Haeck nog 
eenmaal alle zinnen doorgenomen had, 
konden de blaadjes nagekeken worden 
en de uitslag bekend gemaakt worden. 
Maartje Duzijn van Hageveld scoorde elf 
fouten en had daarmee de derde prijs, 
dichtbundels van Bart Jonker, Léonie 
Sanders had een foutje minder, zij kreeg 
een pakket taalboeken, beschikbaar ge-
steld door boekhandel Blokker. Nu een 
jaartje blokken, veel de boeken raadple-
gen en dan volgende keer winnen Léo-
nie!  Winnares Tineke Hartman gaat een  
vulpen ter waarde van 210 euro bij spe-
ciaalzaak De Roos in ontvangst nemen. 
Goed van De Roos hè!  Tineke heeft wel 
betrokkenheid bij de Nederlandse taal, 
leest veel en was jaren corrector van tek-
sten in Amsterdam. Vandaar misschien 
die hoge score? Veel deelnemers hadden 
meer dan dertig fouten, geen gemakke-
lijk dictee dus. Maar de Heemsteder leest 
het hele jaar gemakkelijker en dat willen 
we zo houden, op één keertje per jaar na.  
Ton van den Brink 

Het eerste Heemsteder Dictee werd mogelijk gemaakt
door de volgende partijen:
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5 jaar lang FanWork 
Musicals in De Egelantier

Persoonlijke ontwikkeling
Via FanWork Musicals in Haar-
lem zijn er al heel wat jongens en 
meiden doorgeroeid naar onze 

talentenlocatie, voltijdopleidin-
gen of naar producties van bij-
voorbeeld Joop van den Ende en 
/of Albert Verlinde. Zo is Valen-

Regio - De grootste en leukste musicalclub van Nederland 
sluit dit jaar alweer haar vijfde seizoen af in de Egelantier in 
Haarlem.”Nadat we in 2007 en 2008 cursussen organiseerde 
in o.a. Overveen, Aerdenhout en Heemstede besloten we om 
ons in 2009 definitief te vestigen in De Egelantier. Dat was een 
goede keuze want Haarlem staat bol van de jongens en mei-
den die waarde hechten aan culturele educatie”, aldus Frank 
van der Steen, mede-eigenaar. Wekelijks hebben 80 jongens 
en meiden lessen op het gebied van zang, dans en acteren. Op 
3 juli zullen zij allemaal staan te stralen in De Stadsschouw-
burg tijdens de jaarlijkse afsluiting van het seizoen.

tijn Avé vorige week aangeno-
men bij de Sound of Music.  Dit 
lijkt het hoogst haalbare succes 
voor een musicalclub als Fan-
Work Musicals, maar eigenaar 
Wouter Blijleven (creatief direc-
teur) vertelt: “Het grootste com-
pliment dat wij al jaren krijgen is 
dat kinderen positief veranderen 
op persoonlijk niveau. Door on-
ze musicallessen en eindshow 
worden kinderen zelfverzeker-
der, durven ze meer en worden 
ze minder verlegen. Als je een-
maal op dat grote podium hebt 
gestaan, durf je toch alles?”

Proeflessen
Bij FanWork Musicals is ieder-
een tussen de 6 en 21 jaar wel-
kom. De kinderen van 6 t/m 8 
jaar hebben les op woensdag-
middag en de jongens en mei-
den van 9 t/m 21 jaar hebben in 
hun eigen leeftijdsgroepen les 
op zaterdag. Op zaterdag 14 ju-
ni en woensdag 18 juni zijn er in 
Haarlem gratis proeflessen. Jon-
gens en meiden kunnen dan een 
uurtje proeven aan de musical-
cursussen en zo beslissen of ze 
in september willen starten.

Meer informatie over FanWork 
Musicals is te vinden op www.
fanworkmusicals.nl en 030 – 686 
69 11.

Word Vriend van de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Regio - Draagvlak onder bezoe-
kers en leden wordt steeds be-
langrijker nu culturele instel-
lingen hun bestaansrecht meer 
dan ooit moeten legitimeren. Als 
Vriend van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland draagt u bij aan 
de toekomst van de Bibliotheek 
en ondersteunt u het maat-
schappelijk belang van de Bibli-
otheek. Met uw steun kan de Bi-
bliotheek ook in de toekomst be-

langrijke projecten zoals het on-
dersteunen van het leesonder-
wijs aan kinderen en de bestrij-
ding van laaggeletterdheid blij-
ven voortzetten.

U bent Vriend van de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland voor 100,- 
euro per jaar. Dit is inclusief een 
Comfort abonnement. Als dank 
voor uw bijdrage ontvangt u een 
pas met vriendenvoordelen. De 

Bibliotheek is heel blij met de 
extra steun.
Word Vriend van de Biblio-
theek Zuid-Kennemerland door 
het online vriendenformulier op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl/vriend in te vullen. U ont-
vangt dan zo spoedig mogelijk 
een bevestigingsmail. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de Bibli-
otheek: vrienden@bibliotheek-
zuidkennemerland.nl of 023-511 
53 00.

De Rotary Club Haarlem Spaarne 
organiseert de Haarlemse bootjesdag
Regio - Wat moet dat, daar op 
het water? Ditmaal geen bo-
ten vol hossende feestgan-
gers, maar een kleine vloot 
aan ongelijksoortige vaartui-
gen met opvarenden die wil-
len genieten van de schoon-
heid van Haarlems grachten.

Op 22 juni aanstaande wemelt 
het van de bootjes op de Haar-
lemse grachten. Particuliere ei-
genaars varen dan voor een 
goed doel, dat geselecteerd is 
door de Rotary Club Haarlem 
Spaarne.
De Rotary Club Haarlem Spaarne 

organiseert voor de derde keer 
de succesvolle Haarlemse boot-
jesdag. Op zondag 22 juni aan-
staande zal een aantal rondvaar-
ten plaatsvinden door de Haar-
lemse grachten. Particuliere ei-
genaars zetten hun schepen en 
sloepen in ten behoeve van een 
goed doel. De opbrengst is dit 
jaar oa bestemd voor Shelter-
Box, een internationaal nood-
hulpfonds dat wereldwijd men-
sen die getroffen zijn door (na-
tuur)rampen voorziet van nood-
onderdak, warmte en waardig-
heid. Een doel dat helaas maar al 
te urgent is. (www.shelterbox.nl) 

Shelterbox zal met tent en al ook 
aanwezig zijn.
Wie zin heeft om mee te varen, is 
van harte uitgenodigd. Het vaar-
rondje duurt twee uur, de kosten 
zijn 10,- euro per persoon. De 
opstapplaats is aan de Ooster-
houtlaan/Spaarne. Afvaart vindt
plaats aan het eind van de och-
tend, in de middag en de late 
middag. Drankjes en versnape-
ringen zijn aanwezig. Tegen be-
taling, maar integraal voor het 
goede doel.

Aanmelden kan via www.juwe-
lenatelier.nl.

Straatspeelavonden van Casca: 
Sport en spel in 

Heemsteedse wijken
Heemstede - De jaarlijkse straatspeel-avonden van Casca zijn 
altijd populair en druk bezocht door kleine en grote buurtbewo-
ners! Het is langer licht en dus mogen kinderen ’s avonds wat lan-
ger buiten spelen. Wij spelen daar op in door in maar liefst 11 wij-
ken, verspreid over Heemstede, avonden vol sport en spel te or-
ganiseren. Of je nu 4 of 18 jaar oud bent, er is voor iedereen wel 
wat te doen. De straatspeelavonden zijn in mei en juni. De jeugd-
werkers en vrijwilligers nemen bergen vol sport- en spelmateri-
aal mee: alle soorten ballen die je maar kunt bedenken, tennis- en 
badminton-rackets, jongleermateriaal, minidoeltjes, volleybalnet, 
jeu de boules, tafeltennisbatjes, skateboards, frisbees en spring-
stokken. Maar de kinderen kunnen ook stelten lopen, hoepelen, 
elastieken, skippyballen, springtouwen, stoepkrijten en nog veel 
meer.
De hele buurt kan meedoen. En dat allemaal helemaal gratis! 
(Zorgt u wel zelf voor de begeleiding van uw kleine kinderen?)
Op veel straatspeelavonden hebben de kinderen al weer heerlijk 
gespeeld. De laatste straatspeelavonden zijn:

• op zondag 22 juni in de Noordkop bij de Hartekamp, let op: af-
wijkende tijd van 14.30-16.00 uur;
• en ten slotte op woensdag 25 juni in de Vogelwijk aan de Ooi-
evaarslaan.

Op deze avonden worden de betreffende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwonenden krijgen hierover vooraf be-
richt. De straatavonden zijn van 18.30-20.30 uur en helemaal gra-
tis! Dus kom lekker spelen en doe mee! 
De Straatspeelavonden van Casca zijn in 2013 genomineerd voor 
een Kroonappel van het Oranje Fonds. Uit bijna 4.000 aanmeldin-
gen zijn de straatspeelavonden gekozen als één van de 60 fina-
listen.

Prins Bernhard Cultuurfonds 
kent Culturele Prijs

Noord-Holland toe aan
De Stem van Haarlem

Regio - In het najaar van 2014 
wordt voor de 24e keer de Cul-
turele Prijs Noord-Holland uitge-
reikt. Het bestuur van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord-
Holland heeft besloten de prijs in 
2014 toe te kennen aan De Stem 
van Haarlem. De commissaris 
van de Koning, Johan Remkes, 
zal als voorzitter van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord-
Holland de prijs overhandigen.

De Stem van Haarlem is een 
initiatief van sopraan Charlot-
te Riedijk. Riedijk zette haar (in-
ter-)nationale ervaring en exper-
tise in voor de amateur-zangers 
van haar stad. In samenwerking 
met ensembles, koren  en orkes-
ten uit de Haarlemse regio biedt 
zij amateur-zangers en conser-
vatoriumstudenten een podium. 
Het bestuur van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Noord-Hol-
land vindt De Stem van Haarlem 
een uniek initiatief en van grote 
betekenis voor de amateurkunst 
in Haarlem.
De Culturele Prijs Noord-Holland 
is in 1990 ingesteld door het be-
stuur van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Holland, ter 
gelegenheid van het vijftigjarig 

bestaan van het fonds. De prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
persoon, een groep van perso-
nen of een instelling, die zich bij-
zonder verdienstelijk heeft ge-
maakt op cultureel gebied in het 
algemeen, op het gebied van de 
amateuristische kunstbeoefe-
ning in het bijzonder of op het 
gebied van natuurbehoud.  Aan 
de prijs is een geldbedrag van € 
7.500 verbonden. De datum en 
het tijdstip van de uitreiking wor-
den nog bekend gemaakt.

Over het Prins Bernhard
Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
is bevlogen pleitbezorger van 
cultuur, natuur en wetenschap 
in Nederland en daarbuiten. Met 
financiële bijdragen, opdrach-
ten, prijzen en beurzen worden 
bijzondere  initiatieven en ta-
lent gestimuleerd.  Als inspirator 
van hedendaags mecenaat geeft 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
particulieren, stichtingen en be-
drijven onafhankelijk en deskun-
dig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland is een van de 
twaalf provinciale afdelingen.



Werk van Ton Kalishoek

Contrastrijk werk in Waag-expositie
Regio - De verscheidenheid in 
tentoonstellingen in de fraaie 
historische expositieruim-
te van de Waag aan het Spaar-
ne te Haarlem blijkt bijkans on-
uitputtelijk te zijn. De afgelo-
pen maanden wisselen exposi-
ties met zonnige landschappen, 
futuristische,visionnaire schet-
sen, gruwelijke en humoristische 
strips elkaar af. Ook de komende 
drie weken in juni is er wederom 
sprake van heel bijzonder werk: 
een duo beeldend kunstenaars 
met een deels overeenkomen-
de en deels afwijkende bena-
dering: Theo Schouten uit Haar-
lem (thans woonachtig in Fries-
land) met schilderijen en Ton Ka-
lishoek uit Rotterdam met objec-
ten, schilderijen en wandpane-
len. Theo Schouten maakt intri-
gerend werk opgebouwd uit ge-
ometrische vormen, structuren 
en lijnen. Drie-dimensionale ab-
stracte belevingen noemt Theo 
z’n schilderijen, niet geheel ten 
onrechte: werk aangebracht in 
verschillende niveaus teneinde 
een diepte effect te sorteren.
De aanpak van Ton Kalishoek 
toont zonder meer overeenkom-
sten met het werk van Schou-
ten. Abstracte composities, strak 
lijnenspel, felle primaire kleu-

ren en een opbouw uit basis-
elementen zijn overeenkomsti-
ge kenmerken. Schouten is in 
het bijzonder geintrigeerd door 
het element van contrastwer-
king (zoals afgerond en hoe-
kig of mechanisme en autono-
mie) en streeft ernaar dit in z’n 
werk zichtbaar te maken. Kalis-
hoek, gaat verder,voegt in fei-
te alle basiselementen tesamen 
en assembleert dit tot een eind-
product. Een eindproduct waarin 
hij veelal de anonieme, gelaatlo-
ze mens toont in emotioneel be-
laden situaties. 
Schouten en Kalishoek: beide 
kunstenaars zijn gefascineerd 
door het aspect van “het  con-
trast”, niet alleen wat betreft de 
lijnen en de vormen in hun werk 
maar ook in de invloed van on-
bewuste en bewuste processen 
op het functioneren van men-
sen om hen heen. Spreekwoor-
delijk is het gemeenschappelijk 
uitgangspunt die beide  kunste-
naars hebben geformuleerd:”niet 
de mensen vertonen de emoties, 
maar de omgeving en de context 
waarin ze zich bevinden, roepen 
de emoties op”. Kortom een ex-
positie met zowel letterlijk als fi-
guurlijk interessant contrastrijk 
werk! 

Deze tentoonstelling is van-
af donderdag 5 juni tot en met 
zondag 22 juni te bezichtigen in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem. (openingstijden: 13.00 
– 17.00 uur) De expositie wordt 
zondagmiddag 8 juni om 16.00 
uur geopend door Lodewijk de 
Waal (oud-voorzitter van de 
FNV). Zie ook www.theoschou-
ten.com, www.tonkalishoek.com 
en www.kzod.nl. 
Jan Reijnders

Foto-expositie ‘109 jaar Sport in Beeld’
Regio - In het kader van ‘2014 Jaar van de Sport’ 
organiseert de gemeente Haarlemmermeer in sa-
menwerking met Museum De Cruquius de foto 
expositie ‘109 jaar Sport in beeld’. Een foto-expo-
sitie van sportende Haarlemmermeerders door 
de jaren heen. Te zien zijn grote zwart wit foto’s 
uit de periode van 1905 – 2014 van in Haarlem-
mermeer beoefende sporten als skiën, wandelen, 
hardlopen, schaatsen, zwemmen, turnen, zeilen, 
volleyballen en veel meer. Dat Haarlemmermeer-

ders niet alleen nu maar ook vroeger sportief wa-
ren, blijkt uit deze expositie. De oudste foto op de-
ze expositie is uit het jaar 1905 met turners in een 
mooie opstelling,  ter gelegenheid van het 50 ja-
rig bestaan van de gemeente Haarlemmermeer. 
De tentoonstelling is te bezichtigen van 11 juni 
tot en met 12 oktober. Informatie: www.museum-
decruquius.nl. Museum De Cruquius is doorde-
weeks geopend van 10.00 tot 17.00 uur en in het 
weekend van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Workshop 
foto’s 

bewerken
Regio - Maandag 16 juni 
wordt een beginnerswork-
shop Picasa Webalbums ge-
geven in Bibliotheek Haar-
lem Centrum. Dit is een gra-
tis online programma van 
Google om digitaal je foto’s 
te bewerken, beheren en de-
len. De workshop wordt ge-
houden van 9:30 tot 11:30 
in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum, Gasthuisstraat 32. 
Kaarten zijn online of in de 
bibliotheek verkrijgbaar voor  
7,50; niet-leden betalen 10 
euro. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.
Deze workshop wordt ook 
gehouden op vrijdag 20 juni 
in de Bibliotheek Hillegom.

Bootje in brand: 
twee gewonden

Jeugdvoetbaltoernooi 
op hoog niveau

Regio - Op zaterdag 14 juni is 
de Koninklijke HFC gastheer van 
een internationaal jeugdtoer-
nooi. In het kader van het 135 ja-
rige jubileum organiseert de ver-
eniging vele activiteiten. Een van 
de top evenementen is het toer-
nooi voor voetballertjes uit de E 
categorie. HFC heeft een paar 
jaar geleden de basis gelegd 
voor de E-top klasse. Na een 
proef is dit idee overgenomen 
door de KNVB en is er een com-
petitie voor de beste E jeugd uit 
Nederland ontstaan. Zij spelen 
9:9 op een bijna volledig speel-
veld.
Op het toernooi zijn dan ook al-
le topspelers uit hun leeftijds-
klasse te bewonderen. Als oud-
ste voetbalvereniging van Ne-
derland moest ook met dat ge-
ven iets worden gedaan. Uit En-
geland is Sheffield FC de oud-
ste voetbalclub ter wereld aan-
wezig. Uit Spanje Recreativo de 
Huelva en het Belgische Ruppel 
Boom FC zijn de oudste vereni-
gingen in die landen. Het deel-

nemersveld wordt verder aange-
vuld met spelers van AFC, HVV, 
Victoria, Herenveen, Ajax, Vites-
se en AZ.
Het belooft een dag te worden 
met aantrekkelijk jeugdvoetbal 
en een mooie gelegenheid de 
meest talentvolle E -jeugd van 
Nederland aan het werk te zien. 
De toegang is gratis en speelt 
zich vanaf 10.00 uur af op de vel-
den van de Kon. HFC. 
Eric van Westerloo

Laatste knutselclub van het seizoen
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. 
Heel veel kinderen zijn gek op 
knutselen. Samen met knutseljuf 
Renate maken ze iedere week 
weer leuke en originele dingen. 
Er wordt gewerkt met hout, stof, 
papier, verf, kralen etc. 
Traditie is dat de kinderen bij de 
laatste knutselclub van het sei-
zoen iets lekkers maken. Ben 
je al nieuwsgierig? Kom dan op 
woensdag 18 juni naar de Knut-

selclub dan kun je het proeven!
De Knutselclub (5-10 jaar) is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00 euro, 
een kaart voor 10 keer kost 37,50.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.

Heemstede   Bij een brand op een boot in Heem-
stede zijn dinsdagochtend twee gewonden geval-
len. Rond half elf ging het mis ter hoogte van de 
Mozartkade en vloog de boot door nog onbeken-
de oorzaak in de brand.
Binnen de kortste keren waren er grote zwar-
te rookwolken te zien. Het bootje moest door de 
brandweer naar de kant worden gehaald waar-
na gestart kon worden met het blussen van het 5 
meter lange bootje. De brandweer heeft hem 
vervolgens gecontroleerd laten uitbranden.
De twee opvarenden zijn door ambulanceperso-
neel behandeld en na de eerste zorg naar het zie-
kenhuis overgebracht. Vanwege de rookontwik-
keling moesten kinderen van een naastgelegen 
school tijdelijk naar een ander lokaal. Het is nog 
onduidelijk wat de oorzaak van de brand is ge-
weest.
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“Mijn moeder was een strenge juf!”
Gezamenlijk werk van moeder (Tokyo) 
en dochter (Heemstede) in expositie
Heemstede - Moeder Kazumi 
Higashi (1930) heeft aan doch-
ter Masako Higashi (1961) van-
af 1975 tot 1991 in Tokyo ike-
banales gegeven. “In het begin 
was Masako erg onhandig. Maar 
stapje voor stapje kwam haar 
creativiteit naar boven. Het was 
heerlijk om - als een moeder- 
haar stapjes te zien.”  
Masako: “Mijn moeder was een 
strenge juf!  Maar dankzij haar 
lessen vind ik ikebana erg leuk, 
ikebana is zelfs mijn levenswerk 
geworden. Ik ben altijd met ike-
bana bezig en vanaf 1995 geef ik 
zelf les.” 
Moeder Kazumi vliegt binnen-
kort van Tokyo naar Schiphol 
om samen met haar dochter in 
Heemstede te exposeren.  De ex-
positie in Heemstede, in het ate-

lier Hanakunst aan de dr. P. Cuy-
perslaan 8 vindt plaats op zater-
dag 28 en zondag 29 juni. U ziet 
zowel ikebana als haiku.
Ikebana is de traditionele Ja-
panse bloemschikkunst.  Haiku 
is het kortste gedicht ter wereld, 
deze vorm van poézie is ook van 
Japanse origine. 
De expositie laat twintig ikeba-
na-schikkingen zien, allemaal 
gebaseerd op een haiku.  Masa-
ko’s keramieke vazen, lampen en 
andere objecten worden ook ge-
toond. 

Het atelier is open tussen 11.00 
uur en 17.00 uur.  Op beide da-
gen is er een ikebana demon-
stratie en een gratis workshop 
vanaf 15 uur. Voor meer informa-
tie: www.hanakunst.com.

Toneelgroep Alberdingk Thijm in Theater de Luifel
Toneelstuk ‘Fred’ inclusief masterclass
Heemstede – Toneelgroep/Re-
derijkerskamer Alberdingk Thijm 
komt weer met een bijzonde-
re voorstelling naar Heemstede. 
Onder regie van regisseur Mari-
anne Narold, vertolkt het toneel-
gezelschap op zaterdag 21 ju-
ni het stuk ‘Fred’ van Theater-
groep Carver in Theater de Lui-
fel en op zondag 22 juni in The-
ater Nieuw Vredenhof in Haar-
lem. Maar dat is niet alles. Be-
halve het stuk Fred dat na de 
pauze gespeeld wordt, kijkt het 
publiek voor de pauze naar een 
masterclass improvisatie geba-
seerd op de speelstijl van thea-
tergroep Carver. Regisseur Mari-
anne Narold  vertelt hierover.
“De spelers van de toneelgroep 
die niet meedoen aan het stuk 
‘Fred’ hebben een serie  impro-
visatieworkshops gehad”,  legt 
Marianne Narold uit. “In de mas-
terclass  die op 21 en 22 ju-
ni  voor publiek wordt gegeven, 
gaan deze spelers zonder tekst 
en zonder verdere voorbereiding 
de vloer op. Ik geef ze ter plek-
ke opdrachten waarmee ze im-
proviserend vanuit een speelse, 
lichamelijke  en natuurlijke im-
puls  gaan acteren. Je zoekt naar 
associatie in het aanbod van je 
tegenspeler puur op impuls. Je 
plant niets: je doorbreekt de rou-
tine. Door de interactie met je 
medespelers ontstaat een speels 
stuk waar alles in elkaar valt. 
Daar komen technieken bij kij-
ken zoals verschillende energie-
en inzetten, weten waar je het 
publiek op laat focussen, spe-
laanbod van je tegenspeler ac-
cepteren, grenzen verleggen. 
Het publiek kijkt naar de zeven 
spelers die zonder voorbereiding 
van de inhoud maar met een ba-
gage aan improvisatietechnie-
ken de toneelvloer op gaan. 
Ik werk als regisseur ook het lief-

ste uit de natuurlijke spelimpuls, 
het speelse om iets uit te beel-
den. Voor Alberdingk Thijm was 
dit improviseren een vernieuw-
de invalshoek, omdat de spe-
lers gewend zijn vanuit de tekst 
te acteren. Het is ook leuk om 
te zien dat de toneelgroep dit 
zo enthousiast oppakt en de ac-
teurs elkaar in hun enthousias-
me meenemen. Dit zorgt voor de 
verbinding, waarbij elkaars spe-
laanbod accepteren de absolu-
te voorwaarde is. Zelfs de meest 
geroutineerde acteur leert hier-
van: het werken vanuit een li-
chamelijke persoonlijke impuls 
maakt  acteurs creatiever in hun 
spel. 
Na de pauze wordt Het stuk 
‘Fred’ van Theatergroep Carver 
gespeeld. Een stuk dat in de ja-
ren 80 is geschreven en is ont-
staan vanuit improvisatie. Het is 
een tragikomisch stuk gespeeld 
door drie spelers, te weten: Fran-
klin van der Erf, Monique van 
der Zouw en Yvonne Sipman. 
In het verhaal is Fred net over-

leden. De echtgenote Mary en 
zus van Fred, Paula wonen bij el-
kaar en moeten het samen rooi-
en. Op gegeven moment neemt 
de echtgenote Mary een man in 
huis. Dit leidt tot spanningen en 
absurde situaties. Het stuk gaat 
er eigenlijk niet over wat er ge-
zegd wordt, maar draait uitein-
delijk op dat wat er juist niet 
wordt gezegd. Hierdoor ervaart 
het publiek duidelijk wat de per-
sonages  in het stuk drijft. En 
dit is zo vermakelijk en zo treu-
rig tegelijk waardoor het grappig 
wordt”, aldus Marianne.
‘Fred’ inclusief de masterclass, 
op 21 juni in Theater de Luifel in 
Heemstede en op 22 juni in The-
ater Nieuw Vredenhof in Haar-
lem. Aanvang: 20.15 uur. Kaar-
ten à 12,50 euro zijn te bestel-
len via de e-mail: thijmgroep@
gmail.com of telefonisch op 06-
43544556. Let op: alleen contan-
te betaling, ter plaatse is pinnen 
niet mogelijk. Meer info op www.
alberdingk-thijm.nl.
Bart Jonker
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‘Juf, er is iets ergs met mijn aardappelplant.’ ‘Dit gaat niet wer-
ken!’ Uitspraken van twee jongens die 22 mei gepassioneerd in 
hun tuin aan het werk waren. Wat was er aan de hand? Plantjes, 
die wij onkruid noemen, stonden zo dicht bij het loof van de al 
ontkiemde aardappel dat die, dat zagen die jongens goed, niet 
zonder gevaar voor het jonge loof konden worden om geschof-
feld. Wat nu? Mik, ‘de juf’, wist gelukkig raad; met de hand, wel 
voorzichtig, uittrekken dat onkruid. Probleem opgelost.

Wat stond er op 22 en 23 mei verder op het programma? Zin-
nia’s en asters zaaien. Prachtige bloemen, daar niet van, maar 
de zonnebloemen, die ook werden gezaaid, zijn toch wel héél 
bijzonder. 
In een paar maanden tijd kan uit een zaadje een plant van wel 
3 meter hoog groeien. En heel grappig; zolang de bloemknop 
nog niet is geopend, draait die op dagen dat de zon schijnt van 
’s morgens tot ‘s avonds mee met de zon. Dus van het oosten 
naar het westen. De volgende ochtend kijkt de bloemknop weer 
naar het oosten. Als de bloemknop volledig is geopend, blijft 
de bloem naar het oosten kijken. Doet de bloem ook nog eens 
dienst als kompas.
Wie zal op het eind van de zomer de hoogste zonnebloem heb-
ben gekweekt? Wie zal dan in het zonnetje worden gezet? Te-
gen die tijd staat, op het eind van de les, de zon bijna in het wes-
ten. Net als maïs hebben de Spanjaarden in de 16e eeuw óók de 
zonnebloem meegebracht uit Amerika.

Verder werd familie van de komkommer gezaaid: de courgette. 
Een plant met veel en grote harige bladeren en heel erg mooie 
gele bloemen. En, als alles goed gaat, heel veel vruchten. Als 
ze niet worden geplukt kunnen ze wel heel lang en dik worden. 
Maar……….als ze klein worden geplukt, tot maximaal 15 cm, 
zijn ze veel lekkerder. 
Ook de mooie gele bloemen zijn eetbaar en kunnen prima in 
een salade worden gebruikt. Aan één plant groeien zowel man-
nelijke als  vrouwelijke bloemen. Mannelijke bloemen aan dun-
ne stelen, de vrouwelijke aan dikkere. De bevruchte vrouwelijke 
bloemen leveren natuurlijk de courgettes.
In de landen rond de Middellandse Zee wordt courgette vaak 
gegeten. Zuid-Europeanen en Noord-Afrikanen weten wat lek-
ker is! Waarschijnlijk hebben Italiaanse immigranten de plant 
rond 1920 meegebracht uit Amerika.

Wilt u meer weten over Kimt of wilt u vrijwilliger worden? Zie 
hiervoor de website www.kominmijntuin.com. Als u de stichting 
op een andere manier wilt ondersteunen vindt u op de site uit-
gebreide informatie.
Theo Duijs 

KOM IN MIJN TUIN!

Problemen? 

Opbrengst collecte Anjeractie 2014
Heemstede - Het Anjercomité Zuid-Kennmerland heeft in 
samenwerking met 27 deelnemende verenigingen/stichtin-
gen een bedrag van 11.335,12 euro bijeen gecollecteerd.

Wij bedanken de gulle gevers en de collectanten die dit 
weer mogelijk gemaakt hebben. De Anjeractie van volgend 
jaar is van 31 mei t/m 6 juni 2015.





 
16   de Heemsteder  •  11 juni 2014

Heemstede - Als kind beleefde Jasper de Zwart, 
trotse eigenaar van Verfhandel Ree aan de Bin-
nenweg, met Luilak altijd een grote drukte in 
het winkelcentrum van Heemstede. Zaterdag-
ochtend geen spoor van kaarsenvet op de rui-
ten van de winkels, slechts een enkele winkelier 
die uit voorzorg zijn ruiten had ingezeept, haal-
de de zeep weer weg en schoon was de Binnen-
weg weer. Bij Jasper was het wel gezellig druk 
vanaf zeven uur,  waar hij zijn nog in pyjama ge-

klede klanten ontving die op hun beurt de pyja-
makorting kregen plus konden aanschuiven aan 
het Luilakontbijt.
Inmiddels de achtste keer dat Jasper dit ludie-
ke ontbijt organiseerde en er zelf behoorlijk van 
genoot. De klanten deden mee en kregen daar-
naast nog flinke kortingen, naast de vakkundi-
ge adviezen bij het gekookte eitje. Zo blijf je de 
leukste straat van Nederland 
Ton van den Brink 

Luilakontbijt bij Verfhandel Ree

Wat moet er met de 
Binnenweg gebeuren?
Heemstede - Vanaf de renova-
tie van de Binnenweg, nu zo’n 
zes jaar gelden, regende het 
klachten. Fietsers zouden niet 
veilig zijn tussen het gemoto-
riseerde verkeer. De afsluiting 
van de gehele Binnenweg van 
noord naar zuid raakt de win-
keliers in het noordelijke deel in 
hun omzet. Dit gepaard aan de 
forse parkeertarieven voor een 
dorpsstraat noopt tot een her-
overweging.

In het collegeakkoord, dat ge-
sloten is na de verkiezingen, 
staat dat er een nieuw onder-
zoek komt. De vitaliteit van de 
winkelstraat dient te worden 
onderzocht en alle eerder ge-
nomen maatregelen ten aan-
zien van het verkeer worden 
herbezien. Het college heeft al 
laten weten geen geld te heb-
ben om een nieuwe grootscha-
lige herinrichting op de agen-
da te zetten. Saillantdetail is dat 
de huidige indeling van de Bin-
nenweg na lang overleg met 
winkeliers, bewoners en de fiet-
sersbond tot stand is gekomen. 
Men kon zich toen vinden in de 
huidige indeling. Nu blijkt dit 
toch niet te voldoen. In het on-

derzoek zal ook gekeken wor-
den naar de consequenties om 
eventueel de bibliotheek te ves-
tigen in het voormalige post-
kantoor. Het gemeentebestuur 
opent binnenkort de discussie 
met de belanghebbenden.
Misschien niet onverstandig 
om ook de gebruikers (klan-
ten) van de Binnenweg naar 
hun mening te vragen. Bij het 
onderzoek naar de toekomst 
van het Wilhelminaplein heeft 
de inspraak via internet pri-
ma gewerkt. De verhoging van 
het parkeertarief, naar 2,- per 
uur, is van de baan. Heemste-
de hecht grote waarde aan een 
vitale winkelstraat met een gro-
te verscheidenheid aan spe-
ciaalzaken. Juist deze speci-
aalzaken zijn aantrekkelijk om 
de straat te bezoeken. Het ef-
fect van aankopen via het inter-
net neemt stormachtig toe en 
het zijn de winkeliers die hierop 
een antwoord moeten vinden. 
Eventuele aanpassingen aan 
de inrichting van de straat moet 
komen uit het onderhoudsbud-
get en als de raad dat wenst 
een aanvullend krediet. In de 
loop van dit jaar zal er op basis 
van het onderzoek een nieuwe 

visie worden ontwikkeld. Blijft 
alles bij het oude of worden er 
toch aanpassingen gedaan. De 
tijd zal het leren.     
Eric van Westerloo

Honkbal
RCH-Pinguins ten koste van 
Sparks door naar play-offs
Heemstede - De geschiedenis 
herhaalt zich. Het is nu al voor de 
3e keer in de laatste 5 jaar dat 
RCH en Sparks strijden om het 
laatste ticket voor de play-offs. 
En opnieuw is het de Racing die 
aan het langste eind trekt en zich 
mag opmaken voor een reeks 
interessante wedstrijden te-
gen sterke tegenstanders. Voor 
Sparks resteert weinig meer dan 
de sportieve plicht tegen ploe-
gen die onderling moeten uitma-
ken wie uit de Overgangsklas-
se gaat degraderen en het pre-
dikaat topsport moet inwisselen 
voor breedtesport, waarin nog 
maar plaats is voor één thuis-
wedstrijd in de 2 weken.   

RCH moest één van beide wed-
strijden dit weekend winnen om 
Sparks één plaats voor te blijven 
op de ranglijst. Een nederlaag 
op zaterdag in Haarlem zou alle 
spanning op de zondagse return 
in Heemstede hebben gelegd, 
maar zo ver kwam het niet. In het 
openingsduel leidde RCH  na 4 
slagbeurten al met 0-5, waarbij 
vooral de productiviteit van Andy 
Raaff (2 doubles), Lex Leijenaar 
(2 singles) en Ferd van Stekelen-
burg (een double + een single) 
er bovenuit sprong. Toch leek het 
in gelijk 4 nog even spannend te 
worden toen starter Dion Steyl, 
die tot dan geen enkele honk-
slag had hoeven incasseren, 
een 2 punten homerun van Ber-
vin Hurkmans langs zag vliegen: 
2-5. Maar in de 7e inning kwam 
aan alle onzekerheid een ein-
de toen Koen Werkman na een 
veldfout en Victor Draijer, Raoel 
Kortstam en Jessey de Jong na 
basehits de stand naar 2-9 kon-
den tillen. Op reliever Marcel 
Timmer deed Sparks in de ge-
lijkmakende slagbeurt nog wel 

wat terug met 2 runs (4-9), maar 
spannend werd het niet meer. In 
de slotinning scoorde Victor Dra-
ijer nog een maal voor RCH en 
Mathijs van Dusschoten met een 
solo homerun voor Sparks (5-
10) en konden de “Heemstede-
naren” hun opluchting de vrije 
loop laten.

Zondag was er na 6 innings nog 
steeds niet gescoord op de star-
ters Robin van Eis voor RCH en 
Rutger Zwaal voor Sparks. Maar 
terwijl Robin, die er zo’n 100 
worpen op had zitten vervan-
gen werd, bleef Rutger de he-
le wedstrijd op z’n post. Relie-
ver Shane Gnade zag de eerste 
de beste slagman door een veld-
fout op de honken komen, maar 
leek zich met 2 snelle nullen uit 
de problemen te werken, doch 2 
honkslagen verder stond het 0-2. 
RCH antwoordde direct met hits 
en runs van Ferd van Stekelen-
burg en Raoel Kortstam en leek 
op weg naar de zege. Maar Rut-
ger Zwaal steeg boven zichzelf 
uit, kwam geen moment meer 
in de problemen en kon toezien 
hoe zijn slagploeg in alle volgen-
de innings legio mogelijkheden 
kreeg om de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Pitcher nr. 3 voor 
RCH (Lars Werkman) kwam nog 
een paar maal goed weg met 
veel achterblijvers op de honken 
en datzelfde leek te gaan gelden 
voor Hylke van Viersen. Maar in 
de 11e (!) inning viel het doek 
met 2 runs na 4 wijd, een OSS, 
een honkslag en een grounder: 
2-4.
Na 2 weken  rust komt RCH voor 
z’n eerste wedstrijd in de play-
offs in actie tegen koploper DSS: 
zaterdag 21 juni in Haarlem, zon-
dag 22 juni op het eigen Heem-
steedse Sportpark.



De Kopermijn is een 
hele leuke 8-baan. Hij 
gaat niet over de kop, 
maar wel heel hoog.
Jonah groep 4

Ik ben naar Drievliet geweest, het 

was supergezellig. Ik ging van een 

waterglijbaan af en in de botsauto’s, 

dat was echt superleuk. Ik ging met 

Julia en Lara naar een speeltuintje. 

Op het einde kregen we een ijsje.

Nisha groep 6

In de feest week hebben wij verschillenden dingen gedaan.Maandag toen zijn wij naar Drievliet gegaan dat was heel leuk.
Dinsdag toen  was er een rust-dag  om uit te rusten.Woensdag toen hadden we een kook workshop we hebben sandwich gemaakt en bon-bons.

Donderdag hadden we een graf-fiti workshop en een dans workshop.Vrijdag vandaag hadden we vossenjacht en om 4 uur is de evenaar dag!!!!     Hidde

Ik vond de reis in de bus naar 
Drievliet leuk en ik vond de 
zweefmolen leuk en we gin-
gen ook in de Splash, leuk!
Resa groep 4

Ik had enorm veel zin in de feestweek want dan gingen we helemaal niet wer-
ken en we gingen allemaal leuke dingen doen. Op maandag gingen we op schoolreis-
je naar Drievliet. Op dinsdag gingen we rustig werken. We hadden rekensommen die 
over Drievliet gingen en we hebben een feestwoordzoeker gemaakt. Dat was fijn. Op 
woensdag gingen we koken en dat was leuk en lekker. En het koken zelf en dan voor-
al de club sandwich vond ik leuk. Op donderdag gingen we graffiti spuiten en dansen. 
Op vrijdag hadden we een vossenjacht. Ik vond de feestweek heel leuk. Boris

Feest op
‘de Evenaar’!
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Opvallende atletiekprestaties van Merel
Heemstede -  Merel van der 
Marel heeft op zaterdag 31 mei 
op de snelle atletiekbaan  van 
Oordegem (B) haar eigen per-
soonlijk record en clubrecord op 
de 800 meter flink  verbeterd.
Ze won haar sterk bezette serie 
met overwegend internationale 
oudere deelnemers in de (thans) 
snelste tijd van Nederland  2.12, 
17 min (MJC).
 
5 juni verbaasde ze de atletiek-
wereld wederom door haar ei-
gen record op de 1000m (Ba-
rendrecht) te verbeteren naar 
2.54,97 min.
Met haar gelopen prestatie komt 
ze op de 8e plaats van de rang-
lijst allertijden (junioren C) te-
recht.
Komende zaterdag 14 juni loopt 
ze de 800 meter in Leiden “gou-

den spike evenement ” en hoopt 
ze haar droom om onder de ma-

gische 2.10 min grens te duiken, 
te verwezenlijken.

Lustrumconcert Divertimento in Haarlem
Regio – Op zondag 22 juni om 
15.00 uur vindt het lustrumcon-
cert plaats van Divertimento. Lo-
catie daarvoor is de kleine zaal 
van de Philharmonie, Haarlem.

Divertimento bestaat 10 jaar, en 
dat gaan we vieren! Drie genera-
ties, te weten Jong Divertimento, 
Divertimento Jeugdstrijkorkest 

en oud-leden, geven een Lus-
trumconcert in de Philharmonie 
te Haarlem. Vanaf 14.30 uur ver-
tolkt Jong Divertimento het mu-
zikale sprookje “Roodkapje” tij-
dens  het voorprogramma in de 
Blauwe zaal. Tijdens het Lus-
trumconcert wordt ook de Lus-
trum CD gepresenteerd die het 
ensemble dit jaar heeft opgeno-

men. 
Twee oud-leden, die inmiddels 
professionals zijn, spelen so-
lo met Divertimento Jeugdstrijk-
orkest. De tangovioliste Intan 
Werry voert je mee op de zwoe-
le klanken van de Otoño  Porte-
ño van Piazzolla. Altvioliste Gi-
oia Kuipers speelt de sterren van 
de hemel in de Trauermusik van 
Hindemith.
Speciaal voor dit lustrumcon-
cert schreef oud-lid en compo-
nist Imre Ploeg een compositie 
die geïnspireerd is op de tournee 
naar Zuid-Frankrijk waaraan hij 
deelnam in 2006.

Op het programma staan wer-
ken van Händel, Vivaldi, Mozart, 
Brahms, Hindemith, Piazzolla en 
Ploeg.
Toegangsprijs: 12,50 euro reduc-
tie 10,- euro. 
Kaarten zijn  te bestellen bij: 
www.theater-haarlem.nl
Voor meer informatie over Diver-
timento zie website: www.diver-
timentojeugdstrijkorkest.nl.

Mediterraans zomerconcert

Het concert vindt plaats in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 
36 te Haarlem.

Programma:
Luigi Boccherini: La musica notturna delle strade di Madrid,  
 Op. 30 no. 6   
Georges Bizet: Carmen suite
Hector Berlioz: Les nuits d’été
George Gershwin: Summertime
Gioacchino Rossini:  Ouverture uit Il Barbiere di Siviglia

Wings Ensemble: Kotaro Ishikawa, Yumi Goto: viool; Arwen van 
der Burg: altviool; 
Magrita Rondeel: cello; Annelies Hemmes: contrabas; Marie-Cé-
cile de Wit: fluit ; 
Bert Steinmann: hobo ; Ina Hesse: klarinet; Leendert Booyens: fagot; 
Christiaan Beumer: hoorn. 
Marjolein Niels: mezzosopraan.

Toegang 19,50 euro; voorverkoop 17,50 euro via www.wingsen-
semble.nl; Vrienden Wings 15,00 euro.
Reserveren: www.wingsensemble.nl of tel. 06-81195217.

Regio - Op zondag 22 juni om 15.00 uur viert het Wings 
Ensemble het begin van de zomer met een zinderend con-
cert in de Nieuwe Kerk, Haarlem. Het muziekgezelschap 
brengt zijn publiek al vanaf de eerste klanken van La musi-
ca notturna delle strade di Madrid van Boccherini in medi-
terraanse sferen. De Nederlandse mezzosopraan Marjolein 
Niels zingt vervolgens de nostalgische Nuits d’éte van Berli-
oz en de zwoele klassieker Summertime van Gershwin. Met 
de vrolijke ouverture uit De Barbier van Sevilla van Rossi-
ni sluit het Wings Ensemble zijn concert af en kan de zomer 
met recht beginnen!

Musical ‘het Internaat’ 
in Theater de Luifel
Heemstede - Op 29 juni voert 
musicalschool Blijmond uit Be-
verwijk haar nieuwste produc-
tie ‘het Internaat’ op in Theater 
de Luifel. Het Internaat is een 
jeugdmusical over de belevenis-
sen op het meisjesinternaat Leer 
Goed. De musical is geschreven 
en geproduceerd door het IJmui-
dens schrijversechtpaar Charis 
en Erik de Ruijter, tevens de drij-
vende krachten achter Blijmond. 
Het is alweer de vijfde musi-
cal die zij op de planken bren-
gen. Ongeveer dertig leerlingen, 
in leeftijd variërend van vijf tot 
veertig, zullen hun beste beentje 
voorzetten om een leuke middag 
te bezorgen. De voorstellingen 
beginnen om 13.00 en 16.00 uur.  
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn 
te bestellen via info@blijmond.
nl of op de dag van de voorstel-

ling aan de kassa van het theater 
(geen PIN). Voor meer info,  bel 
06-38508718.

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt
Regio - Het algemene veilig-
heidsgevoel van lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders 
(LHBT´s) in Kennemerland lijkt 
redelijk stabiel. Toch had een 
kwart van de LHBT-responden-
ten het afgelopen jaar persoon-
lijk te maken met discriminatie in 
de eigen wijk of vervelende inci-
denten op het werk op grond van 
haar of zijn seksuele gerichtheid. 
Dit blijkt uit het rapport ‘Homo-
vijandigheid komt meer voor dan 
je denkt’ van Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland waar-
in de onderzoeksuitkomsten van 
het digitale onderzoekspanel 
Pink Panel worden beschreven.

In de eigen woonwijk
Circa 80% voelt zich (zeer) vei-
lig in haar/zijn eigen woonwijk. 
12% voelt zich niet zo veilig en 

4% voelt zich (zeer) onveilig om 
voor haar of zijn seksuele ge-
richtheid uit te komen. Citaat uit 
het onderzoek:  ‘In mijn straat is 
het bekend, maar we voelen ons 
nooit veilig genoeg om hand in 
hand te lopen’. De respondenten 
van het Pink Panel hadden het 
afgelopen jaar te maken met 28 
vervelende tot bedreigende inci-
denten in de eigen wijk. Het ging 
om beledigende opmerkingen, 
pesten, vernielingen en bedrei-
gingen/ geweld/agressief ge-
drag. Een groot deel hiervan is 
niet gemeld bij politie of Bureau 
Discriminatiezaken.  Bureau Dis-
criminatiezaken weet om welke 
wijken het gaat en wil graag met 
de betrokken gemeenten in ge-
sprek.

Op het werk
In het afgelopen jaar hadden 13 

van de 64  werkende respon-
denten te maken met vervelende 
grappen of opmerkingen op het 
werk over haar of zijn seksuele 
gerichtheid. Daar bovenop kwa-
men nog vijf gevallen van discri-
minatie. Dit waren deels dezelf-
de personen. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om discrimineren-
de opmerkingen van collega’s of 
ongelijke behandeling door een 
leidinggevende.

Pink Panel
Het Pink Panel is een digitaal 
onderzoekspanel dat bestaat uit 
lesbische vrouwen, homosek-
suele mannen, biseksuelen en 
transgenders (LHBT´s) in Ken-
nemerland. 

Het rapport is te downloaden 
van de website www.bdkenne-
merland.nl.
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RCH sluit seizoen af
Heemstede - Afgelopen week-
end heeft RCH zijn seizoen 
in stijl afgesloten. Het inmid-
dels vermaarde Jeugdweekend 
(voor de 14de keer) heeft weer 
heel veel RCH jeugdleden veel 
sportplezier bezorgd, maar ook 
de Crewleden hebben met volle 
teugen van al die kinderen ge-
noten. Soms bijzonder fanatiek, 
want dat blijft het balletje oproe-
pen, tijdens het Belgisch Voetbal, 
maar ook in de zaal vele mooie 
strijdmomenten.
In het kader van het WK zijn de 
teams verdeeld over Nederland, 
Duitsland, Spanje, Brazilië, Bel-
gië en Argentinië. Met Racert-
jes tm B-junioren zijn de ploegen 
opgedeeld. Zelfs met een ludieke 
opening zijn punten te verdienen, 
maar ook met een yel, een oran-
jelied, touwtrekken, voetbalspel-
letjes, zaalvoetbal, trapbal, Bel-
gisch Voetbal en luchtkussenon-
derdelen is er om de hoogste eer 
gestreden. Dat de eer hoog ligt 
blijkt wel dat zelfs geblesseerden 
met van pijn vertrokken gezich-
ten bleven meedoen.
Ook met de gebruikelijk spier-
pijntjes en stijve ledematen is er 

nog steeds hard gestreden op 
dag 2, want het is altijd leuk je 
normale teammaatjes tijdens de 
competitie te kunnen verslaan. 
Dat daar een kort nachtrust-
je aan vooraf is gegaan mag de 
pret niet deren. Helaas wel drie 
geblesseerden, die echt niet ver-
der konden. Bijzonder dit jaar 
was wel dat vorig jaar de eer-
ste kinderen om half zes ’s mor-
gens al aan het voetballen wa-
ren, maar nu om half acht gewekt 
moesten worden.
Hoewel Nederland winnaar werd 
kunnen we wel zeggen dat ie-
dereen winnaar is geweest op 
deze dag. Voor een ieder een 
fraaie medaille.
Waar de organisatie erg va heeft 
genoten is de saamhorigheid 
binnen de teams. De allerklein-
sten zijn op sleeptouw genomen 
door de C en B-junioren, die ooit 
zelf de allerkleinsten zijn ge-
weest en ook toen op sleeptouw 
zijn genomen. Met zulke leden is 
RCH trots en laat zien waar RCH 
voor staat. Op de website van 
RCH in het fotoalbum zijn de ve-
le in beeld gebrachte momenten 
nog eens te bewonderen.

Nieuw dit jaar: de Bennebroekse Bos Obstakel Run
Spectaculair dorpsfeest in Bennebroek
Regio – De 12e editie van de 
Bennebroekse Feestweek wordt 
gehouden op vrijdag 13, zater-
dag 14 en zondag 15 juni. Aftel-
len dus, voor drie dagen vrolijk 
feestvieren in Bennebroek.
Het belooft een spectaculair 
dorpsfeest te worden met diver-
se onderdelen voor jong en oud 
en voor wie van muziek houdt, 
van sport en van spel, lekker 
eten en langs de braderie strui-
nen.

Vrijdag om 16.00 uur is de aftrap 
met een voetbaltoernooi, BBQ, 
live voetbal de wedstrijd Neder-
land Spanje op groot scherm be-
kijken in de tent. Aansluitend 
kun je genieten van de Holland-
se avond met optredens van 
Yves en Dave Miller uit o.a. Ca-
fé Bolle Jan. Op het podium in de 
grote tent vindt Danz! plaats met 
optredens van De Hofnar & the 
Tailors, Kav Verhouzer & Feroci-
us. 
Zaterdagmorgen is er een gra-
tis koffieconcert in de tent, bra-
derie op de Bennebroekerlaan 

en Zwarteweg. Nieuw dit jaar: 
de Bennebroekse Bos Obstakel 
Run en vele buitenattracties voor 
de jeugd en gratis ponystappen. 
Vanaf 20.30 uur in de grote tent 
zijn er optredens van de Hermes 
House Band, DJ Miss Etack en  
in de kleine tent een “NIX” feest 
voor de jeugd met diverse DJ’s. 
Zondagmorgen is er een tent-
viering en staan er de hele dag 
diverse activiteiten op het pro-
gramma: straatgolf, zeskamp 
voor de jeugd t/m 12 jaar en di-
verse  buitenattracties  zoals o.a. 
een waterglijbaan, kindertheater 
Zwuf, gratis ponystappen, Ze-
bra zorgboerderij. Om 16.00 uur 
begint Bennebroek Culinair met 
toprestaurants uit de regio en 
live muziek. Afsluitend slotfeest 
wordt gehouden van 20.00 tot 
23.00 uur met Soulbeach en DJ’s. 
Entree voor de feestavonden dit 
jaar slechts 10 euro in voorver-
koop.

Voor meer informatie en in-
schrijvingen: www.bennebroek-
sefeestweek.nl.

Houdini act brengt VEW naar 3de Klasse
Heemstede - In een zeer span-
nende voetbalwedstrijd promo-
veerde VEW uiteindelijk  naar 
de 3de klasse van het zaterdag 
voetbal. Daar had VEW echter 
wel een Houdini-act voor no-
dig. Nadat de eerste wedstrijd 
in Heemstede in 2-2 was geëin-
digd, werd het in Haarlem 3-3 
nadat VEW vlak voor het einde 
van de reguliere speeltijd nog 
op 3-1 achterstand was gezet. 
In de verlening werd niet ge-
scoord, waarna penalty’s uit-
komst moesten bieden.  Uitein-
delijk bracht pas de 14de penalty 
uitsluitsel, ten gunste van VEW.

Met de thermometer op 25 gra-
den en gezien de vorige wed-
strijd leek VEW bij voorbaat 
een flinke kluif te gaan krijgen 
aan HK. Nadat de confetti op 
de ongeveer 250 toeschouwers 
was neergedaald, kon de wed-
strijd van start. HK speelde ver-
zorgd voetbal maar VEW zette 
hier scherpe counters tegenover.  
Hiermee was VEW na 10 minu-
ten, succesvol. Via de gebroe-
ders Dekker kon de verdediging 
van HK worden verrast. Na 20 
minuten was het alweer gelijk. 
Terwijl VEW-er Wouter Hamann 
op de grond lag door een ver-
meende elleboogstoot, was het 
HK dat via een kopbal de stand 
gelijk trok. Door wat slap ingrij-
pen van VEW-er David Steate-
mans werd de stand halverwege 
de tweede helft 2-1. Tot de rust 
gebeurde er nog van alles. Zo 
kopte de spits van HK nog van 
dichtbij op de lat en kreeg VEW 
speler Niels Dekker een goede 
mogelijkheid. Maar doelpunten 
vielen er niet.
In de tweede helft leek HK niet 

echt meer in de problemen te ko-
men. Er nauwelijks kansen voor 
beide ploegen. Het doek leek 
voor VEW te vallen na een snoei 
harde knal halverwege de twee-
de helft.  De treffer werd echter 
afgekeurd wegens buitenspel. 
VEW wisselde enkele spelers en 
van spelsysteem en dit sorteerde 
effect. HK reageerde echter alert. 
Na een sluwe snel genomen 
vrije trap werd koppend afrond-
de. Promotie naar de 3de klasse 
leek voor VEW niet langer haal-
baar. Met slechts nog enkele mi-
nuten op de klok deed VEW nog 
een laatste poging. In een van de 
eerste aanvallen die VEW kreeg, 
viel de bal zomaar in de schoot 
van de volledig vrij staande Mi-
chiel Dekker. Die de bal simpel 
in tikte; 2-3. De 3-3 viel enkele 
ogenblikken later. De verdedi-
ging van HK stuntelde opnieuw 
opzichtig. Niet lang daarna floot 
de scheidsrechter voor het eind-

signaal. De beslissing moest ko-
men uit een verlenging of even-
tueel penalty’s. Hoewel de span-
ning toenam wilden de vermoei-
de benen steeds minder dan wat 
de geest had bedacht. In de twee 
keer 15 minuten verlenging vie-
len dan ook geen doelpunten 
meer. VEW-er David Streate-
mans mocht als eerste aanleg-
gen van 11 meter maar de kee-
per van HK stopte zijn inzet di-
rect. Pas de laatste penalty van 
HK- serie van 5 ging naast. De 
stand was weer gelijk. Om en om 
werd nu geschoten.
VEW schoot vervolgens 2 maal 
raak, waarna HK in de gelijkma-
kende beurt miste. Alle VEW-
spelers vierden feest en de VEW 
aanhangers bestormden het 
veld.  VEW-trainers Fred van 
der Veld en Gert Rothert zetten 
op het veld een dansje in. VEW 
promoveert naar de 3de Klasse 
KNVB! 

Rectificatie: ander start-
punt Historische Wandeling!
Eén keer per jaar wordt twee 
weken lang een Heemsteedse 
wijk in het zonnetje gezet tij-
dens
‘Kijk in de Wijk’. Dit jaar is dit 
het gebied tussen de César 
Francklaan en de Cruquiusweg. 
Hier kunt u een historische 
wandeling maken. Leuk om bij-
zondere feiten en interessan-
te weetjes te horen uit de ge-
schiedenis van deze wijk. Rem-
mert Pels vertelt u er alles over. 
Hij heeft de afgelopen jaren al 
meerdere wandelingen ver-
zorgd voor Casca, o.a. door de 
Glip, de Indische Wijk, de Rivie-
renwijk en rondom de Provin-
ciënwijk. 
De historische wandeling 
start op de hoek van de César 
Francklaan en de Johan Wage-
naarlaan op dinsdag 17 juni om 
19.00 uur. De wandeling duurt 
ongeveer 2 uur en er zijn geen 

kosten aan verbonden. Wilt u 
wel graag van tevoren reserve-
ren? Dit kan tot uiterlijk maan-
dag 16 juni bij Casca, Heren-
weg 96, Heemstede of telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.

Woensdag avond: Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 18 juni  is dat een 
komische dramafilm, met in de 
hoofdrollen Queen Latifah en 
JJ cool J. Maar in deze kome-
diehit, waarin de goede tijden 
worden gevierd, zijn ook Ge-
rard Depardieu, Timothy Hut-
ton, Alicia Witt en Giancarlo Es-
posito van de partij. Aanvang: 
20.00 uur – entree 6,00 euro. 
Duur van de film: 112 minuten. 
Voor meer informatie over de ti-
tel en/of het onderwerp van de 
film of om te reserveren kunt u 
bellen op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.



 

Woensdag 11 juni
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke 
Lekkerkerker in Casca 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Mixed media, 
in niveau gelaagde texteer, 
intuïtieve impressies en 
veelkleurige abstracte 
formaten.

Woensdag 11 juni
t/m zondag 22 juni

Expositie in De Waag, 
Spaarne 30 in Haarlem, werk 
van beeldend kunstenaars 
Theo Schouten en Ton 
Kalishoek. Opening zondag 
8 juni 16.00 uur. Informatie: 
www.kzod.nl.

Woensdag 11 juni
t/m dinsdag 8 juli

Aquarellen van 
Carin van der Putten 
in Gemeentehuis 
Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Toegang gratis. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot en 
met 12.30 uur en woensdag 
van 13.30 tot en met 16.30 
uur.

Woensdag 11 juni
t/m donderdag 12 juli
Solo-expositie van Jan 
Verschueren in Galerie 
Année, Gedempte oude 
gracht 33 in Haarlem. 
Informatie:
www.galerieannee.nl.

Woensdag 11 juni
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

Vrijdag 13 juni,
zaterdag 14 en
zondag 15 juni
Bennebroekse feestweek, 
een spectaculair 
dorpsfeest voor jong en 
oud.
Programma en 
inschrijvingen op www.
bennebroeksefeestweek.nl 
Met op vrijdag om 16.00 uur 
het voetbaltoernooi plus BBQ, 
en live Voetbal Nederland 
Spanje op groot scherm 
in de tent. Hierna diverse 
activiteiten deze drie dagen 
in de feesttent en terrein 
rondom.
Entree voor de feestavonden 
dit jaar slechts 10 euro in 
voorverkoop.

Zaterdag 14 juni
Demonstratie smoothies 
maken bij Boekhandel 
Blokker. Door voedings-
consulent Irene Wattel op 
basis van het boek ‘70 groene 
smoothies’ van Marjolein van 
der Velden.
Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede 
,‘s middags van 14.00 – 16.00 
uur. Toegang vrij.

Jaap Robben, auteur van 
‘Birk’, van 11-12 uur te gast 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemstede. 
Verhaal: Op een dag verdwijnt 
zijn vader in zee en verzwijgt 
Mikael wat er is gebeurd. 
Schuld, troost en verwijten 
stapelen zich op, tot zijn 
moeder het onmogelijke van 
hem verlangt.
Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 te Heemstede
Informatie: 023-5282472. Of:
www.boekhandelblokker.nl.

Zondag 15 juni

EXCURSIE
Graven naar het verleden 
van de buitenplaats 
Leyduin. Oude strandvlakte
bij Vogelenzang blijkt 
schatkamer vol zaden. Ga 
mee van 11.00-12.30 uur
met plantenkenner 
Kees Planqué door dit 
natuurgebied. Aanmelden
noodzakelijk: www.gaatumee.

nl.  Bel voor informatie: 088-
0064455 (tijdens
kantooruren). Kosten 7,- euro, 
kinderen tot 12 jaar 3,- euro. 
Beschermers 4,- euro, hun 
kinderen tot 12 jaar gratis 
mee.
Vertrekpunt: parkeerterrein 
Leyduin, Manpadslaan 1, 
Vogelenzang.

Kanoën bij SportPlaza 
Groenendaal door 
kanovereinging ‘Waterwolf’, 
in het wedstrijdbad van 
SportPlaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede. 
Tussen 13.30 – 15.00 uur. 
Entree volwassenen: 4,60 
euro, jeugd t/m 15 jaar: 4,20 
euro.
Meer info via 023-5292072 of 
www.sportplazagroenendaal.
nl. 

Maandag 16 juni
Workshop foto’s 
bewerken met Picasa in 
de Bibliotheek Haarlem 
Centrum, Gasthuisstraat 32, 
09.30-11.30 uur.
Aanmelden:
www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Dinsdag 17 juni
Seniorenexcursie naar 
Zuiderzeemuseum 
Enkhuizen. Vertrek vanaf 
stationshal Heemstede/
Aerdenhout. Kosten 22,50 
euro 65+ 22,- euro - MJK  8,- 
euro (incl. entree, koffi e en 
gebak en organisatiekosten 
Casca, excl. reiskosten en 
consumpties).
Uiterlijk vrijdag 6 juni 
aanmelden en betalen bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur.

Mooie en mooie 
recreatieve fi etstocht,
ca 35 km, met een 
pauzestop, richting
Beeckestein.
12.45 uur verzamelen bij 
Camping Vogelenzang, 
Tweede Doodweg 17. Start
om 13 uur.
Deelname 1,50 euro, 
informatie via Joke van Beek, 
secretaris Toerclub
Vogelenzang, tel. 0252 
52 11 81 en via www.
fi etsenindebollenstrek.nl.

Vrijdag 20 juni
Workshop foto’s 
bewerken met Picasa in 
de Bibliotheek Hille-gom, 
09.30-11.30 uur.
Aanmelden:
www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Zondag 22 juni

Groot aantal tuinen open 
tijdens Open Tuinen Dag 
Bennebroek. Van 11.00-
16.00 uur. Toegang gratis. In-
formatiefolder met adressen 
opengestelde tuinen zondag 
vanaf 11.00 uur verkrijgbaar 
op Reek 15 en Gladiolenlaan 
13 te Bennebroek. 
Een aantal kleine en grotere 
tuinen is te bezichtigen; tui-
nen aangelegd en onderhou-
den door liefhebbers of door 
vakmensen; wilde of meer ge-
cultiveerde tuinen. De Open 
Tuinendag is de gelegenheid 
bij uitstek om ervaringen uit 
te wisselen tussen tuineige-
naren en bezoekers en be-
zoekers onderling.

Kunstmarkt in de Jan van 
Goyenstraat, van 11.00 tot 
17.00 uur. Met optredens 
van de Spaarnetown 
Jazzband vanaf 13.00 uur. 
Ook aanwezig, de Italiaanse 
ijscoman (dhr. Scotto).
Kijk ook op:
www.janvangoyenstraat.nl.

Zaterdag 28 juni
NAH-café voor mensen 
met een niet-aangeboren 
hersenletsel, woonachtig 
in Heemstede en Haarlem. 
Laatste bijeenkomst voor de 
zomerstop. Thema: Kunst op 
de hoek. Deelnemers kunnen 
hun /een eigen kunstwerk 
meenemen om er samen 
van te genieten en er over te 
praten. Princehof, Glipperweg 
57 in Heemstede. Aanv. 13.30 
en de toegang is gratis. 
Consumpties voor eigen 
rekening.

Nieuw evenement in 
de Raadhuisstraat/
Binnenweg ‘Ontdek de 
smaak van Heemstede’. 
Winkeliers laten u hun 
specialiteiten proeven. In het 
centrum van Heemstede, 
van 9-17uur. Georganiseerd 
door winkeliersvereniging 
Heemstede.
Zie ook www.wch.nl.

Zaterdag 28 juni
en zondag 29 juni
Expositie haiku en ikebana 
van Kazumi Higashi en 
haar dochter (Heemstede) 
Masako Higashi. Locatie: dr 
P. Cuyperslaan 8, Heemstede. 

AgendA

Open tussen 11.00-17.00 uur. 
Tevens ikebanademonstratie en 
gratis workshop vanaf 15.00 uur.
Info: www.hanakunst.com.

Zondag 29 juni
Licht klassiek concert in de 
hal van Huize Leyduin, 14.30 
uur. Rondleiding over landgoed 
voorafgaand aan concert 
mogelijk.
Informatie: 023-5291289 of 
ja.vanderveldt@kpnmail.nl.

Musical ‘het Internaat’ 
in Theater de Luifel. Door 
musicalschool Blijmond, 
geschreven door Charis en Erik 
de Ruijter. Voorstelling om 13.00 
en 16.00 uur. 
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn 
te bestellen via info@blijmond.nl 
of op de dag van de voorstelling 
aan de kassa van het theater 
(geen PIN). Voor meer info, 
bel 06-38508718.

Zomerfestival in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
bij bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen en op Elswout, 
11.00-16.00 uur.
Programma: www.np-
zuidkennemerland.nl.

Zaterdag 12 juli
Natuurwerkdag IVN in 
wandelbos Groenendaal, 
09.30-15.00 uur. Informatie 
en aanmelding: www.ivn.nl/
afdeling/zuid-kennemerland.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 juni 2014

Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Commissievergadering 
maandag 16 juni

In deze uitgave:
- Steunpunt vrijwilligerswerk
- Handhavingsacties
- Bekendmakingen

Veteranendag 2014 in Heemstede
Op zaterdag 21 juni vindt in Heemstede de jaarlijkse 
viering van Veteranendag plaats.  Deze dag wordt 
muzikaal ondersteund door de Teisterband. Om 
13.45 is de ontvangst bij het raadhuis, waar ook 
oude legermaterialen worden gedemonstreerd, 
zoals een eerste hulp veldpost inclusief ambulances, 
een zoeklicht dat in de Tweede Wereldoorlog 
werd gebruikt bij luchtafweer en ook oude 
legervoertuigen te zien zijn. Verder worden er in de 
veldkeuken pannenkoeken gebakken en kunt u, 
inmiddels traditioneel geworden, haringhappen. 
U bent van harte uitgenodigd deze dag bij te 
wonen. Binnenkort volgt meer informatie over het 
complete programma op www.heemstede.nl.

Iemand voordragen voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus

Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een lintje? 
De gemeente Heemstede nodigt u van harte uit deze kandidaat 
voor te dragen. Voor het aanvragen van een lintje kunt u het 
‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit vindt u op www.lintjes.nl, onder 
het kopje ‘Downloads’. Als u dit formulier volledig invult, weet u 
zeker dat u alle benodigde gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 1 augustus naar de burgemeester van 
de gemeente Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als 
de aanvraag binnen is, neemt de gemeente altijd telefonisch 
contact met u op. Dan krijgt u ook informatie over de verdere 
procedure. Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Positief Opvoeden workshop 
‘Een goed slaappatroon ontwikkelen’
Op woensdag  9 juli van 19.30 (inloop 
vanaf 19.15) tot 21.30 uur organiseert 
kinderdagverblijf Kindergarden in 
samenwerking met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede de positief 
opvoeden workshop ‘Een goed slaappatroon 
ontwikkelen’. De interactieve workshop is 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 
tot  4 jaar en vindt plaats op kinderdagverblijf 
Kindergarden, Sportparklaan 8 in Heemstede.  

Kinderen hebben slaap nodig om zich goed 
te kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag 
voldoende energie te hebben. Het komt veel voor 
dat kinderen moeilijk inslapen en weer uit bed 
komen. Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het 
ontwikkelen van goede slaapgewoonten. Een paar 
kleine veranderingen maken vaak een groot verschil, 
zodat het hele gezin de nodige nachtrust krijgt.

Interesse?
U bent van harte welkom op woensdag 9 juli om 
19.30 uur  op kinderdagverblijf Kindergarden, 
Sportparklaan 8 in Heemstede. Aanmelden is niet 
nodig.  Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop. Kijk voor meer informatie op 
www.cjgheemstede.nl.

Paspoort of identiteitskaart nodig? Maak online een afspraak via www.heemstede.nl, 
kom langs op het afgesproken tijdstip en u hoeft niet te wachten!



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- N.K.J. van Waasplein 8 het kappen van 1 es, 

2 esdoorns en 1 berk wabonummer 12427, 
ontvangen 26 mei 2014. 

- Maaslaan 9 het kappen van 1 Betula 
wabonummer 12432, ontvangen 26 mei 2014. 

- Heemsteedse Dreef 88 het kappen van 1 
denneappelboom wabonummer 12516, 
ontvangen 27 mei 2014. 

- N.K.J. van Waasplein 9 het kappen van 1 berk 
 en 1 prunus wabonummer 12550, 
 ontvangen 27 mei 2014.
- J.M. Molenaerplein 16 het kappen van 1 berk, 

1 hulst en 1 conifeer wabonummer 12551, 
ontvangen 30 mei 2014. 

- Binnenweg 212 het aanleggen van een terras op 

het dak van de benedenwoning wabonummer 
12572, ontvangen 27 mei 2014. 

- Herenweg 7 het aanleggen van leidingen 
(electra, water, riool) en septic tank t.b.v. 
werkschuur wabonummer 12573, 

 ontvangen 30 mei 2014. 
- Achterweg 11 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 12393, ontvangen 26 mei 2014. 
- Duin en Vaart 25 het plaatsen van een 

fietsenstalling wabonummer 12399, 
 ontvangen 26 mei 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wilhelminaplein 4-6 het verbouwen van het 

pand naar 7 woningen wabonummer 8613, 
ontvangen 27 mei 2014. 

Vergaderingen
Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 16 juni 2014 om 19.00 
uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 16 juni 2014
- Havendreef, vervolg scenario’s
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 28 mei 2014

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Openbare vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 16 juni  2014 om 20.00 
uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 16 juni 2014
- Spreekrecht burgers
- Uitvoering motie ‘Lagere woontoren Havendreef’
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffier, telefoon (023) 548 56 46, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Fietsen Van den Eijndekade
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
op de Van den Eijndekade, ter hoogte van flat 
1-27 de volgende fietsen aangetroffen die niet in 
rijtechnische staat zijn: 
- een grijze damesfiets van het merk Limit, met 

2 platte banden en de bevestiging van de 
remkabel is aan de achter- en voorzijde defect;

- een groene damesfiets van het merk Sachs, met 
2 platte banden;

- een zwarte damesfiets met zijtassen, 
zogenaamde opoefiets, merkloos, met 2 platte 
banden en de fietsketting is eraf, en

- een groene herenfiets van het merk Giant, met 
een platte achterband.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 25 
juni 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 
de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). 
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten

Fiets Overijssellaan
De volgende fiets, die niet in rijtechnische staat is, is 
in opdracht van het college van de weg verwijderd 
(bestuursdwang):
- een zwarte zogenaamde omafiets met platte 

voorband en kapot zadel, aan de Overijssellaan 
bij de flat Geelgors.

De fiets wordt tot en met 27 augustus 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fiets 
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets 
vernietigen of om niet overdragen.

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr 14 023.

Handhavingsacties

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 15 het wijzigen van lichtreclame 

wabonummer 11491, verzonden 6 juni 2014. 
- Raadhuisstraat 2B het plaatsen van een 

zonnescherm wabonummer 11972, 
 verzonden 6 juni 2014. 
- Meerweg 8 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 12042, verzonden 6 juni 2014. 
Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10729, verzonden 6 juni 2014. 

- Bosboom Toussaintlaan 40 het kappen van 1 
moerascypres wabonummer 12053, 

 verzonden 6 juni 2014. 
- Bronsteeweg 100 het verhogen van de nok 

wabonummer 11972, verzonden 6 juni 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw organisatie vacatures voor 
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? 
Of zoekt u een goede cursus/workshop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u 
terecht bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 2100 AN Heemstede
Spreekuur op afspraak, telefonisch vragen stellen 
op maandag en woensdag (023) 548 38 28.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.casca.nl/steunpuntvrijwilligerswerkheemstede 
Digitale vacaturebank: http://heemstede.vrijwilligersgids.nl



Heemstede - In samenwerking met Basisschool De Ark aan de Van 
der Waalslaan en platform ‘Vindingrijk Geleerdenwijk’ is een prach-
tig mozaïekwerk tot stand gekomen.
Annemarie Sybrandy, kunstenares, zorgde ervoor dat buurtbewo-
ners, kinderen van De Ark, ouders en leerkrachten hun ‘steentje’ 
konden bijdragen tijdens het schoolproject over het thema ‘bouwen’.
Wekenlang is er gepuzzeld met kleine tegeltjes, heel wat uurtjes 
werd er gevoegd en uitgepoetst. Deze week hebben enkele sterke 
vaders en mannen uit de wijk de picknicktafel op zijn plaats getild. 
Een flinke klus, de zitring weegt alleen al zo’n 400 kilo!
De onthulling werd met groot geluk door de kinderen van De Ark 
gedaan. Toen het doek eraf gehaald werd en de tafel in zijn geheel 
zichtbaar werd, ging er hoorbaar een kreet van trots over het plein. 
Dat hebben we mooi samen gemaakt!

Kleine gratis advertenties een hit
Wat u moet weten over Kabalen

Heemstede – Sinds jaar en dag zijn Kabalen in 
de Heemsteder populair. De gratis advertentie-
tjes in de krant zijn een ware hit, er wordt heel 
wat ‘verhandeld’ en dat allemaal in eigen woon-
plaats. Kilometers hoeft u niet te maken en geen 
kans op een teveel aan animo, zoals op markt-
plaatsen van internet. Makkelijk, handig en kos-
teloos. Maar… er wordt best veel gebeld en ge-
schreven over de Kabalen.
Het is dus nuttig om nog even de ‘ins en outs’ 
over deze gratis service van de Heemsteder op 
een rijtje te zetten:
•   Kabalen zijn bedoeld voor de particulier
•   U kunt spullen aanbieden tot 500 euro
•   Bijbanen, oppas aanbieden, tuinier gevraagd... 

niet bedoeld voor in de Kabaal
•   Oproepjes voor sport- en andere clubs mogen 

niet in een Kabaal
•   Kennismakingsadvertenties zijn geen Kabalen

•   U vult de Kabaal in (bijvoorbeeld op de bon in 
de krant) of een gewoon notitieblaadje

•   Inleveren vóór maandag 15.00 uur bij Primera 
de Pijp of vóór dinsdag 12.00 uur Camplaan 35

•   U kunt ook via de website www.heemsteder.nl 
Kabalen aanleveren

•   Via e-mail van het redactie-adres kunt u niet 
aanleveren, ook niet telefonisch

•   Vul duidelijk uw telefoonnummer in

Dan nog even dit. Kabalen zijn een gratis service 
van de krant. Staat een Kabaal er niet in, lever dan 
opnieuw aan. Telefoontjes of mailtjes over niet-
geplaatste Kabalen worden niet in behandeling 
genomen. Valt hetgeen u wilt aanbieden niet on-
der de voorwaarden, dan kost plaatsing van een 
kleine advertentie een tientje. Maximaal drie re-
gels plus uw telefoonnummer. Lever in dat geval 
aan via: aanlever@heemsteder.nl.

Waterputleugens van Waternet
Ligt de aansluiting op het waterleidingnet – 
watermeter, hoofdkraan e.a. - ook bij u in een 
waterput in de voortuin, ca. 1 meter diep? Het 
gaat hier om een 19e eeuwse wijze van aan-
sluiten die (allang) in strijd is met de Drink- 
waterwet, met de eisen des tijds en met de 
eigen regels van de waterleverancier, Waternet 
te Amsterdam: De aansluitvoorwaarden van 
Waternet vereisen namelijk onder meer dat de 
aansluiting is aangebracht in een ruimte die te 
allen tijde gemakkelijk bereikbaar is en die zo 
goed mogelijk beveiligd is tegen het binnendrin-
gen van water, vervuilingen e.d.

Waternet heeft de plicht om een deugdelij-
ke aansluiting op het waterleidingnet te leve-
ren en om die te onderhouden. Voor dat on-
derhoud betalen de afnemers jaar-in-jaar-uit 
een vastrecht. Indien uw aansluiting nog steeds 
op een 19e eeuwse wijze in een waterput ligt, 
schiet Waternet allang en schromelijk jegens u  
t ekort in de nakoming van zijn onderhoudsplicht. 

Een aantal inwoners van Heemstede-noordwest 
heeft daarom Waternet in gebreke gesteld en 
gesommeerd om op zijn kosten hun ondeugdelij-
ke aansluiting in een waterput te vervangen door 
een deugdelijke aansluiting binnenshuis. 

De directie van Waternet heeft daarop gerea-
geerd met een brief waarin zij weigert om de ver-
zochte maatregel te treffen en daarvoor moed-
willig een valse voorstelling van zaken opgeeft. 
De directie beweert nl.: “De opstellingsruimte 
waarin de aansluiting zich bevindt is geheel de 
verantwoordelijkheid van de klant.” Dat is regel-
recht in strijd met de algemene voorwaarden van 
Waternet, waarin staat (artikel 2 lid 3): “De plaats 
en wijze van aansluiting worden door Waternet 
vastgesteld.”

Wat te doen wanneer een wederpartij zichzelf 
met dergelijke, glasharde leugens tegenspreekt 
en een plicht waarop zij is aangesproken falie-
kant blijft schenden?
De afnemers met een waterput kunnen daar te-
genover enkele van hun plichten opschorten, 
door niet langer jaarlijks op verzoek van Water-
net de meterstand op te nemen en door geen 
vastrecht meer aan Waternet te betalen. Maar of 
dat voldoende zal zijn? Aan een gang naar de 
rechter valt waarschijnlijk niet te ontkomen – 
en ook de schuld daarvoor ligt dan geheel bij 
Waternet.

Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede, 
tel. 023 – 529 28 30.

INGEZONDEN

“Dat hebben we mooi 
samen gemaakt!”

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

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

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

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via www.
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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