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Bibliotheek Heemstede 
heropent met klein feestje
Heemstede – Een keer knip-
pen door wethouder Jur Bot-
ter en de deuren zwaaien open 
om het leespubliek weer te ont-
vangen. De bibliotheek aan het 
Julianaplein is een klein week-
je dicht geweest om alles mooi-
er en beter toegankelijk te ma-
ken. Het ging nog net omdat 
er vorig jaar al plannen goed-
gekeurd waren, aldus de wet-
houder. Enthousiast is hij over 
de jeugdcollectie die is samen-
gevoegd en staat op één ver-
dieping. Met een aparte strip-
hoek en zitzakken, waar de kin-
deren al in de bibliotheek kun-
nen beginnen met het lezen van 
een nieuw boek. Voor iedereen 
van 12 tot en met 16 jaar is er 
nu een Jongerenplein 4yo!  Voor 
leerlingen op vmbo, of onder-
bouw havo/vwo een geweldige 
plek. Hier heeft elk thema een 
eigen kleur.  Roze voor lijf&liefde, 
groen voor dieren&natuur, 

blauw voor school&beroep, zil-
ver voor spanning&avontuur en 
goud voor entertainment&kunst. 
Op het plein liggen de nieuw-
ste nummers van Aniway,Cosmo 
Girl, Fancy, Hitkrant en nog veel 
meer. Aan tafel lezen of oudere 
nummers gewoon lenen. 

Veel meer dan uitlenen
Op de ePortal kan je gratis hon-
derden lees-en luisterboeken 
downloaden. Er komen er steeds 
meer, kan je toch geen keu-
ze maken, leen je toch gewoon 
een papieren boek! Zelfs voor 
de kleinste kinderen is de bibli-
otheek een paradijs vol boeken, 
muziek en films. Ben je 18 jaar of 
ouder en lid van de Bibliotheek 
Heemstede, dan kan je een e-
reader lenen. Een e-reader is 
een apparaat waarmee je digita-
le teksten kan lezen. Een nieu-
we stap in het digitale tijdperk 
en er is nu al een flinke wacht-

lijst. Luisterboeken zijn boeken 
op een cd. Laat je lekker voorle-
zen, soms zelfs door de schrijver 
zelf. In het leescafé staan  pc`s 
met internetaansluiting. Je kan 
hier elke dag een half uur gra-
tis gebruik van maken of met je 
laptop zelf draadloos internet-
ten. Ingericht met nieuwe stoe-
len die zalig zitten, nieuwe tafels 
en tijdschriftkasten. In de biblio-
theek in Heemstede is  Lysbeth 
van Riemsdijk  de teammanager 
front office en Jeanette van Slo-
ten de vestigingsmanager. Klaar 
om in een gloednieuwe omge-
ving een nieuw tijdperk in te 
gaan, waarin de leden van de 
bibliotheek, dertig procent van 
de Heemsteedse bevolking, 
kunnen ontdekken hoe veelzij-
dig de bibliotheek nu is.  

Ontdek die nieuwe Heemsteed-
se bieb aan het Julianaplein!
Ton van den Brink

Wethouder Jur Botter opent vernieuwde bibliotheek.

óók elke week op www.heemsteder.nl

Leuke prijzen te winnen...!
Wie stuurt de leukste oranjefoto?
Heemstede – Een mooi versierd 
huis, een vrolijke oranjegekleur-
de straat, een pracht van een 
WK-etalage of uw kind(eren) 
lief Oranje geschminkt. Maak 
een foto en stuur die naar: 
redactie@heemsteder.nl Wie 
weet heeft u de leukste inzen-
ding! Er zijn prijzen mee te win-

nen, dus doe mee. Het Neder-
lands Elftal speelt eerst donder-
dag 24 juni tegen Kameroen, uit-
zending 20.30 uur èn heeft zich 
al geplaatst voor de achtste fi-
nales, op maandag 28 juni, uit-
zending 16.00 uur. Vermeld wat/
wie op de foto staat en vergeet 
uw adres en telefoonnummer 

niet. De winnaar maakt kans 
op overheerlijke spare ribs voor 
twee personen, beschikbaar ge-
steld door Cozy Ribs 2 go en een 
echte Oranje Rosé uit de winkel 
van Mitra Heemstede. 
Op de foto alvast een paar in 
Oranje gestoken kids: het zijn 
de voetballers van VEW E2.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

De IJzeren Brug ligt over de Zandvaart: de oost-west geori-
enteerde vaart die de Binnenweg en de Raadhuisstraat van 
elkaar scheidt. De Zandvaart is in 1630-31 gegraven voor het 
afvoeren van duinzand naar, onder meer, Amsterdam. Op de 
hoek staat het gemeentelijk monument De Eerste Aanleg: de 
voormalige herberg waar beurtschippers die via de Zand-
vaart naar Amsterdam voeren als eerste aanlegden.
De Binnenweg, oorspronkelijk een voetpad of ‘binnenpad’ 
van Haarlem naar Heemstede, is de historische, uit de mid-
deleeuwen daterende, hoofdweg van het ‘dorp’ Heemstede. 
Omdat de brug het kruispunt vormt van de Zandvaartkade, 
de Kerklaan, de Binnenweg en de Raadhuisstraat is zij van-
uit de omgeving goed zichtbaar. De zichtasfunctie wordt nog 
eens versterkt door de lichte verhoging van het brugdek. 
De IJzeren Brug is een vaste brug en dateert waarschijnlijk 
uit 1880. Zij verving een oorspronkelijk stenen boogbrug. 
Een verweerde, natuurstenen gevelsteen met onleesbaar op-
schrift, ingemetseld in de noordelijke onderdoorgang, herin-
nert waarschijnlijk nog aan deze voormalige brug. Ten be-
hoeve van de tram die van 1880 tot 1948 over de Binnenweg 
rijdt, traject Haarlem – Leiden, wordt de boogbrug rond 1880 
vervangen door het huidige, verlaagde, exemplaar. De huidi-
ge brugleuningen met geprofileerde balusters dateren waar-
schijnlijk uit circa 1900.   De IJzeren Brug is in 1977 gereno-
veerd. Dit jaartal is aangebracht op twee hardstenen base-
menten van de brugbalusters. De vaste brug bestaat uit ge-
metselde landhoofden waartussen een gemetselde, licht ge-
bogen overspanning is aangebracht. De landhoofden zijn ge-
metseld in grauwe baksteen in kruisverband en bezitten rol-
lagen als afsluiting. De rechthoekige onderdoorgang wordt 
door een betonnen latei afgesloten.  
 
In de noordelijke wand van de onderdoorgang is een, mo-
gelijk 18de-eeuwse,  verweerde, natuurstenen gevelsteen 
met onleesbaar opschrift en plastisch versierd vlak ingemet-
seld.  De randen van de brug bestaan uit rollagen met, op 
geregelde afstand, hardstenen basementen met balusters. 
Het centrale hardstenen basement (sluitsteen) aan de oost- 
en de westzijde bezit het opschrift: 1977. De ijzeren, donker-
groen geschilderde, geprofileerde balusters zijn ter hoogte 
van de steel versierd met een ornament.  De balusters wor-
den door middel van buisvormige brugleuningen met elkaar 
verbonden. Aan het brughek is aan beide zijden een ijzeren 
naambordje bevestigd met opschrift: ijzeren brug. De brug-
leuningen zetten zich ter hoogte van de Zandvaartkade en 
ter hoogte van de Kerklaan de hoek om en hebben licht ge-
bogen beëindigingen. De brug is aan één zijde verbonden 
met het pand Binnenweg 1. Ter hoogte van Raadhuisstraat 98 
staat een vrijstaand, haaks geplaatst, brughek.    

Rectificatie
Met de beschrijving van het Lorentz de Haas laboratorium als 
gemeentelijk monument liep uw correspondent  even voor 
de muziek uit, want dinsdag 22 juni nemen burgemeester en 
wethouders besluit omtrent de status van gemeentelijk mo-
nument. In de Heemsteder van 30 juni, bij de beschrijving 
van gemeentelijke monumenten Hageveld en omgeving, zul-
len wij de beslissing van B&W plaatsen.
Ton van den Brink

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

IJzeren Brug

Informatie-bijeenkomst
Babbeltruc? Wees alert 

voor oplichters aan de deur
Heemstede - Welzijn Oude-
ren Heemstede (WOH) or-
ganiseert in samenwerking 
met de politie Kennemer-
land een informatiebijeen-
komst met als onderwerp: 
Oplichters aan de deur. 

Helaas staat regelmatig in de 
krant: een keurig uitziende da-
me/heer praat zich bij oudere 
mensen naar binnen. De niets 
vermoedende oudere wordt 
met smoezen verleid bijvoor-
beeld: het controleren van de 
waterdruk, het nakijken van 
het telefoontoestel of het con-
troleren van een bankpas met 
vragen naar de pincode.

Als deze keurig uitziende da-
me/heer weer weg is wordt 
duidelijk wat de echte re-
den was van hun controlebe-

zoek en blijkt dat ze zijn be-
stolen van contact geld, bank-
pas en of sieraden. Als bij de 
bank wordt geïnformeerd blijkt 
dat de rekening al is leegge-
plukt. 

Wanneer?
Ouderen die zich willen wape-
nen tegen dit soort oplichting-
praktijken worden van harte 
uitgenodigd voor een informa-
tiebijeenkomst bij WOH, Lie-
ven de Keylaan 24, tel 023-
5288510.

De bijeenkomst is op woens-
dag 7 juli, begint om 10.00 uur 
en kost 3,00 euro. Dit is in-
clusief een kopje koffie/thee. 
Kaarten zijn verkrijgbaar op 
kantoor van WOH. Graag van 
te voren afhalen, dan wel re-
serveren.

Shop bij Shoeby
en win een coole freestyle fiets

Heemstede - In de winkel en 
online shoppen bij Shoeby is nu 
helemaal leuk, want bij iedere 
aankoop uit de ‘brand new’ kids 
collectie maak jij kans op een 
coole freestyler!
Vul voor zondag 11 juli je gege-
vens in op shoebyfashion.com/
shop-en-win en vertel waar- 
om jij die stoere fiets verdient!

Kidscollectie Shoeby:
Jilly & Mitch!
De kidscollectie van Shoeby 

combineert Fashion & Fun. Hip-
pe kids vinden er naast de stoer-
ste kleding (in de maten 92 t/m 
176) ook een funcorner waar zij 
zich kunnen vermaken met spel-
computers, tv’s en luisterzuilen 
met populaire hits. Daarnaast 
zijn er regelmatig leuke (instore) 
acties en prijsvragen waarbij ze 
kans maken op mooie prijzen
. 
Jilly & Mitch zijn de kidslabels 
van Shoeby, de Nederlandse 
winkelketen met 200 winkels. 
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Erkenning, waardering op Veteranendag
Heemstede – Inmiddels is het 
traditie dat de Heemsteedse Ve-
teranendag gehouden wordt op 
de zaterdag vóór de Landelij-
ke Veteranendag in Den Haag. 
Zelfs als er een belangrijk voet-
balwedstrijd gespeeld wordt. 
Zaterdagmiddag liepen in een 
stille wandeling de Heemsteed-
se veteranen met burgemees-
ter Marianne Heeremans, wet-
houder Jur Botter en generaal-
majoor  buiten dienst L. Noord-
zij naar de gedenksteen Ge-
sneuvelden Ned. Indië. Waar Ni-
co Baan de namen van de ge-
sneuvelden voorlas. Leden van 
de Wabo Scoutinggroep plaats-
ten bij iedere naam een bran-
dende kaars. Bij het raadhuis 
verwelkomde de burgemeester 
de oudere generatie veteranen 
Tweede Wereldoorlog tot aan Li-
banon, ook de jongere generatie 
die de afgelopen jaren op mis-
sie zijn geweest. Er is daarnaast 
ook steeds meer waardering on-
der jongeren. Het is voor het 
eerst mogelijk om respect aan 
en waardering voor de 
veteranen te tonen via 
de speciale Hyvespa-
gina door het vormen 
van een virtuele  ere-
haag. Als u op Hyves 
kijkt, ziet u dat die ere-
haag al 9,9 km lang is.  
Heeremans sprak vorig 
jaar al de hoop uit dat er 
nieuwe leden in de ad-
viescommissie veteranen 
bij zouden komen. Zij 
kon nu naast Bart Blan-
kenaar, Gerard Visser en 
Nico Baan de jongere ge-
neratie Chris van der Plas-
sen, Louis Passos en Marc 
Westendorp welkom he-
ten. Generaal Majoor b.d. 
L. Noordzij sprak als voor-
zitter van de Stichting Vete-
ranen Platform en als Voor-
zitter van de Vereniging 
van Oud-militairen Indië en 
Nieuw Guinea-gangers, VO-
MI. Veel is er de laatste der-
tig jaar bereikt op het gebied 
van erkenning, waardering 
en zorg. Er zijn nog 55.000 
veteranen van WO-2, NL 
Indië, Korea en Nieuw 
Guinea over. Gelukkig is 
nog een aanzienlijk deel 
van de eerste generatie 
die hier van deze middag 
kunnen genieten. Verheu-
gend is het om hier vete-
ranen van de tweede ge-
neratie te zien. Een aan-
tal Tweede Kamer fracties 
hebben een initiatiefwet in-
gediend, waarin de nazorg 
voor militairen en hun re-
laties beter worden gere-
geld en het begrip veteraan 
wordt uitgebreid.  In het toe-
komstig beleid zal extra aan-
dacht nodig zijn voor het vin-
den, binden, boeien en ka-
meraadschappelijk onder-
steunen van de 2e genera-
tie, de jonge veteranen. Deze 
middag maakt daar deel van 

uit, maar de nadruk zal komen te 
liggen bij het signaleren van ve-
teranen met problemen als ge-
volg van hun uitzending. 

Keep them rolling
Muziek in Glenn Miller stijl, ge-
speeld door de Teisterband, 
bracht de stemming erin onder 
de oudste veteranen. Haring met 
een korenwijntje en de 1-0 over-
winning bij het voetbal, een zon-
netje op het raadhuisplein en de 
stands van de Vereniging Oud 
Militairen Ned. Indië, de Zon-
nebloem, Bond van wapenbroe-
ders, Royal Canadian Legion en 
oude legervoertuigen  van Keep 
them Rolling, het is zoals burge-
meester Marianne Heeremans 
verwoordde, aan een succesfor-
mule moet je niet teveel willen 
sleutelen. Geniet even van de 
muziek, de hapjes, de kraampjes 
en  van de rondtoer met Keep 
them Rolling door Heemstede.  
Ton van den Brink
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Hoge onderscheiding voor scheidend 
directeur Nierstichting Paul Beerkens

Paul Beerkens toont zich zeer 
vereerd met de Koninklijke on-
derscheiding. “Ik ben volledig 
verrast dat mij deze eer ten deel 
is gevallen. Ik beschouw de-
ze onderscheiding als een be-
langrijke erkenning van de mis-
sie waarvoor ik mij als directeur 
van de Nierstichting heb inge-
zet: het verbeteren van de kwa-
liteit van leven van en een be-
tere toekomst voor nierpatiën-
ten”, aldus Beerkens. “Het is een 
groot voorrecht je elke dag te 
mogen inzetten voor een thema 
dat werkelijk om iets gaat. We 
willen nierpatiënten helpen en 
moeten fondsen werven om 
deze ambities te realiseren. Dit 
kan alleen als je een heldere 
en overtuigende boodschap 
neerzet. Hierin zijn we goed 
geslaagd. Het geeft me veel vol-
doening te zien wat we hebben 
bereikt.”
Demissionair minister Klink 
roemde Beerkens om de grote 
gedrevenheid waarmee hij in-
vulling heeft gegeven aan zijn 
rol als directeur van de Nier-
stichting. “Paul Beerkens was ja-
renlang hét gezicht van de Nier-
stichting en een grote voorvech-
ter voor nierpatiënten. Hij heeft 
de Nierstichting en de proble-
matiek waarvoor zij staat goed 
in beeld gebracht”, aldus Klink. 
“Zijn gedrevenheid was zo over-
tuigend dat er een moreel appèl 
van uitging. Een oproep om mee 
te doen en je in te zetten voor 
mensen met nierfalen.” Oud-po-
liticus Jan Terlouw was voorzit-
ter van de Coördinatiegroep Or-
gaandonatie, die aan de basis 
stond van het Masterplan Or-
gaandonatie. Een programma 
dat tot doel heeft het tekort aan 
donororganen op te lossen door 
nieuwe wetgeving, betere proce-
dures in ziekenhuizen, het ver-
groten van het aantal orgaando-
noren en levende donatie. “On-
der leiding van Beerkens heeft 
de Nierstichting een belangrijke 
voortrekkersrol vervuld door het 
initiatief te nemen voor het Mas-

terplan Orgaandonatie. Hij deed 
dit vanuit de overtuiging dat er 
iets moest gebeuren en heeft 
dit thema met veel overtuigings-
kracht op de agenda gezet”, al-
dus Terlouw.

Preventie
Ook op het gebied van preventie 
is in de afgelopen jaren veel be-
reikt. Zoals de campagne ‘STOP 
beginnende nierziekte’ en de 
lancering van de Niercheck in 
2006. Deze gratis zelftest bood 
alle volwassen Nederlanders de 
mogelijkheid verborgen nier-
schade op te sporen door te kij-
ken naar de hoeveelheid eiwit 
in de urine. De campagne was 
een groot succes. Met de Nier-
check zette de Nierstichting bo-
vendien een innovatie in gang 
die uiteindelijk moet worden in-
gebed in de reguliere zorg. Een 
belangrijke stap was de Lande-
lijke Transmurale Afspraak die 
in samenwerking met het Ne-
derlands Huisgenootschap tot 
stand kwam. Hierin staan richt-
lijnen die huisartsen handvat-
ten bieden, zodat zij weten wat 
zij moeten doen als zij nierscha-
de opsporen. Een andere be-
langrijke mijlpaal op het terrein 
van preventie is het program-
ma LekkerLangLeven, waar-
voor de Nierstichting, het Diabe-
tes Fonds en de Hartstichting in 
2007 het startsein gaven. Samen 
investeren de drie gezondheids-
fondsen ruim drie miljoen eu-
ro om risicogroepen tijdig op te 
sporen en een rem te zetten op 
de groei van het aantal patiën-
ten. Dit heeft ertoe geleid dat 
de drie fondsen samen met de 
huis- en bedrijfsartsen het Pre-
ventieConsult hebben ontwik-
keld, dat is bedoeld voor vroeg-
tijdige opsporing van risicogroe-
pen voor diabetes, hart- en vaat-
ziekten en nierziekten.

Samenwerking in de branche
Als voorzitter van de VFI bran-
cheorganisatie voor goede doe-
len speelde Beerkens een be-

Heemstede - Paul Beerkens, uit Heemstede afkomstig, is be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Demissionair 
minister Klink van Volkgezondheid, Welzijn en Sport spelde de 
Koninklijke onderscheiding woensdag 16 juni bij Beerkens op 
tijdens een drukbezochte receptie naar aanleiding van zijn af-
scheid als directeur van de Nierstichting. Tijdens de bijeen-
komst blikten tal van kopstukken uit de politiek, gezondheids-
zorg en wetenschap terug op de wapenfeiten die Beerkens 
sinds zijn aantreden in 1998 heeft gerealiseerd.

langrijke rol bij het verster-
ken van de samenwerking in 
de branche. In 2005 gaf de VFI 
op zijn initiatief aan de commi-
sie-Wijffels de opdracht spelre-
gels op te stellen voor een goed 
bestuur van goede doelen. Aan-
leiding was de groeiende maat-
schappelijke aandacht voor het 
functioneren van charitatieve 
organisaties. De behoefte aan 
meer openheid en transparantie 
speelde hierbij een grote rol. De 
Code Goed Bestuur reikte bouw-
stenen aan voor een verstevi-
ging van de vertrouwensbasis 
in de samenleving. Dit resulteer-
de in meer openheid over de be-
steding van middelen en de be-
stuurlijke inrichting van organi-
saties. De code is door al de le-
den van de VFI omarmd, waar-
door de sector transparanter is 
geworden.
Ook heeft Beerkens zich als VFI-
voorzitter ingezet voor verster-
king van de samenwerking in 
de brede filantropische sector, 
wat in 2006 resulteerde in de op-
richting van de Samenwerken-
de Branches Filantropie. Dat is 
cruciaal gebleken voor de maat-
schappelijke positie en zicht-
baarheid van goede doelen en 
fondsen.
Binnen de eigen organisatie brak 
Beerkens een lans voor verder-
gaande professionalisering.
Zo maakte de Nierstichting de 
overgang naar een subsidie-
beleid dat is gericht op speci-
fieke thema’s. Nog steeds is de 
kwaliteit van leven van nier- 
patiënten het belangrijkste cri-
terium waarop de Nierstichting 
subsidieaanvragen beoordeelt. 
De Nierstichting heeft zich sinds 
1998 ontwikkeld tot een orga- 
nisatie die op bedrijfsmatige leest 
is geschoeid. Een organisatie die 
wordt geleid door professionals, 
maar nauw samenwerkt de ruim 
77.000 vrijwilligers die zich voor 
de Nierstichting inzetten.
Op 1 augustus 2010 neemt 
Paul Beerkens officieel afscheid 
van de Nierstichting. Drs. Tom 
Oostrom, momenteel adjunct 
directeur bij de Nierstichting, 
treedt in zijn voetsporen als al-
gemeen directeur.

Gratis tuinadvies voor Annema-
rie Atrajanovic, 2e prijswinnaar.

Wedstrijd ‘De Groene Kikker’
Winnaar prijsvraag 

‘lelijkste tuin’
Heemstede - De prijsvraag ‘Wie heeft de lelijkste tuin van Ken-
nemerland?’ is gewonnen door Johan Gruijters. Zijn nieuw ge-
bouwde woning in het Vogelpark 
is prachtig, maar zijn tuin ligt 
er nu (nog) wat troosteloos 
bij.
Deze tuin krijgt een mooi tuin-
ontwerp van Tuinontwerp bu-
reau ‘De Groene Kikker’. Gefe-
liciteerd Johan!

De tweede prijs, een gratis 
tuinadvies, werd gewonnen 
door Annemarie Atrajanovic 
(zie foto achtertuin). Ook zij 
wordt van harte gefeliciteerd.
Meer weten over Groene Kik-
ker Tuinontwerp? Bel 023-
5287056 of 06-24285433. Web-

Foto: Petra Beets

Optreden ‘Bootleg Flyers’ 
in Zaanenpark
Regio - Zaterdag 26 juni om 
21.00 uur zullen de Bootleg Fly-
ers hun opwachting maken tij-
dens ZidZ in het Zaanenpark te 
Haarlem-Noord.
De band rond de uit San Fran-
cisco, Californië afkomstige 
zanger/gitarist Bill England zal 
een aantal nummers uit hun 

nieuwste repertoire te laten ho-
ren.
England werkte o.a. met Ken-
ny Blueray en John Lee Hooker. 
Zijn spel is beïnvloed door gi-
taristen als Albert Collins, Rob-
ben Ford en de helaas te vroeg 
overleden Stevie Ray Vaughan. 
Daarnaast zijn ook invloeden uit 
de Southern Rock, Jazz, Country 
en Rockabilly te horen. Buiten 
sterke eigen nummers staan er 
ook covers van oa. Allman Bro-
thers Band, Creedence Clearwa-
ter Revival en Johnny Cash op 
het repertoire.
Bill England word begeleid door 
een Nederlandse ritmesectie 
bestaande uit de Amsterdam-
se drummer Roon van Santen 
(Softies, Ex6, Groove Express, 
The Big Five) en de Haarlemse 
bassist Niek van Veelen (Barrel-
house, Rita’s Kitchen, Po’Boys). 
Een te gekke band die je zater-
dagavond gratis in het Zaanen-
park kunt gaan bewonderen.

Nieuwe formatie met Henk Louwe

Jazz in de 1ste Aanleg
Heemstede - Zaterdag 26 ju-
ni organiseert café de 1ste Aan-
leg een middagje virtuose jazz. 
Vanaf 17 uur, speelt en zingt een 
oude bekende van de 1ste Aan-
leg, Henk Louwe. Met zijn nieu-
we formatie spelen zij de easy 
jazz die wij al eerder kenden van 

zijn oude band Like Jazz. Like 
jazz opende een jaar geleden de 
zomereditie van Heemstede Jazz 
en speelde met regelmaat in de 
1ste Aanleg. Zaterdagmiddag na 
de boodschappen even lekker 
en easy jazzen met Henk en zijn 
vrienden. De toegang is gratis.



Heemstede -  In Bosbeek 
worden de banden opge-
pompt en het weerbericht in 
de gaten gehouden. Van dins-
dag 29 juni tot en met vrijdag 
2 juli gaan meer dan honderd 
bewoners vier avonden lang 
genieten van de buitenlucht.

Voor de zesde keer op rij organi-
seert verpleeghuis en zorgcen-
trum Bosbeek een eigen avond-
vierdaagse. De happening is in 
de loop van de jaren uitgegroeid 
tot een van Bosbeeks grote-
re evenementen. Dankzij de in-
zet van veel vrijwilligers is het 
mogelijk om honderd bewoners 
vier avonden lang op een actie-
ve wijze te laten genieten van de 
buitenlucht, de omgeving en el-
kaar. Vrijwilligers duwen de rol-
stoelen, zijn stempelpost, klaar-
over of verzorgen de koffie na 
afloop. Ook neemt de deelname 
van familieleden steeds meer 
toe. Dit jaar komen de zusters 
die tijdelijk in Het Overbos ver-
blijven, naar Bosbeek om dit in 
gezamenlijkheid te beleven. De 
eerste avond gaat de route over 
de Vrijheidsdreef. Woensdag-
avond komt de stoet voorbij Sla-
gerij van der Werff, die de lopers 

op een plakje worst trakteert. 
Donderdagavond voert de rou-
te door de omgeving van Oud 
Heemstede met het Wilhelmin-
aplein. De laatste avond is Mer-
lenhove, de wijk aan de over-
kant, aan de beurt. Ook lopen 
een aantal deelnemers een kor-
tere route over het eigen land-
goed.

Feestelijke finish
Vrijdagavond 2 juli vanaf 19.15 
uur komen de eerste deelne-

mers over de finish. Sinds de 
jubileumeditie van vorig jaar 
over een echte rode loper. De 
Spaarne Town Jazzband zorgt 
voor de muzikale omlijsting. 
Voorzien van bloemen van bloe-
misterij Harry, decoreert locatie-
manager, Carola van Oerle elke 
deelnemer met een welverdien-
de medaille.
Wanneer iedereen over de finish 
is gejuicht, wordt de week fees-
telijk afgesloten in het restau-
rant van Bosbeek. 
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Volgende week weer 
Avondvierdaagse van Bosbeek

Martin van bloemisterij Harry verwelkomt deelnemers van de avondvierdaagse.

Slager Sjaak van der Werff verdient een medaille!

Juul koopavond voor 
scholieren een succes!
Heemstede - Op donderdag 
17 juni was de eerste scholie-
ren- en studentenkoopavond 
van het jaar bij Juul in Heemste-
de. De fietsen stonden kriskras 
voor de deur geparkeerd en er 
was volop activiteit ondanks dat 
het WK voetbal gewoon door-
ging. De studenten en scholie-
ren wisten ook wel waarvoor 
ze kwamen…..snoep, limonade, 
muziek en dobbelstenenkorting 
maakten deze koopavond tot 
een succes!
 
Rekbare kaften
Juul is vrijwel zeker de groot-
ste leverancier van schoolspul-
len voor de regio. Voorheen nog 
in de winkel van de Roos was 
het een deel van het assortiment 
maar nu met de grote vloerop-
pervlakte van JUUL is zelfs het 
dichtstbijzijnde warenhuis nog 
niet zo ruim in zijn keuze. Meer 
dan 120 verschillende school-
agenda’s van Moleskine tot Pip 
en van Ajax tot en met Fokke & 
Sukke…..ze hebben ze allemaal 
bij JUUL. Sommige lijnen com-
pleet met mappen, tassen, etuis 
en schriften, andere lijnen uit-
gebreid en stoer. Weer  anderen 
compact en schattig….voor de 
bijbehorende meisjes uit de klas!
Uitgebreid zijn dit jaar onder 
meer de rekbare boekenkaften 
in effen uitvoering of in nieuwe 
ontwerpen. Ideaal als je niet zo 
handig bent in het kaften van je 
boeken met een ouderwetse rol 
kaftpapier of er gewoonweg niet 
zoveel tijd aan wilt besteden. Vo-
rig jaar al een groot succes en 
dit jaar met onder meer Paul 
Frank motieven zeker een van 
de topproducten in het nieuwe 
schoolseizoen.

Compleet pakket artikelen
“Het assortiment schoolartike-
len blijft ook veranderen”, vertelt 
Frank vol passie alsof het zijn ei-
gen winkel is. “De grafische re-
kenmachines worden bijvoor-
beeld steeds vaker voorgeschre-

ven op boekenklijsten van mid-
delbare scholen en vervolgop-
leidingen en dat maakt het voor 
ons makkelijker…. we kunnen 
immers groter en scherper inko-
pen en nu dus ook veel scherper 
aanbieden! Kostte een rekenma-
chine vorig jaar nog 169,95 euro 
dan is die dit jaar al gauw tien-
tjes goedkoper geworden. Wij 
willen uiteraard een zo com-
pleet mogelijk pakket leveren 
van gum tot en met ringband en 
ook speciale artikelen als wind-
rozen, houtskoolpotloden of bij-
voorbeeld foamboard. Ouders 
vinden het namelijk ideaal als ze 
alles in één keer kunnen inko-
pen en niet nog eens apart naar 
Haarlem hoeven.”

Ook voor creatieve vakken 
Het assortiment kunstschilders-
materialen blijkt trouwens een 
goede combinatie met diverse 
creatieve opleidingen. Zo heb-
ben ze bij Juul zelfs stiften gele-
verd voor een student auto-ont-
werpen in Milaan. Niet zomaar 
stiften mag je stellen, dit zijn 
speciale stiften waarmee ver-
loop, diepte en schaduweffecten 
mogelijk zijn.
Normaliter worden deze profes-
sionele stiften vooral gebruikt 
door de (binnenhuis)architect. 
Er zijn trouwens meer creatieve 
vakken en opleidingen die Juul 
inmiddels kennen en soms zelfs 
voorschrijven als leverancier. 
Juul timmert dan ook hard aan 
de weg om het assortiment ie-
dere keer weer aan te passen en 
waar mogelijk nog verder te ver-
beteren.

Koopavond gemist?
Heeft u de koopavond met ac-
ties, dobbelstenenkorting en 
aanbiedingen gemist? Géén 
probleem want op donderdag 
24 juni doen ze nog zo’n koop-
avond voor scholieren en stu-
denten van 18.00-21.00uur!
Juul, Julianalaan 3, Heemstede 
www.juul3.nl tel. 023-5295440.

Opbrengst collecte Handicap.nl
Heemstede – Handicap.nl, de 
fondsenwervingsorganisatie van 
de Ango (Nederlandse Gehan-
dicapten Organisatie) hield in 
de week van 7 t/m 12 juni haar 

jaarlijkse nationale collecte voor 
mensen met een handicap of 
chronische ziekte. De opbrengst 
in Heemstede (wijk 15) was to-
taal 684,20 euro.

Wandelen met Casca 
Van het Groenendaalse Bos tot de Oase
Heemstede - Samen wandelen: 
sportief, gezellig en gezond be-
wegen in de buitenlucht! Twee 
keer per maand, op donder-
dag, wordt een wandeling uit-
gezet van zo’n 5 tot 9 km. voor 
een groep senioren. Op don-
derdag 1 juli gaat de wandeling 
door het Groenendaalse Bos via 
het Manpad en Leyduin naar 
de Waterleidingduinen, ingang 

de Oase. U kunt eventueel nog 
een stukje de duinen in wande-
len. Zorgt u zelf voor uw lunch 
en water/drinken? 

We verzamelen op donderdag 
1 juli om 10.00 uur op het par-
keerterrein in het  Groenendaal-
se Bos. U neemt de ingang aan 
de Glipperdreef, rijdt rechtdoor 
tot restaurant Groenendaal en 

dan links is de parkeerplaats. 
Parkeren is gratis.  
U kunt per keer meelopen. De 
volgende wandeling is op 15 ju-
li en gaat door de Kennemer-
duinen aan de Zeeweg in Over-
veen. 
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor andere leuke, interessante 
of sportieve activiteiten voor se-
nioren. 



Heemstede - Voorafgaand 
aan de dubbel tegen het ster-
ke PSV sprak de Heemsteed-
se coachingstaf de hoop uit op 
een puntendeling, waarbij een 
nederlaag op zaterdag in Eind-
hoven gevolgd zou moeten wor-
den door een overwinning op 
zondag in de thuiswedstrijd. Het 
pessimisme voor het openings-
duel was gestoeld op een reeks 
afzeggingen, waardoor met 
slechts één reservespeler aan 
de wedstrijd werd begonnen. 
Maar RCH had een verrassing in 
petto : werper Marcel Timmer. 
Alles leek de Racing tegen te 
zitten. Naast de vele afzeggin-
gen waren het ook nog de fi-
les in slecht weer, waardoor pas 
zo laat in Eindhoven gearriveerd 
werd dat voor een batting prac-

tice niet eens meer tijd was. Om-
dat Marcel Timmer als startend 
werper geen 9 innings werd toe-
gedacht, werd 2e honkman Alex 
Santucci langs de kant gehou-
den om in geval van nood een 
nederlaag binnen dragelijke pro-
porties te houden. Maar Marcel 
trok zich niets aan van de re-
putatie van de op één na beste 
slagploeg uit de Overgangsklas-
se en toonde zich met 1 x 3 slag, 
2 x 4 wijd en slechts 1 honkslag 
tegen in de volle 9 innings vol-
strekt onbespeelbaar. 
De slagmensen van RCH daar-
entegen maakten het de Eind-
hovense pitchers heel wat las-
tiger. 3 Honkslagen in de ope-
ningsslagbeurt zorgden al di-
rect voor de 1e run en in de 3e 
inning was het opnieuw raak. 
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Mannen vallen snel en 
in stijl af bij LaRiva

Heemstede - De bierbuik: hij 
verandert de uitstraling van 
jonge én oudere mannen, oogt 
soms gezellig en vertrouwd, 
maar aantrekkelijk vindt nie-
mand hem. Renate Boer, eige-
naresse van het Heemsteed-
se instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie LaRiva, kan niet 
lachen om de jolige status 
van de bierbuik. “Daar wordt 
vaak lollig over geroepen dat 
het een symbool is van een 
Bourgondisch leven. De wer-
kelijkheid is minder rooskleu-
rig. Een te zware buik verbergt 
een grote hoeveelheid vet die 
schadelijk op de vitale orga-
nen drukt. Een bierbuik is een 
tijdbom, een teken dat ernsti-
ge aandoeningen op de loer 
liggen.”

Effectief
Renate, die in LaRiva de me-
thode van natuurlijke figuur-
correctie toepast, waardoor 
plaatselijk afvallen mogelijk 
is, bekijkt iedereen door haar 
‘beroepsbril.’ “Nederlanders 
worden steeds dikker”, zegt ze,  
“en dat zie ik ook bij de man-
nen in mijn omgeving. Het be-
gint al bij jonge dertigers met 
extra kilo’s op de buik die niet 
verdwijnen. Vijf á acht kilo ma-

ken iemand al ouder en onge-
zonder.”
“Gelukkig kan aan de bier-
buik snel en effectief iets ge-
daan worden”, zegt Renate. 
Dat weet ze uit ervaring met 
de groeiende groep mannen 
die bij LaRiva verbluffende re-
sultaten bereikt.  “Het afgelo-
pen jaar kwamen steeds meer 
mannen gebruik maken van 
de natuurlijke figuurcorrectie”, 

zegt ze. “Sommigen zijn aan-
gespoord door hun echtgeno-
tes die ook cliënte zijn, ande-
ren lopen langs onze gevel en 
zijn aangenaam verrast door 
wat ze zien.”

In stijl
LaRiva is geen overvolle sport-
hal met wachtrijen voor zwa-
re fitnessapparaten, maar een 
stijlvol instituut met een unie-
ke methode: de internationaal 
succesvolle Thermo Fysische 
Methode. Daarbij kunnen cli-
enten een doelgerichte be-
wegingstherapie ondergaan 
in een warmtecabine en vol-
komen ontspannen tijdens de 
Ozonzuurstoftherapie. Renate 
beschikt over een verklaring 
voor de aantrekkingskracht 
hiervan op mannen. “Mannen 
stellen hun doelen gericht: ze 
willen snel afslanken buiten 
kantoortijd. Onze openings-
tijden en de methode die niet 
tijdrovend is, beantwoorden 
aan deze wensen. Daarnaast 
spreekt de ambiance van La-
Riva ze aan: een omgeving 
waar niemand zich geïntimi-
deerd voelt door krachtpatsers 
die spierkunstjes tonen. On-
ze cliënten zijn vaak succes-
volle zakenmensen, mannen 
met een hoge maatschappe-
lijke positie en een stressvol 
leven. Luxe stellen ze op prijs. 
Als ze met vakantie gaan, ver-
blijven ze op exclusieve adres-
sen en als ze trainen, willen ze 
dat ook op een unieke manier 
doen.”

Persoonlijk
Ook de persoonlijke aandacht 
die LaRiva biedt, weten man-
nen op waarde te schatten. 
Renate: “Mannen met een ze-
kere status zijn het gewend 
dat naar hun wensen wordt 
geluisterd en oplossingen op 
maat worden aangeboden. 
Dat is precies wat LaRiva doet, 
door middel van een figuur-
analyse en persoonlijk bege-
leide trainingssessies op af-
spraak.” Schoonheidsidealen 
zeggen de mannelijke cliënten 
niet zoveel, denkt Boer. “Heren 
van middelbare leeftijd ambi-
eren niet meer de torso van 
Brad Pitt. Maar ze willen wel 
lang en gezond leven. Bij ons 
komen ze weldadig tot rust in 
hun jachtige bestaan en voe-
len zich een stuk beter.”  

Raadhuistraat 27, Heemste-
de. www.lariva.nl Tel: 023-547 
44 19.

Honkbal
RCH-Pinguins plaatst zich voor play-offs

De openingsstand in de play-offs: 
UVV 10-16  DSS  10-8
TTT 10-12  Hawks  10-6
RCH 10-12  PSV  10-6

Een 2- honkslag van Zamir Lij-
de werd gevolgd door 4 wijd voor 
Ricky Daal en een honkslag van 
Lex Leijenaar : 0-2. Geraakt wer-
per voor Carlo Steensma en een 
honkslag van tot 3e honkman 
omgetoverde coach Nick He-
ij betekende vervolgens 0-4. Lex 
Leijenaar in de 5e en Zamir Lij-
de in de 9e inning bepaalden de 
eindstand op 6-0 in Heemsteeds 
voordeel.
De return, zondag in Heemste-
de, was weliswaar niet meer van 
belang voor het bereiken van de 
kampioenspoule, maar wel voor 
de rangschikking in de nacom-
petitie. Heuveltroef Chris Mow-
day had het knap lastig tegen de 
Eindhovense aanval, maar wist 
zich met steun van een foutloos 
spelend  veld toch steeds uit de 
problemen te werken. Maar ook 
de defensie van PSV, onder aan-
voering van de curveballen gooi-
ende Jan Swaminathan, gaf geen 
krimp. Na 9 innings stond het 
nog steeds 0-0, liep Chris Mow-
day zo langzamerhand op zijn 

tandvlees en was Swaminathan 
in de 8e inning inmiddels ver-
vangen door Jurriaan Korff. Op 
zijn fastball bleef de Racing aan-
vankelijk het antwoord schul-
dig, maar in de 11e (!) inning ge-
beurde het dan toch : een honk-

slag van Tony Wilffert, een opof-
feringsstootslag van Alex San-
tucci en de bevrijdende honk-
slag van Zamir Lijde. Het bete-
kende het directe einde van een 
door het thuispubliek luid beju-
belde wedstrijd. 

Geslaagdenlijst College Hageveld
Nienke Aangenendt, Heemstede, Wim Adamse, Heemstede, Sandra Araasj, Haarlem, Marc Baard-
man, Bentveld, Michelle Bannink, Hoofddorp, Willem Benoist, Haarlem, Merel Boer, Hillegom, 
Florine Boer, Heemstede, Dino Boot, Haarlem, Mike Boot, Hoofddorp, Denice Borsten, Hoofd-
dorp, Ella Bosch, Heemstede, Christine Boschman, Hoofddorp, Sebastian Bosma, Heemstede, 
Hester Brakel, Haarlem, Alex Braun, Hoofddorp, Charlotte de Bruijn, Hoofddorp, Tom Bubberman, 
Haarlem, Dennis Budde, Haarlem, Wessel Buijs, Heemstede, Daan Buursen, Heemstede, 
Simone Cammel, Heemstede, Marlies Couch, Heemstede, Arthur Croes, Heemstede, Marjolein 
Crul, Heemstede, Lydia Daniel, Hoofddorp, Jeske van Diemen, Heemstede, Gaby van Dijk, Zwaans-
hoek, Lotte Dijkstra, Heemstede, Anton Driessen, Hillegom, Jeroen van den Dungen, Heemstede, 
Jasmijn Eerenberg, Heemstede, Daan van Egdom, Haarlem, Jesper van Engelen, Heemstede, Sven 
van Geenhoven, Bennebroek, Maarten van der Geest, Heemstede, Thom van der Geest, Heem-
stede, Suzan van Ginkel, Heemstede, Marc Goossens, Heemstede, Luuk de Gruijter, Heemstede, 
Ralf van der Ham, Zandvoort, Sander ten Harmsen van der Beek, Heemstede, Tom Harrijvan, Hille-
gom, Stan Hart, Heemstede, Yosta van der Heiden, Hoofddorp, Eric ter Heijden, Heemstede, Iñigo 
Heiliegers, Haarlem, Willem Hekman, Heemstede, Iago van den Heuvel, Heemstede, Mariëlle van 
den Hoed, Heemstede, Renée Hoedemakers, Heemstede, Querine Hoejenbos, Aerdenhout, Niels 
Hoogerhuis, Hoofddorp, Sophie Hopman, Heemstede, Chantal Hout, Heemstede, Michaël van 
Huis, Haarlem, Laura van Huizen, Heemstede, Hasti Jalalzadeh, Hoofddorp, Hannah Jalink, Heem-
stede, Lara Janse, Heemstede, Nathalie Janssen, Haarlem, Mahlia Joenoes, Haarlem, Sytske de 
Jong, Heemstede, Elmer de Jong, Haarlem, Wessel Joren, Heemstede, Myla Ketel, Hoofddorp, 
Eva Kieft, Haarlem, André Kil, De Zilk, Hannah Kisjes, Bennebroek, Nout Knabben, Haarlem, 
Yvonne Kraak, Hoofddorp, Phebe Kraanen, Aerdenhout, Simone Langeveld, Hillegom, Claudio 
Lazo, Hoofddorp, Maaike van Lieren, Haarlem, Christianne van Lieshout, Hoofddorp, Sverre Log-
gers, Heemstede, Jaïr Lub, Haarlem, Myron Martens, Haarlem, Lonneke Michiels, Heemstede, 
Ellen Mok, Heemstede, Jesse Mol, Hoofddorp, Loeke Molenaar, Heemstede, Wiebe Nelissen, 
Heemstede, Sidney van Niel, Heemstede, Dionne Noppe, Hoofddorp, Marieke van Noppen, 
Haarlem, Niels van Oeffelen, Hillegom, Tom Onnink, Haarlem, Elly Overdiek, Hoofddorp, Gina 
Overkleeft, Haarlem, Yanti Pardjo, Hoofddorp, Celeste Peereboom, Hoofddorp, Sander Peterse, 
Zandvoort, Jules Pieper, Heemstede, Karlijn van Putten, Heemstede, Rowana Raatsie, Haarlem, 
Annelot Reehoorn, Heemstede, Iris Rodenburg, Hoofddorp, Marie-Louise Romijn, Nieuw Ven-
nep, Kim van Roon, Heemstede, Joost Roozen, Heemstede, Maxim Roozen, Heemstede, Frank van 
Rossum, Heemstede, Dieuwertje Roukema, Haarlem, Evelien Rouwen, Heemstede, Sophie de 
Ruijter, Hoofddorp, Mark van Saase, Noordwijkerhout, Fenna Schilling, Haarlem, Tom Schurin-
ga, Haarlem, Audrey Sie, Hoofddorp, Esther Sijtsma, Heemstede, Claire Smid, Hoofddorp, Eli-
sa Somsen, Heemstede, Annick Speur, Heemstede, Minthe Stassen, Aerdenhout, Suzanne Ste-
vens, Hoofddorp, Milou Straathof, Heemstede, Bianca Strooij, Hoofddorp, Willeke van der Stuijt, 
Heemstede, Jeroen Swart, Hoofddorp, Sterre Swen, Hoofddorp, Lars Tadema, Haarlem, Eileen 
Terpstra, Hoofddorp, Joeri Tevonderen, Heemstede, Jozien Timmers, Bennebroek, David Tou-
ber, Hillegom, Roos Uyterlinde, Haarlem, Arlette Verdonk, Haarlem, Emiel Verhaert, Hoofddorp, 
Derk Verheul, Hoofddorp, Anne Verstraeten, Hoofddorp, Robert Vlug, Haarlem, Renske Vogel, 
Haarlem, Thom Voorn, Heemstede, Maud van de Vosse, Hoofddorp, Ian Vriend, Haarlem, 
Maarten de Vries, Hillegom, Tristen de Vries, Hoofddorp, Dennis Wamelink, Hillegom, Domi-
nique Warmerdam, Heemstede, Daan Warnaars, Bloemendaal, Eva van Weel, Haarlem, Julien 
van der Werve, Hoofddorp, Danique Wildschut, Haarlem, Ruby de Witte, Heemstede, Lilian ten 
Wolde, Hoofddorp, Claire de Wolf, Haarlem, Bob Woud, Haarlem, Maureen Wouters, Heemstede, 
Marjanne Zander, Haarlem, Junita Zekveld, Hoofddorp, Isabella Zonneveld, Heemstede, Inge van 
der Zwaan, Hoofddorp.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Jij
Een wespesteek, een oliebol

Een zwembad, méér dan boordevol
Een mooie juf van lichte zeden

Een bom in ‘t heden of verleden
Het laat mij allemaal ijskoud
Als jij maar van mij houdt.

Vlinder
Niet héél lang is haar leven
Maar ‘t is een waar genot

Ze speelt met al haar neven
In honing niet beknot

Die mooie vlinder vlindert
Héél zorgeloos in ‘t rond

Géén and’re vlinder hindert
Geen witte, bruin of bont

Kan iemand, dames dan wel heren
Misschien iets van de vlinders leren?

Jack Voermans, uit de bundel ‘Rijmsels VIII’

Dichtstorten

Heemstedenaar is er gloeiend bij
Heemstede – De politie stelde 
donderdagavond 17 juni een on-
derzoek in naar vernielde ruiten 
bij een woning aan de Jac. Van 
Looystraat in Haarlem. Getuigen 
hadden een melding gedaan. 
Ter plekke bleek een ruit ver-
nield, mogelijk om in te breken. 
Onderzoek in de directe omge-
ving leverde een tweetal jongens 

op die aan het opgegeven sig-
nalement voldeden. Zij werden 
op de Prins Bernhardlaan aan-
gehouden. De twee, een 17-ja-
rige Haarlemmer en een 18-ja-
rige Heemstedenaar zijn overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor.
De politie onderzoekt de zaak 
verder.

Heemstede - Dat collega-win-
keliers in de Jan van Goyen-
straat blij zijn met Boekhan-
del Van Ostade mag blijken uit 
een felicitatie in de Heemste-
der van 16 juni. De boekhan-
del met kantoorbenodigdhe-
den maakt de winkelstraat Jan 
Van Goyenstraat  zo veelzijdig. 
De boekhandel werd in  1980 
overgenomen door  Hans Schef-
fer en Hans Greidanus  van de 
heer Dirk Schol. In twee jaar tijd 
kwamen er nog twee zaken bij, 
een in de Fazantenhof in de Bijl-
mer en een op het Juliana park 
in Haarlem-Noord. maar drie za-
ken onder twee kapiteins, dat 
ging dus niet en in 1984 zijn de 
twee Hansen vriendschappe-
lijk uit elkaar gegaan, waarbij de 
zaak Julianapark werd verkocht, 
Hans Scheffer met zijn vrouw 
Anneke de zaak in de Bijlmer 
overnam en Hans Greidanus 
met zijn partner Lia de zaak in 
Heemstede voortzette. 

In 1987 werd de zaak grondig 
verbouwd. Nieuwe kasten en 
stellingen, andere opstelling, 
nieuw plafond en vloerbedek-
king, kortom, all het bestaande 
ging eruit en alles nieuw erin. 
Vanaf die tijd namen we er ook 
steeds meer bij, zoals krasloten 
en fotoservice. Door de opkomst 
van de digitale fotografie en de 
samenvoeging van krasloten en 
staatsloterij zijn deze bezighe-
den ook weer gestaakt/verdwe-
nen. in 1995 maakten we de ver-
bouwing van de Jan van Goy-
enstraat mee, maandenlang lag 
de straat in puin, en waren hun 
winkels maar moeizaam te be-
reiken, maar vanaf de herope-
ning van de straat zijn  ze be-
zig met hun boeken, tijdschrif-
ten, wenskaarten en kantoorar-
tikelen. 

1100 Titels tijdschriften
De tijdschriftenwand is uniek in 
boekenland vanwege de bijzon-

dere presentatie van de 1100 ti-
tels die drie keer per dag ver-
verst wordt. Buiten onder het 
grote doek, staan zeventien mo-
lens met een totaalaanbod van 
wenskaarten. Voor alle gele-
genheden altijd een heel apar-
te kaart te vinden. Binnen vindt 
u nog een wand met wenskaar-
ten voor heel speciale momen-
ten. Ze staan altijd open voor 
suggesties van hun klanten, 
want zij willen ze gaarne van 
dienst zijn en alhoewel ze maar 
een kleine zaak hebben, probe-
ren ze, zes dagen in de week, 
alles voor onze klanten te rege-
len.
Zij hopen nog ettelijke jaren vol 
enthousiasme door te gaan met 
hun bedrijf, op dit mooie plekje 
in Heemstede. Ooit geschilderd 
door de Haarlemse Adriaan van 
Ostade, in prachtige genreschil-
derijen, maar dat was 400 jaar 
geleden.
Ton van den Brink

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 medewer-
kers van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag t/
m donderdag tussen 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op onze web-
site www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl kunt u nog veel 
meer leuke vacatures vinden!

Theatervrijwilliger
Als gastheer of gastvrouw 
bent u het aanspreekpunt. U 
bent de schakel tussen ar-
tiesten, techniek, kassa, bar 
en publiek. Bent u die en-
thousiaste man of vrouw met 
hart voor theater? Zorgt u er-
voor dat zowel artiesten als 
bezoekers zich welkom voe-
len? Reageer dan op deze va-
cature. Er is een team van 
gastvrouwen/heren, waar-
door het aantal avonden in 
overleg te bepalen is. Er is 
een draaiboek aanwezig. 

Kapelvrijwilliger
Aandacht voor leefsfeer en 
religieuze beleving is een 
belangrijk aspect in dit zorg-
centrum. Voor vrijwilligers zijn 
diverse mogelijkheden qua 
activiteiten, doelgroepen en 
tijdstippen.
Voor de woensdagmiddag 
voor bewoners met geheu-
genproblemen, een gespreks-
groep op de maandagmiddag 
of helpen bij de vieringen op 
zondagochtend. Respect voor 
religie en ouderen is een voor-
waarde.

Dierenverzorger
Voor een zorgboerderij zijn 
wij op zoek naar een vrijwilli-
ger die het leuk vindt om voor 
de dieren te zorgen. De werk-
zaamheden bestaan uit het 
voeren van de dieren, schoon-
houden van de stallen, de die-
ren buiten en binnen zetten en 
natuurlijk knuffelen.
We vragen aantoonbare affini-
teit met dieren en ervaring met 
paarden/ezels. Minimale leef-
tijd is 18 jaar.

Boekhandel Van Ostade
30 jaar in Jan van Goyenstraat

Simomar voor natuurlijke 
voedingssupplementen
Regio - SMM Bio is een be-
drijf in voedingssupplementen 
dat al vele jaren bestaat. Zij rich-
ten zich op puur natuurlijke voe-
dingssupplementen. Simomar-
SMM Bio = puur natuur.
Door de unieke samenstelling 
van de producten met de hoogst 
kwalitatieve natuurlijke grond-
stoffen  wordt u de beste kwali-
teit geboden. Alle producten zijn 
namelijk absoluut vrij van vul-
stoffen zoals gist, suiker, lactose 
en tevens vrij van geur-, kleur- of 
smaakstoffen en omdat de pro-
ducten dopingvrij zijn kunnen ze 
ook gebruikt worden door top-
sporters. Verkoop gaat via de 
website  www.simomar-smm.
nl, maar mensen zonder inter-
net kunnen ook informatie via de 
telefoon aanvragen, dan ont-

vangt u een overzicht van al-
le producten en prijzen en een 
DVD met een presentatie van de 
producten.
Het assortiment bestaat uit: 
Omega-3, Oesterextract, Gin-
seng, Glucosamine, Duivels-
klauw, Darm-Transit, Minerals, 
Vitaminecomplex, Libido Venus 
en Libido Apollo.

SMM Bio is een geregistreerd 
handelsmerk van SNP Helmond 
NL  supernatureproducts.
Simomar-SMM-bio, e-mail  
info@simomar-smm.nl, website 
www.simomar-smm.nl en tele-
foon 06-11143388.

Gewoon doen, het is een goede 
ondersteuning voor een gezond 
en sportief leven.

Welzijn 
Bloemendaal, 

locatie Bennebroek
Bennebroek - woensdag 
30 juni kunt u weer wande-
len in en om Bennebroek. 
Twee vrijwilligsters stippelen 
steeds een mooie route voor 
u uit. De wandeling is onge-
veer zeven kilometer. Meest-
al is er wel gelegenheid voor 
een kopje koffie of thee. Ver-
trek vanaf het voormalig ge-
meentehuis in Bennebroek.
Informatie, tel. 023–584 5300. 

Op donderdag 1 juli wordt 
een lange fietstocht van ± 50 
km georganiseerd. De tocht 
start om 10.00 uur vanaf 
het voormalig gemeentehuis 
te Bennebroek.
Aanmelden gewenst: tel. 023 
– 584 5300.
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Circus, schoolreis, vossenjacht...

Bosch en Hovenschool 
viert 85-jarig bestaan

Heemstede – Feest op de 
Bosch en Hovenschool! Maan-
dagochtend jl 21 juni vond de 
officiële opening plaats van 
een bijzondere feestweek voor 
alle  leerlingen  van de Bosch 
en Hovenschool èn de peu-
ters van de inpandige peuter-
speelzaal.  
De  ‘school met het toren-
klokje’ bestaat namelijk pre-
cies 85 jaar. Voor deze gele-
genheid zijn alle kinderen in 
een feestelijk (oranje) feest-T-
shirt gekleed gegaan en wer-
den ballonnen de lucht in ge-
laten. De hele week staat in 
het teken van het jubileum. Zo 
was er ‘s ochtends, na het zin-
gen van het Bosch en Hoven-
school 85-jaar-lied, een sport- 
en spelochtend voor de kinde-
ren van groep 3 t/m 8 en een 
speciaal programma voor de 
kleuters. ‘s Middags waren er 
voorbereidingen voor de vol-
gende dag, toen er een heus 
circus was!
Dinsdag werden er in diver-
se groepen circuslessen ge-
geven zodat er zowel aan het 
einde van de ochtend als aan 
het einde van de middag een 
mooi optreden werd verzorgd 
onder de professionele leiding 
van medewerkers van Circus 
Kristal. Ouders en andere ge-
interesseerden genoten van 
de show.
Vanmorgen, woensdagoch-
tend werkten alle kinderen 
van 4 t/m 12 jaar samen in 
gemengde groepjes op crea-
tief gebied. Van figuurzagen 
tot het beschilderen van steen 
en van sieraden maken tot 
brooddeegfiguren bakken, zij 
konden alle kanten op! De ou-
dere kinderen hielpen de klei-
nere kinderen.
Morgen, donderdag gaan de 

kinderen van de Bosch en Ho-
venschool op schoolreis. De 
groepen 7 en 8 vertrekken om 
8.30 als eersten. Zij gaan naar 
de tentoonstelling Corpus en 
bezoeken bovendien het Om-
niversum. Groep 1 t/m 3 gaan 
lekker de hele dag naar Ar-
tis. Zij vertrekken om 9.00 uur. 
Ook de groepen 4,5,en 6 ver-
trekken om 9.00 voor een ge-
combineerd bezoek aan Ne-
mo en het 18e-eeuwse VOC-
schip ‘de Amsterdam’. Alle 
groepen worden om 16.00 uur 
op school terugverwacht.
Vrijdag 25 juni staat in het te-
ken van multimedia. Er is een 
tentoonstelling georganiseerd 
door alle kinderen, waarbij 
hun bijdragen aan het thema 
‘multimedia’ te zien en te be-
leven zullen zijn. Van digita-
le animaties en digitale foto-
grafie, tot heuse websites, een 
ècht boek of een muurkrant, 
van alles is geleerd en wordt 
vertoond. Om 12.00 zijn de 
groepen vrij, maar om 16.30 
wordt er voor alle kinderen en 
ouders van de Bosch en Ho-
venschool een vossenjacht 
georganiseerd in de Haar-
lemmer Hout. Leerlingen van 
groep 8 dossen zich uit als 
‘voetbalvos’ en stellen vragen 
waarmee de deelnemers puz-
zelstukken kunnen verdienen. 
Dat wordt dus speuren gebla-
zen! Er wordt afgesloten met 
een barbecue op het school-
plein.

Heemstede - Het hoogtepunt 
van het 50-jarig jubileum van 
de Prinses Beatrixschool was de 
spectaculaire feestweek.
Het begon met twee spetteren-
de circusdagen die door circus 
Kristal werden begeleid. Twee 
dagen lang mochten de kinde-
ren zich bekwamen in acroba-
tiek, jongleren en goochelen.
Ook gaven de kinderen el-
kaar een ander uiterlijk bij de 
schminktafel.
Aan het eind van de tweede dag 
kwamen er veel ouders, groot-

ouders en andere belangstel-
lenden naar de prestaties van 
de kinderen kijken. De kinderen 
waren volop in actie tijdens een 
grote circusmarkt.
Woensdag hebben de kinderen 
van groep 1 t/m 4 genoten van 
een poppenvoorstelling verzorgd 
door de “Dubbele Jannen”. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 gin-
gen aan de slag met workshops 
over diverse onderwerpen zoals 
bijv. gipsmaskers maken.
Donderdag was het jaarlijkse 
eindfeest. Ondanks de slech-

te weersvoorspelling bleef het 
droog en konden alle feestelijke 
activiteiten doorgaan zoals een 
open podium, spelletjes, buttons 
maken en voor dit jubileumjaar 
de tombola, waarin prachtige 
prijzen te winnen waren.  Alles 
onder het genot van een drank-
je en een hapje, verzorgd door 
de ouders.
De feestweek werd swingend 
afgesloten met een percussie-
workshop van  ABSURDO.   Ie-
dereen mag terugkijken op een 
zeer geslaagde week.

Fantastische  feestweek op de 
Prinses Beatrixschool

‘Ren voor de bijen’ op Valkenburgschool
Heemstede – De Groepen 1, 
2 en 3 eerst. Anders worden ze 
onder de voet gelopen door de 
groteren kinderen. 150 Kinderen 
van de Valkenburgschool liepen 
donderdagmiddag jl hun gro-
te sponsorloop voor het  goede 
doel, kinderboerderij `t Molentje 
in Heemstede. Een paar maan-
den terug is door een brand de 
bijenstal kapot gegaan. De leer-
lingen gaan zoveel mogelijk geld 
proberen te verzamelen zodat er 
een nieuwe bijenstal ingericht 
kan worden. Een ander deel van 
het sponsorgeld gaat naar het 
lustrumfeest van de school die 
in september 85 jaar bestaat. 
Cynthia Vijlbrief, beheerder van 
de Kinderboerderij gaf het start-

schot met een verkorte vuzuve-
la, klonk duidelijk met een na-
galm van een bijenzwerm. De in 
een bijenpak gestoken juf Es-
ther van groep acht zwaaide ze 
op weg om twintig minuten hard 
te lopen voor de bijenstal.  Een 
wel heel klein jochie had ken-
nelijk moeite met de eerste me-
ters of hij had last van tranen in 
de ogen, maar een ferme hand 
van een moeder en het vooruit-
zicht van patat met worstje, gaf 
hem de vleugels van een bij en 
hij haalde de patat èn de spon-
sor betaalde! Alle kinderen van 
de school hadden in de afgelo-
pen twee weken al de benen uit 
het lijf gelopen om sponsoren te 
werven. Lukt gelukkig altijd! Bij 

de Brede school de Valkenburg 
hoort de kinderopvang Piere-
wiet. De 55 kinderen van juf Ma-
rion hadden eerder op de mid-
dag al een driewielerrace gehou-
den, waarvan de opbrengst ook 
naar de bijen gaat en voor hun 
feestje als ze straks 10 jaar be-
staan in september. Het kinder-
dagverblijf maakt deel uit van ‘de 
Molenwerf’, een Brede School 
voor kinderopvang, onderwijs 
en welzijn. Het kinderdagverblijf 
biedt opvang voor kinderen van 
0 – 4 jaar. 

3800 Euro!
De voorlopige opbrengst van de 
Sponsorloop bedraagt 3800 euro. 
Op donderdag 1 juli worden al-
le kinderen om 15.00 uur uitge-
nodigd op het schoolplein. Dan 
zal de totale opbrengst bekend 
gemaakt worden! De opbrengst 
van Pierewiet moet er nog bij op-
geteld worden. Ook het geld van 
de consumpties, ouders die een 
broodje worst of patat wilden 
eten, mochten ook de knip trek-
ken en het lekker door winkeliers 
gesponsorde eten, mooi nog be-
talen. Donderdag 8 juli zullen de 
kleuters en de peuters van Pie-
rewiet de cheque (namens alle 
kinderen) naar de kinderboerde-
rij brengen. En even kijken waar 
die nieuwe bijenstal opnieuw ge-
bouwd gaat worden.
Ton van den Brink
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Tuindersvereniging in 
Bennebroek houdt open dag
Bennebroek - Het bestuur  van 
de Bennebroekse Amateur Tuin-
ders Vereniging  ‘Zandlaan’ no-
digt iedereen uit op zaterdag 26 
juni naar de volkstuinen te ko-
men. De open dag alhier wordt 
gehouden van 10.00 tot 14.00 
uur. In tegenstelling tot het vori-
ge jaar is nu een datum gekozen 
voordat alle schoolvakanties be-
ginnen. De jaarlijkse plantenver-
koop valt dit jaar dan ook samen 
met de Open Dag. Deze dag 
wordt gehouden op het volks-
tuincomplex aan de Zandlaan in 
Bennebroek.
De volkstuinen liggen er op dit 
moment schitterend bij. Het laat-
ste jaar is veel aandacht besteed 
aan de inrichting van het ter-
rein. Informatieborden zijn ver-
nieuwd, de toegangspoorten zijn 
opnieuw geplaatst en het ver-
enigingslogo is duidelijk herken-
baar bij de hoofdingang aange-
bracht. Een nieuwe brug nabij de 
hoofdingang is geplaatst. Steeds 
vinden er verbeteringen plaats. 
Het terrein rondom het huis-
je van de vereniging is grondig 
opgeknapt. De vereniging  maait 
tegenwoordig zelf vrijwel weke-
lijks de dijken zodat het terrein 
er steeds verzorgd bijligt.
In totaal zijn er 114 tuinen, vari-
erend in grootte van ruim 100 m2 

tot 225 m2 . Evenals voorgaande 
jaren is er een wachtlijst. 

Veel tuinen op het complex zijn 
traditionele volkstuinen met 
voornamelijk groenten en klein 
fruit. De laatste jaren zien we 
steeds meer tuinen met veel 
bloemen en planten, gecombi-
neerd met groenteteelt.
Voor de prijs hoeft men het niet 
te laten. De huur is per jaar 0,67 
euro per m2  en het lidmaatschap 
bedraagt slechts 15,00 euro per 
jaar. 
Op de Open Dag, die plaats-
vindt bij het huisje van de 
vereniging(zichtbaar vanaf de 
hoofdingang aan de Zandlaan) 
is er een aantal activiteiten: er 
worden tuinproducten verkocht 
tegen een heel zacht prijsje en 
er is weer het jaarlijkse aanbod 
van (vaste) planten.
Er is een kleine rommelmarkt 
en ook is dit jaar de imker weer 
aanwezig zijn met demonstra-
tiemateriaal. Daarnaast zijn er 
rondleidingen voor wie daar be-
langstelling voor heeft. Uiteraard 
is er koffie, thee en limonade en 
zullen er dit jaar ook pannen-
koeken worden gebakken
De BATV werkt dit jaar samen 
met Groei en Bloei; afdeling 
Bennebroek. Zij zullen aanwezig 
zijn om belangstellenden te in-
formeren over hun activiteiten.
Voor verdere informatie over de 
vereniging verwijzen we u naar 
de website. www.batv.nl

Rommelmarkt in Meerleven
Bennebroek - Op zaterdag 26 
juni wordt er een rommelmarkt 
georganiseerd in Meerleven van 
10.00 tot 15.30 uur. Sinds enke-
le weken is Meerleven verhuisd 
naar een nieuw pand, dat achter 
het oude Meerleven ligt. Er zijn 
heel wat oude spullen achterge-
bleven en deze worden verkocht 
op de rommelmarkt.
U kunt terecht voor tweede-
hands witgoed, magnetrons, 

meubilair, curiosa, handwerk-
spullen etc. etc. De opbrengst 
komt ten goede van de bewo-
ners van Meerleven.
Ook voor de inwendige mens 
wordt gezorgd.
U bent van harte welkom in Hui-
ze Meerleven, Witte de Withlaan 
1 in Bennebroek. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met  Anja Hogervorst tel: 
023 – 5125100.

Een passie voor lekker eten...

Slager Vreeburg nu 
‘ambachtelijk en culinair’
Heemstede - Vanaf zijn zeven-
de leerde hij het slagersvak spe-
lenderwijs van vader Ad. Voor 
schooltijd gehakt draaien, na 
schooltijd schoonmaken, be-
stellingen wegbrengen en in de 
avonduren gezellig met pa pra-
ten over het slagersvak. Na een 
koks-opleiding ging hij werken 
bij restaurants als ‘de Bokken-
doorns’ en ‘Duin en Kruidberg’. 
Nu hij de slagerij werkt van zijn 
vader Ad Vreeburg, is zijn culi-
naire inbreng duidelijk te zien. 
Zijn visitekaartje vermeldt Vree-
burg ‘Ambachtelijk en culinair’. 
In de winkel terug te vinden in 
kwaliteitsvlees en de vleeswaren 
die ze nog voor tachtig procent 
zelf maken. Zo zijn de verse boe-
renmetworst en de gerookte os-
senworst, de echte Heemsteed-

se, zijn nieuwste producten.
Pasta’s truffelolie, pastasauzen, 
olijfolie om je lekkerste vlees 
gezond te braden of je salade 
te verrijken en Italiaanse zoetig-
heden, je verwacht het niet di-
rect bij de slager, maar Menno 
Vreeburg heeft een passie voor 
lekker eten, vandaar! Panfor-
te is een armeluiskoek die on-
gekend lekker smaakt. Je hoeft 
niet arm te zijn om hiervan te 
mogen genieten. Bij de koffie 
of kaas, bijvoorbeeld een blau-
we schimmelkaas. Want ook in 
kazen weet Menno wat zijn fijn-
proevers lusten. Met een keu-
ze uit Hollandse en buitenland-
se kazen en nu de graskazen, 
de normale, de boerengraskaas, 
de brandnetel, de oké- kaas van 
2008. 

Maak kans op een
Hollandia Bakkersfiets
Vader Ad Vreeburg doet na 
23 jaar Heemstede en 20 jaar 
Zandvoort een stapje terug, 
Menno twee stappen voor-
uit met zijn nieuwe ambachte-
lijke en culinaire aanpak. Om-
dat het nu de tijd is van gras-
kaas, maakt u bij aankoop van 
graskaas de kans op een echte 
Hollandia Bakkersfiets bij Men-
no Vreeburg.
Koop tussen nu en 10 juli een 
stuk echte Hollandse Graskaas, 
vul even enkele gegevens in en 
u wordt  na afloop van deze ac-
tie misschien wel door Menno 
gebeld als de winnaar van die 
mooie zwarte Hollandia Bak-
kersfiets! 
Ton van den Brink

Nordic Walking ‘Pannenkoeken 
met stroop’ tocht
Heemstede - Eerst onder be-
geleiding nordic walken in de 
Waterleidingduinen en na af-
loop gezellig met elkaar koffie/
thee drinken en een pannen-
koek eten?  Dat kan op woens-
dag 30 juni. Om 9.30 uur wordt 
vertrokken bij ’t  Panneland aan 
de Vogelenzangseweg in Voge-
lenzang naar de Zandvoortsel-
aan. Daar is een koffiepauze in-
gelast. Langs andere paden gaat 
de groep weer terug naar ´t Pan-
neland om daar te genieten van 
een welverdiende pannenkoek 
met stroop. Een mooie tocht voor 
wie al eerder een cursus Nor-
dic Walking heeft gedaan of wie 
nieuwsgierig is en gewoon een 
keer wil meelopen. Ook min-
der ervaren Nordiccers zijn wel-
kom! De verschillende niveaus 
gaan onder begeleiding van Ad 

Ulijn lopen. Onderweg ervaart u 
de rust in de duinen zo dicht bij 
huis en er is een grote kans dat 
u herten zult zien. Stokken (po-
les) zijn voor deze loop beschik-
baar. U mag natuurlijk ook uw 
eigen stokken meenemen. 
De groep onder leiding van Ad 
loopt trouwens elke woensdag 
vanaf 9.30 uur in de duinen, ook 
in de zomervakantie, en u bent 
van harte welkom om mee te 
komen lopen. Nordic Walking is 
goed om uw uithoudingsvermo-
gen te verhogen, ontlast uw nek, 
schouders en knieën en boven-
dien worden met Nordic Wal-
king veel caloriën verbrand!
Meer informatie en aanmel-
den kan van maandag t/m vrij-
dag van 9-12 uur bij Casca:  
023- 548 38 28 - kies 1 of via  
www.casca.nl

Zondag 27 juni Stadsschouwburg
Sprankelende show MZK Musicalschool
Regio – De Musicalschool van 
Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland bestaat elf jaar en dat 
wordt gevierd met de spranke-
lende eindproductie ‘Musicals... 
& All That Jazz! Op zondag 27 
juni laten zo’n tachtig leerlin-
gen in de Stadsschouwburg een 
prachtige serie songs de revue 
passeren uit diverse musicalpro-
ducties. Uiteraard zullen daar 
het spelelement en swingende 
danspassen niet in ontbreken. 

In de afgelopen maanden is door 
leerlingen en docenten hard ge-
werkt om ook deze productie net 
zo succesvol te laten worden als 
in voorgaande jaren het geval 
is geweest. De MZK Musical-
school heeft  bewezen jongeren 
tussen 7 en 18 jaar een degelij-

ke opleiding te bieden, waarin zij 
zich ontwikkelen tot volwaardi-
ge musicalacteurs met een flin-
ke dosis zelfvertrouwen en een 
aanstekelijke podiumuitstraling. 
Kijk voor meer informatie over 
de opleiding op www.mzk.nl.
 
Tweede kaartje gratis
Er zijn op zondag 27 juni 2 voor-
stellingen in de Stadsschouw-
burg Haarlem. De middagvoor-
stelling begint om 15.30 uur en 
de avondvoorstelling om 20.15 
uur. Volwassenen en kinderen 
die de middagvoorstelling wil-
len bezoeken krijgen elk twee-
de kaartje gratis met verwijzing 
naar dit artikel. Kaarten voor de 
voorstelling kosten 15 euro en 
zijn te bestellen via www.thea-
ter-haarlem.nl.

Over het muziekcentrum:
Bij Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland leer je meer dan spelen 
op een instrument, zingen, dan-
sen of acteren bij een uitsteken-
de docent. De docenten helpen 
je dat wat je leert, ook echt in 
de praktijk te brengen. Individu-
ele lessen of samen met mede-
cursisten, of in een van de vele 
bands of ensembles die binnen 
het MZK actief zijn. Klassiek, 
musical, jazz, of pop, bij ons kun 
je ermee aan de slag. Jeugdthe-
ater, dans, cabaret, hier ben je 
aan het juiste adres. Op elk ni-
veau, op elke leeftijd.

Dat laatste wordt letterlijk be-
doeld: de jongste cursist is acht 
maanden en de oudste twee-
entachtig jaar!
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Heemstedenaar in Oranjekaravaan
Heemstede/Zuid-Afrika – Ze 
baren flink opzien, de Nederlan-
ders die Oranje achterna reizen 
in Zuid-Afrika. Onder de suppor-
ters bevindt zich ook een Heem-
stedenaar, Bauke Betzema. 
Na een lange trip (de Oran-
je Trophy) van Amsterdam naar 
Kaapstad zijn het nu de afstan-
den naar de stadions die over-
brugd moeten worden. Voorlo-
pig is het een zegetocht, nu de 
mannen van Van Marwijk alleen 
nog winst behaalden! De foto 
geeft de verplaatsing van Johan-
nesburg naar Durban weer. 
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1e Sleutel Pelikaan in Vogelpark
Heemstede - VOF Vogelpark, 
een samenwerking tussen 
Synchroon b.v. en Ymere, rea-
liseert in Heemstede de nieu-
we woonwijk Het Vogelpark op 
de voormalige Intratuin locatie. 
De Pelikaan is het laatste deel-
plan in dit nieuwbouwproject, 
waar 106 woningen worden 
gerealiseerd, 66 sociale huur-
appartementen en 40 koop-
appartementen. Op dit mo-
ment worden de huurapparte-
menten opgeleverd. Regiodi-
recteur Gerrie Blok, van Yme-
re Haarlem, overhandigde vo-
rige week de eerste sleutel aan 
student Huib Geven.
 
De Pelikaan 
Het laatste deelplan van het 
Vogelpark, gelegen in het oos-

telijk deel, is De Pelikaan. Het 
bestaat uit 40 koopapparte-
menten en 66 sociale huur-
appartementen. De huurwo-
ningen bestaan uit 30 twee 
kamer woningen, geschikt 
voor studenten en alleen-
staanden en 36 drie en vier 
kamer woningen. Het is uniek 
dat er juist voor deze jongeren 
doelgroep nieuwe woningen 
op de markt komen.

Bijna alle appartementen zijn 
verhuurd via dé Woonswitch, 
Woonservice, studentenhuis-
vesting en via de gemeente 
Heemstede.
Het complex ligt in een prach-
tig groen en rustig gebied 
dichtbij uitvalswegen en het 
station.

Wandelpaden,uitkijkheuvel en paddenpoel

Officiële opening Park Meermond 
Heemstede - In Heemstede is 
in de laatste jaren een nieuw 
natuurgebied tot ontwikke-
ling gebracht: Park Meer-
mond. Op 25 juni opent wet-
houder Pieter van de Stadt 
officieel dit extensieve recre-
atiegebied; vanaf dan is het 
park voor iedereen toegan-
kelijk. 

In de afgelopen vier jaar heeft NV 
Afvalzorg in opdracht van de ge-
meente Heemstede Park Meer-
mond gerealiseerd. Dit park, 
aangelegd op de voormalige 
vuilstort, ligt in het gebied tus-
sen de Cruquiusweg, het Spaar-
ne en de weilanden van Hage-
veld. De voormalige vuilstort 
is gesaneerd en afgedekt met 
een nieuwe laag grond (150.000 
m3). Bij de inrichting van het ge-

bied is de ontwikkeling van flo-
ra en fauna een belangrijk uit-
gangspunt geweest. Het park is 
aangelegd volgens een ontwerp 
van Biesot Design uit Vijfhuizen. 
Op het terrein zijn onder andere 
wandelpaden, een uitkijkheuvel 
en een paddenpoel aangelegd. 
Op twee Nationale Boomfeest-
dagen hebben leerlingen van 10 
Heemsteedse basisscholen ge-
holpen met de aanplant van bo-
men en heesters. Het park is be-
doeld voor extensieve recrea-
tie en natuur. Dit houdt in dat er 
nauwelijks voorzieningen als bij-
voorbeeld banken en verlichting 
zijn. Het gebied is alleen toegan-
kelijk voor voetgangers en fiet-
sers. Honden zijn niet toege-
staan.
Park Meermond is onderdeel 
van “Heemstederveld”. Daarmee 

wordt de oostrand van Heem-
stede tussen Hageveld en het 
Oude Slot aangeduid. Een recre-
atiepad verbindt deze gebieden 
met elkaar. De laatste schakel in 
dit pad, een tunneltje onder de 
Cruquiusweg, wordt later dit jaar 
gerealiseerd. Tot dan moet de 
Cruquiusweg via de stoplichten 
aan de overzijde van de Ring-
vaart worden overgestoken. 

Opening
Omdat de gemeente trots is op 
het resultaat zal wethouder Pie-
ter van de Stadt op vrijdag 25 ju-
ni 2010 het park om 15.00 uur 
officieel openen. Iedereen is van 
harte welkom in dit nieuwe park. 
Het park is bereikbaar vanaf de 
Cruquiusweg, ingang naast de 
gemeentewerf (nr 49) en via Ha-
geveld.

Chill-out en synthesizer op 
Branding radio
Heemstede - Vrijdagavond 25 
Juni wordt een nieuwe afleve-
ring van Chillicious Ambient op 
Branding RTV uitgezonden. De 
meest onregelmatige uitzending 
op de lokale radio van Heem-
stede. Vanaf vrijdagavond 18.00 
uur tot zaterdagmiddag 14.00 
uur hoor je nonstop de lekker-
ste ambient, de meeste relax-
te chill-out en vette synthesizer 
tunes. 20 uur lang relaxed ge-
nieten en wegdromen op mooie 
soundscapes en meeslepende 
melodieën.
 
Over ambient, chill out en
synthesizers
Ambient is een aparte muziek-
stijl met diverse stromingen. De 
muziek is geëvolueerd vanuit de 
synthesizerpopmuziek van ar-
tiesten als Brian Eno en Kraft-
werk, en later ook vanuit de 

dance-wereld. Het is een rusti-
ge, lang uitgesponnen muziek-
stijl met voornamelijk elektroni-
sche instrumenten, waarbij men 
meer bezig is met het creëren 
van soundscapes dan met liedjes 
en composities. Chill-out daar-
entegen heeft meer melodieën 
en beats in zich, maar kenmerkt 
zich wel door het rustige tempo. 
Synthesizermuziek behoeft geen 
introductie. Namen als Jean Mi-
chelle Jarre, Vangellis en Kraft-
werk spreken voor zich. Zij wa-
ren baanbrekende pioniers in de 
elektronische muziek. De be-
kendste Nederlandse synthesi-
zervirtuoos was Johan Timman.
 
Branding rtv is te beluisteren 
op 106.2 FM in de vrije ether, 
op 89.0 FM op de kabel en op 
internet via de livestream op  
www.brandingrtv.nl

Sport, crea, vossenjacht, goochelaar…
Sonrise activiteiten veldje Meerweg Heemstede
Heemstede - Ook dit jaar, van 
maandag 12 t/m donderdag 15 
juli, wordt er door heel veel vrij-
willigers een Sonrise-week ge-
organiseerd in de Indische Buurt 
in Heemstede. Een enthousi-
ast sportersteam staat klaar om 
sportclinics te verzorgen en sa-
men met de jeugd wedstrijd-

jes te spelen. Er komt een pan-
nakooi, een waterglijbaan en 
er wordt natuurlijk veel gevoet-
bald. Voor wie niet zo van spor-
ten houdt zijn er allerlei creatie-
ve activiteiten, er komt een goo-
chelaar en er wordt een vossen-
jacht gehouden in de wijk. Het 
thema dit jaar is ‘ondersteboven’. 

Dit sportevenement wordt al 
voor de achtste keer in de regio 
Haarlem georganiseerd, in sa-
menwerking met Athletes in Ac-
tion Nederland. De activiteiten 
in Heemstede worden georgani-
seerd vanuit de Petrakerk, Lim-
burglaan 3 in Heemstede.
Naast het sporten staat Sonri-

se bekend om de gezelligheid, 
ontmoetingen, goede gesprek-
ken en natuurlijk de afsluiten-
de buurtbarbecue op de donder-
dagavond. Iedereen die wil, mag 
meedoen.
Het middagprogramma is be-
doeld voor kinderen vanaf 6 jaar 
(tot ca. 11 jaar), van 14.00 tot 

16.30 uur. Het avondprogramma 
is bedoeld voor de oudere kinde-
ren vanaf 11 jaar. Het program-
ma is dan van 19.00 tot 21.00 uur. 
Donderdagavond, vanaf 18.30 
uur is iedereen uitgenodigd voor 
de buurtbarbecue.
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.sonrisehaarlem.nl
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Aanstaande zaterdag Klassieke taxatie 
bij Profile Tyrecenter Merks
Heemstede - Bent u de trotse 
bezitter van een prachtige old-
timer, klassieker of youngtimer? 
Kom dan eens naar de Vre-
destein Klassieke Taxatiedagen 
bij Profile Tyrecenter Merks in 
Heemstede op zaterdag 26 juni 

voor een officiële taxatie en ont-
moet andere liefhebbers!

Laat uw auto professioneel
taxeren
Dit jaar vinden voor het 8ste sei-
zoen in successie de Vredestein 

Klassieke Taxatiedagen plaats. 
Tijdens deze dagen worden old-
timers, klassiekers en youngti-
mers door erkende taxateurs op 
hun juiste waarde geschat. 
Dit gebeurt conform de officië-
le “Eurotax glass/ Interclassic 5 

punten- methode”. Deze metho-
de is gebaseerd op waarneem-
bare factoren die zijn onderver-
deeld in de volgende hoofdgroe-
pen: exterieur, interieur, onderzij-
de, chroomwerk, diversen.
Binnen een week na taxatie ont-
vangt u de volledig ingevul-
de taxatieformulieren thuis. De-
ze taxatie geldt als een waarde-
bepaling, niet als garantie voor 
eventuele verkoop. Wat betreft 
de technische staat van de auto 
is een geldig kenteken in combi-
natie met de APK bepalend.

Verzekering
Een officiële taxatie van uw voer-
tuig is verplicht voor het verkrij-
gen van een casco dekking bij 
uw verzekeringsmaatschappij. 
Daarnaast moet een verzekerde 
auto van een bepaalde leeftijd, 
iedere twee à drie jaar opnieuw 
worden getaxeerd, om in aan-
merking te blijven komen voor 
dekking. Om met een zeker ge-
voel in uw klassieker te kunnen 
rijden, is het verstandig om eens 
een Vredestein taxatiedag te be-
zoeken. 
De taxatiekosten bedragen tij-
dens zo’n dag slechts 70,- eu-
ro, een duidelijk voordeel ten op-
zichte van het inhuren van een 
taxateur, waarvoor u normaal 

gesproken aanmerkelijk meer 
betaalt.

Bandenadvies en extra
korting
De aanwezige specialisten taxe-
ren niet alleen uw auto, maar 
brengen ook advies uit op het 
gebied van banden. Het kan zijn 
dat uw banden aan vervanging 
toe zijn. In dat geval kunt u ge-
bruik maken van een zeer aan-
trekkelijk aanbod van Vredestein. 
Als u er voor kiest om Vredestein 
Classic banden aan te schaffen 
(Sprint Classic of Sprint +) dan 
betaalt u slechts de helft van de 
algehele taxatiekosten!

Ontmoet andere liefhebbers
Naast deze voordelen zijn de 
taxatiedagen natuurlijk ook een 
uitgelezen moment om andere 
klassieker-bezitters te ontmoe-
ten en ervaringen uit te wisse-
len. Als u uw klassieker wilt laten 
taxeren, neemt u dan contact op 
met Profile Tyrecenter Merks zo-
dat er een afspraak kan worden 
gemaakt. U bent natuurlijk ook 
van harte welkom als u nieuws-
gierig bent naar hoe zo’n dag er 
precies uit ziet.
Profile Tyrecenter Merks vindt 
u aan de Nijverheidsweg 24, 
Heemstede. Tel. 023 – 5282454.

Heemstede, Nijverheidsweg 24   T 023 528 24 54   www.profiletyrecenter.nl

MERKS

*Alleen geldig op 26 juni 2010. Kijk voor meer informatie ook eens op www.profiletyrecenter.nl.

MERKS - TAXATIEDAG

BEZOEK ONS 26 JUNI TIJDENS 
DE VREDESTEIN TAXATIEDAG! 

UW KLASSIEKER TAXEREN, BANDEN-
ADVIES, EXTRA KORTING EN 
ONTMOET ANDERE LIEFHEBBERS!

BIJ AANKOOP 

VREDESTEIN

KLASSIEKE BANDEN 

50% KORTING* 

OP UW TAXATIE-

KOSTEN!

Liefhebbers van klassieke auto’s zijn mensen met passie! Wie zelf in een klassieker rijdt, stelt steeds hogere eisen aan de uit-
rusting. Ieder detail moet kloppen: de auto moet precies zo ogen, als op het moment dat hij jaren terug de fabriek verliet. De lak, 
het chroom, de motor, de velgen en het interieur moeten in topconditie zijn. De banden moeten de auto in alle opzichten dragen.

Compleet classic assortiment 
Profile Tyrecenter biedt een compleet assortiment speciale bandenmaten voor uw klassieke auto. Met de Sprint Classic of 
Sprint+ van Vredestein maakt u de klassieke uitstraling van uw klassieker compleet. Sterker nog: de band geeft de auto sportieve 
meerwaarde. Profilering en contour zijn gehandhaafd in hun oorspronkelijke vorm. Onder dit klassieke uiterlijk gaan de meest 
geavanceerde en moderne technieken schuil.

Profile Tyrecenter Merks is de hyperspecialist in banden en velgen, ook in klassieke banden. Onze specialisten werken met passie 
en zorgvuldigheid aan uw klassieke auto.
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Beeldgedichten Vera Bruggeman 
in het Raadhuis van Heemstede
Heemstede - Het grote  ro-
de schilderij van Vera Brugge-
man roept de ene dag agres-
sie op. Kijk je een andere dag, 
dan zijn gevoelens van warm-
te of hartstocht die de boven-
toon voeren. Bij een ander schil-
derij zijn het de blauwtonen die 
overheersen, waar ieder zijn ei-
gen gedachten en gevoelens bij 
kan hebben.  De afbeeldingen 
die je in die werken ziet, kunnen 
wisselen als wolken in de lucht, 
die hun spel spelen op de wind. 
Ooit wel een gekeken naar de 
wisselende patronen in de gor-
dijnen van de slaapkamer? Bij 
een helder maanlicht, een zwoe-
le zomeravond of een late grijze 
ochtend in november? Wat Vera 
maakt zijn belevingsdoeken. 
Grote schilderijen die steeds een 
ander beeld vertonen als je de 
moeite neemt ze te bestuderen. 
De kleurrijke doeken inspireren. 
Je kan erover praten. Wat zie je 
erin, wat boeit je en wat doet het 
je. Zou je het een naam kunnen 

geven? Een schilderij van Vera 
Bruggeman heeft nooit een titel, 
want het zou elke dag een ande-
re zijn. Het verhaal is ieder dag 
anders. Iedere dag een ande-
re uitdaging, beleving, verhaal, 
gedicht. Daarom noemt Vera 
haar schilderijen liever beeld-
gedichten. Een product van tas-
ten, proberen, proeven, durven, 
maar vooral werken. Kunst ma-
ken betekent  ook veel werken 
en doorzetten. Met soms verras-
sende resultaten. Kom dat zien 
in de maanden juli en augustus 
als Vera Bruggeman exposeert 
in de Burgerzaal van het Raad-
huis in Heemstede. Kom dat zien 
(en kopen?) 

Kinderen 
Vera Bruggeman is bekend van 
de kinderpartijtjes die zij geeft 
voor kinderen vanaf vijf jaar. 
Schilderen met acrylverf op pa-
pier met muziek of met een ge-
dichtje als thema! Vrijheid en 
spannende kleuren toveren 

op papier, gegarandeerd suc-
ces! Als klapstuk met z’n allen 
aan een doek werken. Een echt 
schilderij maken! Kunst gemaakt 
door kinderen, ieder zijn of haar 
eigen werkjes, en eventueel een 
gezamenlijk werk voor ‘boven de 
bank’, leuk als aandenken of ca-
deau! Afhankelijk van leeftijd en 
wensen zijn ze ongeveer 2 à 3 
uur bezig!

Vera heeft haar atelier in de Mo-
len van Höcker die in septem-
ber officieel geopend gaat wor-
den. Iedere laatste vrijdag van 
de maand is er al open huis in 
de Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ateliers 
bezoeken van Vera Bruggeman, 
Lucia Bezemer, Gonnie Nier-
man, Gerard van Velzen, Lisan-
ne Marlijn Mariska Pisam, Mie-
ke de Groot en de ambachtelijke 
bedrijven als de lijstenmaker Ton 
van Wijk en Xietje die promotie-
materiaal maakt.  
Ton van den Brink

Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
met soliste Karin Leutscher
Heemstede - Het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest geeft op 
zondag 27 juni (aanvang 15.00 
uur) een concert onder leiding 
van dirigent Dick Verhoef in 
de Bavokerk, Herenweg 88 te 
Heemstede.

Uitgevoerd worden de Mars in 
d-klein van Anton Bruckner, 
het Fluitconcert van Carl Niel-
sen en de Vierde Symfonie van  
Franz Schubert. Soliste in het 
Fluitconcert is Karin Leutscher. 
Karin is fluitiste in Holland Sym-
fonia, maar heeft jaren deel uit-
gemaakt van het toenmalig 
Heemsteeds Kamerorkest.

Ook trad zij in 2000 reeds als so-

liste met het HKO op in het Fluit-
concert van Mozart tijdens een 
toernee door Japan.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
kerk. Voor meer informatie zie 
www.hpho.nl

De wereld van Libellen
Heemstede - De Heemste-
der ging op bezoek bij Frans 
en Marja Koning. Dit echtpaar 
uit Heemstede is een van de 
drijvende krachten achter de 
KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-
Kennemerland. De aanleiding 
voor het bezoek is dat de werk-
groep zondag 27 juni weer een 
uitgebreide rondleiding verzorgt 
in de duinen bij Overveen.

Voor en achteruit vliegen
Nog voor de aardbol werd be-
volkt door Dinosaurussen en an-
dere al lang uitgestorven dieren 
kwamen er al Libellen voor. Een 
Libel is een insect maar wel een 
heel bijzondere. Ze leven maar 
kort, enkele weken en moeten 
in die periode voor nageslacht 
zorgen.Vanuit een eitje komt een 
larfje en uit de larf komt weer 
een Libel met prachtige kleuren 
en met vier grote vleugels. Een 
Libel kan met deze vleugels zo-
wel voor als achteruit vliegen en 
vrijwel stilstaan in de lucht. Frans 
en Marja weten erg veel van de-
ze fascinerende diertjes en het 
is dan ook inspirerend hen en-
thousiast over hun hobby te ho-
ren vertellen. Zij zijn wekelijks te 
vinden op juist die plekken waar 
je Libellen kunt spotten. Libel-
len leggen hun eitjes in het wa-
ter dus ligt het voor de hand dat 
zij rond plassen en stilstaand 
water gaan zoeken. Men onder-
scheidt twee groepen: de Water-
juffers en de echte Libellen. Bei-
de zijn sterk aan elkaar verwant 
alleen de vleugels zijn bij de Wa-
terjuffer alle vier even lang en bij 
de echte Libel is de lengte ver-
schillend. 

Indicatie voor de 
waterkwaliteit
De Libellen eten kleine insecten 
en vinden dit voedsel niet alleen 
rond het water, maar ook veel 
verder weg. Zo kan men ze, al 
jagend, ook in tuinen aantreffen. 
In de wereld zijn 6000 soorten 
bekend maar in Europa leven er 
slechts 140. De helft, ongeveer 
71, daarvan komt in Nederland 
voor. In onze duinen wordt door 
de werkgroep tussen de maan-
den mei en oktober gezocht 
naar Libellen en worden ze ook 
geteld. Iedere soort heeft een ei-

gen kleur en tekening waardoor 
ze te herkennen zijn. De aantal-
len fluctueren van jaar tot jaar 
en heel soms wordt er een nieu-
we soort ontdekt.
De Libellen geven een indica-
tie over de kwaliteit van het wa-
ter. Naarmate het water scho-
ner is vindt men meer Libellen. 
Reden voor de verschillende in-
stanties die zich bezighouden 
met het milieu, maar ook de Pro-
vincie en de waterleidingbedrij-
ven om uit te kijken naar de in-
formatie die de werkgroep aan-
levert. Laat het waterleidingbe-
drijf het water stijgen in de poel-
tjes en meertjes dan heeft dat 
direct effect op de aanwezigheid 
van Libellen. 

Fascinerende wereld
Als je de tijd en rust kunt op-
brengen deze diertjes in de vrije 
natuur te bekijken stuit je op 
een fascinerend schouwspel van 
kleuren, het ingewikkelde lief-
desspel, het uit de larve komen 
en het laten drogen van de vleu-
gels in de warme zon. Frans en 
Marja hebben bepaalde stukken 
in het duingebied die zij zeer re-
gelmatig bezoeken. Iedere twee 
weken tellen zij de Libellen en 
leggen dit vast, ook op foto’s.
Honderden foto’s laten zien hoe 
mooi deze diertjes zijn. Gevaar-
lijk zijn ze niet: ze prikken of bij-
ten niet en zijn ongevaarlijk voor 
de mens, ze zijn alleen heel erg 
mooi.

Excursie
Wilt u eens mee op een zoek-
tocht naar Libellen? Dat kan ge-
heel gratis op zondag 27 juni om 
11.00 uur. Het verzamelpunt is 
bij de ingang van het voormalige 
CIOS complex aan de Duinlust-
weg in  Overveen. Een tweede 
mogelijkheid is op zondag 11 juli 
om 12.00 uur in de Waterleiding-
duinen. Vertrek vanaf de Oase. 
De toegang tot het terrein is 1 
euro per persoon. Bij langduri-
ge regen gaat de excursie niet 
door. Wilt u eerst meer infor-
matie?  Frans en Marja Koning 
zijn altijd bereid te vertellen over 
hun bijzondere passie e-mail  
marja-franskonin@kpnmail.nl of 
023-5289009. 
Eric van Westerloo

Dit is ‘de grote keizer (Foto: Marja Koning).  
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Mr Bean.

Bezielde schilderijen van Rita Bakhuijsen 
in Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Vanaf 15 juli tot 
31 augustus exposeert Rita Bak-
huijsen haar schilderijen in Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. De expo-
sitie ‘Bezield schilderen’ is gratis 
te bezichtigen tijdens openings-
tijden van de bibliotheek. 
Schilderen is voor Rita Bakhuij-
sen in de beweging van het le-
ven meedeinen, waarnemen, 
loslaten, actief en passief zijn. 
Het streven van de kunstena-

res is om iets moois in vorm en 
kleur te maken, maar tegelijker-
tijd mensen te prikkelen en te 
confronteren. Zij is duidelijk op 
zoek naar de absolute schoon-
heid. Zij weet dat dit altijd een 
streven zal blijven, maar vindt 
dit dan ook het meest boeiende.
Opvallend aan haar werk is het 
intense kleurgebruik (olieverf) 
en het contrast tussen licht en 
donker. Vanwege deze accenten 
kan het zijn dat haar werk op af-

stand zeer realistisch is, maar 
van dichtbij bekeken soms bij-
na abstract.
In haar schilderijen probeert zij 
veelal leefsferen te scheppen. 
Het zijn dikwijls fragmenten uit 
een grotere wereld. De figuren 
kunnen ongestoord verder leven 
zoals ze bezig waren nog voor 
dat ze op paneel of doek ston-
den. Vaak wordt de toeschou-
wer op onthutsend levensechte 
wijze aangekeken. Wat de figu-
ren bezielt of hoe ze zich voelen, 
is evenzeer moeilijk te vatten. Ze 
exposeerde eerder in Utrecht en 
Den Haag maar ook waren haar 
schilderijen te zien in Italië en 
Bulgarije.

Meer info: www.sbhaarlem.nl of 
op http://ritazza.exto.nl. Telefoon 
Bibliotheek Heemstede: 023-
5115300.

Aftrap huisconcerten  van 
Vrienden van Holland Symfonia
Heemstede - Musici van Hol-
land Symfonia bieden aan de 
Vrienden van het orkest de mo-
gelijkheid om thuis een con-
cert te komen geven. Afgelopen 
weekend was de aftrap hier-
voor bij Marianne Bruinstroop, 
vriend en bestuurslid van “Hol-
land Symfonia Vrienden”.
Bij haar thuis was een optreden 
van het “Rembrandt Consort”. 
Dit ensemble bestaat uit drie 
cellisten van Holland Symfonia, 
Xandra Rotteveel, Graham Sum-
mersgill en Judith Jamin alsme-
de contrabassist Peter Leerdam.
Het programma was bijzonder 
gevarieerd en attractief: in een 
klein uur kwam 300 jaar klassie-
ke muziek voorbij, zowel bekend 
als onbekend repertoire van Vi-
valdi en Bach tot Part, Sjostako-
visj en Dvorak.
Ruim 30 genodigden hebben 
in de woonkamer van Marian-
ne genoten van het door de pro-
fessionals van Holland Symfonia 
uitgevoerde huisconcert.
In september a.s. begint het nieu-
we concertseizoen 2010/2011. 
Daarom is het nu het moment 

om lid te worden van de vrien-
denvereniging van Holland Sym-
fonia. Met het lidmaatschap 
wordt niet alleen het orkest on-
dersteund, maar er zijn ook tal-
rijke voordelen aan verbonden: 
vrienden krijgende de beste luis-
terplaatsen in de grote zaal van 
de Philharmonie, er kan wor-
den ingeschreven op een gere-
duceerd vriendenabonnement 
voor de symfonische concerten 
van Holland Symfonia, voor ka-
mermuziekconcerten wordt een 
vriendenkorting gegeven, HS 
Magazine wordt gratis thuis be-
zorgd en .. vrienden kunnen te-
gen een bescheiden vergoeding 
een duo, trio of kwartet met mu-
sici van Holland Symfonia thuis 
(of in de tuin) een huisconcert 
laten geven.
Vriend worden van Holland Sym-
fonia kan door te bellen naar  
088-7963600 of te mailen naar 
vrienden@hollandsymfonia.com. 
Nadere informatie over het or-
kest, het nieuwe seizoenspro-
gramma en de vriendenvereni-
ging is ook te vinden op de web-
site: www.hollandsymfonia.com 

Expositie Nelleke de Blaauw-
Ebbing in Overbos
Heemstede - Schilderes Nel-
leke de Blaauw-Ebbing is in 
Heemstede en omgeving geen 
onbekende. Zij exposeert regel-
matig in zorgcentra en op kunst-
markten. 
Aquarel is één van de  favorie-
te technieken van Nelleke, maar 
ook andere materialen zoals 
acryl en pastel.  Haar inspiratie 
doet zij vooral op tijdens haar 
reizen en in vrije tijd. 
Tot 31 juli hangen haar schilde-
rijen in zorgcentrum Het Over-

bos. Het zijn grote schilderijen, 
waarvan de Afrikaanse invloed 
en ook de strandbezoeken af 
spatten. U bent van harte wel-
kom om ze te bezichtigen.
Het adres van Het Overbos is 
Burg. van Lennepweg 35, Heem-
stede. De openingstijden zijn 
van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Op 9 augustus zijn werken van 
Nelleke te zien in Spaarndam. 
In Zandvoort is zij aanwezig bij 
de open atelierroute tijdens het 
eerste weekend van oktober.

Workshop Mandala tekenen WOH
Heemstede - Maak kennis en 
wordt verrast door de eerste be-
ginselen van het mandala teke-
nen. Tekenkwaliteiten zijn niet 
nodig, laat de inspiratie spreken. 
Woensdag 30 juni van 10.00 uur 
tot 12.00 uur geeft Kitty van Pel, 
tekendocent, een ‘Workshop 
Mandala tekenen’ bij Welzijn 
Ouderen Heemstede. 
Via een fotopresentatie geeft zij 

informatie met het thema lijnen 
en vormen. Daarna gaat ieder 
zelf aan de slag. Alle materia-
len en benodigdheden zijn aan-
wezig. 
Kosten: 5,00 euro inclusief ma-
teriaal en een kopje koffie/thee. 
Wel van tevoren inschrijven!
Voor opgave en verdere inlich-
tingen: Welzijn Ouderen Heem-
stede, tel. 023-528 85 10.

St. Michael op locatie
Heemstede - De zoete klanken 
van Western Sweet komen je al 
tegemoet op de speelplaats van 
de basisschool de Ark. Het ins-
taporkest van harmonie St. Mi-
chael speelt zijn eerste num-
mer. Een jeugdorkest met aan-
komende blazers en  gerouti-
neerde musici die een heel an-
der instrument leren  spelen.  
Een klapstoelen concert zomaar 
op een leuke plek in de buurt 
waar iedereen kan aanschuiven 
en zelf zijn stoeltje mag meene-
men. Wat een mooie plek om 
een concert te geven. Met als 
achtergrond  enkele dennen-

bomen en loofbomen die zor-
gen voor een natuurlijke thea-
ter. Compliment voor het vinden 
van deze bijzondere locatie! Vo-
rig jaar begonnen om het 100-
jarig bestaan accent geven, nu 
al kijken enkel buurten uit naar 
hun komst. Zo was vorig jaar het 
optreden op die open plek bij de 
Frans Leharlaan een groot suc-
ces, dat een herhaling krijgt op 
woensdag 23 juni.

Na enkele nummers van het Ins-
taporkest nam de echte Harmo-
nie St. Michael plaats op hun 
klapstoelen en kon de nieuwe 

dirigent John Brouwer de eer-
ste maten geven van Me&mrs. 
Jones. Na een zorgvuldige selec-
tie is John Brouwer sinds zes we-
ken de nieuwe dirigent. Het voelt 
al aan alsof hij al zes maanden 
de maat dirigeert. Vooral als het 
gaat om de leukste zomerdeun-
tjes. Want naast marsen en bij-
voorbeeld een Deutsche Messe, 
speelt Harmonie St. Michael ook 
graag gemakkelijk toegankelij-
ke muziek. Lekker buiten in het 
zonnetje op je klapstoeltje tus-
sen het lover genieten van  the 
best of Charles Aznavour, Liberty 
Bell, Crazy Little thing called love 
en nog veel meer zomerse mu-
ziek. Zo maak je traditie!
Ton van den Brink

Kofferbakmarkt Vogelenzang
Regio - Zaterdag 26 juni 
wordt een kofferbakmarkt 
in Vogelenzang (gemeente 
Bloemendaal) gehouden. 
Op het parkeerterrein van 
tuincentrum Bos aan de Vo-
gelenzangseweg 49 staan 
die dag weer vele tiental-
len uitgeladen kofferbak-
ken met een diversiteit aan 
gebruikte goederen.
Aan deze markt kan ie-
dereen, ongeacht het wel 
of niet in het bezit zijn van 
een kofferbak, deelnemen. 

Een ideale mogelijkheid 
om overbodig huisraad, te 
krappe kleding of uitgele-
zen boeken van de hand te 
doen. De kosten voor een 
staanplaats variëren van 15 
tot 17,50 euro.  
De markt duurt van 10 tot 
16 uur en zowel de toegang 
als het parkeren is gratis.
Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u bellen 
naar: organisatieburo MIK-
KI, 0229-24 47 39. Of kijk 
op internet: www.mikki.nl.  
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Honkbal
Kennemerland Nederlands 
kampioen Little League
Heemstede - Het jeugdige re-
gionale Kennemerlandse honk-
balteam onder leiding van in-
structeurs van de APPM Rabbits 
werd afgelopen zaterdag Neder-
lands kampioen Little League. 
Ron Vader: “Het team zal Neder-
land gaan vertegenwoordigen 
op het Europees kampioenschap 
in Kutno (Polen) van 27 juli tot 4 
augustus. De winnaar in Polen 
zal Europa vertegenwoordigen 
in de World Series Little League 
van 20 tot en met 27 augustus in 
Williamsport (USA).
Het team bestaat uit de vol-
gende spelers: RCH: Ties van 
der Beeke en Thijs Cassee. Kin-
heim: Oger de Vries en Thomas 
Daniel Gooijer. DSS: Barry Beu-
geling; Joost Fabian Geertman; 
Koen Halderman; Tommy van de 
Sanden en Bas Timmer. Hoofd-
dorp Pioniers: Danu Flohr; Mi-
ka Loogman; Daniel Neijndorff; 
Bram Stoovelaar en Ian Wasse-
naar.
Little League honkbal wordt over 

de hele wereld gespeeld. Dit jaar 
organiseerde de KNBSB het na-
tionale Little League kampioen-
schap in Huizen. In Nederland 
zijn er daartoe in 8 regio’s selec-
tiedagen gehouden voor spelers 
in de leeftijd van 11 en 12 jaar. 
De spelers van de winnende 
Kennemerlandse selectie komen 
uit het Future Stars programma 
dat de Baseball Academy Ken-
nemerland namens de KNBSB 
uitvoert in Hoofddorp. 
Dit programma voor de jong-
ste talenten vormt het voorpor-
taal voor toegang tot de honk-
balscholen. Het kampioens-
team bestaat uit spelertjes van 
DSS, Kinheim, Hoofddorp Pio-
niers en RCH, welke verenigin-
gen samenwerken met de Rab-
bits. Hoofdcoach van het Lit-
tle League team is Robin van 
Doornspeek. Hij wordt geassi-
steerd door Academy instruc-
teurs Joran Klarenbeek, Jer-
sey van Doornspeek en Wouter 
Kamstra.”

Softbal
Eindspurt RCH-Pinguins te laat
Heemstede - Eerder dit seizoen 
leed RCH-Pinguïns met een he-
le rij invalsters een kansloze 12-
1 nederlaag tegen DSS-3. Met 
een bijna volledige selectie was 
de Racing deze keer heel wat 
beter opgewassen tegen de ge-
routineerde Haarlemsen. Toch 
werd er opnieuw verloren, maar 
kijkend naar het aantal honksla-
gen, 4-2 in Heemsteeds voor-
deel, wordt duidelijk dat er voor 
RCH-Pinguïns veel meer in heeft 
gezeten dan de uiteindelijke 4-
2 nederlaag. RCH/P opende 
voortvarend. Na honkslagen van 
Eva Verduijn en Sandra Assen-
delft werden, bij 1 uit, het 2e en 
3e honk bezet, maar DSS- pit-
cher Leonore Rustman wist de 
volgende slagvrouwen in toom 
te houden. Daniëlle Kuipers, aan 
wie de Heemsteedse verdedi-
ging was toevertrouwd, moest in 
de gelijkmakende 1e slagbeurt 2 
vrije lopen toestaan en toezien 
hoe een veldfout tot de 1e run 
voor de Haarlemse thuisploeg 
leidde. In de 3e inning moest 

Daniëlle pas voor het eerst een 
honkslag (een wat ongelukkige 
infield hit) toestaan, maar waren 
het 3 misgrepen van het Heem-
steedse binnenveld waardoor 
DSS 3 x kon scoren en op 4-0 
kwam. In de 4e, 5e en 6e inning 
hadden de beide werpsters vol-
ledig controle over de slagvrou-
wen en leek de wedstrijd als een 
nachtkaars uit te gaan. Maar 
in de slotinning sloeg toch nog 
even de vlam in de pan. Daniël-
le Kuipers met een honkslag en 
Bianca de Graaff met een home-
run zorgden voor 2 Heemsteed-
se runs, maar met 2x 3 slag be-
eindigde Leonore Rustman de 
wedstrijd met 4-2 in Haarlems 
voordeel. De werpcijfers van Da-
niëlle Kuipers (2 x 3 slag, 2 x 4 
wijd, 2 honkslagen tegen), nor-
maal gesproken genoeg voor de 
overwinning, moesten het toch 
afleggen tegen die van Leonore 
Rustman (5-1-4), maar 4 Heem-
steedse veldfouten tegen geen 
enkele aan Haarlemse zijde ga-
ven de doorslag.

25e Jeugdclubkampioenschappen HBC
Heemstede - Al 25 jaar nemen 
de Jeugd Club Kampioenschap-
pen een bijzondere plaats in op 
de evenementenlijst bij TV HBC.  
Ook in dit jubileumjaar was de 
inschrijving met 152 kinderen 
weer een daverend succes. Van-
af maandag 7 juni hebben de 
jongens en meisjes dagelijks 
hun wedstrijden kunnen spelen. 
Zowel in de enkel, dubbel en 
zowaar ook in de mix moesten 
er vele partijen gewonnen wor-
den om zo afgelopen zondag in 
de finale te kunnen staan. Vele 
ouders en familie leden hebben 
de afgelopen weken het tennis-
park aan de Ringvaartlaan be-
zocht om de prestaties van de-
ze jonge tennistalenten te kun-
nen volgen.
Ook de jaarlijkse Bingo avond 
voor de jeugd was met een vol-
gepakt clubhuis en een overvol-
le prijzen tafel, onder leiding van 
Leny, wederom succesvol. Alle 
kinderen gingen met een prijs 
naar huis, maar eerst moest het 
bekende en onvermoeibare ten-
nisspel Around The Table ge-
speeld worden. Deze werd dit 

keer gewonnen door Brian van 
der Linde.
Het Mini en Midi tennistoer-
nooi op de beide woensdag-
middagen is een tennisfeest op 
zich. Op deze middagen zijn er 
meer dan 60 kinderen die hun 
wedstrijdjes hebben gespeeld. 
De mini en midi tennisvelden 
zijn dan ook de hele middag 
druk bezet geweest. Na 6 par-
tijtjes  te hebben gespeeld kon-
den we toch de finalisten aan-
wijzen.Met behulp van vele vrij-
willigers en oudere jeugdleden 
heeft de Jeugdcommissie van 
TV HBC zijn handen vol gehad. 
Bij de Mini’s meisjes heeft Isabel 
Verhelst gewonnen en is Sanne 
van de Aar tweede geworden. 
Bij de jongens ging de eerste 
plaats naar Adriaan van Ijzerloo 
en de tweede plaats naar Rijnier 
van Bruggen. Allemaal gefelici-
teerd met jullie behaalde resul-
taat. Bij de Midi’s meisjes was 
de eerste plaats voor Puck Ne-
lissen en tweede werd Merlijn 
van der Linde. De midi’s jongens 
was de eerste plaats voor Quin-
ten van Emmerik  en Jaap van 

Ijzerloo behaalde een eervolle 
tweede plaats.
En dan zondag 20 juni, de fi-
nale dag van deze kampioen-
schappen die gelijk valt met de 
enkelspel finales van de seni-
oren. Een echte HBC familie-
dag waarbij iedereen komt kij-
ken. Het was een lust om naar 
de spannende finales te lijken, 
onder het genot van een hapje 
en een drankje.  Maar ook aan 
deze dag kwam een einde en 
konden de winnaars van de fi-
nales door de Jeugdcommissie 
gehuldigd worden. Voor alle fi-
nalisten waren er mooie bekers 
beschikbaar en ging een iedere 
vermoeid maar voldaan na twee 
weken tennis naar huis.

Deze week zijn de senioren aan 
de beurt om hun Clubkampi-
oenschappen te spelen met de 
finales het komend weekend.  
Kom gerust even langs om de 
HBC sfeer te proeven en te ge-
nieten van leuke tenniswedstrij-
den. U vindt TV HBC aan de 
Ringvaartlaan 2, naast zwembad 
Groenendaal.

Jeugdkampioenen kampioenen met hun finalepartijen:
Jongensenkel
t/m 00   1e Lucas Blom van Assendelft – 2e Tim Beusenberg  6-2 6-1
98/99    1e Sam Aarts  2e- Ivar Krijger 6-4 6-3
96/97    1e Brian van der Linde – 2e Jordy van der Eem 6-3 6-1
93/94/95  1e Martijn Schaaf – 2e  Jim Pel 4-6 6-4 7-6
Meisjesenkel
98/99  1e Lisa Goossen – 2e Lies Welling 6-1 2-6 7-6
96/97  1e Frederique Houtkamp -  2e Annemarie Roozen 6-2 6-2
93/94/95  1e Maartje Nelissen – 2e Barbara Schaaf 3-6 6-3 7-6
Jongensdubbel
t/m 00  1e Tim Beusenberg / Jort Voorham 2e Felix Temmink / Dominic Verhallen 6-2 4-6 7-6
98/99   1e Sam Aarts / Joris Ellenbroek 2e Koen Koopman / Ivar Krijger 4-6 7-5 7-6
96/97   1e Brian van der Linde / Rick Verhelst 2e  Marijn van der Eem / Kevin Pel 6-3 6-1
93/94/95  1e Martijn Schaaf / Bas van Hooijdonk 2e Jim Pel / Bob Hoebée 6-2 6-1
Meisjesdubbel
96/97/98/99  1e Iris Krijger / Annemarie Roozen 2e Marit van Gastel / Lisa Goossens 6-2 6-3
93/94/95  1e Esmée Elsinga / Maartje Nelissen 2e Nina de Baat / Nancy Prins 6-0 6-1
Gemengd dubbel
96/97/98/99  1e Ruth Kruithof / Jan Kruithof 2e Jael D’haene / Mik Brasser w.o. 
93/94/95  1e Barbara Schaaf / Bas van Hooijdonk 2e Martijn Schaaf / Nina de Baat 6-2 7-5



sen kennen in mijn nieuwe om-
geving. Daarnaast bood het mij 
de gelegenheid om me wat meer 
te verdiepen in gesprekstechnie-
ken. Gesprekstechnieken die je 
overal kunt gebruiken, bij solli-
citatie-interviews bijvoorbeeld. 
En natuurlijk staat het goed op 
je CV als je training en ervaring 
hebt opgedaan op dat gebied. Je 
kunt er in je persoonlijke leven 
sowieso best profijt van hebben. 
Ik voelde me meteen op mijn 
gemak bij de introductiecur-
sus. Het is een veilige omgeving 
waar ruimte is om fouten te ma-
ken en om te leren van elkaar. 
Het werk bij de Kindertelefoon 
heeft mij veel opgeleverd, een 
stel gezellige collega’s en de 
mogelijkheid om jezelf te ont-
wikkelen. Als je wilt, kun je gast-
lessen geven op basisscholen 
en mentor worden om ande-
ren te begeleiden. Je kan onder 
andere themabijeenkomsten 
organiseren, want eigen initiatief 
wordt altijd erg op prijs gesteld.“
Vrijwilliger kun je al worden van-
af 19 jaar. Voor bepaalde stu-
dies kan het werk bij de Kinder-
telefoon studiepunten opleveren. 
De basistraining van drie maan-
den wordt gegeven door gecer-
tificeerde trainers. Anja van den 
Tempel: “We zoeken mensen met 
een HBO denkniveau, die met 
een bepaalde nuchterheid in het 
leven staan. Het is niet belangrijk 
dat je al veel weet over de ma-
terie, maar wel dat je open staat 
voor nieuwe inzichten.” 
Meer informatie en aanmelding 
als vrijwilliger: www.wordvrijwil-
ligerbijdekindertelefoon.nl.
Mirjam Goossens
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De Kindertelefoon
“Kinderen kunnen vaak 
meer dan ze denken”
Regio – Pesten, vragen over 
seksualiteit, emotionele proble-
men en geweldssituaties zijn de 
meest voorkomende onderwer-
pen bij de Kindertelefoon. Kin-
deren en jongeren tussen de 
8 en 18 jaar bellen en chatten 

anoniem en kosteloos over alles 
wat hen bezighoudt. Het gaat 
over grote en kleine problemen, 
van leuke tot soms heel nare er-
varingen. Landelijk heeft de Kin-
dertelefoon 700 vrijwilligers die 
bereid zijn naar ze te luisteren 
en ze op weg te helpen. Na de 
zomervakantie start een nieuwe 
basiscursus in de regio Noord-
Holland.

Luchtige en serieuze thema’s 
Sinds de start in 1979 is de Kin-
dertelefoon uitgegroeid tot een 
professionele organisatie, er-
kend door scholen, ouders en 
hulpverleners. Belangrijker nog, 
de kinderen die behoefte heb-
ben aan een luisterend oor,  
hebben de weg naar de Kin-
dertelefoon gevonden. Zij wor-
den te woord gestaan door een 
team vrijwilligers met een geva-
rieerde achtergrond. “Onze me-
dewerkers zijn geen mensen die 
zielige kinderen aan het helpen 
zijn”, zegt werkbegeleider An-
ja van den Tempel. “Soms wil-
len kinderen gewoon iets vertel-
len en is er op dat moment nie-
mand thuis om naar ze te luiste-
ren. Of ze hebben een specifie-
ke vraag over seks. Ook verliefd-
heid is een geliefd onderwerp 
waarmee kinderen kunnen wor-
stelen. Wij zijn uitdrukkelijk geen 
hulpverleners en we zien kinde-
ren als gelijken. Wat wij probe-

ren te doen is hun zelfredzaam-
heid naar boven te halen. Eigen-
lijk ben je als hulpverlener de re-
gisseur van het gesprek. Vaak 
komen kinderen erachter dat ze 
veel meer weten en kunnen dan 
ze dachten en komen ze zelf tot 

een oplossing. “ 
Veel telefoongesprekken vallen 
onder de categorie ‘ongeintele-
foontjes’. “Daar leer je mee om-
gaan, ook door de training die 
je krijgt in gespreksvaardigheid. 
En een dosis humor kan natuur-
lijk geen kwaad.” Soms gaat het 
telefoongesprek of de chat over 
problemen die directe hulp vra-
gen, zoals bij mishandeling en 
verkrachting.  “Als een kind in 
een acuut bedreigende situatie 
zit, stellen we voor om er profes-
sionele hulpverlening bij te be-
trekken. Dat is bijvoorbeeld de 
crisisdienst van Bureau Jeugd-
zorg, waarvan de Kindertelefoon 
sinds 2004 onderdeel is. Wij gaan 
dan in eerste instantie een ge-
sprek aan met z’n drieën, waarna 
na instemming van het kind, de 
medewerker van de crisisdienst 
het overneemt. Wij stappen er 
als Kindertelefoon tussenuit en 
de verantwoordelijkheid ligt dan 
bij de crisisdienst”

Jezelf ontwikkelen
Vrijwilliger Suzanne van der Helm 
is sinds 3 jaar vrijwilliger bij de 
kindertelefoon in Haarlem. “Na 
mijn psychologiestudie in Nij-
megen verhuisde ik naar Haar-
lem. Ik kende al iemand bij de 
kindertelefoon in Leiden en heb 
me vrijwel meteen hier in Haar-
lem bij de opleidingscursus aan-
gemeld. Zo leerde ik snel men-

Vrijwilliger Suzanne van der Helm.

Wat kunnen we ons toch druk maken om van alles en nog wat. 
Het is nog steeds geen zomer, gaan de kinderen wel over en is 
het vakantiehuisje op Samos wel zoals het in de folder staat?
Moet de PVV nu wel of niet mee regeren, hebben wij nu defi-
nitief afscheid genomen van voorganger JPB en zijn ontplofte 
CDA? Komt er nu wel of niet een uitvaartcentrum op het kerk-
hof en verdient de voorzitter van de samenwerkende hulporga-
nisaties niet te veel?  Waarom heeft onze kroonprins altijd even 
niks te doen als er gevoetbald wordt? Waarom vliegen de he-
ren profvoetballers alleen nog maar eersteklas, ook al moeten 
zij daarvoor een paar uur wachten in Parijs? Een hoop stof tot 
een al dan niet gemeende opwinding, maar dit stof daalt ge-
woon weer neer hoor. Het wordt wel weer een eens echt zomer, 
de kinderen doen het jaar gewoon nog een keertje en de PVV 
komt soepel in de regering.  Balkenende gaat tractor rijden op 
de farm van zijn vriend Bush, hij kent per slot van rekening de 
weg. De kroonprins spoedt zich naar een trouwpartij in Scan-
dinavië. Wat blijft zijn de profvoetballers,  die blijven gewoon in 
de eersteklas zitten. Dat deden zij op school ook al dus geen 
hond die het merkt. Ik probeer al deze gedachten uit mijn brein 
te bannen, maar het maakt weinig verschil. Druk maken geeft 
toch een gevoel erbij te horen. Ergens een mening over te kun-
nen ventileren lucht op.
Nu zit er niemand te wachten op de mening van Oscar, maar 
het helpt mij wel bij het verwerken. Okay eentje dan. Ik liep laat-
ste een aardige jongedame tegen het lijf. Een goed stel hersens, 
titels en blijkbaar een aardige vriend op de tweezitsbank. Ze had 
een prima baan bij een commercieel bedrijf, maar omwille van 
de vriend was ze verhuisd en ze vond ook nog een nieuwe baan 
op het provinciehuis.
Zoals ze gewend was, ging zij ook hier keihard aan de slag. 
De stapel papieren die ’s morgens op haar bureau werden ge-
kwakt, door de parttime interne postman, waren ’s avonds ver-
werkt.
Dit duurde niet lang. De baas kwam vriendelijk doch dringend 
vragen het werktempo wat te temperen, want het viel te veel op 
dat collega ’s avonds steeds een stapeltje overhielden. Om een 
vast aanstelling te krijgen moest ze dus een beetje dimmen.
Nu komt er op 1 juli een nieuwe commissaris van de Koningin 
in Haarlem. Johand Remkes ex-minister en lid van de Tweede 
Kamer, ex-gemeenteraadslid en ex-Statenlid in Groningen en dat 
allemaal uit naam van de VVD. Ik ben nu zo benieuwd of onze 
Johan de bezemkast kan vinden en de bezem ook nog kan hante-
ren, iets wat onze Harry Borghouts vast en zeker niet op zijn lijst-
je had staan. Remkes leest alles, dus dit waarschijnlijk ook. Ik ga 
over een jaar of wat nog eens aan die aardige jongedame vragen 
of ze de vriend nog heeft en of ze de bezem al heeft zien langs- 
komen. Ik vrees het ergste.
Oscar Oosterkroon.

Nieuwe bezem in het 
Provinciehuis 

Nieuwe spaarcampagne
Gratis pakket huismerk producten bij PLUS
Heemstede – PLUS weet deze 
zomer precies wat de consument 
nodig heeft. Vanaf maandag 21 
juni tot en met zaterdag 28 au-
gustus kunnen klanten bij PLUS 
terecht voor een nieuwe spaar-
campagne: het PLUS Huismerk-
pakket. Een gratis pakket met 
PLUS huismerkproducten ter 
waarde van 25 euro. Het PLUS 
Huismerkpakket zit vol toegan-
kelijke, bruikbare en kwalitatief 
goede producten waar iedereen 
volop van kan genieten. 
Steeds meer consumenten kie-
zen voor het huismerk. Ze mer-
ken dat het allemaal kwalitatief 
goede producten zijn én dat het 
een goede koop is, zeker als je 
kijkt naar de prijs-kwaliteitver-
houding. Met de Huismerkpak-
ketactie wil PLUS haar klanten 

belonen en ze laten ervaren dat 
het assortiment van het PLUS 
huismerk bestaat uit zeer kwali-
tatieve en prachtige producten.

Start PLUS Huis-
merkpakketactie
De PLUS Huismerkpakketactie 
start op maandag 21 juni. Van-
af deze dag ontvangen klanten 
bij besteding van elke tien eu-
ro tien weken lang één PLUS 
Huismerkzegel. Tegen inwisse-
ling van een volle spaarkaart van 
vijftig zegels ontvangt de klant 
het gratis PLUS Huismerkpak-
ket. Klanten kunnen tijdens de 
actieperiode meerdere spaar-
kaarten bij PLUS inleveren.

Dubbele spaarzegels
Om het PLUS Huismerkpakket 

nog sneller in huis te krijgen, 
ontvangen klanten vanaf maan-
dag 28 juni tot en met zaterdag 
3 juli bij besteding van elke tien 
euro dubbele spaarzegels. Klan-
ten kunnen de volle spaarkaar-
ten tot en met zaterdag 28 au-
gustus inleveren bij de PLUS su-
permarkten.
De Huismerkpakketactie loopt 
van maandag 21 juni tot en 
met zaterdag 28 augustus 2010. 
In het pakket zijn verschillen-
de PLUS producten opgeno-
men zoals: PLUS Multivitami-
ne drink gele vruchten light, 
PLUS Koffiepads regular roast, 
PLUS Pannenkoekenmix, PLUS 
Maaltijdpakket Indiase kip tan-
doori, PLUS Wasmiddel vloei-
baar zwart en PLUS Keukenpa-
pier ultra.



de Heemsteder - 23 juni 2010 pagina 21

Haarlemse Muggen in training
Regio - De trainingen voor de 
53ste Haarlemse Muggenron-
de, die plaats vindt van zaterdag 
14 t/m zaterdag 21 augustus, 
zijn gestart. De reeds ingeschre-
ven deelnemers hebben de eer-
ste twee trainingsavonden ach-
ter de rug. Dolenthousiast staan 
de begeleiders klaar op het cir-
cuit van de Haarlemse wielerver-
eniging Excelsior gelegen op de 
H.N. Werkmanweg in de Waar-
derpolder, om de deelnemers te 
trainen op behendigheid. Zij zijn 
daar op dinsdagavonden van 19 
uur tot 20 uur te vinden. Deze 
trainingen worden elk jaar ge-
organiseerd door de organisatie 
van de Haarlemse Muggenron-
de om de deelnemers een kans 
te geven zich goed voor te berei-
den op het komende spektakel. 
Voor de deelnemers zijn de trai-

ningen van groot belang om hun 
behendigheid, snelheid en con-
centratie te trainen wat weer be-
langrijk is om een goed klasse-
ment te rijden. Ook dit jaar wordt 
er op de training weer gestreden 
om de prachtige trainings-wis-
selbokaal die tijdens de Mug-
genronde uitgereikt zal worden.
Mocht je nog twijfelen of je 
mee zou willen doen kom dan 
langs op dinsdagavond bij  de 
training(en). Voor de komende 
Muggenronde zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  
Ben je 10 jaar en bij de start 
niet ouder dan 14 jaar (meis-
jes15 jaar) en zou je mee willen 
doen (deelname gratis) schrijf 
je dan snel in bij: C. Heijmel, 
Prinses Beatrixplein 71-2, 2033 
WE Haarlem, tel. 023 5358248, 
e-mail: c.heijmel@hetnet.nl

Foto: Noord-Hollands Archief

Museum zoekt oud-leerlingen
Regio - Herinnert u zich de 
Haarlemse Huishoudschool of 
de LTS Sint Petrus?
Het Historisch Museum Haar-
lem is op zoek naar leerlingen 
van verdwenen vakscholen.
Duizenden Haarlemse voet-
stappen liggen op de Garen-
kokerskade, het Rozenprieel 
en de Verspronckweg want 
daar stonden de vakscholen 
die nu verdwenen zijn. Het 
Historisch Museum Haarlem is 
bezig met een bijzondere ten-
toonstelling over die door ve-
len vergeten ambachtsscholen 
in Haarlem. Was u een van de 
leerlingen van de Katholieke 
Huishoudschool Mons Aurea, 
de Haarlemsche Huishoud- 
en Industrieschool, de Am-
bachtsschool, de LTS Sint Pe-

trus of de Protestant Christe-
lijke Nijverheidsschool? Heeft 
u een bijzondere herinnering 
aan die ene schoolmeester, 
een bijzondere kookles of het 
geweldige feestprogramma? 
En wilt u die herinnering met 
ons delen? Of bent u in het 
bezit van foto’s, voorwerpen 
of ander beeldmateriaal? Dan 
hebben wij u nodig voor een 
bijzondere tentoonstelling in 
het Historisch Museum Haar-
lem die in november geopend 
zal worden. Reacties zijn van 
harte welkom op info@histo-
rischmuseumhaarlem.nl of per 
post naar Groot Heiligland 47, 
2011 EP Haarlem. Bellen mag 
natuurlijk ook tijdens de ope-
ningsuren van het museum 
naar 023 542 24 27. 

Overwin uw (zomer-)somberheid
Regio - Wordt het maar geen 
zomer? Voelt u zich somber, lijkt 
alles kleurloos en beleeft u geen 
plezier meer aan de dingen? Bij 
Prezens, onderdeel van GGZ in-
Geest, kunt u ook in de zomer-
maanden terecht voor diverse 
preventieve (zelfhulp)cursussen. 
U leert vaardigheden die helpen 
om uw stemming te verbeteren 

en weer kleur aan uw leven te 
geven. Een verwijzing van de 
huisarts is niet nodig. Een cur-
sus kost 30 euro, inclusief cur-
susmateriaal. Vul de vragen-
lijst in op www.snelweerwel.nl  
en meld u aan voor een vrijblij-
vend adviesgesprek. Bellen kan 
ook: Prezens, afdeling preventie, 
telefoon (023) 518 7640.

SP-jongeren:
Nachttrein van de baan? 
Geen sprake van!
Regio – Op donderdag 10 ju-
ni hebben SP-jongeren, vereni-
ging in ‘ROOD’, tijdens de com-
missievergadering van Wegen, 
verkeer en vervoer in Noord-
Holland opnieuw oproepen 
om in te zetten op een nacht-
trein voor Haarlem, Alkmaar en 
Zaandam. De Gedeputeerde 
Staten van de provincie heb-
ben zich tegen het voorstel ge-
keerd, maar volgens ROOD 
kan de nachttrein er gewoon 
komen, zolang er tenminste 
politieke wil is. Die wil lijkt er 
bij de meerderheid van de par-
tijen in de Provinciale Staten 
toch te zijn.
De Gedeputeerde Staten heb-
ben zich tegen het plan ge-
keerd omdat het onbetaal-
baar zou zijn, zeker in deze 

tijd waarin de provincie moet 
bezuinigen. Coördinator van 
de actie Bart Jonkers: “Poli-
tiek draait om het maken van 
keuzes. Waarom heeft de pro-
vincie wel miljoenen over voor 
communicatie, ofwel reclame 
voor zichzelf, en niet voor een 
nachttrein waarvan het draag-
vlak bij de mensen en onder-
nemers in Noord-Holland heel 
groot is?”
ROOD wil een nachttrein in 
Noord-Holland omdat het op 
dit moment veel te moeilijk of 
zelfs onmogelijk is om ‘s nachts 
bijvoorbeeld vanuit Amsterdam 
in Haarlem of Alkmaar te ko-
men. Dit is niet alleen prettig 
voor de gebruikers, maar geeft 
ook een belangrijke bijdrage 
aan de lokale economie.

POLITIEKE HOEK 

Borstprothese 
Informatie 
Centrum

Regio - In het Kennemer Gast-
huis kunt u onafhankelijke in-
formatie krijgen over prothesen, 
deelprothesen, lingerie, badpak-
ken en de verkoopadressen hier-
van.
De medewerkers van de Borst-
kanker Vereniging Nederland 
die de informatie geven zijn zelf 
ervaringsdeskundigen. Zij weten 
waar een vrouw voor kan komen 
te staan en zij kunnen u veel 
praktische tips geven.
Het BIC, Borstprothese Informa-
tie Centrum, houdt haar spreek-
uur in het Kennemer Gasthuis 
locatie zuid op de poli chirurgie.
Adres: Boerhaavelaan 22 te 
Haarlem.
Zij werken volgens afspraak, zo-
dat u ruim in de gelegenheid 
wordt gesteld om materialen te 
bekijken, te overleggen en vra-
gen te stellen
Deze spreekuren vinden voor-
lopig 1 x per maand plaats op 
donderdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur.
Via de patiëntenservice kunt u 
een afspraak maken of zonodig 
afzeggen.
Patiëntenservice is bereikbaar 
van: maandag t/m donderdag 
van 9:00 uur tot 16:00 uur en vrij-
dag van 9:00 uur tot 12:30 uur 
op telefoonnummers: (023) 545 
3138 of (023) 545 4138. Data: 
8-07, 12-08 en 9-09.

Balkons gezocht voor MS-spandoeken
Regio - Het Nationaal MS Fonds 
zoekt mensen met een balkon 
die hieraan, tijdens de collec-
teweek in november, een span-
doek willen ophangen. Het Na-
tionaal MS Fonds is een organi-
satie voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). MS is een slui-
pende ziekte en heeft een on-
omkeerbaar ziekteverloop. Een 
medicijn om MS te genezen is 
er helaas nog niet. Leven met 
MS is zwaar en ingrijpend, geen 
enkele dag is hetzelfde. Mensen 
met MS leven dagelijks met de-
ze onzekerheid!
Helpt u mee op MS op de kaart 
te zetten? Het spandoek is 3 me-
ter breed en 80 centimeter hoog. 
Uiteraard bent u als collectant 
ook meer dan welkom! Neem 
contact op met het Pamela Zaat 

van het Nationaal MS Fonds, 
010-591 98 39 of via www.nati-

onaalmsfonds.nl of doe een do-
natie op giro 5057.

Welkomstreceptie J.W. Remkes
Regio - Donderdag 1 juli wordt 
de heer J.W. Remkes geïnstal-
leerd als commissaris van de Ko-
ningin van de provincie Noord-
Holland.
Provinciale Staten nodigen al-
le inwoners van de provincie uit 
om kennis te maken met de heer 
Remkes tijdens de receptie die 
na afloop van de installatiezit-
ting plaatsvindt.
De receptie op 1 juli begint om 

16.30 uur en duurt tot 18.30 uur 
en wordt gehouden in de bin-
nentuin van het provinciehuis, 
Dreef 3 te Haarlem.
Belangstellenden kunnen zich 
via de website van de provin-
cie Noord-Holland (www.noord-
holland.nl) aanmelden. Na 
aanmelding ontvangt u een 
toegangskaart die u toegang 
geeft tot de receptie op 1 ju-
li a.s.

Man verdronken
Regio – Zaterdagavond jl is een 
78-jarige man uit Beinsdorp om 
het leven gekomen. Hij verdronk 
in de Ringvaart bij de Hillegom-
merdijk. De man werd sinds za-
terdagmiddag vermist. De politie 
trof zijn lichaam aan in de avond. 
Bij de zoekactie is ook een po-
litiehelikopter ingezet. Gevreesd 
wordt dat een ongeval heeft 
plaatsgehad; dat onderzoekt de 
politie nog nader.

Dienst met zang in ziekenhuis
Regio - Zondag 27 juni om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. De kerk-

zaal bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant (volg 
route 55). 
Voorganger is pastor mw. A. 
Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door het Interkerke-
lijk Koor Aalsmeer. (avondmaal-
viering)
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Telefonie in Heemstede 
en Bennebroek rond 1900

Van telegram naar telefoon
Vanaf 1850 werd voor de com-
municatie over grote afstanden 
vooral gebruik gemaakt van te-
legrammen. In Europa lag rond 
1880 een netwerk aan telegraaf-
lijnen ter lengte van een half mil-
joen kilometer. Er werden in die 
tijd honderd miljoen telegram-
men per jaar verzonden. In Ame-
rika was dit een veelvoud en al-
leen al over het 140.000 kilo-
meter lijnennet van de Western 
Union Telegraph werden 29 mil-
joen berichten verzonden.
Rond 1800 werd ontdekt dat 
elektrische stroom een magne-
tisch effect gaf. Deze ontdekking 
stond aan de basis van de latere 
telefonie. Zowel Edison als na-
derhand Alexander Graham Bell 
zocht, in opdracht van Western 
Union, naar mogelijkheden om 
spraak via een draad hoorbaar 
te maken. 
De eerste telefoonaansluitingen 
in Nederland werden in 1881 
aangelegd door de Nederland-
se Bell Telephoon Maatschappij. 
Aan het eind van het jaar wa-
ren er 49 aansluitingen. De groei 
nam nog geen grote vlucht. Had 
het district Haarlem in 1896 al 
(of pas) 172 aansluitingen, twee 
jaar later waren dat er nog maar 
242. 
Het oudst bekende lokale 
telefoonboek(je) verscheen in 
november 1898 in Haarlem. Het 
beslaat naast Haarlem de dor-
pen Bloemendaal, Heemste-
de, Hillegom, Overveen en Sant-
poort.

Een extra schel kostte
drie gulden
Aardige feiten uit het eerste te-
lefoonboek wil ik u niet onthou-
den. 
Directeur van het telefoondis-
trict Haarlem, Dr. H.F.R. Hu-
brecht, hield kantoor in de Sme-
destraat 9, op het politiebureau. 
In Bloemendaal was een hulp-
post ingericht in het kantoor van 
de posterijen. 
De kosten voor een aansluiting 
bedroeg 40 gulden per jaar, in 
één termijn te voldoen. Een ex-
tra bel (schel) kostte drie gulden 
per jaar, het verplaatsen van het 
toestel binnenshuis kostte even-
eens drie gulden. 
Alleen op het station Haarlem 
was een automatische telefoon 
aanwezig waarmee, na het in-
werpen van een dubbeltje, plaat-
selijk gebeld kon worden. 
Voor de hulp van de brandweer 

of politie moest de telefoon-
maatschappij worden gebeld.  
Bij storingen werd men geacht 
de ‘Chef-Telephoniste’ te bellen. 
Zonder werkend toestel lijkt mij 
dat trouwens een lastige opgave.
Hoe men de telefoon moest ge-
bruiken werd als volgt verwoord: 
“Na het Centraalbureau te heb-
ben opgescheld, geeft men de 
beambte het nummer op waar-
mee men spreken wil, wacht af 
tot dat de door de beambte op-
geroepen geabonneerde zich 
meldt, waarna het gesprek aan-
stonds beginnen kan. Schellen 
nadat men aan de beambte het 
gewenschte nummer heeft op-
gegeven, heeft opheffing van de 
verbinding ten gevolge.” 

Nog weinig aansluitingen
in 1898
In Heemstede en Bennebroek 
waren slechts een handvol aan-
sluitingen. Het uiterst dunne 
boekwerkje vermeldt de namen 
van:
- A.H. van Wickevoort Cromme-
lin wonend op Klein Berkenrode
- Handel in Luxe paarden A. 
Wijnands in Villa Maria
- Meer en Bosch  (Christelij-
ke vereniging van lijders aan 
vallende ziekte te Heemstede) 
heeft het  nummer 176, maar dat 
was waarschijnlijk nog de loca-
tie Haarlem in de Meester Lot-
telaan. In 1915 hebben zij een 
nieuw  nummer (119)  gekregen 
en dat was zeker in Heemstede. 
- Ed van Dobben kon men be-
reiken op nummer 203 in villa 
Groen en Hout. 
- Jonkheer van Merlen te Heem-
stede bleek als adres te vol-
doen. 

Het telefoonboek van 1915
In 1915 werd het staatsbedrijf 
der P&T opgericht. In dat jaar 
waren er in Heemstede 219 tele-
foonaansluitingen. Meestal wa-
ren dat instellingen en bedrijven. 
Slechts veertien particulieren 
beschikten thuis over telefoon. 
In de oude kernen had nog nie-
mand privé een aansluiting.
Het inwonertal van Nederland 
lag in die tijd overigens rond de 
6 miljoen en Heemstede en Ben-
nebroek hadden samen een be-
volking van zo’n 7000 zielen. 
Een aantal bedrijven, die nog ja-
ren hebben bestaan in Heem-
stede, komen voor in het tele-
foonboek van. Zo zijn daar:
- C. de Graaff, ‘vleeschhouwer’ 
op de Binnenweg

Heemstede - In 1915 zagen Heemstede en Bennebroek er nog 
totaal anders uit. In Heemstede waren vele wijken, zoals de 
schilders- en componistenwijk, de rivierenbuurt en de geleer-
denwijk, nog niet gebouwd. Vanuit de woningen aan de Brons-
teeweg had je nog een vrij uitzicht over het Spaarne. De Eerste 
Wereldoorlog was gaande en naast armoede kenden Heem-
stede en Bennebroek een groot aantal zeer welvarende fami-
lies. Begrijpelijkerwijs zijn juist dit de families die al vroeg een 
telefoonaansluiting hadden. Daarnaast waren diverse over-
heidsinstellingen al vroeg telefonisch bereikbaar.

- rijwielfabriek B. Heemskerk op 
de Koediefslaan 14
- de firma van Houten, stalhou-
der aan de Blekersvaart 53
- rijwiel- en motorenhandel C. 
van Lent in de Raadhuisstraat 
59 (later garage van Lent aan de 
Dreef)
- loodgieter Roest op de Cam-
plaan 4 
- bloemenhandel Ruijsenaars 
Binnenweg 115 en 73. 
In 1915 beslaat het telefoonboek 
van Haarlem 60 pagina’s met 
2900 abonnees, verdeeld over 
Haarlem, Aerdenhout, Bloemen-
daal, Haarlemmerliede, Heem-
stede, Hillegom, Overveen, Sant-
poort, Schoten en Zandvoort.

Bennebroek had een eigen
hulptelefoonkantoor
Bennebroek had een aparte po-
sitie, want de aansluitingen ko-
men in geen enkel hiervoor ge-
noemd telefoonboek voor. Toch 
waren er Bennebroekers met te-
lefoon. De extreem lage num-
mers (1 t/m 41) geven aan dat 
het hier een apart gebied betrof. 
Onder de 41 aansluitingen be-
vonden zich ook nog zes Heem-
steedse inwoners en acht uit Vo-
gelenzang. 
- Het gemeentehuis had tele-
foonnummer 1.
- Slager C. Bille had zijn zaak op 
de Bennebroekerlaan evenals de 
bloemist Hoogenstein & Zonen.
- Dr. A . Kouwenaar kon men in 
huize “Quatre Bras” bellen onder 
nummer 6.  
- het treinstation Vogelenzang-
Bennebroek was bereikbaar on-
der nummer 38. 
Bennebroek had een eigen hulp-
telefoonkantoor dat van juli tot 
en met september open was van 
08:00 tot 13:00 uur en van 14:00 
tot 19:30 uur van 1 oktober tot 30 
juni ging het kantoor ook tussen 
15.30 uur en 18:00 uur dicht.

Overheidsdiensten, 
de dokter en de notaris
Zoals zo vaak waren de gemeen-
telijke en andere overheidsinstel-
lingen er als de kippen bij om dit 
nieuwe speelgoed aan te schaf-
fen. In 1915 heeft twintig procent 
van alle aansluitingen betrekking 
op gemeenten, nutsbedrijven, de 
rechterlijke macht, spoorwegen, 
militaire instellingen en ziekhui-
zen. In hun kielzog kregen ook 
de directeuren, bevelvoerders en 
hoofdtechnici een privé-aanslui-
ting. 
Artsen, apothekers en predikan-
ten vonden het belangrijk om per 
telefoon bereikbaar te zijn. Zo 
komen we Dr. Droog tegen aan 
de Heerenweg en Dr. Colenbran-
der in het oude raadhuis. Onder 
telefoonnummer 1970 vinden we 
notaris Mr. C.J. Boerlage aan de 
Van Merlenlaan 2. Kennelijk wa-
ren veel grote huizen en buiten-
plaatsen zo bekend, dat het tele-
foonboek naliet de huisnummers 

of zelfs de straatnamen te ver-
melden. Burgemeester D.E. van 
Lennep was onder telefoonnum-
mer 1074 te vinden in huize Ken-
nemerduin te Heemstede. 
Zeventig procent van alle aan-
sluitingen in Heemstede bevond 
zich binnen het later door Haar-
lem geannexeerde gebied rond 
de Haarlemmer Hout en in het 
Bosch en Vaartkwartier. 
De familie Bunge woonde in 
Spaar en Hout, de familie ten 
Cate de Vries in Huize Einden-
hout en de familie Cohen in de 
villa Lommerrijk. Veel beken-
de en invloedrijke personen of 
adellijke geslachten kozen voor 
Heemstede als woonplaats. We 
treffen dan ook een groot aan-
tal ‘belangrijke’ families aan. Ba-
ron d’Aulnis de Bourouill, Van 
Beeck van Vollenhoven, Ten Cate 
de Vries, Mr. Joh. Enschedé (van 
de bekende drukkerij ), Haitsma 
Mulier, Baron van Hardenbroek 
van Ammerstol en Jonkheer Mr. 
van Holthe tot Echten. Deze laat-
ste wonende in villa Schoonzicht 
aan de Wagenweg. 

Bellen voor iedereen
Pas na de Tweede Wereldoorlog 
werd de telefoon gemeengoed 
en nam het aantal aansluitingen 
een grote vlucht. Maar het duur-
de nog tot in de jaren zeventig 
voordat men kon zeggen dat ie-
dereen over een huisaansluiting 
beschikte. Intussen neemt het 
aantal vaste aansluitingen weer 
af, omdat ze worden vervangen 
door mobiele telefoons. Het te-
legram is helemaal uit de gratie 
geraakt, vooral na de opkomst 
van het internet. De PTT, later 
KPN, zag er geen brood meer in 
en heeft de telegramdienst over-
gedaan aan Unitel in Groningen. 
Er worden jaarlijks nog maar een 
paar duizend telegrammen ver-
zonden. In de huidige snelle tijd 
kunnen wij ons niet voorstellen 
hoe het leven zonder telefoon 
moet zijn geweest. Rustig was 
het waarschijnlijk wel.

Eric van Westerloo
Eerder gepubliceerd in het blad 
Heerlijkheden HVHB augustus 
2008 

Jacobus van Looy in de 
Kloostergangen

Regio - In de maand juli (van-
af 29 juni tot en met 29 ju-
li) exposeren 14 leden van de 
kunstenaarsvereniging KZOD 
in de Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem hun werk 
(zoals zij het omschrijven) “in 
de geest van de 80 jaar gele-
den overleden schilder Jaco-
bus van Looy”.   De 14 beel-
dende kunstenaars afkomstig 
uit de regio (Beverwijk, Haar-
lem en Heemstede) en lid van 
een van de oudste kunste-
naarsverenigingen van ons 
land, exposeren hun werk als 
eerbetoon aan de schilder Ja-
cobus van Looy (1855-1930) 
die als 18 jarige in 1873 als lid 
van KZOD werd aangenomen. 
Alhoewel het schilders en het 
schrijverstalent bij Jacobus 
harmonisch samengingen en 
hij een gewaardeerd schilder 
en graficus was, maakte hij 
vooral op latere leeftijd naam 
als schrijver. Jarenlang bleef 
hij aan KZOD verbonden, doch 
zijn eerste (en tevens zijn laat-
ste) solo-tentoonstelling in de 
Waag vond pas in 1921 plaats. 
Zijn naam blijft echter onver-
brekelijk aan KZOD verbon-
den door jaarlijkse ledenten-
toonstellingen gedurende de 
periode 1950-1967 die in zijn 
voormalig woonhuis aan de 
Kleine Houtweg te Haarlem 
plaats vonden. Dit pand werd  
in de naoorlogse jaren ver-
bouwd en omgedoopt tot mu-
seum ”Het Huis van Looy”.
Inspiratie vonden de expose-
rende kunstenaars in de the-
ma’s van Jacobus van Looy te 
weten natuur- en reisimpres-
sies, stillevens en portretten. 
Ondanks onderlinge verschil-

len qua stijl, kleurgebruik en 
uitwerking vertonen de wer-
ken daardoor een zekere ver-
wantschap. Een verwantschap 
die zonder meer wordt beïn-
vloed door het gemeenschap-
pelijke uitgangspunt: schilde-
ren in de geest van Jacobus 
van Looy! 

Exposanten
De 14 kunstenaars zijn: Alex 
Buswijller, Walter van Dieren, 
Anne Jung, Ad van Luijk, Fran-
klin Meijer, Hanneke van Oos-
terhout, Maria van Raalten, 
Jacintha Reijnders, Albert Rol-
lich, Saskia Scheffer, Leo van 
Velzen, Annet Verplanke, Con-
nie Vlasveld en Norbert Wille. 
De feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling vindt plaats 
op woensdag 30 juni om 16.00 
uur door de Wethouder van 
Cultuur van de Gemeente 
Haarlem de Hr. Pieter Heilie-
gers. Zie voor meer info: www.
kzod.nl  De openingstijden 
van de Kloostergangen (Gro-
te Markt 2) zijn maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Jan Reijnders 

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

Zaterdag 26 juni 
• Jazz in de 1ste Aanleg. 
Nieuwe formatie met Henk 
Louwe, vanaf 17.00 uur. Toe-
gang: gratis.

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

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

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

Van maandag 12 t/m
donderdag 15 juli
• Sonriseweek op het Meer-
veld in de Indische Buurt, 
Heemstede. Sport, spel en 
creatieve activiteiten. Georga-
niseerd door vrijwilligers vanuit 
de Petrakerk, Heemstede.

Donderdag 15 juli
t/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, ex-
positie van Rita Bakhuij-
sen in Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1 Heemste-
de. Meer info: www.sbhaar-
lem.nl of op  http://ritazza.ex-
to.nl., Bibliotheek Heemstede: 
023-5115300.

Tot zaterdag 31 juli
• Expositie Nelleke de 

Agenda
Cultuur

Blaauw-Ebbing in Over-
bos, Afrikaanse invloeden en 
strandbezoeken. 
Burg. van Lennepweg 35, 
Heemstede. De openingstij-
den zijn van 8.30 uur tot 17.00 
uur.

Juli en augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

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

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

• Veena-speler Mustafa 
Raza uit India in het Soe-
fi-Huis om 20.00 uur. India-
se klassieke muziek. Burgwal 
38zw te Haarlem. Toegang: 
10,- euro.

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

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

• Om 15.00 uur orgelconcert 
in Kathedrale Basiliek St. Bavo, 
Leidsevaart 146 Haarlem.
Opening van de Internatio-
nale Orgelzomer. Domini-
kus Trautner OSB (Münster-
schwarzach) speelt werken 
van Karg-Elert, Bach, Wea-
ver, Mendelssohn, Rheinber-
ger, Paponaud en Widor.• 

Optreden ‘Bootleg Flyers’ 
in Zaanenpark Haarlem-
Noord. Aanvang: 21.00 uur.
Jazz, country, rockabilly. 

• Motorrit door Bloemen-
daal met Stichting 2 Wheels 
4 Wings voor bewoners 
Woonzorgcentrum De Blin-
kert Bloemendaal. Aanvang: 
13.00 uur. Mooi schouwspel, 
bijzondere motoren - sommi-
ge met zijspan. –

Zondag 27 juni
• Godfried Bomans-wande-
ling door Haarlem. Aanvang: 
om 14.00 uur voor de trappen 
van het Stadhuis op de Grote 
Markt. De deskundige stads-
gidsen nemen u in circa 1½ 
uur mee langs de bijzonde-
re verhalen die Bomans en 
de stad u te vertellen hebben. 
Geïnteresseerden kunnen t/m 
zaterdag 26 juni een kaartje 
voor de Bomans-wandeling à 
5 euro kopen bij het VVV kan-
toor aan het Verwulft 11.
Info: VVV Haarlem, Verwulft 
11, T. 0900-6161600 of kijk op 
www.haarlemmarketing.nl.  

• Buddha Dance Party in het 
Meterhuis in de Waarderpol-
der Haarlem. Dansen op swin-
gende wereldmuziek van dj’s 
Cem en Tino. Start: 19.30 uur 
met een workshop Argentijn-
se Tango. Van 20.30 - 23.00 
uur is het vrij swingen. Toe-
gang: 12,50 euro oor de he-
le avond, Party alleen: 8 euro.  
www.buddhadance.nl

T/m zondag 27 juni
• Peter Hoogland toont 
kleurrijke wandobjecten in de 
Waag, Spaarne 30 te Haarlem. 

Op zondag 13 juni om 16.00 
uur vindt de feestelijke ope-
ning van deze tentoonstelling 
plaats Zie ook: www.kzod.nl

Zondag 27 juni en
zondag 4 juli
• Ad van Luijk exposeert zijn 
schilderijen met als onderwerp 
natuurimpressies. Locatie: de 
Stompe toren te Spaarnwou-
de.

Maandag 28 juni t/m 
dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haar-
lem als Landschap is uit het 
laatste boek Haarlems Land-
schap, met teksten van Wim 
Vogel en Sieto Flink. Gast-fo-
tografen zijn Jurriaan en Daan 
Hoefsmit en Fred Icke. Eerdere 
eigen projecten: Bosch en Ho-
venbuurt, De Hout, Haarlem-
boek, Noord- Hollandboek, 
Tegenlicht. En nu dus Haar-
lems Landschap. Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. De toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

Dinsdag 29 juni t/m 
donderdag 29 juli
• Jacobus van Looy in de 
Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem. 

De 14 beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de regio (Bever-
wijk, Haarlem en Heemstede) 
en lid van een van de oudste 
kunstenaarsverenigingen van 
ons land, exposeren hun werk 

als eerbetoon aan de schil-
der Jacobus van Looy (1855-
1930). O.a: Jacintha Reijnders, 
Albert Rollich en Norbert Wil-
le. www.kzod.nl  

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

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

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

T/m zondag 15 augustus
• Tentoonstelling in Muse-
um de Zwarte Tulp met the-
ma Kardinaal Simonis als 
een van de zonen van de 
Bloembollenstreek. Met diver-
se voorwerpen uit prive eigen-
dommen. Locatie: Grachtweg 
2A, Lisse.

• Expositie Mona Meier 
Adegeest met zomerse kin-
dertaferelen aan het strand. In 
het zorgcentrum Schalkwei-
de te bekijken dagelijks van 
09.00-19.00. Floris van Adri-
chemlaan 15, Haarlem. Tel.: 
023-8922900.

Tot eind augustus
• Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude is 
een nieuwe fototentoon-
stelling te zien. Met twaalf 
prachtige foto’s wordt een 
beeld gegeven van Spaarn-
woude en de activiteiten die je 
er kunt doen. Informatieboer-
derij Zorgvrij ligt aan de Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid (re-
creatieschap Spaarnwoude). 

T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haarlem’ in 
het Historisch Museum Haar-
lem. Groot Heiligland 47, Haar-
lem. Tel: 023-5422427, www.
historischmuseumhaarlem.nl

Hanneke van Oosterhout.

Jacintha Reijnders.

Anne Jung.



dus bijna niet dat je make-up 
draagt en dat is heel fijn. En dit 
terwijl het een schitterende in-
tense dekking geeft.
Voor onder de ogen hebben 
we een correcteur gebruikt die 
iets vaster is kwa poederbasis 
en perfect dekt voor wallen en 
donkere kringen of uitsprin-
gende oneffenheden.

Ogen:
Omdat de ogen van Barba-
ra lichtblauw zijn hebben we 
gekozen voor een anthreciet 
kleur kohlpotlood. Het don-
kergrijs versterkt het blauw in 
haar ogen waardoor de ogen 
intenser worden.
Die meest iedeale vorm van 
de ogen is een amandelvorm. 
Omdat het bovenste ooglid 
bij Brigitte aan de binnenkant 
verder verwijderd is van het 
onderste ooglid dan aan de 
buitenkant, vullen we de bui-
tenkant met een iets dikker 
lijntje in. Naarmate je het lijn-
tje naar de binnenkant tekent, 
wordt het steeds iets dun-
ner. Zo creeer je een aman-
del vorm en worden de ogen 
groter.
Voor de oogschaduw kleu-
ren hebben we een lichtgrijze 
tint aangebracht over het hele 
ooglid als basiskleur. Daarna 
een taupe kleur aan de bui-
tenkant van het ooglid en in 
de arcadeboog.
Doordat Barbara haar ogen 
vrij ver verwijderd zijn van 
haar wenkbrauwen hebben 
we diepte gecreëerd door de 
taupe tint aan de buitenkant 
iets hoger op de brengen. 
Daarna hebben we de arca-
deboog nog iets versterkt door 
een taupe kleur daar iets dik-
ker aan te brengen. Onder de 
wenkbrauwen hebben we een 
highlight kleur aangebracht 
die de ogen lift en een fris-
se uitstraling geeft. De wenk-
brauwen hebben we iets dik-
ker aangezet met een donker-
grijs wenkbrauwenpotlood.

Blush:
Om de lange vorm in haar ge-
zicht iets terug te brengen heb-
ben we gekozen voor een diep 
rood-bruine rouge. We heb-
ben de rouge recht en laag op 
haar wangen aangebracht, van 
ooghoogte tot aan het puntje 
van de neushoogte. Haar volle 
wangen worden hierdoor be-
nadrukt en haar gezicht wordt 
iets ronder van vorm.

Lippen:
De haarkleur en de ogen van 
Barbara zijn nu sprekend! 
Omdat we het natuurlijk willen 
houden gebruikten we voor de 
lippen een zachter sprekende 
kleur.
Met een lippotlood hebben we 
haar mond alleen aan de bui-
tenkant iets bijgetekend om 
de lippen voller te maken. De 
zacht rode lippenstift maakt 
de lippen iets rozer en met 
een caramelkleur gloss erover 
houden we de mond zo na-
tuurlijk mogelijk. In de meeste 
gevallen geldt “less is more”.
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Haar
Kleur: 
Barbara heeft van nature een assige haarkleur en een erg licht 
getinte huid. 
Door wat highlights wordt er iets meer contrast in het haar ge-
bracht waardoor het iets meer leven krijgt en de uitstraling in 
haar gezicht iets zachter wordt. Daarnaast hebben we op het 
overige haar een mooie spoeling met een warme gloed aange-
bracht om de kleur iets dieper te maken. 

Model:
De meest ideale vorm van het gezicht is een ovale vorm. Op een 
ovale vorm kun je bijna alle soorten kapsels toepassen. Dat wil-
len we natuurlijk allemaal wel! Maar dat is helaas niet zo.
Dus gaan we het haar aanpassen aan het gezicht om die ova-
le vorm te creeren.
We hebben bij Barbara haar van achteren iets korter geknipt en 
in laagjes met aan de bovenkant iets verschillende lengtes door 
elkaar heen, waardoor er een natuurlijke overloop en aan de bo-
venkant en zijkant meer volume ontstaat.
Door het haar aan de bovenkant iets ronder te knippen, trekken 
we de aandacht van de lange vorm weg, geven we het haar body 
en maken we het gezicht iets voller, waardoor de aandacht van 
haar brede nek iets wordt weggetrokken. We hebben een schui-
ne pony van opzij getrokken en wat meer in laagjes geknipt om 
een speelse uitstraling te geven. Het maakt het gezicht meteen 
iets spannender.

Make-up
Basis:
Barbara heeft van nature een lichtgetinte huid. We hebben hier-
voor als foundation de summertouch van La Biostetique ge-
bruikt. Het is een lichte foundation en poederbasis inene die 
zich vermengt met de huid en bijna niet voelbaar is. Je voelt 

Naam: Barbara Jansen
Leeftijd: 36 jaar 
Woonplaats: Heemstede
Huidskleur: licht getint
Natuurlijke haarkleur: asbruin
Huidige haarkleur: asbruin
Kleur ogen: lichtblauw

Wij vroegen Brigitte de volgende vragen:
Wat zou u graag anders wensen aan uw uiterlijk? Mijn haar, ik 
zou graag tips willen ontvangen hoe ik mijn make-up optimaal 
kan gebruiken.
Hoe vaak gaat u naar de kapper? Om de acht tot twaalf weken.
Hoe vaak gaat u naar de schoonheidsspecialiste? Eén keer in het 
half jaar.
Hoeveel tijd besteedt u ’s ochtends voordat u de deur uitgaat? 
10 minuten
Welke kleuren draagt u het meest? Blauw, zwart, grijs en roze
Met welk karakter zou u uzelf omschrijven? Sociaal, sportief en 
klaarstaan voor iedereen
Onderstreep wat u het meeste aanspreekt:  Naturel  Lichtspre-
kend  Opvallend

Barbara persoonlijk:
Barbara is een vrolijke spontane meid en geniet van het leven 
als fulltime moeder! Ze heeft twee dochters Elise (4 jaar) en Puck 
(6 jaar).
Ze heeft een studie “Verkoopstyling huizen”gedaan en heeft een 
eigen webshop. Ze verkoopt leuke accesoires voor in huis. Hier-
voor heeft ze een tijd gewerkt in de commerciële binnendienst 
voor een makelaarskantoor.
Barbara is gek op tennissen, en ze kookt graag! Meestal van-
uit kookboeken. Ze gaat van de zomer l;ekker op vakantie naar 
Frankrijk, maar dan wel in een appartement want haar man 
houdt niet zo van kamperen. Ze gaat het liefst naar Spanje, Bar-
celona is haar lievelingsstad. Vooral het lekkere eten en de mu-
sea trekken haar erg aan. 
Over tien jaar ziet ze zichzelf graag: Gelukkig! Zoals het nu is. En 
hoopt ze dat ze nog lang gezond mag leven.
Ze zou graag ooit nog eens naar China willen, en dan met name 
het Terracotta leger bezoeken.
En shoppen in New York staat ook nog op het lijstje, nog genoeg 
reizen te gaan voor Barbara!

Wil je ook in de metamorfose?
 Neem dan uiterlijk 15 mei contact op met:

Hair & Beauty Louge Heemstede
Blekersvaartweg 14 A, 2101 CB Heemstede

Tel: 023-5474435.

Barbara ‘voor’

Barbara ‘na’
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Bloementrend zomer 2010: ‘Odd Romance’.

Regio - Het wordt een waar 
zomerfestijn in de vaas dank-
zij zomerbloemen als gladio-
len, dahlia’s, lelies en Zante-
deschia’s. Het seizoen voor 
deze bloemen begint in juli 
en duurt tot eind september. 
De vrolijkheid knalt er van-
af dankzij de prachtige kleu-
ren en prettige geuren. De 
bloementrends van 2010 zijn 
‘Bright Mood’ en ‘Odd Ro-
mance’, maar zomerbloemen 
kun je ook geheel naar eigen 
wens ‘stylen’!

Seizoensbloemen
Elk seizoen heeft haar eigen 
bloemen en dahlia’s, gladio-
len, lelies en Zantedeschia’s ho-
ren bij de zomer. Deze typische 
zomerbloemen groeien uit een 
bloembol en worden daarom ook 
wel bolbloemen genoemd. Vanaf 
juli tot en met september kun je 
eindeloos genieten van echte zo-
merbolbloemen. In deze periode 
zijn namelijk de meeste soorten 
verkrijgbaar en is de keuze bij je 
bloemist dus optimaal. 

Zomerfris
De trend ‘Bright Mood’ geeft zo-
merbloemen een frisse uitstra-
ling. De accessoires en gebruikte 
materialen zijn opvallend en heb-
ben open en transparante struc-
turen. Deze ‘frisse’ bloementrend 
is zeer eenvoudig zelf te creëren 
door het gebruik van eenvoudi-
ge witte of glazen vazen. Glazen 
vazen hebben trouwens ook een 
praktisch voordeel: het niveau 
en de helderheid van het water 
is eenvoudig te controleren. Zo-
merbloemen als dahlia’s, lelies 
en Zantedeschia’s zijn ook zeer 
geschikt om individueel in een 
vaasje te staan. Een speels ef-
fect krijg je door meerdere vaas-
jes met een paar bloemen bij el-
kaar te zetten.

Zomerromantiek
Zomerbloemen krijgen een ro-
mantische en klassieke uitstra-
ling bij gebruik van zachte pas-
teltinten en luxe materialen. De 
trend ‘Odd Romance’ maakt 
veelvuldig gebruik van bijvoor-
beeld oud servies. Oude kop-
jes kunnen prima dienst doen 
als vaasje voor bijvoorbeeld dah-
lia of lelie. Een gemengd zomer-
boeket van gladiolen en dahlia’s 
in een klassieke vaas zorgt voor 
een opvallend accent, maar ook 
een mono-boeket (van alleen 
Zantedeschia’s) zorgt voor zo-
merromantiek. 

Kijk voor meer bloemen-
trends, tips en informatie op  
www.bloembollencentrum.nl

Bloementrend zomer 2010: ‘Bright Mood’(Foto’s: IBC).



Expositie ‘Kinderen aan zee’
Regio - De expositie van Mo-
na Meier Adegeest ‘Kinderen 
aan Zee’ bestaat uit acryl –en 
aquarelschilderijen met zomerse 
kindertaferelen aan het strand. 
Haar schilderijen brengen ze-
ker een vleugje vakantiegevoel 
en nostalgie naar menig jeugd-
herinnering teweeg. De expo-
sitie van Mona Meier is in het 
zorgcentrum Schalkweide te be-
kijken van 14-06-2010 t/m 15-
08-2010 en is gedurende de-
ze gehele periode dagelijks van 
09.00-19.00 uur te bezichtigen.  
Zorgcentrum Schalkweide ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15, 2035 VB  Haarlem, tel.: 023-
8922900.

Meer over Mona
De wieg van Mona Meier Ade-
geest heeft in Zandvoort ge-
staan direct aan de rand van 
de duinen en de zee. Haar lief-

de voor de zee, strand en duinen 
weerspiegelen zich in haar laat-
ste series schilderijen. Mona is 
30 jaar geleden begonnen met 
schilderen door o.a. aquarelles-
sen te nemen en daarna schil-
deren met olieverf. Na 3 jaar les 
is Mona verder gegaan aan het 
ontwikkelen van haar schilders-
kunst en is de laatste jaren over-
gestapt naar acrylverf. Haar werk 
kenmerkt zich door de gelaagd-
heid van verf en het kleurenpa-
let. Vele cursisten volgen haar 
inspirerende lessen in haar klei-
ne atelier in de duinen met het 
geluid, wind en zoute zilte lucht 
van de zee in haar nabijheid.
Mona wenst de bewoners, me-
dewerkers en bezoekers van 
Schalkweide een prettige wan-
deling langs haar schilderijen 
toe met een vleugje vakantiege-
voel en nostalgie naar menige 
jeugdherinnering.
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Springwedstrijden in Noord-Scharwoude
Regio - Voor de eerste keer sinds 
vele jaren had G.S.V.Heemstede 
zich weer ingeschreven voor 
de springwedstrijden. Met de 
wedstrijdgroep van de vereni-
ging hebben we 2 groepen ge-
maakt voor de groepsspring-
wedstrijden. Bij alle toestellen 
waren 5 verplichte sprongen die 
iedereen hetzelfde moest uit-
voeren en 1 keuze sprong. De 
jeugdturnsters mochten begin-
nen op de airtumblingmat, dit is 
een lange mat met lucht gevuld, 
waar je de flick flack en salto’s 
bijna moeiteloos op kunt tur-

nen. Daarna waren de jonge-
re meisjes bij de trampoline aan 
de beurt. Niet iedereen landde 
netjes op de voeten, waardoor 
er geen topscore werd gege-
ven. Daarna mochten de groe-
pen tegelijkertijd springen; de 
jeugdturnsters bij de trampoli-
ne en de meisjes bij de kast met 
plank. Gelukkig was Rebecca 
erbij als hulp, zodat er bij bei-
de groepen iemand op de mat 
stond. Als laatste mochten ook 
de meisjes nog op de tumbling-
mat de overslagen en salto’s la-
ten zien, waarna het lang wach-

ten was op de prijsuitreiking. 
Het lange wachten werd helaas 
niet beloond met een mooie uit-
reiking.
Door een technische fout zijn 
de verkeerde groepen naar vo-
ren geroepen en vielen we bui-
ten de boot. Maar na een recht-
zetting waren de meisjes 3de 
geworden en de jeugdturnsters 
1ste. Het was een leuke wed-
strijd, zeker ook voor het pu-
bliek dat aanwezig was, vanwe-
ge het grote show gehalte in de 
A en B klasse.
Monique Marchand

INGEZONDEN

Expositie in de Bibliotheek Haarlem   

30 Meter Haarlem als Landschap
Regio - Van maandag 28 juni 
tot en met dinsdag 31 augustus 
2010 toont Chris Hoefsmit,  de 
bezoeker van Bibliotheek Cen-
trum met het project 30 me-
ter Haarlem als Landschap een 
impressie uit zijn laatste boek 
Haarlems Landschap. De ten-
toonstelling is tijdens openings-
tijden gratis te bezichtigen in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. 
Chris Hoefsmit (1947), reclame- 
en redactioneel fotograaf laat 
Haarlem zien als een stad die je 
vaag herkent en toch ook weer 
niet thuis kunt brengen. Chris 
Hoefsmit is ook bekend van het 
Haarlemboek. 
Het project 30 meter Haarlem 
als Landschap is uit het laat-
ste boek Haarlems Landschap, 
met teksten van Wim Vogel en 
Sieto Flink. Gast-fotografen zijn 
Jurriaan en Daan Hoefsmit en 
Fred Icke. Eerdere eigen pro-
jecten: Bosch en Hovenbuurt, 
De Hout, Haarlemboek, Noord- 
Hollandboek, Tegenlicht. En nu 
dus Haarlems Landschap. Een 
boek over Amsterdam is in voor-
bereiding. Kijk ook op de web-
site van de Bibliotheek Haar-
lem www.sbhaarlem.nl of op 
de site van Chris Hoefsmit  
www.chrishoefsmit.nl.
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. De toe-
gang is gratis. 

Gevolgen val met racefiets 
ernstig onderschat
Regio - Per jaar lopen ruim 
85.000 Nederlanders trauma-
tisch hersenletsel op als gevolg 
van een val of harde klap op het 
hoofd. Van hen belanden zo’n 
3700 wielrenners en mountain-
bikers in het ziekenhuis. Als ge-
volg van hersenletsel houden zij 
vaak gedurende de rest van hun 
leven ernstige klachten. De Her-
senstichting steunt daarom de 
campagne Gebruik je kop, helm 
op. 

Verschijnselen die na een onge-
val kunnen optreden zijn: sufheid 
(de patiënt is moeilijk te wek-
ken), toename van hoofdpijn, 
herhaald braken, verwardheid. 
Dit kunnen symptomen zijn van 
een beschadiging van de her-
senen. De patiënt zelf hoeft de 
sufheid of verwardheid niet al-
tijd op te merken. Daarom is het 

belangrijk dat iemand de patiënt 
controleert. Na een val of klap 
op je hoofd kan je tot 24 uur la-
ter alsnog bijvoorbeeld een her-
senbloeding krijgen of zelfs in 
coma te raken. In een ziekenhuis 
maakt men bij twijfel een scan 
om interne beschadiging van de 
hersenen uit te sluiten. Betrok-
kenen wordt aangeraden tegen 
de pijn alleen paracetamol in te 
nemen. Andere medicijnen – zo-
als aspirine – kunnen als bijwer-
king hebben dat het bloed min-
der gauw stolt. Hierdoor kan een 
bloeding extra lang doorgaan. 
 
De folder Hersenschudding 
en hersenkneuzing geeft ant-
woord op de meest gestelde 
vragen. De folder kan worden 
aangevraagd via telefoonnum-
mer 070-3024747 of online op  
www.hersenstichting.nl

Informatieavond anticonceptie
Regio - De afdeling Verloskun-
de/Gynaecologie organiseert op 
woensdagavond 7 juli een infor-
matieavond voor vrouwen uit de 
regio. Deze keer is het onder-
werp anticonceptie met de titel 
‘50 jaar de pil’ De pil is na 50 jaar 
nog steeds een van de meest 
populaire vormen van anticon-
ceptie. Alle nieuwste ontwikke-
lingen die er zijn op het gebied 

van anticonceptie worden be-
sproken. De bijeenkomst start 
om 20.00 uur.
Bijwonen van deze bijeen-
komst is gratis na aanmel-
ding (verplicht) via de website  
www.spaarneziekenhuis.nl of 
via telefoonnummer: 023- 890 
8360. Locatie: De kerkzaal van 
het Spaarne Ziekenhuis Spaar-
nepoort 1, Hoofddorp.

Postbode 
aangevallen
Regio – Een Haarlemse post-
bode is maandagmiddag 21 juni 
in de Pladelalastraat te Haarlem 
aangevallen door een agres-
sieve jongeman. De postbode 
bracht rond 14.40 uur de post 

rond en zag een jongen die hem 
opnam. De postbode keek te-
rug en werd toen boos aange-
sproken op het feit dat hij keek. 
Er onstond een schermutseling 
waarbij beiden op de grond vie-
len. De postbode wist de jonge-
man van zich af te werken waar-
op die er vandoor ging. De poli-
tie stelt een onderzoek in en is 
op zoek naar de verdachte, een 
jongen met getint uiterlijk, en 
mogelijke getuigen.
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Zondag 27 juni
Grote Boekenmarkt
Regio - Op zondag 27 juni ligt 
de binnenstad van Haarlem van 
10-17 uur vol met boeken en 
zullen de planken van ruim 200 
marktkramen sterk doorbuigen 
onder het gewicht van veel anti-
quarische en tweedehands boe-
ken. Gerenommeerde antiqua-
ren uit geheel Nederland pre-
senteren een grote collectie aan 
interessante en bijzondere boe-
ken. Het aanbod varieert van ou-
de kinderboeken tot poëzie, van 
literatuur tot strips en van boe-
ken over sport tot geschiedenis, 
verzamelobjecten als Strips, Ver-
kadealbums, Schoolplaten, enz. 
Een van de standhouders op 
plaatsnummer 105 achteraan in 
de Zijlstraat  is verzamelaar An-
ton Siedsma uit Hoofddorp. Hij 
presenteert zijn collectie Plaat-
jesalbums, waaronder de nos-
talgische Verkadealbums van 
Jac. P Thijsse.  Aan zijn stand 
kunnen honderden plaatjesal-
bums en losse plaatjes worden 
bewonderd, gekocht, verkocht, 
geruild of getaxeerd. Siedsma 
raadt iedereen aan om verza-
melwaar zoals Verkade, Flipje, 
plaatjesalbums voetbalalbums 
en plaatjes, enz. naar deze markt 
mee te nemen om de waarde er 

van te vernemen of het materi-
aal te verkopen. Ook zijn exposi-
tie oude Schoolplaten van Koek-
koek, Ising en Jetses doen een 
ieder terugdenken aan die goe-
de oude lagere schooltijd. Info 
http://verkade.clubs.nl 

Via een exclusief programma-
boekje kunnen de duizenden 
boekenliefhebbers op een dui-
delijke plattegrond alle stra-
ten en boekenstands in Cen-
trum Haarlem heel goed vinden. 
Veel boekensnuffelaars kun-
nen op deze boekenmarkt zeker 
datgene vinden, waar ze al lang 
naar op zoek zijn! Voor ieder-
een is er wel iets te vinden, van 
goedkoop tot prijzig, van gang-
baar tot zeldzaam.  Het is zeer 
de moeite waard om vanaf  9.30 
uur een kijkje te gaan nemen op 
deze exclusieve Grote Haarlem-
se boekenmarkt op Grote Markt, 
Zijlstraat, en Grote Houtstraat. 
Niet voor niets opteert Haar-
lem, na Deventer en Dordrecht,  
met Tilburg naar de rangschik-
king  ‘3e grootste boekenmarkt’ 
van Nederland.  Het wordt een 
prachtig evenement, waar dui-
zenden bezoekers graag naar 
toe zullen gaan.

5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 

sluit dan  10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

In zomer geen inloopuren 
Spaarne Ziekenhuis

Regio - In verband met de zomerperiode zullen er in de 
maanden juli en augustus geen inloopspreekuren in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp plaatsvinden. Het betreft 
de inloopuren voor mensen met Coeliakie, Gaucoom, rug-
klachten, Parkinson en MS.

Uitzondering hierop is wel de stand van de Nederlandse 
vereniging van blinden en slechtzienden op de oogpoli. Zij 
komen op donderdag 29 juli en 26 augustus van 9.00 tot 
12.30 uur.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis 
(023) 890  83 60.

U kunt bij de afdeling patiëntenvoorlichting terecht voor 
gerichte achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte en 
het totale zorgaanbod.
Meer informatie vindt u  op www.spaarneziekenhuis.nl



Wat vooraf ging
In de afgelopen vier jaar heeft NV 

Afvalzorg in opdracht van de gemeente 

Heemstede Park Meermond 

gerealiseerd. Dit park, aangelegd op de 

voormalige vuilstort, ligt in het gebied 

tussen de Cruquiusweg, het Spaarne en 

de weilanden van Hageveld. 

De voormalige vuilstort is gesaneerd 

en afgedekt met een nieuwe laag grond 

(150.000 m3). Bij de inrichting van het 

gebied is de ontwikkeling van fl ora en 

fauna een belangrijk uitgangspunt 

geweest. Het park is aangelegd 

volgens een ontwerp van Biesot Design 

uit Vijfhuizen.

Hoe ziet het terrein eruit?
Op twee Nationale Boomfeestdagen 

hebben leerlingen van 10 Heemsteedse 

basisscholen geholpen met de aan-

plant van bomen en heesters. Op het 

terrein zijn onder andere wandelpaden, 

een uitkijkheuvel en een paddenpoel 

aangelegd. Het park is bedoeld voor 

extensieve recreatie en natuur. Dit houdt 

in dat er nauwelijks voorzieningen als 

bijvoorbeeld banken en verlichting zijn. 

Het gebied is alleen toegankelijk voor 

voetgangers en fi etsers. Honden zijn 

niet toegestaan.

De grond langs de randen van het 

gebied is fl ink opgehoogd (grondwal), 

zodat een buffer wordt gecreëerd 

tussen het gebied en de omliggende 

bestemmingen, zoals de rioolwater-

zuivering, de MACH en de woon-

schepenhaven. De zijde naar het 

Spaarne is laag en onbegroeid. Voor 

fauna ontstaat door deze open ruimte 

een overgang van het water, via een 

ruige vlakte naar het bosschage op de 

grondwal. 

Park Meermond is onderdeel van het 

'HeemstederVeld'. Daarmee wordt de 

oostrand van Heemstede tussen Hageveld 

en het Oude Slot aangeduid. Een recreatie-

pad verbindt deze gebieden met elkaar. De 

laatste schakel in dit pad, een tunneltje 

onder de Cruquiusweg, wordt later dit jaar 

gerealiseerd. Tot dan moet de Cruquiusweg 

via de stoplichten aan de overzijde van de 

Ringvaart worden overgestoken. 

Opening
Omdat de gemeente trots is op het 

resultaat zal wethouden Pieter van de 

Stadt op vrijdag 25 juni 2010 het park 

officieel openen. Iedereen is van harte 

welkom in dit nieuwe park. Het park is 

bereikbaar vanaf de Cruquiusweg, 

ingang naast de gemeentewerf (nr. 49) 

en via Hageveld. 

In Heemstede is in de laatste jaren een nieuw natuurgebied tot ontwikkeling 
gebracht: Park Meermond. Op 25 juni wordt het gebied geopend; vanaf dan is het 
park voor iedereen toegankelijk. Door de naam Meermond voor het gebied te 
gebruiken, wordt een stuk Heemsteedse historie in ere hersteld. Rond 1700 lag 
op deze locatie namelijk de buitenplaats Meermond. 

Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Zelf zwerfafval (aan) pakken in uw 
buurt 

•  Wijziging dienstregeling 
Connexxion per 11 juli 2010

•  Raadsagenda

•  Verkeersbesluit

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Sinds 3 juni is het in de regio Amsterdam

niet meer mogelijk om met de vertrouwde

strippenkaart te reizen. Er kan alleen nog

met een OV-chipkaart worden betaald. De

regio Amsterdam loopt helemaal vanaf

Purmerend tot en met Haarlemmermeer.

De grens ligt op de Cruquiusbrug;

Heemstede en Haarlem horen niet bij de

betreffende regio. In onze regio Haarlem-

IJmond kan nog met de strippenkaart

worden gereisd. Er zijn wel een aantal

gevolgen voor reizigers die tussen de

regio’s reizen:

-  als vanuit onze regio Haarlem-IJmond

wordt gereisd richting Amsterdam

met een bus die in de concessie

Stadsregio Amsterdam valt (bijvoorbeeld

Opening Park Meermond Gevolgen voor reizigers 
uit Heemstede:
Strippenkaart 
verdwijnt in open-
baar vervoer regio 
Amsterdam

Vervolg op pag. 2
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Meld u dan aan bij de Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers (SVZO), een landelijk 

burgerinitiatief om zwerfafval tegen te gaan. Het streven van de SVZO is het bij elkaar te brengen 

van initiatieven op het gebied van zwerfafval en daar waar er geen is een initiatief te 

beginnen. Daarnaast wordt samengewerkt met gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Het opruimen en voorkomen van zwerfafval gebeurt in samenwerking met veel vrijwilligers, 

verspreid over heel het land. De deelnemers ruimen op waar en wanneer het hen uitkomt. 

Op dit moment zijn in verschillende gemeenten al ruim 1140 vrijwilligers actief en zijn er in 

totaal 100 distributiepunten waar nieuwe vrijwilligers een gratis afvalgrijper kunnen ophalen. 

In Heemstede is het distributiepunt de gemeentewerf aan de Cruquiusweg 49. U kunt zich 

als vrijwilliger aanmelden bij de SVZO. Op de website www.svzo.nl vindt u meer informatie.

Vanaf 11 juli 2010 wijzigt de dienstregeling van de bussen van Connexxion, die in opdracht 

rijden van de provincie Noord-Holland. Dit heeft met name gevolgen voor de lijnen 3 en 4. 

Deze wisselen binnen Heemstede van route. Connexxion wil met de nieuwe dienstregeling 

de stiptheid van de bussen verhogen.

Lijn 3 (Haarlem – Heemstede NS)

Lijn 3 gaat vanuit Schalkwijk door Heemstede rijden over de César Francklaan, Johan 

Wagenaarlaan, Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan naar het 

NS-station Heemstede-Aerdenhout. 

Lijn 4 (Heemstede De Glip – IJmuiden aan Zee)

Lijn 4 gaat gedeeltelijk rijden over de huidige route van lijn 3: Vanuit De Glip richting 

Raadhuisplein en verder over de Raadhuisstraat, Provinciënlaan, Kerklaan, Herenweg, 

Zandvoortselaan en Leidsevaartweg naar Haarlem.

Lijn 6 (Bennebroek – Haarlem-Schalkwijk)

De gemeente Heemstede heeft zich naar de provincie sterk gemaakt voor behoud van lijn 6 

tussen Bennebroek, Heemstede en Schalkwijk. Dit is gelukt. Hiermee houden de bewoners 

in De Glip een directe verbinding richting Schalkwijk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.connexxion.nl.

Zelf zwerfafval 
(aan) pakken in uw buurt?

Wijziging dienstregeling 
Connexxion per 11 juli 2010

Agenda

Vergadering gemeenteraad
De agende van de aangekondigde gemeenteraad van 24 juni a.s. om 16.30 uur  is 

gewijzigd. Zie onder de gewijzigde agenda. De gemeenteraadsvergadering vindt plaats in 

de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 24 juni 2010 

2. Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid

3. Benoeming in commissies

4. Vragenuur

5.  Aanwijzing leden van het Algemeen Bestuur van de Veilligheidsregio Kennemerland - 

bespreekpunt

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

De Meerlanden - bespreekpunt

7. Kadernota 2010 - bespreekpunt

8. Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2009 - bespreekpunt

9. Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) - bespreekpunt

10. Begroting 2011 Stichting Rijk - bespreekpunt

11. Delegatie projectbesluit reconstructie Herenweg - bespreekpunt

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

13. Dertiende wijziging bouwverordening gemeente Heemstede - hamerpunt

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

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

16. Wijziging Verordening incidentele subsidies maatschappelijke stages 2010  - hamerpunt

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

18. Wijziging tarieventabel bij Legesverordening i.v.m. invoering Wabo - hamerpunt 

19. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

20. Wat verder ter tafel komt

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

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

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

lijn 140 of de Zuidtangent), dan kan tot de regiogrens (bijvoorbeeld Cruquius) met een 

strippenkaart worden betaald. Als u de grens over gaat, vervalt dit betaalmiddel en moet u 

dus het vervolg van de reis met een OV-chipkaart betalen;

-  in buslijnen die onder de concessie van de provincie Noord-Holland vallen en de regio-

grens overgaan, kunt u wel nog gewoon de gehele reis met een strippenkaart betalen.

Dit kan dus erg lastig zijn, omdat aan de buitenkant van de bus niet is te zien bij welk 

concessiegebied deze hoort. Daarom is het advies om ook in onze regio (alvast) de 

OV-chipkaart te gebruiken. Voor een overzicht van de buslijnen, en meer informatie over de 

OV-chipkaart kunt u kijken op www.connexxion.nl.

Vervolg op pag. 2

Opening speelplaats
Eikenlaan
De speelplaats aan de Eikenlaan, 

achter de bibliotheek, is in de af-

gelopen maanden opnieuw ingericht. 

Woensdagmiddag 16 juni heeft 

Wethouder Jur Botter onder grote 

belangstelling de vernieuwde speel-

plaats opnieuw in gebruikgenomen.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Verkeersbesluit

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de fl at Overijssellaan 59 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner (verzonden 18 juni 2010).

Het besluit ligt vanaf 24 juni 2010 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar maken. 

Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend 

belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening 

vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR  

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten 

worden betaald. 
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Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.135 het vergroten van een dakkapel op - Jacob van Campenstraat 16

 het voor- en achtergeveldakvlak

 en veranderen uitbouw

2010.136 het plaatsen van een dakopbouw - M. Vaumontlaan 2

2010.138 het uitbreiden van een woonhuis - C. Francklaan 19

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 24 juni 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 18 juni 2010) 
en ontheffing bestemmingsplan
2010.071 het uitbreiden van een woonhuis - Oudemanslaan 1

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  24 juni 2010 op maandag tot en met donderdag van  08.30 

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 

Een beroepschrift moet uiterlijk 5 augustus 2010 worden ingediend. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 18 juni 2010)
2010.091 het plaatsen van een dakkapel - Molenlaan 12

 op het zijgeveldakvlak

2010.107 het vernieuwen van reclame - Herenweg 96

2010.113 het plaatsen van een dakkapel op  - Reigerlaan 14

 het zijgeveldakvlak, doorbreken muur en

 wijzigen van de voorgevel van de garage

2010.127 het plaatsen van reclame - Raadhuisstraat 19-21

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 18 juni 2010)
2010.112 het wijzigen van de voorgevel - E. van Slogterenlaan 4

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  24 juni 2010 op maandag tot en met donder-

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

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

maken. Zie kader.

Werk aan de weg   
Brabantlaan, tussen Limburglaan en Zeelandlaan 
Tot eind juni 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Limburglaan en 

Zeelandlaan de bestrating en riolering vervangen. 

Limburglaan 
Tot half juli worden in Limburglaan de bestrating en riolering vervangen. 

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. 

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting van de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de 

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. 

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Van 28 juni tot en met 9 juli is het werkgebied afgesloten in verband met het aan-
brengen van het asfalt en de wegmarkeringen.

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen 

van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Raadhuisstraat
Tot begin juli 2010 wordt in de Raadhuisstraat de verlichting en het straatmeubilair 

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

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

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

-  Van 22 juni tot 30 juli is het gedeelte vanaf de Spaarnzichtlaan tot de Oosterlaan afgesloten 

voor autoverkeer (werkfase 9). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig 

over loopschotten) langs het werkgebied. In deze periode is de Spaarnzichtlaan afgesloten 

voor autoverkeer.

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

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

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

Vanaf dinsdag 22 juni geldt eenrichtingsverkeer op de gehele Binnenweg. Het inrijden 

van de Binnenweg vanaf de Bronsteeweg is vanaf deze dag niet meer mogelijk. 

Bestemmingsverkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Lanckhorstlaan en 

Heemsteedse Dreef naar de Julianalaan. Doorgaand verkeer vanuit het zuiden wordt via 

de Cloosterlaan omgeleid naar de Oosterlaan.

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

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 

al uw vragen op het gebied van wo nen, zorg en 

welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 

aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het 

aanvragen van een voorziening in het kader 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(zoals hulp bij het huishouden, OV-taxi, aan-

passingen in de woning of een rolstoel) of om 

informatie en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur kunt 

u, zonder afspraak, bij het Loket langs komen. 

U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Gaat u binnenkort op vakantie naar het 

buitenland? Controleer dan tijdig de 

geldigheidsduur van uw paspoort of 

Nederlandse identiteitskaart. Is deze 

verlopen, dan is dit namelijk ongeldig als 

reisdocument.

U moet het reisdocument persoonlijk aan-

vragen en afhalen bij de gemeente. Vijf 

werkdagen na uw aanvraag kunt u het 

document ophalen. U kunt ook gebruik-

maken van een spoedprocedure. U kunt 

dan in principe het document, als u het 

vóór 14.00 uur hebt aangevraagd, de 

volgende werkdag na 09.30 uur ophalen. 

De extra kosten hiervoor zijn € 41,--.

Op vakantie?
Check tijdig uw reisdocument!

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Evenement

Op 14 juni 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen voor het houden van een hardloop-

evenement genaamd 'Heemstede Loop' op zondag 17 oktober 2010 van 11.30 tot 15.00 uur.

De 1,6 kilometer loop zal starten om 12.00 uur en de 5 en 10 kilometerloop zal starten om 

12.45 uur. 

De start en fi nish zullen plaatsvinden op het parkeerterrein voor de sporthal van Sportpark 

Groenendaal aan de Sportparklaan 16.

De looproute van de 1,6 kilometerloop gaat via de route Sportparklaan, Glipperdreef, 

Voorweg, Achterweg, Meerweg, Sportparklaan.

De looproute van de 5 en 10 kilometer gaat via de route Sportparklaan, Glipperdreef, 

Bosbeeklaan, Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Ritzema Boskade/Burgemeester van 

Doornkade, Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Burgemeester van Rappardlaan, Herfstlaan, 

Voorweg, Achterweg, Meerweg, Sportparklaan.

Op zondag 17 oktober 2010 mogen, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de 

volgende wegen worden afgesloten voor het autoverkeer:

-  de Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg t/m kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan 

vanaf ca. 11.55 tot 12.20 uur en vanaf ca. 12.40 tot 14.15 uur

-  noordelijke richting Glipperdreef ter hoogte van kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan van 

ca. 12.05 tot 12.15 uur

-  zuidelijke richting Glipperdreef ter hoogte van kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan tot en 

met hoek Bosbeeklaan van ca. 12.50 tot 13.00 uur

-  de Bosbeeklaan van 12.45 tot 13.45 uur;

- Vrijheidsdreef van 12.55 tot 13.55 uur;

-  Kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/Herfstlaan/Burg. van Rappardlaan van 12.50 tot 

13.05 uur

-  Kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/Voorweg van ongeveer 13.00 tot 13.15 uur

De Voorweg, Achterweg en Meerweg zijn tussen 11.30 en 15.00 uur slecht bereikbaar in 

verband met hardlopers in de straten. 

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

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Verkeersbesluiten Witte kajuitjacht in Heemsteeds Kanaal

Instellen blauwe zone oostzijde 
NS-station
Het college van B&W heeft op 1 juni 2010 

het volgende besloten:

De twee parkeerplaatsen direct ten oosten 

van het NS-station Heemstede-Aerdenhout 

aan te wijzen als blauwe zone waar gepar-

keerd dient te worden met een parkeerschijf 

met een maximale parkeertijd van 1 uur.

Stopverbod Meijerslaan
Het college van B&W heeft op 1 juni 2010 

het volgende besloten:

Door het aanbrengen van een gele doorgetrok-

ken streep in de Meijerslaan, op de trottoirband 

ter hoogte van nummer 17, aan de overzijde van 

de hoofdingang van wooncomplex Westerduin, 

plaatselijk een stopverbod in te voeren.

De besluiten en bijbehorende stukken 

liggen vanaf donderdag 24 juni 2010 

gedurende zes weken ter inzage in het 

raadhuis. 

Tegen deze verkeersbesluiten kunt u 

binnen zes weken vanaf de dag na de 

publicatiedatum bezwaar maken. Door het 

indienen van een bezwaar worden deze 

besluiten niet opgeschort. Bij een spoed-

eisend belang kan degene die een 

bezwaarschrift heeft ingediend een voor-

lopige voorziening vragen aan de president 

van de rechtbank, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het 

indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden 

betaald.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van de gemeente Heemstede hebben 

geconstateerd dat in het Heemsteeds 

Kanaal ter hoogte van de Beatrixschool een 

witte kajuitjacht is aangelegd aan grond dat 

in eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b 

van de Verordening op het gebruik van 

openbare havens en binnenwateren is het 

verboden met dit vaartuig op deze plaats 

een ligplaats in te nemen of te hebben.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig 

wordt verzocht binnen 1 week na 23 juni 
2010 zijn vaartuig buiten Heemstede te 

brengen. 

Eerder heeft deze kajuitjacht in de 

Zandvaartkade gelegen, eveneens in strijd 

met de Verordening op het gebruik van 

openbare havens en binnenwateren. Aan 

ons verzoek van destijds is door de 

eigenaar gehoor gegeven. Indien aan 

bovengenoemd verzoek geen gehoor wordt 

gegeven dan wel de kajuitjacht wederom 

wordt aangetroffen in Heemstede in strijd 

met de Verordening op het gebruik van 

openbare havens en binnenwateren, zal het 

college van B&W overwegen bestuurs-

dwang toe te passen en het vaartuig te laten 

verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor 

een periode van 13 weken opgeslagen. De 

eigenaar kan zijn vaartuig binnen die 

periode terug ontvangen na betaling van de 

kosten die zijn gemoeid met de uitoefening 

van de bestuursdwang. Indien het vaartuig 

niet wordt opgehaald binnen boven-

genoemde periode dan zullen burgemeester 

en wethouders overwegen om het vaartuig 

openbaar te verkopen dan wel te laten ver-

nietigen.

Voor vragen kan contact worden op-

genomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving van de 

gemeente Heemstede, tel. (023) 548 56 30.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

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

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

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

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

Benoeming lid gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van 

de gemeente Heemstede, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Nelissen, 

M.J. (Marie-José) (v), wonende te Heemstede, bij besluit van vrijdag 18 juni 2010 benoemd 

is tot lid van de raad van de gemeente Heemstede.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag nemen als lid van 

de raad van de gemeente Heemstede van Struijf, J.F. (Sjaak) (m), wonende te Heemstede.


