
Heemstede - Afgelopen zon-
dag was voor de kinderen van 
het koor van de Crayenester ba-
sisschool het grote moment aan-
gebroken. Samen met studen-
ten van PABO InHolland ver-
zorgden zij een groot optreden 
op het Houtfestival in Haarlem. 
Maandenlang hebben de kin-
deren – in de leeftijd van 5 tot 

11 jaar - na schooltijd geoefend 
op de ‘wereldliedjes’ samen met 
Juf Marijke Martens. Meer dan 
dertig kinderen van de Craye-
nesterschool vormden een vro-
lijk koor en leerden vele liedjes 
uit Afrika en andere zonnige en 
verre landen. Zondag jl was de 
zon ver te zoeken, maar de kin-
deren straalden en de tent in 

stadspark de Haarlemmerhout 
was gevuld met enthousiast pu-
bliek. Het Craaytjeskoor had 
haar eigen Djembé-groep mee-
genomen. Deze jeugdige trom-
melaars brachten de grote tent 
al snel in Afrikaanse sferen. De 
kinderen zongen samen met de 
PABO studenten prachtige Afri-
kaanse liederen. Het werd een 

swingend optreden en een unie-
ke ervaring voor de jonge kinde-
ren. 
Het Houtfestival is een gra-
tis toegankelijk openluchtfesti-
val. Al meer dan 25 jaar genieten 
meer dan 25.000 bezoekers uit 
Haarlem en de wijde regio van 
de markante muziekprogram-
mering en de veldacts.
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Tel. 023-5242809

Kinderen Crayenester basisschool 
stralen op het Houtfestival
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Heemstede – Sinds korte tijd 
is het kantoor van De Heemste-
der weer in Heemstede te vin-
den en wel aan de Camplaan 35. 
Na een aantal jaren De Heem-
steder vanuit het centrale hoofd-
kantoor Aalsmeer te hebben 
gemaakt, is deze nieuwe stand-
plaats toch wel een schot in de 

roos te noemen. De reacties van 
Heemstedenaren zijn in elk geval 
heel vriendelijk en positief. “Leuk 
dat jullie hier weer zijn!” “Mak-
kelijk dat het kantoor weer ge-
woon in Heemstede zit”. Zo maar 
twee opmerkingen van mensen 
die even binnenkwamen. Het 
kantoor aan de Camplaan is voor 

het grootste deel van de week 
open. Mocht u toch voor een 
dichte deur komen te staan, dan 
is contact toch altijd nabij. Be-
langrijke telefoonnummers staan 
vermeld op de toegangsdeur. 
Kabalen kunt u afgeven maar 
ook makkelijk in de brievenbus 
deponeren. Het inleverpunt voor 

Standplaats Camplaan bevalt goed kabaaltjes bij Primera de Pijp 
aan de Raadhuisstraat blijft ook 
bestaan. 
Voorts zijn er natuurlijk de be-
kende mailadressen die niet zijn 
veranderd: voor redactieberich-
ten is dat redactie@heemste-
der.nl en voor advertenties aan-
lever@heemsteder.nl  Wilt u een 
prijsopgave aanvragen om te 
adverteren dan kan dat via 
verkoop@heemsteder.nl 

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

4.98
r

5 stuks

Runder 

hamburgers

De Heemsteder heeft wel een 
nieuw telefoonnummer: 023-
8200170. 
U weet het: De Heemsteder, 
bóórdevol lokaal nieuws, is nu 
gevestigd aan de Camplaan 35, 
2103 GV Heemstede.
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 9 t/m 15 juni 2011)

Huwelijken:
L.A.H. Bijl & F.M. Evers
D. Beerendonk & D. Lan-
dowska
D. Siezenga & M.A. Lenos
D.O. Jacobs & E.M.I. Ruigrok
Q.W. Kolvenbach & D. Mool-
huijzen
R. Nieuwland & A.J. Velde
J.C. Compier & H.C.G. de 
Block

Geboorte:
Geen geboortes.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Geer en Frederiek Rekoert 60 jaar getrouwd
Heemstede - Na de oorlog 
kwam Geer Rekoert regelmatig 
in de jeugdherbergen in  Kor-
tenhoef en Heemskerk. In de 
weekenden op de fiets met twee 
vrienden die allebei Joop heet-
ten. Één Joop had eens een gro-
te zak appels meegenomen naar 
Heemskerk, waar ze drie meis-
jes troffen die wel trek hadden in 
een appel. Men hapte zo in de 
appels, maar er was één meisje 
die een zakmesje bij zich had en 
een appel begon te schillen. “Dat 
is een nette”, dacht hij en besloot 
van haar meer werk te maken. 
Een zondag later kwam hij haar 
in Amsterdam tegen tijdens een 
excursie vanuit de jeugdherberg, 
er werd een afspraakje gemaakt 
en de verkering was een feit! 
Hij was 23 jaar toen hij Frede-
riek leerde kennen. Frederika de 
Kreuk werkte in Amsterdam bij 
de Twentse Bank. Moeder vond 
een loodgieter nou niet de eer-
ste keus, maar vader dacht, zo`n 
loodgieter heeft altijd werk. Geer 
groeide op boven de winkel aan 
de Zandvoortselaan waar hij nu 
nog steeds zijn winkel heeft in 
elektrische huishoudelijke appa-
raten en lampen. Zijn vader was 
er in 1922 begonnen met een 
loodgietersbedrijf en heeft veel 
gewerkt voor aannemer Blom in 
de Componistenwijk.  Toen Geer 
in de zaak kwam waren er zes-
tien medewerkers. De verkering 
duurde drie jaar, de twee trouw-
den in Amsterdam. Hij kon een 

bovenverdieping krijgen in de 
Amaryllislaan, maakte op het 
dichtgemaakte  balkon een keu-
ken en douchecel  en knapte de 
kamers op. Zijn trots was een zelf 
gemetselde open haard. Dochter 
Marjon werd in 1958 geboren, zij 
kwam na de middelbare school 

bij papa in de zaak. Zij ging het 
eerste jaar vaak mee op karwei, 
met een van de monteurs. Lang-
zamerhand werd haar  rol gro-
ter, nu werken vader en Marjon 
samen. Op de Amaryllislaan 
woonden ze zeven jaar, waar-
na ze verhuisden naar de Zand-

voortselaan 27, tegenover de 
zaak. Het werd echt druk in de 
laan, met het wonen tegenover 
de zaak kwam ook de verleiding 
om in de avonduren nog even 
te werken. In De Zilk vond het 
echtpaar een woning met een 
garage naar het zin in een rus-

tige straat, waar hij nu al 42 jaar 
woont. In de oorlog moest hij van 
de Duitsers bij Hoogovens wer-
ken en zag hoe EHBO`ers eer-
ste hulp verleenden bij de ve-
le ongelukken. Dat gebeur-
de ook wel bij het loodgieters-
werk en hij wilde voorbereid zijn. 

Geer is inmiddels  zestig jaar bij 
de EHBO Heemstede, eind april 
kreeg hij een Koninklijke onder-
scheiding. Vele jaren secreta-
ris en achttien jaar voorzitter. Hij 
werkt nog steeds enkele dagen 
in de week in de winkel, kan het 
niet laten. Thuis  helpt Geer zijn 

vrouw die vorig  jaar een attack 
kreeg, waardoor het huishoude-
lijke werk wat moeilijker gaat. 
Woensdag kwam burgemeester 
Goedhart van Noordwijkerhout 
het diamanten bruidspaar feli-
citeren.
Ton van den Brink

Barnhoorn neemt afscheid 
van Netwerk BtB

Netwerk BtB is van een club-
je bevriende ondernemers in 
het afgelopen decennium uit-
gegroeid tot professionele net-
werkorganisatie met meer dan 
400 deelnemers en talloze goed-
bezochte en vernieuwende eve-
nementen. Barnhoorn’s jaren-
lange enthousiasme om bedrij-
ven te koppelen en nieuwe han-
del tot stand te brengen heeft 
vele ondernemers geïnspireerd. 
Het is dan ook onmogelijk te 
benoemen hoeveel deals er 
door zijn tussenkomst tot stand 
zijn gebracht… maar het zijn er 
veel.
De reden van zijn afscheid vat 
Charles kort en bondig samen: 
“Het wordt tijd om het stok-
je over te dragen, ik ben na 12 
jaar weer toe aan een nieuwe 
uitdaging.” Hoe die uitdaging 
in de toekomst gestalte krijgt is 
nog niet bekend. Wel zal Charles 
betrokken blijven bij ‘zijn’ club 

en zal hij nog regelmatig te zien 
zijn op de netwerkborrels en de 
diverse evenementen die Net-
werk BtB voor ondernemers in 
petto heeft.

Charles Barnhoorn: “Tijd om het 
stokje over te dragen.”

Heemstede – Op dinsdag 28 juni zal oprichter Charles Barn-
hoorn na 12 jaar afscheid nemen als voorzitter van Netwerk 
BtB, voorheen Stichting Business to Business. Hij draagt de 
voorzittershamer over aan Daniel Andriessen die al geruime 
tijd als bestuurslid aan het ondernemersnetwerk is verbon-
den. Alle (oud-) deelnemers van de gezelligste netwerkor-
ganisatie van Noord-Holland zijn van harte welkom op de af-
scheidsreceptie die de 28e tijdens het netwerkcafé zal worden 
gehouden van 18 tot 20 uur in Tapperij de 1ste Aanleg aan de 
Raadhuisstraat 103 te Heemstede.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek 
Bennebroek – Dienst PKN, Bin-
nenweg 67 Bennebroek op zon-
dag 26 juni 10 uur met ds. W.M. 
Schinkelshoek.

Vader en zoon
Heemstede - Mevrouw Ilja Jan-
sen uit Heemstede vond afgelo-
pen zondag een vergeten me-
zenbol in de kast die ze gelijk 
ophing in de tuin voor de jon-
ge pimpel– en koolmezen. “Maar 
tot mijn grote verbazing waren 
het niet deze vogels die kwa-
men eten maar ‘pappa’ Grote 
Bonte Specht met zijn jong. Dus 
snel de camera gepakt want dat 
is iets wat je niet vaak zult aan-
treffen en al helemaal niet in de 
tuin!” Ze voegt nog toe dat vader 
en zoon (hoe toepasselijk op Va-
derdag) er minuten lang hebben 
gezeten. “Het was zeer zeer aan-
doenlijk”, zegt ze.
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Waardevolle Veteranendag
Heemstede – Zaterdagochtend 
speelde de Band of Liberation 
uit Leiden bij de ING Bank aan 
de Binnenweg muziek uit de ja-
ren veertig van Glenn Miller en 
It is a long way to Tiparary. Wel-
iswaar nog in de regen, maar de 
muziekboodschap was duidelijk, 
de buien begrepen dat er een 
waardige herdenking zou plaats-
vinden en ruimden het veld.  Ve-
teranen vanaf de meidagen van 
1940 tot de veteranen van nu in 
Afghanistan, maakten zaterdag-
middag hun eerste gang naar 
de gedenksteen op de Algeme-
ne begraafplaats aan de Herfst-
laan. In een stille wandeling met 
burgemeester Marianne Heere-
mans, wethouder Jur Botter en 
als gast de staatssecretaris VWS, 
Marlies Veldhuizen van Zanten – 
Hyllner met begeleiding van Mu-
ziekkorps Adect Musica uit Sas-
senheim in hun prachtige ga-
la uniform. Chris van der Plasse, 
een van de jongere veteranen, 
sprak over de veteranen als het 
lopende geheugen van de oor-
logen. Zij vertellen de verhalen 
van doorzetten, kameraadschap 
en opoffering. Nico Baan las de 
namen voor van de in voorma-
lig Nederlands Indië gesneuvel-
de militairen, waarvan de namen 
gebeiteld staan op de gedenk-

steen. Charles Boshoven, Anto-
nius Denekamp, Jacob Hindriks, 
Reinier Jessurun, Dirk Willem-
se en Joseph IJland. Bij het le-
zen van de namen plaatsten le-
den van scoutinggroep Graaf 
Bernadotte een kaars bij de ge-
denksteen. Een waardige plech-
tigheid en waardevol voor de ve-
teranen die op de terugweg niet 
alleen dachten aan het verle-
den, maar ook over de toekomst, 
waarin voor hen het ontmoeten 
van kameraden beperkter wordt. 
Zo maakte verbindingsman in 
Noord Sumatra,Fried Snoeks, 
zijn eerste reünie mee in 1950 
met honderd man en is de laat-
ste in 2010 gehouden. Er zijn er 
nog negen over! Squadronlea-
der Bootsma sprak van 36 vlie-
geniers, waarvan er nog twee 
over zijn. Verheugend is dat  de 
organisatie van de herdenking 
nu overgenomen wordt door de 
nieuwe generaties veteranen uit 
de Libanon, Irak, Bosnië, Afgha-
nistan.
In de burgerzaal kon burge-
meester Heeremans de vetera-
nen en hun partners verwelko-
men, vooral de Poolse bevrijder, 
Bernard Szczyglowski, lid van 
de 1ste  Poolse Pantserdivisie, 
die sinds vijf jaar in Heemste-
de woont en na de oorlog in Ne-

derland gebleven is. Als kleer-
maker in Den Haag waar hij veel 
politici in de kleren heeft gesto-
ken. Zij sprak zijn naam goed uit, 
maar waagde zich er geen twee-
de keer aan. Zij bedankte de or-
ganisatoren, met name de scou-
tinggroep, de heer Gerard Visser 
als de motor van de Adviesgroep 
Veteranen Heemstede, Bert de 
Vos, de evenementen manager 
van de gemeente en de bodes. 
Zij verwelkomde staartsecreta-
ris Marlies Veldhuizen van Zan-
ten die  graag het woord nam. 
Zij begon met de stilte op het 
begraafplaats, waar  zes jonge 
mannen die naar die onbekende 
plaats gingen, herdacht werden. 
Wat hebben die mannen te ma-
ken met onze kinderen? Ze ver-
telt hoe zij een Amerikaans kerk-
hof bezocht met haar kinderen. 
Waarom liggen hier duizenden 
mannen die hun jonge leven ga-
ven? Dat leg je niet gemakke-
lijk uit.  Die mannen kwamen uit 
Australië, jongens van de scha-
penfarm die naar een plek kwa-
men waarvan ze nooit gehoord 
hadden en sneuvelden voor ons. 
Hoe het besef groeide dat vre-
de, moed, loyaliteit de politieke 
en maatschappelijke problemen 
overstijgen. Een waardevolle bij-
drage in eenvoudige bewoordin-
gen, die recht uit het hart een 
diepe indruk achterlieten. Veld-
huizen bleef nog lang tussen de 
veteranen, bezocht de stands 
van het Rode Kruis, de Zonne-
bloem, Bond van Wapenbroe-

Alle veteranen.

Start rondrit Keep them Roling.

ders, Royal Canadian Legion en 
de Stichting Crash. De nieuwe 
haring kwam binnen, veteraan 
Blankenaar mocht het laatste 
woord hebben, ging de staart-
secretaris met alle egards voor-
bij, want de laatste kus is gere-
serveerd voor de burgemeester 
die de veteranen een warm hart 
toedraagt. De rijtoer door Heem-
stede in de legervoertuigen van 
Keep them Roling, voorafgegaan 
door Muziekkorps Adect Musi-
ca, kon starten.
Ton van den Brink

Keep them Roling voor het raadhuis.

Heer Blankenaar bedankt mevrouw Veldhuizen van Zanten.

Veteranen onder elkaar.

Band of Liberation voor ING bank.

Gerard Visser aan de haring.

Scouting plaatst een kaars
bij de gedenksteen.
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
JONGERENWERK BLOEMENDAAL NEEMT 

JONGEREN SERIEUS!

De zomervakantie komt er aan en veel jonge-
ren zijn dan lekker op vakantie. De vaste acti-
viteiten stoppen daarom na 15 juli en beginnen 
weer in het nieuwe schooljaar op 6 septem-
ber. Afhankelijk van het weer worden er tij-
dens de zomervakantie ad hoc activiteiten ge-
organiseerd. 

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni
TIENERKAMP voor jongeren van 11 t/m 15 
jaar Wie/Wat/Waar is binnenkort te vinden 
op onze site 

Elke dinsdag t/m 12 juli van 19.30 – 21.00 
uur, Inloopavond Jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis
entree. Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Tref-
punt.

Elke vrijdag t/m 15 juli van 20.00 – 22.00 
uur, Inloopavond Jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree.Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt

WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
  
Zomerbuffet
Dinsdag 19 juli
Jaarlijks Zomerbuffet, deze keer in de mooie 
zaal van Bosbeek te Heemstede, met bezoek 
aan de trimtuin. Vanaf 14.00 uur. Opgeven tot 
12 juli. Kosten € 22,50 p.p.

WARME MAALTIJDEN
Open eettafels:

• In Bennebroek: elke maandag, woensdag en 
vrijdag, om 12.30 uur, ‘t Trefpunt.
• In Vogelenzang: elke eerste donderdag van de 
maand, om 12.30 uur, Ontmoetingsruimte Kerk-
weg.

THEMABIJEENKOMST
Locatie Zuid, donderdag 7 juli, aanvang 
14.00 uur Ethiopië
Anne Catrien Geerlings laat u aan de hand van 
foto’s en verhalen kennismaken met de diverse 
stammen van dat land.

FEESTWEEK BENNEBROEK
Zaterdag 2 juli, tent Geitewei, 10.00 uur: 
ochtend voor senioren, met optreden van de 
groep The Whale City Sound, winnaar van prij-
zen o.a. in Korenslag

Poldertocht per bus
Woensdag 27 juli
Een bustocht door de polder naar Amstelveen 
met een bezoekje aan biologische geitenboer-
derij.Vertrek om 12.00 uur.
Kosten inclusief koffi e met wat lekkers 7,50
euro. 

GEZELLIGE ONTMOETINGSMOGELIJKHEDEN
• Elke maandag en vrijdag, 14.00 - 16.00 uur, 
bridgen, De Voghelsanck
• Elke dinsdag, vanaf 10.30 uur, koffi edrinken, 
De Voghelsanck
• Elke vrijdag, 14.00 - 16.00 uur, diverse spel-
letjes, De Voghelsanck
• Vrijdag 24 juni en vrijdag 29 juli, 13.30 - 
15.30 uur, creatieve middagen, De Voghelsanck
• Maandag 27 juni en maandag 25 juli, 9.30 - 
11.30 uur, creatieve ochtenden, De Voghelsanck

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
Bel voor informatie naar onze kantoren
• Als u gebruik wilt maken van de Buurtbus of 
van Vervoer op maat. 

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 2 mei, om 10.00 uur vanaf ‘t Panne-
land
• Recreatief fi etsen
Locatie Zuid: dinsdag 12 juli, om 10.00 uur: kor-
te fi etstocht struinen door de duinen
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 29 juni  en woensdag  
27 juli , om 10.00 uur
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag en eerste dinsdag van de 
maand, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland 
• Conditietraining iedere maandag om 9.00 en 
11.00 uur in het medisch centrum van GGZ in 
Geest
• Gymnastiek iedere maandag om 10.00 uur in 
het medisch centrum van GGZ in Geest

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn 
Bloemendaal

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Bouwproject De Slottuin te massaal
De door VOF Nova georgani-
seerde voorlichtingsavond is 
door veel buurtbewoners be-
zocht. Ook dit keer had VOF-
Nova  er veel  aan gedaan om 
de aanwezigen van een goede 
voorlichting te voorzien. Ook wij 
van BCN waren van de partij en 
hebben met velen van u gespro-
ken. Met de informatie uit de-
ze gesprekken en uit de reacties 
die wij via ons e-mailadres heb-
ben ontvangen gaan we verder.
 Echter de fase van het pro-
ces waarin we nu verkeren is 
die van de totstandkoming van 
een bestemmingsplan voor
Nova gebied. In deze fase gaat 
het dus met name over de mas-
sa, dus wat u vindt van de hoog-
te, breedte, diepte en de plek 
en de uitgangspunten die zullen 
gaan gelden voor het bestem-
mingsplan. Pas hierna komt de 
fase waarin de welstandscrite-
ria worden vastgesteld. Pas dan 
gaat het over de vormgeving en 
de architectuur.
 Uit jullie reacties hebben wij de 
volgende hoofdpunten gedestil-
leerd:
- Het bouwproject is  te massaal 
en komt te volgebouwd over.

INGEZONDEN
- Het is met zijn oplopende hoog-
tes van 9, 12, 14 tot 16 te hoog 
(buurt is slechts 9 m). Het zal  
blijvend boven het bestaande 
groen uitsteken.
- Er wordt ten onrechte deels
gebouwd op het huidige groen-
gebied (oude sportveld).

- De bebouwing vlak aan de 
Cruquiusweg zal een weerkaat-
sing van geluid gaan opleveren.
- Van het huidige bestaande 
groen blijft niet veel over. Dus 
meer zicht op de massa.
- Het is daardoor niet passend en 
aansluitend bij de buurt.

- Door toename van het aan-
tal woningen zullen de ver-
keersbewegingen ook toene-
men.
- Het is daarmee geen blikvan-
ger voor de gemeente Heemste-
de die een dorpskarakter ambi-
eert en wil uitstralen.

 
Uit veel reacties van jullie als 
buurtbewoners kwam het punt 
van het verkeer naar voren.
Het gevolg voor deze wijk is dat 
de huidige verkeerssituatie ver-
slechtert omdat de ontsluiting 
uit de wijk een probleemblijft. 
Niet alleen op Cruquiusweg, de 
Ir. Lelylaan en de Slotlaan. Ook 
de Javalaan zal ermee wor-
den geconfronteerd. De huidi-
ge drukte op de Javalaan is een 
zorgpunt die we als wijk met de 
gemeente moeten bespreken. 
Desalniettemin zal  de toena-
me van de verkeersdrukte op de 
eerst genoemde wegen is een 
onderwerp dat we nu bij deze 
nieuwe wijk bespreekbaar moe-
ten maken.
 BCN heeft haar visie kenbaar 
gemaakt tegen het plan op ba-
sis van de bovengenoemde pun-
ten en een zienswijze ingediend. 
Die kunnen worden verstuurd 
naar de gemeente Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ, Heem-
stede. Of per e-mail:
gemeente@heemstede.nl .
Buurt Comité Nova
BCNHeemstede@hotmail.
com
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Marktactie met staartje
Heemstede – Dat de Heemste-
der goed gelezen wordt, blijkt 
wel uit het volgende verhaal. 
Daags nadat mevrouw Lies Sto-
ry Peschar (80) zich meldde voor 
de fotoactie waarbij een markt-
bezoeker in beeld wordt ge-
bracht, kwam er een andere da-
me het kantoor aan de Cam-
plaan binnen. “Ze zeiden dat ik 

in de krant stond, maar ik weet 
het niet hoor…”, vertelde de 
Heemsteedse bescheiden. En 
inderdaad: De gelijkenis met 
Lies is zeer treffend! Na de foto 
zeer goed bestudeerd te hebben 
werd toch duidelijk dat het toch 
mevrouw Story Peschar was die 
door de ‘Heemsteder fotograaf’ 
is gekiekt. Daarmee mag de 

marktbezoekster 20 euro in ont-
vangst nemen, hetgeen zij ook 
deed vorige week woensdag. 
Mevrouw Story Peschar vertel-
de verrast te zijn. Ze is ‘over’ uit 
Engeland, waar ze al ruim veer-
tig jaar woont. Ze trouwde met 
een Engelsman, maar is sinds 15 
jaar weduwe. Het echtpaar ging 
wonen in Taunton, in de streek 
Somerset. Oorspronkelijk is Lies 
Heemsteedse. Zij bezocht deze 
periode haar zus en ze wil graag 
de gelegenheid te baat nemen 
om een oproepje te doen. “Wat 
leuk dat ik nu bij de krant ben, 
want ik zou zo graag nog eens 
in contact komen met mensen 
die in 1962/1963 bij ons in Tau-
nton verbleven in het kader van 
een jongeren-uitwisselingspro-
ject. Destijds waren die jongeren 
onder begeleiding van de heer 
Doorland en mevrouw De Haas. 
“Wie herinnert zich nog deze uit-
wisseling?” Reacties naar: eli-
sestory@talktalk.net

Mevrouw Lies Story Peschar: “Wat leuk dat ik nu bij de Heemsteder 
ben. Kan ik gelijk een oproepje doen…”

De markt van woensdag 15 juni. Bent u dit?
Meld het aan: redactie@heemsteder.nl

Persoonlijke
begeleiding

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Geen
hongergevoel

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Tot 10 kilo 
afvallen

in 4 weken

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

2 Kilo gewicht-
verlies

per week

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Casca geeft
tien cursussen cadeau
Heemstede - Gefeliciteerd! 
U hebt een cursus gewonnen. 
Deze tekst staat op een sticker 
in 10 Casca-brochures die dit 
weekend bij Heemstedenaren 
in de bus zijn gevallen. In deze 
brochure staan meer dan 350 
activiteiten voor jong en oud.
Er zijn korte cursussen van 2 tot 
6 keer zoals computerlessen, 
culinaire cursussen en kunst-
geschiedenislessen of lange-
re die soms een heel seizoen 
duren, bijvoorbeeld de ta-
lencursussen, veel creatieve 
cursussen en sportieve cursus-
sen.
Dit jaar heeft Casca een unie-
ke stickeractie: in 10 program-
maboekjes staat een knalge-
le felicitatiesticker. Bent u één 
van de gelukkige vinders? Bla-
der dan op uw gemak door de 
brochure en zoek een leuke 
cursus uit. Op vertoon van de 
brochure met sticker krijgt u 
namelijk die cursus gratis (tot 

een maximum van 50,-- euro) 
of u krijgt een korting van 50,-- 
euro op uw cursus.
Kijk gauw in het programma-
boek en bent u één van de ge-
lukkigen? Kom dan naar Cas-
ca in de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede om u in 
te schrijven!

20 t/m 25 juni
Collecteweek Rode Kruis
Regio - Om ook dit jaar weer 
de doelstellingen van het Ro-
de Kruis waar te kunnen ma-
ken en de activiteiten in de 
regio te financieren, collec-
teren in de week van 20 t/m 
25 juni circa 300 collectanten 
huis-aan-huis in de gemeen-
ten Bloemendaal, Haarlem 
en Heemstede. De opbrengst 
van de collecte is voor 100% 
bestemd voor de reguliere 
activiteiten van de Afdeling 
Haarlem en Omstreken van 
het Nederlandse Rode Kruis. 

Het Haarlemse Rode Kruis orga-
niseert activiteiten voor ouderen, 
chronische zieken en gehandi-
capten en is al jaren actief om 
eenzaamheid te verlichten. Ruim 
170 vrijwilligers van het Haar-
lemse Rode Kruis zijn actief bij 
het vriendschappelijk  huisbe-
zoek, telefooncirkels, recreatieve 
activiteiten zoals spelletjesmid-
dagen en georganiseerde toch-
ten met de rolstoelbus, scoot- 
mobiel of met de speciale rol-
stoelfietsen. Jaarlijks genieten 

zo’n 100 gasten van een aan-
gepaste vakanties op het va-
kantieschip J. Henry Dunant, in 
één van de Rode Kruis vakantie-
hotels of op de Imminkhoeve te 
Lemele. Op verzoek organiseren 
wij winkelochtenden voor oude-
ren, chronisch zieken en gehan-
dicapten, zodat met begeleiding 
van een vrijwilliger weer eens 
zelf cadeaus of kleding gekocht 
kan worden. 
EHBO’ers verlenen hulp tijdens 

tal van evenementen in de regio. 
Bij rampen en calamiteiten kun-
nen mensen rekenen op directe 
hulp van het Rode Kruis. 
Maar ook nationaal en interna-
tionaal zet het Haarlemse Rode 
Kruis zich in voor de  kwetsba-
re mensen door financiële on-
dersteuning van projecten in de 
gezondheidszorg en kleinscha-
lige ontwikkelingsprojecten, die 
veelal met behulp van de plaat-
selijke bevolking aldaar worden 
gerealiseerd. 

Wilt u collectant worden, dan 
kunt u zich telefonisch aanmel-
den (023-5411612 ma-do).

Met twee 
meiden achterop
Regio – De politie controleerde 
in de nacht van maandag 20 op 
dinsdag 21 juni op de Waterloo-
laan te Driehuis een snorfietser 
die met twee meiden achterop 
reed. Bij een blaastest bleek de 
bestuurder, een 27-jarige IJmui-
denaar, veel te veel gedronken 
te hebben. Hij heeft een rijver-
bod gekregen van acht uren en 
zijn rijbewijs is ingevorderd.

Grote boekverkoop 
bij bibliotheek

Regio - Bibliotheek Haarlem 
Centrum houdt donderdag 30 
juni, vrijdag 1 en zaterdag 2 ju-
li een verkoop van afgeschreven 
boeken. Ook zijn er cd-roms, cd’s 
en dvd’s te koop. Alles gaat weg 
voor 1,- euro per stuk. De boek-
verkoop wordt gehouden tijdens 
openingstijden in de Doelenzaal 
van Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. 

Kerk in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 26 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 Ta-
fel met een oecumenisch karak-
ter. Iedereen is welkom.
Voorganger is ds. mw. P. Renes. 
De zang wordt ondersteund door 
het Sint Ceciliakoor uit Nieuw 
Vennep. (avondmaalviering)
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Wat is tijdelijke balseming 
en waarom zou ik dat (laten) 
doen?
We hebben allemaal wel 
eens gehoord dat balsemen 
van een lichaam mogelijk 
is. Misschien hebt u mee-
gemaakt dat een naaste of 
bekende van u in het bui-
tenland is overleden. In die 
situatie wordt het lichaam 
gebalsemd, omdat er vaak 
een lange tijd zit tussen over-
lijden, overbrengen naar Ne-
derland en de uitvaart. Goede 
balseming houdt een lichaam 
lang goed. Als het goed is 
gedaan kunt u de overledene 
dan ook na die reis nog zien.
In Nederland is het balsemen 
voorbehouden aan de leden 
van de Koninklijke familie. 
Dat heeft onder andere te 
maken met de langere tijds-
duur tussen overlijden en 
de begrafenis, vaak wel 10 
dagen. Maar het is ook een 
traditie.
In de Verenigde Staten is het 
normaal dat een lichaam ge-
balsemd wordt. Daar wordt 
een overledene soms zelfs in 
een stoel achter zijn bureau 
geplaatst. 

Sinds 1 januari 2010 is het in 
Nederland toegestaan een 
lichaam tijdelijk te balsemen. 
Dit is nu mogelijk mede om-
dat de tijd tussen overlijden 
en de uitvaart langer mag 
zijn dan de bekende 5 dagen. 
Een uitvaart kan nu in prin-
cipe plaatsvinden op de 6e 
werkdag na het overlijden. 
Dus als iemand overlijdt op 
zondag zou de uitvaart ui-
terlijk de dinsdag in de week 
erna kunnen plaatsvinden. In 
dit voorbeeld zijn er 9 dagen 
te overbruggen. Soms is dat 
nodig, bijvoorbeeld als ie-
mand uit het buitenland moet 
komen. 

Wat houdt tijdelijke balse-
ming in?
Tijdelijke balseming is het 

inbrengen van een vloeistof 
die het lichaam 5 tot 9 da-
gen goed houdt. Koeling van 
het lichaam is dan niet meer 
nodig.  Deze tijdelijke vorm  
van balseming heet thanoto-
praxie. Het is een soort medi-
sche ingreep, waarbij kleine 
sneetjes gemaakt worden bij 
aderen. De vloeistof wordt 
dan onder druk door het hele 
lichaam gestuurd. Deze be-
handeling kan ook voor een 
thuisopbaring thuis gedaan 
worden.

Wel of niet?
Voorstanders van thanoto-
praxie zijn van mening dat 
het beter is voor de rouw-
verwerking om afscheid te 
kunnen nemen van iemand 
die er goed uitziet. Het li-
chaam wordt niet heel koud,  
de overledene blijft er beter 
uit zien, krijgt geen blauwe 
verkleuringen. De vraag die 
je kunt stellen: Wat is goed 
afscheid nemen? Is het be-
langrijk dat iemand er goed 
uitziet? Of helpt het juist te 
zien dat het lichaam iedere 
dag iets minder mooi is? Is 
het minder worden juist goed 
voor het proces van loslaten?
Het antwoord op die vraag, 
de afweging die u maakt is 
persoonlijk. 
Iedere situatie is weer an-
ders, iedere nabestaande is 
anders.
Het is goed te weten dat tij-
delijke balseming mogelijk is. 
Wij kunnen u adviseren.
Kiest u voor thanotopraxie 
dan kunnen wij dit voor u 
verzorgen.

Mogelijkheden rond het 
laatste afscheid

Tijdelijke balseming

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Gemeente moet broekriem aanhal en
Heemstede - Ook de gemeen-
te Heemstede ontkomt niet aan 
bezuinigingen. In de kadernota 
van eind mei geeft de gemeen-
te een overzicht van de stand 
van zaken. Jaarlijks ontvangt de 
gemeente 400.000 euro minder 
vanuit Den Haag. In 2016 zou de 
gemeente het dan met twee mil-
joen euro minder moeten doen. 
Naast de korting op de Rijksbij-
drage blijkt dat het aantal wonin-
gen en inwoners niet zo snel toe-
neemt als het gemeentebestuur 
had verwacht. Hierdoor ontvangt 
de gemeente jaarlijks 100.000 
euro minder aan belastingen en 
bouwleges.
In de meerjarenraming is de ge-
meente er van uitgegaan dat de 
OZB de maatschappelijke on-
dersteuning en het minimabeleid 
ongemoeid blijven tenzij het te-
kort in 2014 de twee miljoen euro 
overschrijdt. Dit nu dreigt te ge-
beuren zodat er maatregelen no-
dig zijn.

Collegevoorstel
Het college legt de raad een drie-
tal bezuinigingsvarianten voor 
waarbij het college zelf kiest voor 
het volgende. In 2012 verhoogt 
men het OZB-tarief met 2,25 % 
en in 2013 nog eens met 1,25 
%. Voor de grote investeringen 
in het rioolstelsel wordt geld ge-

leend. In de begroting was reke-
ning gehouden met 2,3 % rente, 
dit blijkt nu ongeveer 5% te zijn. 
Het college stelt voor het percen-
tage van 5% te betrekken bij de 
vaststelling van de rioolheffing. 
Daarnaast wordt ook de afval-
stoffenheffing met 2,25% aange-
past.
Voor een gemiddeld huishouden 
gaat de OZB, de rioolheffing en 
het huisvuil samen van 745 euro 
nu naar 790 euro in 2012 een stij-
ging van 6,1 %.
Het gemeentebestuur gaat er 
van uit dat de lonen en de prijzen 
jaarlijks met 2% zullen stijgen, 
maar dat is nog maar de vraag. 
Den Haag mikt op een CAO voor 
Rijksambtenaren waarbij er geen 
verhoging in zit voor deze be-
roepsgroep. De provincies en de 
gemeenten zullen mogelijk vol-
gen en dat zal een aanzienlijke 
besparing opleveren. Het Kabinet 
streeft verder naar de verminde-
ring, in 2015, van het aantal po-
litieke ambtsdragers. Heemstede 
ontvangt daardoor 110.000 eu-
ro minder waarmee een college 
met maximaal twee wethouders 
in zicht komt.
Investeringen gaan gewoon door
Het is duidelijk dat in een tijd 
van schaarste weinig speelruim-
te is nieuw beleid te ontwikke-
len. Ondanks alle nodige bezui-

Heemstede – Cars is vooral geliefd bij jongens, zo blijkt uit 
de ingezonden kleurplaten aan de redactie van deze krant. 
Er zijn er drie uitgezocht en de makers daarvan kunnen een 
leuk Cars 2 pakket tegemoet zien: Sam Böhm (6) uit Heem-
stede, Siebe Balder (3) ook uit Heemstede en Mees Boxem 
(5) uit Bennebroek. De prijzen worden gestuurd door
The Walt Disney Company Hoofddorp. Sam, Siebe en Mees: 
gefeliciteerd!

Inzending door de 5-jarige Mees uit Bennebroek.

Winnaars Cars 2 actie

nigingen wordt er nog wel geld 
gestopt in een mobiliteitsfonds, 
om onder andere de nieuwe weg 
ten noorden van Hillegom mo-
gelijk te maken. De gemeente-
lijke basisadministratie wordt, 
onder druk vanuit het Rijk, ver-
nieuwd, de investeringen in aller-
hande geautomatiseerde syste-
men gaan gewoon door evenals 
de vervanging en aanpassing van 
het rioolstelsel, de grote ‘slokop’ 
aan investeringen. De drie ge-
plande oplaadpunten voor elek-
trische auto’s blijven ook buiten 
schot.  Voor 18.000 euro wordt 
een extern bureau ingehuurd om 
de ambtenaren zakelijk gericht te 
leren werken. Men verwacht dat 
daarmee de dienstverlening be-
ter wordt en overbodige admi-
nistratie wordt geschrapt. Voor 
138.000 euro wordt het pas drie 
jaar oude parkeerterrein ach-
ter het raadhuis van een nieu-
we verharding voorzien. Ook de 
vier jaar oude telefooncentrale in 
het raadhuis blijkt niet te voldoen 
en moet vervangen worden voor 
97.000 euro. De gevaarlijke krui-
sing Camplaan/Dreef wordt voor 
200.000 euro opnieuw ingericht.
Tot en met 2015 liggen er plan-
nen om ruim vier miljoen te in-
vesteren in de riolering en ruim 
twee miljoen in de automatise-
ring 

Waar wordt op bezuinigd?
Het Burgerjaarverslag wordt niet 
meer uitgegeven. De afdeling 
Personeel en Organisatie wordt 
ingekrompen en gaat zelf de Ar-
bo-taken uitvoeren. Het doel is 
om 100.000 euro te besparen 
op het gezamenlijk inkopen van 
goederen en diensten. Er komt 
op de vrijdagen geen catering 
in het personeelsrestaurant van 
het Raadhuis en de notulist bij de 
vergaderingen van de Onderne-
mings Raad wordt wegbezuinigd. 
De extra parkeerplaatsen op de 
Eijkenlaan gaan niet door even-
als de herontwikkeling rond het 
Wilhelminaplein. Op het peuter-
speelzaalwerk wordt in 2014 een 
bedrag van 125.000 euro gekort. 
Verschillende subsidies worden 
verminderd waaronder die van 
Casca en de bibliotheek. De bij-
drage aan de Veiligheidsregio 
wordt in 2014 met 78.000 euro 
verminderd. Er wordt bezuinigd 
op het straatmeubilair zoals af-
valbakken en bankjes.
Ook een goot aantal kleine en 
grote aanpassingen zullen in-
vloed hebben op de cijfers, zo 
wordt er rekening gehouden 
met een lager dividenduitkering 
van De Meerlanden, Bank Ne-
derlandse Gemeenten en Eneco. 
Een aantal projecten wordt door-
geschoven naar latere jaren zoals 
de infrastructuur van het sport-
park. 

Verhoogde tarieven en
vervallen vergoedingen
De bouwleges gaan omhoog van 
2,3 naar 2,75 % in 2014. Het be-
taald parkeren gaat van 1 eu-
ro per uur naar 2 euro per uur in 
2014. De hondenbelasting stijgt 

met 10% en de takkenronde 
blijft afgeschaft. Het in rekening 
brengen van grofvuil, boven een 
maximaal aantal m2, bij de mi-
lieustraat en het stoppen van de 
grofvuil rondes levert een flinke 
besparing op.  Er wordt overwo-
gen om in het wandelbos Groe-
nendaal betaald parkeren in te 
voeren.  Zowel de OZB, de riool-
heffing als de afvalstoffenheffing 
gaat de komende jaren stap voor 
stap omhoog. 
Grote onzekerheid bestaat er 
over de gevolgen van de ombui-
gingen ten aan zien van de hulp 
aan bewoners met een handicap, 
‘wajongeren’, werklozen en men-
sen in de bijstand. Door alle wij-

zigingen die nu in Den Haag on-
derwerp van discussie zijn, wordt 
naar verwachting geschoven met 
budgetten en krijgt de gemeen-
te meer taken. Of en hoeveel 
geld daarmee gemoeid is, blijft 
nog even onduidelijk. Wel neemt 
het aantal mensen dat een be-
roep doet op deze voorzieningen 
in Heemstede naar verwachting 
toe. Of deze groep kan rekenen 
op een gelijkblijvend inkomen is 
maar de vraag. 
Op 30 juni buigt de voltallige ge-
meenteraad zich over de kader-
nota en kunnen zij nog wijzigin-
gen aanbrengen in de voorstel-
len. 
Eric van Westerloo
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Heemsteedse barkeeper 
kandidaat Bartender Award
Heemstede - De 23-jarige 
barkeeper, Maarten Benjamins, 
van het Heemsteedse Café de 
1ste Aanleg zal op 11 juli in het 
American Hotel, Amsterdam en 
op 23 augustus bij Librije’s zus-
je in Zwolle strijden voor het 
Nederlands kampioenschap 
Master Bartender. 
De competitie richt zich voor-
al op technische kennis van 
het product en slechts voor een 

klein deel op bv het tappen er-
van. Het is een zwaar examen 
met een schriftelijke, praktische 
en mondelinge toets die een 
gehele dag in beslag neemt. 
Een hogere school voor bier-
kenners. Voor informatie over 
hoe het Maarten zal vorderen 
in deze competitie of voor een 
prachtig Pilsner Urquell kunt u 
terecht aan de bar van de 1ste 
Aanleg.

‘Zes kilo afvallen voor de zomer’
Duizenden Nederlanders 
starten met het eiwitdieet
Heemstede - Veel Nederlan-
ders willen nog graag wat kilo’s 
kwijt voordat de echte zomer be-
gint en starten met het eiwitdi-
eet. Volgens Tim van den Akker 
dieetcoach bij FM HealthClub is 
dat logisch: “Uniek aan dit dieet 
is dat het snel werkt, zo kan je 
nog 6 kilo afvallen voor de zo-
mer.” 

Het SanaSlank eiwitdieet is op-
gebouwd in 4 blokken. In blok 1 
vallen de deelnemers het meest 
en snelst af. De deelnemers eten 
koolhydraatarm maar eiwitrijk 
en alle maaltijden worden ver-
vangen door eiwitrijke maaltij-
den zoals salades. Als de deel-
nemer 2/3 van het overgewicht 
kwijt is stapt deze over naar blok 
2. Gedurende deze fase vallen de 
deelnemers nog steeds af alleen 
niet zo snel als in blok 1. Zodra 
het streefgewicht is bereikt stap-
pen de deelnemers over naar 
blok 3 en 4. Hier wordt het dieet 
afgebouwd en wordt er voorko-

men dat de deelnemer na het di-
eet weer aankomt.

Persoonlijke begeleiding 
Een belangrijk onderdeel van het 
succes is de begeleiding. Som-
migen volgen het dieet via inter-
net of uit een boek maar kun-
nen nergens terecht met vra-
gen. Terwijl ieder lichaam anders 
is en een andere aanpak vereist! 
Ook bij het afbouwen is de be-
geleiding zeer belangrijk zodat 
er geen jojo- effect ontstaat.  Bij 
het begeleidingspunt bij u in de 
buurt wordt u gratis persoonlijk 
begeleid door een dieetcoach. 

Begeleidingspunten
Het SanaSlank eiwitdieet is te 
volgen bij meer dan 120 begelei-
dingspunten. Ook in Heemstede 
is een begeleidingspunt waar u 
terecht kunt voor persoonlijk ad-
vies, op de Kerklaan 113 bij FM 
HealthClub.
U kunt ook bellen voor een vrij-
blijvende afspraak 023-5478171.

Dichtstorten is een open po-
dium 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 Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Beren in het bos
 In ongerept groot woud,

Leeft een familie beer.
Eet bessen, vangt zalm,
Vette forel uit het meer.

Ruimte in overvloed,
Spelend in struiken en mos.

Niemand die iets weet,
Van de beren in het bos.

 
Woud verdwijnt langzaam,

Bomen worden gekapt.
Eroderende grond,

Geen beer die het snapt.
Berensporen verschijnen,

In natte kale grond.
‘Er zijn beren in het bos!’
Roept men angstig rond.

 
Voedsel wordt schaars,

Junior raakt ondervoed.
Gebrek aan ruimte,

Niemand die wat doet.
Er zijn beren in het bos,
Honger, voor de jongste

fataal.
Wie is voor hen die

Onbekende gevaarlijke
rivaal?

 
Zalm gehavend en ziek,
Water ernstig vervuild.
Er zijn beren in het bos,

Een moederbeer die huilt.
Ook haar laatste jong,

Te zwak voor overleven.
Gezonde moedermelk,

Ze kan het niet meer geven.
 

Asfaltmolen die draait,
Voor economie en

infrastructuur.
Snelweg door het woud,
Omleggen veel te duur.

‘Er was een beer in het bos!’
Zegt geschrokken

automobilist.
Dodelijke aanrijding met 

grizzly,
Verdorie z’n afspraak

gemist!
 

Hongerig en eenzaam,
In vuilnis op zoek naar 

eten.
Er zaten beren in het bos.
Men is het glad vergeten.

De beer is los! roept
voorbijganger.

Bij een ontmoeting op 
straat.

Angstige menigte,
klinkt een schot.

Beer wil vluchten... te laat.
 

Hangend boven de haard,
Tussen edelhert en vos.

Hang het hoofd als trofee,
Van de laatste beer

uit het bos
Marcel Harting

Dichtstorten

Morayo Akinrogunde, Emi-
lie van Amerongen, Clemens 
van Andel, Aaron Ang, Caroline 
Azeau, Ewout Baaij, Sjoerd van 
Bakel, Sietske van Bakel, Ve-
ronica Baljé, Lorijn Bauer, Teun 
Beemster, Rik Bekkers, Bart Bel-
derbos, Thom Berendsen, Me-
rel van den Berg, Ileen van den 
Berg, Jet Bessem, Kirsten Blee-
ker, Kiki Blom, Jade de Bont, 
Kees-Jan Bosma, Alistair van 
Broekhoven,Victoria Brood, Lot-
te Brouwer, Sebastiaan van Bru-
chem, Wouter de Bruijn, Nik-
ki Buijse, Bas Büller, Jelco Bur-
ger, Rens Buursen, Paul Cap-
pon, Victor Claerbout, Adriaan 
Craita, Galen Deering, Daan 
van Delden, Marije van Deu-
dekom, Jaap Dickmann, Lot-
te Dijk, Eline Doelman, Matthijs 
Doelman, David Doelman, Tho-
mas van Doorn, Maya van Dorp, 

Daan Dulmers, Marjolein En-
neking, Sem Enzerink, Yuki Es-
ser, Manouk van Esterik, Man-
dy Fit, Nathan Fopma, Jonathan 
Formanek, Nadège van Geenen, 
Charmayne Geerlings, Ilja van 
der Geest, Merle van Gelder, Au-
rélie Girbes, Evita Goossens, El-
sa Govaarts, Liduine de Graaff, 
Charlotte Gramberg, Lars Groe-
neveld, Edward de Haas, Sabine 
de Haes, Lotte ten Harmsen van 
der Beek, Iris Harrewijn, Marleen 
Heeremans, Job Heidweiller, Lo-
de Hendriks, Tanja Hofman, 
Frances Holla, Bibiche den Hol-
lander, Dimitri Holtkamp, Thijs 
Hoogenstrijd, Martine Hoogstad, 
Annewies van den Hoorn, Han-
nah Hordijk, Hugo van der Horst, 
Coen Hulsebosch, Maarten Ja-
ger, Melvin Jenner, Roos de 
Jong, Reinier de Jonge, Vincent 
Joustra, Jeroen Joustra, Michiel 

van Kalmthout, Britt van Keulen, 
Tim Kiers,Tom Kikuchi, Rick Kin-
ders, Coen de Koning, Diederick 
Krabbe, Koen van der Kroft, Eli-
ne van der Kroon, Dennis Kruij-
er, Manon Kuijper, Jaap Kuij-
venhoven, Yvonne Kuiper, Nick 
van der Lee, Sébastien Lefebvre, 
Ewoud van Lent, Marieke van 
Liemt, Anne van Lieren, Saskia 
Lodders, Anne Lohmeijer, Chan-
tie Luijten, Mats Mackaij, Pame-
la Makkelie, Eva Matheij, Ingmar 
Meeboer, Tycho van der Meer, 
Anne-Lotte Meier, Thijs Meije-
rink, Laura Meijnders, Martijn 
Moeijes, Jorrit Molendijk, Myra 

Mout, David de Muinck Kei-
zer, Erik Muller, Maxime Mul-
ler, Bas Nieuwenhuizen, Pa-
trick Nijman, Marit Noorloos, 
Merlijne van Noppen, Thibauld 
Nuyten, Iris Pattynama, Jim Pel, 
Roos Pels, Laurens Pierik, El-
len van Reemst, Melissa Roe-
lofs, Sanne Roohé, Laura Root, 
Nina Ruys, Marit Schavema-
ker, Wietske Scholtens,Arthur 
Schwebke, Sobana Sheikh Ra-
shid, Anne Maike Somsen, 
Jasper Sprokkereef, Marian-
ne Stam, Rick Stühmer, Maar-
ten Swart, Sanno Tan, Bas Tij-
hof, Marije van Tol, Joost Verka-
ik, Celeste Villar, Sonja Volko-
va, Douwe de Voogt, Janneke 
Voordouw, Eva Voorn, Loes van 
der Vossen, Willem de Vries, 
Anne-Lou Walstra, Martijn War-
naar, Maxime Weidema, Fabian 
Westzaan, Jordi Wijlens, Lian-
ne Willig, Sebastiaan Winkeni-
us, Nienke Winkler, Else Zan-
der, Merel Zandstra, Pieter van 
der Zijpp, Tim Zuidberg, Jip van 
Zuijlen, Marc Zwalua

Atheneum College Hageveld te Heemstede
Geslaagden VWO 2011

Straatspeeldagen van Casca: 
Sport en spel-avonden in Heemsteedse wijken
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeelavonden van Casca 
zijn er weer!
Het is langer licht en dus mo-
gen kinderen ’s avonds wat lan-
ger buiten spelen. Casca speelt 
daar op in door in maar liefst 10 
wijken, verspreid over Heemste-
de, avonden vol sport en spel te 
organiseren. Of je nu 4 of 18 jaar 
bent, er is voor iedereen wel wat 
te doen. 

De jeugdwerkers en vrijwilli-
gers nemen bergen vol sport- 
en spelmateriaal mee: alle soor-
ten ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badminton-
rackets, jongleermateriaal, mi-
nidoeltjes, volleybalnet, jeu de 
boules, tafeltennisbatjes, skate-
boards, frisbees, springstokken 
en skelters. Maar de kinderen 
kunnen ook stelten lopen, hoe-
pelen, elastieken, skippyballen, 

springtouwen, stoepkrijten en 
nog veel meer. 
De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis! 
(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)
Op de eerste straatspeelavonden 
hebben de kinderen zich al hele-
maal uitgeleefd. 
De volgende straatspeelavond 
is op:
• maandag 27 juni in de Geleer-

denwijk aan de van der Waal-
slaan.
Deze avond worden de betref-
fende straat afgesloten voor ver-
keer en kan er vanaf 17.00 uur 
niet geparkeerd worden. Omwo-
nenden krijgen hierover vooraf 
bericht.
De straatavond is van 18.30 tot 
20.30 uur en helemaal gratis!. 
Dus kom lekker spelen en doe 
mee!
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Buiten spelen met Harmonie St. Michaël!
Heemstede - Nu de zomer weer 
in aantocht is gaat Harmonie St. 
Michaël weer de wijken in om 
buiten te spelen. Op twee loca-
ties in Heemstede geeft de har-
monie een zomers buitencon-
cert. 
De leukste zomerse deuntjes ko-
men voorbij maar ook hoort u 
bekende melodieën uit o.a. de 

musical Mary Poppins. 
Naast het harmonieorkest geeft 
ook het Instaporkest een optre-
den. De beginnende muzikanten 
van het Instaporkest laten u ge-
nieten van spannende muziek!

Waar en wanneer?
op de woensdagavonden 29 juni 
en 6 juli, vanaf 19.30 uur kunt u 

op het binnenplein van de Franz 
Léharlaan naar dit gezellige zo-
meravondconcert. Neem uw 
klapstoel mee en kom luisteren! 
Deze twee concerten gaan uiter-
aard alleen door bij droog weer 
en zijn geheel gratis.
Meer informatie over de buiten-
concerten vindt u op www.stmi-
chael-heemstede.nl.

De Stoet live in de 1ste Aanleg
Heemstede – De band De Stoet 
speelt zaterdag 25 juni in Café 
de 1ste Aanleg.
Deze cabareteske Nederlands-
talige band bestaat uit vijf zoge-
naamde scharrelmuzikanten. Uit 
de wereld van de muziek pikken 
zij wat ze lekker vinden. Dit met 
één doel: het publiek een lekker 
hapje voorzetten. 
Wat vinden zij lekker: Zuid-Ame-
rikaanse muziek is niet te ver-
smaden, een Zigeunersausje 
doet het altijd goed, Jiddische 
klanken zijn goed voor de stoel-
gang en meezingen met Amster-
damse smartlappen doet won-
deren voor de spijsvertering.
Denk daarbij niet aan de Febo; 
De Stoet staat garant voor een 
originele, even aanstekelijke als 
feestelijke menukaart met titels 
als ‘Patatje oorlog, ‘Roma reg-
gae’ en ‘Ontzettend rijk’ naast 
enkele keuzes van andere top-
koks.

De Stoet is opgericht op Ter-
schelling, tijdens het Oerol fes-
tival, zo’n 15 jaar terug. Aldaar 
vormden ze een onderdeel van 

een theaterproductie. Wegens 
het succes van deze voorstelling 
werd er vanaf die tijd serieus aan 
een repertoire gewerkt. 
De huidige bezetting is:
Mirjam - accordeon 
Guido - klarinetten, ei, zang
Guus - trompet, zang (hij speelt 
ook met De Fanfare van de Eer-
ste Liefdesnacht) 
Chris - bas
Albert- drums, percussie, zang
De Stoet speelt vanaf 21 uur, de 
toegang is gratis maar wees op 
tijd.
U vindt de 1ste Aanleg op de hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat.

Koorbiënnale met topkwaliteit en breed aanbod
Regio - Van 24 juni t/m 3 juli 
vindt in Haarlem de koorbienna-
le plaats met concerten op diver-
se locaties.
Enige daarvan: de Philharmonie, 
Grote of St. Bavokerk en Waal-
se Kerk met o.a. The Sixteen, Lets 
Radiokoor, Ensemble Amarcord. 
Gratis hofjes- en openluchtcon-
certen.

Het belooft spectaculair te wor-
den. Het programma omvat in-
ternationale topensembles zo-
als The Sixteen en het Lets Ra-
diokoor en Nederlands’ trots 
het Nederlands Kamerkoor 
en het Groot Omroepkoor ge-
ven ook concerten. De koren 
zijn zo opgesteld dat zang, mu-
ziek en ruimte het beste tot hun 
recht komt. Mooie kleine en-
sembles uit Zuid-Europa bren-
gen hun polyfone muziek: zeer 
oude meerstemmige muziek van 
boeren, herders en vissers, nu 
als prachtige concertmuziek ver-
tolkt. Verder zijn er talloze gra-
tis hofjesconcerten èn latenight 
concerten op de terrassen van 

de Haarlemse binnenstad. De 
Koorbiënnale biedt topkwaliteit 
in een breed aanbod.
Voor ieder wat wils. Kom en ge-

niet van de magie van
zang! Voor uitgebreide
informatie kunt u ook
kijken op www.koorbiennale.nl.

Open repetitie St. Michaël
Heemstede - Op woensdag-
avond 22 juni houden het Instap-
orkest en het Harmonie-orkest 
van Harmonie St. Michaël een 
open repetitie. Die vindt plaats in 
Casca de Princehof aan de Glip-
perweg 57 Heemstede, van 19.00 
tot 22.00 uur. Tijdens de open re-
petitie krijgen kinderen en vol-
wassenen niet alleen een kijkje 
in de ‘muziek’ keuken, maar mo-
gen natuurlijk ook proberen mee 
te spelen. Iedereen die al een in-
strument bespeelt kan komen re-
peteren en ervaren hoe het is in 
ons orkest. 

Wat is het instaporkest?
Het instaporkest is een groep van 
beginnende muzikanten van alle 
leeftijden. Deze muzikanten spe-
len nog niet zo lang op hun in-
strument en willen graag le-
ren spelen in een orkest. Zij le-
ren samen aan een muziekstuk 
te beginnen en samen te eindi-
gen. Door te leren spelen met en 
te luisteren naar anderen doen 
de muzikanten de ervaring op 
die nodig en nuttig is bij het ma-
ken van de stap naar het harmo-
nie orkest. Het instaporkest geeft 
regelmatig kleine concerten zo-
dat de muzikanten wennen aan 
het spelen voor publiek. Het in-
staporkest repeteert elke oneven 
week op woensdagavond van 
19.00 uur tot 19.45 uur in Cas-
cade Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede.

Wat is het Harmonie-orkest?
Door de jaren heen is Harmonie 
St. Michaël wel eens een beetje 
van gedaante gewisseld en is zo 
steeds met haar tijd meegegaan. 
Het belangrijkste doel is altijd 
geweest om plezier te hebben in 
het maken van muziek, maar wel 
op een zo hoog mogelijk niveau 

te spelen. Het harmonie-orkest 
bestaat uit ca. 45 leden varierend 
van 12 tot 74 jaar. De leden spe-
len allemaal zo’n 5 jaar of langer 
op hun instrument.
De nadruk ligt op het geven van 
concerten. Naast de gebruikelijke 
eigen (thema) concerten, heeft 
het orkest in het verleden op-
getreden met bekende zangers 
en zangeressen, o.a. Edwin Rut-
ten, Marco Bakker, Yvonne We-
ijers en Boudewijn de Groot. Ook 
gaf Harmonie St. Michaël con-
certen met bijzondere solisten, 
zoals de jonge en veelbeloven-
de violiste Emmy Storms (2005), 
met hoboïste Anja van der Ma-
ten (2006) en met bevriende or-
kesten zoals Harmonie Arti uit 
Alphen a/d Rijn (2008) en Fan-
fare Arti et Religioni uit Lange-
raar (2010). Het 100-jarig jubile-
um in 2009 is groots gevierd met 
een serie kinderconcerten ‘Pe-
ter en de Wolf’ i.s.m. Frank Groot-
hof en het geweldige galaconcert 
op de oprichtingsdag i.s.m. Leo-
ni Jansen. Tijdens een ‘reüceptie’ 
na afloop van dit concert troffen 
oud-leden, leden en fans elkaar 
en konden zij herinneringen op-
halen m.b.v. een geweldige ten-
toonstelling.
Gezelligheid is voor dit orkest ook 
heel belangrijk. Na afloop van el-
ke repetitie (op woensdagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur) is er 
gelegenheid tot napraten in het 
café van de repetitieruimte.
Ook wie vroeger een instrument 
heeft bespeeld, maar dit nu niet 
meer doet is welkom! Zelfs als je 
geen instrument meer in je bezit 
hebt. Harmonie St. Michaël heeft 
namelijk heel veel instrumen-
ten in eigen bezit en leent deze 
uit aan haar leden, zonder extra 
kosten.  Meer informatie:
www.stmichael-heemstede.nl. 

PKN 
Heemstede
Heemstede – Diensten 
PKN op zondag 26 juni:

- Pinksterkerk: 10.00 uur ds. 
P.I.C. Terpstra; met Kinder-
muziekdienst en crèche, 

- Kennemerduin: 10.30 uur

- Oude kerk: geen dienst.

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Op zaterdag  2 
juli, in de feesttent op Geite-
wei  kunt u tijdens de senioren- 
ochtend luisteren naar een op-
treden van het koor The Wale Ci-
ty Sound, bekend van o.a Koren-
slag.
De aanvang is 10.00 uur. Wilt u 
vervoer naar de tent neemt u dan 
contact op met: tel. 023 - 584 
5300. Kosten 2,- euro incl. con-
sumptie.

Op donderdag 7 juli is er een 
koffie+middag met aandacht 
voor een fotopresentatie over 

een tocht door Ethiopië. Anne 
Catrien Geerlings laat u foto’s 
en verhalen van deze reis zien 
en horen. Een mooie en kleurrij-
ke reis. Start: 14.00 uur. Locatie: 
Bennebroekerlaan 5. (Voorma-
lig gemeentehuis). Opgave: tel. 
023-584 5300. Kosten 3,- euro 
incl. consumptie.

Dinsdag 19 juli kunt u genieten 
van het jaarlijks zomerbuffet, ge-
houden in de zaal van Bosbeek 
te Heemstede, met bezoek aan 
de trimtuin. Kosten: 22,50 euro 
pp. Opgave: tel. 023-584 5300.
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Open Water Zwemmen
Goede start open water 
seizoen voor HPC
Heemstede - Traditiegetrouw 
begint het Open Water seizoen 
half juni op een zaterdag in Vrie-
zenveen en volgt op zondag de 
wedstrijd in Spaarnwoude. De 
dag begon regenachtig, maar 
naarmate de ochtend vorder-
de werd het steeds droger. HPC 
zwemmers Mariska van Geldorp, 
Timo van der Veen, Caterina 
Band, Gijs van der Woord, Nic-
ky Slinger, Carmen Meijer, We-
sley Bos en Denise van der Lin-
den waren zo moedig om zich in 
te schrijven voor deze lange af-
standswedstrijd in het koude 
water (slechts 17 graden). Ma-
riska mocht de spits afbijten op 
de 5 kilometer vrije slag. Halver-
wege dreigde ze jammer genoeg 
onderkoeld te raken en werd uit 
het water gehaald door één van 
de vele reddingsboten die met 
de zwemmers meevaren. La-
ter op de dag heeft ze nog wel 
succesvol de 1 kilometer uit-
gezwommen. Ook Timo en Gijs 
hadden zich voor twee afstan-
den opgegeven. Voor Gijs bleek 
dit iets teveel van het goede. Hij 
behaalde een prachtige tweede 
plek op de 500 meter schoolslag, 
maar kon helaas de kilometer 
vrije slag niet uitzwemmen we-
gens kramp in zijn lies. Ook voor 
Timo was het weer even wen-
nen om twee keer twee kilome-
ter te zwemmen, maar hij deed 

het prima en vond het ook echt 
weer leuk om te doen. Ook wa-
terpolospeelster Caterina sprong 
het koude water in om samen 
met trainster Nicky een kilome-
ter vrije slag bij de Masters te 
zwemmen. Zij dit niet geheel on-
verdienstelijk voor iemand die 
louter sprinten gewend is. Nic-
ky is een begrip in de Open Wa-
ter Zwemwereld en zwom met 
redelijk gemak haar kilometer 
uit. Carmen had het daarente-
gen wat moeilijker in haar eerste 
Open Water wedstrijd sinds twee 
jaar. Enigszins duizelig kwam ze 
na een kilometer over de streep 
maar ze vond het wel weer heel 
erg leuk om te doen. Wesley ging 
op zijn 500 meter vrije slag als 
een speer van start en lag van 
meet af aan, samen met een an-
dere zwemmer, op kop. Die po-
sitie heeft hij niet meer wegge-
geven en hij mocht even later de 
tweede prijs in ontvangst nemen. 
Als laatste mocht Denise haar 
twee kilometer gaan zwemmen. 
Ze legde de afstand sneller af 
dan ze zelf had gedacht en vond 
het heerlijk water. Ze had alleen 
wel wat last van de golven. 
Nicky zei na afloop van de wed-
strijd: “Ondanks de regenachtige 
start werd het een mooi begin 
van het seizoen. We kunnen met 
z’n allen tevreden terugkijken op 
onze goede prestaties”.

Mariska, Denise, Timo, Nicky, Wesley, Carmen en Gijs.

Dresscode
Het hele weekend kom ik verhalen tegen over wat wel en niet 
mag. Wat wel en niet (meer) kan. Hoe ik mijn haar moet doen nu 
ik de vijftig ben gepasseerd. Waarom mijn rokken niet meer tot 
boven de knie mogen. Alsof ik dat zelf niet zie, als ik in de spie-
gel kijk. Dat het nu toch echt beter is als ik een shirtje met mou-
wen aantrek of in ieder geval een jasje of vestje over mijn hemd-
je doe. De bh’s die ik tot nu toe gewoon bij de Hema haalde, kun-
nen ook niet meer. En bij H&M kan ik me helemaal niet meer ver-
tonen. Dat is voor de vriendinnen van de mijn kinderen; niet voor 
die oude vrouw die ooit heel misschien hun schoonmoeder wordt. 
Als ik op het schoolplein om me heen kijk, moet ik toch constate-
ren dat er maar bar weinig moeders zijn die zich van deze nieuw-
ste dresscode iets aantrekken. Want wat moeten we dan aantrek-
ken? Terug naar de sixties. Mag ik nu ook naar de kapper voor 
wassen en watergolven en zo’n blauw paars kleurtje dat mijn oma 
altijd met verve boven haar bloemetjesschort droeg?

Nou ik dacht het toch niet. Goed, ik ken mijn beperkingen en be-
grijp heus wel dat een minirok of een kort spijkershort echt niet 
meer kunnen maar verder?
Ik draag waar ik me lekker in voel en waarin ik me niet meteen een 
olifant voel als ik toevallig een paar kilootjes erbij heb gekweekt 
de laatste weken. 
Vorige week had ik in mijn haast ‘s ochtends een joggingbroek 
met vest aangetrokken. Daaronder een paar Allstars. Niks mis 
mee zou je denken. Daar dacht mijn 9-jarige toch iets anders over: 
“Ga je me echt zo naar school brengen?” Op mijn ‘ja, hoezo? Er 
lopen toch genoeg moeders op het plein met sportkleding?’ kreeg 
ik het lichtelijk cynische antwoord. “Ja, maar die gaan sporten. Jij 
gaat schoonmaken.”

Morgen dus maar weer op de pumps met een degelijke broek en 
een keurig verantwoorde blazer. Of gewoon lak aan de wereld en 
aandoen waar ik me goed bij voel.
Ingrid de Bruijn,
www.ingriddebruijn.nl

Column

Softbal
RCH-Pinguins verliest 
op valreep van Kinheim
Heemstede - Na 4 opeenvol-
gende overwinningen waren de 
verwachtingen voor de wedstrijd 
tegen aartsrivaal Kinheim hoog-
gespannen. Op de geblesseerde 
Mariska van der Kruijf en Marie-
ke Wijfjes na was iedereen be-
schikbaar om zich met een goed 
resultaat te mengen in de strijd 
op het kampioenschap. Het werd 
een spannende wedstrijd zonder 
het gewenste resultaat, maar dat 
was niet het ergste.  

Met Nina Dijkstra voor RCH en 
Anouschka de Veer voor Kin-
heim als startende pitchers 
waren de scoringskansen dun 
gezaaid. Kinheim kreeg in de 
openingsinning niemand op de 
honken, maar in de tweede helft 
van die slagbeurt was het de 
tweede Heemsteedse slagvrouw 
die met 4 wijd een vrije loop 
kreeg. Dat was Emmalie de Goe-
de en niet Eva Verduijn, die bij 
een foutslag tegen een gebro-
ken duim en een bezoek aan het 
ziekenhuis opliep. Ondanks een 
infield hit van Nina kwam Em-
malie, die Eva als catcher uitste-
kend verving, niet verder dan het 
tweede honk.

Een nieuwe tegenslag diende 
zich aan in de derde inning. San-
dra Assendelft kon met een on-
willige knie geen stap meer ver-
zetten en moest vervangen wor-
den door de nog steeds niet vol-
ledig genezen Mariska van der 
Kruijf. Na 3 slagbeurten nam bij 
Kinheim Birgit Aquilera de ver-
dediging in handen en een in-
ning later deed Daniëlle Kuipers 
hetzelfde bij RCH. 
Na 6 innings was het nog steeds 
0-0, ook al waren Petra Smit voor 
Kinheim en Daniëlle Kuipers 
voor RCH dicht bij de openings-
run, maar beiden sneuvelden op 
de thuisplaat.  

In de 7e inning leek RCH ten 
minste op een puntendeling uit 
te komen. Twee vangballen wa-
ren goed voor de eerste nul-
len, maar toen ging het alsnog 
mis. Na 4 wijd en 2 honkslagen 
stond het plotseling 0-2 en leek 
de wedstrijd gelopen. Maar toen 
Bianca de Graaff uithaalde voor 
een 3- honkslag laaide de hoop 
weer op. Verder dan één run 
kwam het echter niet en RCH-
Pinguïns kon, letterlijk en figuur-
lijk, de wonden gaan likken. 

Rectificatie
Juiste naam 
leidster GSV 

musical
Heemstede – In het arti-
kel ‘GSV Wereldsterren dan-
sen musical’ in De Heemste-
der van vorige week staat een 
fout. Niet Marjolein Hemelaar 
leidt de dans- en balletles-
sen in het GSV centrum aan 
de Franz Schubertlaan, maar 
Anneke van Oorsouw. 
Excuses van de redactie.

Pij n aan heup 
na val

Heemstede - Maandagochtend 
20 juni even voor 8.30 uur kwam 
de melding binnen dat er een 
gewonde fietser op de Franz Le-
harlaan lag. Op de locatie troffen 
agenten een 79-jarige Heem-
stedenaar die was gevallen met 
de fiets. De man gaf aan pijn te 
hebben aan zijn heup en been, 
waarna hij door een ambulance 
naar het ziekenhuis is gebracht.

Jasperina de Vries.

Heemstede - Van 8 t/m 11 ju-
ni vonden in Oberstdorf (Duits-
land) de kampioenschappen 
voor masters (vanaf 27 jaar)  in 
het kunstrijden plaats. In een 
veld van 320 deelnemers uit 24 
verschillende landen werd er in 
diverse categorieën gestreden 
om de titels.
Jasperina en Klaas de Vries kwa-
men uit in de categorie zilver ijs-
dansen en hadden de Ameri-
kaanse wals en de rocker foxtrot 

op het programma staan. Zij lie-
ten twee goede dansen zien en 
kwamen hiermee op het podi-
um met een derde plaats. In de 
eindklassering  moesten ze twee 
Franse paren voor laten gaan. 
Jasperina, die ook deelnam in 
de goud categorie bij het vrij-
rijden, scoorde een nieuw per-
soonlijk record en kwam uitein-
delijk tot een 7e plaats in een 
sterk bezet veld. Hier gingen de 
medailles naar rijdsters uit Rus-

land en Canada. Een resultaat 
om erg tevreden mee te zijn in 
ogenschouw genomen dat zij af-
gelopen seizoen geruime tijd niet 
heeft kunnen trainen door een 
zware knieblessure.

Goede prestaties Heemsteeds 
ij sdanspaar in Duitsland
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Zondag 26 juni aanstaande vindt in de 
Winkelstraat Jan van Goyen weer de jaar-
lijkse Kunstmarkt plaats. Deze markt, met 
ruim 85 kramen met heel veel betaalbare 
kunst, is een uitje waar menigeen naar 
uitkijkt.
Waarom is een kunstmarkt zo gezellig? 
Is het niet zo dat alle kunstvormen, of 
het nu het theater is of de schilderkunst, 
op straat is begonnen? U maakt kennis 
met “cultuur zonder drempel”, de kunst 
wordt op straat getoond en u kunt een 
praatje maken met de kunstenaar of kun-
stenares, vragen over zijn werk en alles 
wat u verder interesseert.

Het kunstwerk op de poster is van:
Jurriën Schiff (1964) uit Heemstede be-
haalde in 1989 zijn meesterteken aan de 
Vakschool voor goud- en zilversmeden 
te Schoonhoven. In zijn atelier ontwerpt 
en vervaardigt hij gouden en zilveren sie-
raden, objecten en gebruiksvoorwerpen. 
Jurriën werkt met platina, goud en zilver, 
veelal gecombineerd met opvallende 
kleurstenen en parels. Jurriëns werk is 
divers en met gebruik van oude technie-
ken laat hij klassieke stijlen terugkomen in 
een moderne vormgeving. Voor een per-
soonlijk ontwerp of voor een restauratie 
kan je bij hem een afspraak maken op 
zijn atelier in Heemstede. Jurriën is al de 
vierde goud- en zilversmid in de fami-
lie. In het 18e en 19e eeuwse Nijmegen 
waren er drie generaties die als meester 
zilversmeden posities bekleedden in het 
Gilde. Divers werk van hen is in het bezit 
van het Koninklijk Huis, het Museum Het 
Valkenhof in Nijmegen, het Rijksmuseum 

in Amsterdam en het Gemeente Museum 
te Arnhem.

Wie kunt u verder nog verwachten:
Yvonne Borgers uit Almelo
Etsen is een grafi sche techniek een 
diepdruk-methode, welke door middel 
van een zuur verdiept-liggende lijnen 
laat ontstaan in een zink/koperplaat. Het 
thema van haar werk zijn vaak ontleend 
aan de droom wereld, het is een vorm 
van surrealisme waarin de symboliek een 
belangrijke rol speelt. Mens, plant en dier 
komen daarin herkenbaar tot uitdrukking.

Maria Vermaat uit Puttershoek:
“Vanuit het fi guratieve heeft Maria door 
de jaren heen een eigen stijl ontwikkeld, 
waarbij de mens centraal staat. Doordat 
zij allerlei materialen gebruikt en combi-
neert is het resultaat voor haar ook vaak 
verrassend. Zij heeft geëxposeerd in 
Duitsland en Nederland  en doet ieder 
jaar mee aan internationale eierenexposi-
ties. Zij heeft daar onder andere een prijs 
gewonnen voor de artistieke vormgeving. 
Verder heeft zij opdrachten gemaakt 
voor onder andere ARBO-Ned Haaglan-
den, RTL televisie en dansacademie Lucia 
Martas in Amsterdam.

De kunstmarkt Jan van Goyen wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Rabobank en 
Veldwijk Aannemers. Veel winkels zullen 
open zijn, evenals de bekende terrassen 
in de straat. Livemuziek wordt verzorgt 
door de Spaarnetown Jazzband.
De kunstmarkt duurt van 11.00 tot 17.00 
uur.

Kunstmarkt  Heemstede

Heemstede –  Tijdens de jaar-
lijkse kunstmarkt van de Jan van 
Goyenstraat is zondag 26 juni a.s. 
weer een ruime variëteit aan kunst 
te zien. Veel winkels zullen open 
zijn, evenals de populaire  terras-
sen in de straat. Ook de Praktijk 
Heemstede zet de deuren open 
voor kunst. Tussen 13.00 en 16.00 
uur is het publiek van harte wel-
kom. Eerder hadden zij exposi-
ties van schilderijen van Ilse van 
der Putten, Peter de Vogel  en Ta-
shi Norbu en beelden en sieraden 
van Charlotte Groutars. Maarten 
Thans van de Praktijk Heemstede: 
“Wij vinden het leuk om een po-
dium te bieden aan mensen die 
zich bezig houden met diverse 
vormen van kunst. In die lijn ge-
ven we dit jaar de mensen die 
hier bij ons in de Praktijk binnen 
komen de kans hun werk tentoon 
te stellen. Het zijn mensen die 
misschien niet zo gauw de ge-
legenheid krijgen hun werk te to-
nen of nooit gevraagd zijn dat te 
doen. Ik ben vorig jaar begonnen 
te turven wie daaraan mee willen 
doen. Het is verrassend hoeveel 
mensen op de een of andere ma-
nier creatief bezig zijn. Sommi-
gen vielen af omdat ze net deze 
week op vakantie zijn. Natuurlijk 
zijn er (amateur) kunstenaars die 
zichzelf niet goed genoeg vin-
den om hun werk te exposeren. 
Je stelt jezelf kwetsbaar op. Maar 
we hebben een zestal bereid ge-
vonden mee te doen. Hun werk 
is heel verschillend, van beelden, 
keramische bustes tot schilderijen 
met gemengde technieken. De 
deelnemende exposanten zijn 

Corinne Rigter, Mary Gelsing, Kitty 
Slot, Marijke Ganzeboom, Bert 
Liefveld en Sonja van Egmond. Ze 
zijn vrij om te doen wat ze wil-
len. De een laat het allemaal over 
zich heen komen en een ander 
pakt het wat professioneler aan 
en heeft foldertjes laten drukken. 
De rode draad is dat mensen met 
vormgeving bezig zijn, in welke 
vorm dan ook. De link is dat ze 
bij onze praktijk zijn binnengeko-
men. Wij zeggen: kom maar op. 
We schenken er een glaasje wijn 
bij en laat het maar een leuke dag 
worden. Ik weet dat er verschil-
lend gedacht wordt over deze 
kunstmarkt. Ik heb geen verstand 
van kunst. Ik kan alleen maar zeg-
gen of ik iets mooi vind of niet. 
In ieder geval is de Jan van Goy-
enstraat weer het toneel van een 
leuke activiteit waar veel mensen 
op af komen. Dat is goed voor 
de loop in de straat en voor de 
middenstand. Met de exposities 
bij ons geven we aan dat we in 
de Praktijk Heemstede niet alleen 
therapeutisch bezig zijn. Maar 
dat we ook wat breder naar din-
gen kijken en ook oog hebben 
voor kunst en cultuur. ”

De populaire kunstmarkt met ruim 
85 stalletjes is een mooie gele-
genheid om op ongedwongen 
wijze kunst te bekijken en met 
de kunstenaars een praatje te ma-
ken.. De livemuziek  in de straat 
wordt verzorgt door de Spaarne-
town Jazzband. De kunstmarkt is 
op zondag 26 juni en duurt van 
11.00 tot 17.00 uur.
Mirjam Goossens

Eigen kunst bij de Praktijk 
Heemstede

 Maarten Thans van De Praktijk Heemstede
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David, Martijn en Carmen.

Wedstrijdzwemmen
HPC piekt op NJK

Heemstede - HPC- zwem-
mers Martijn Braspenning, Da-
vid van Groen en Carmen Me-
ijer mochten afgelopen vrijdag, 
zaterdag en zondag starten op 
het Nederlands Junioren Kam-
pioenschap dat in het nieu-
we sportcomplex in Dordrecht 
werd gehouden. In een uitver-
kocht zwemstadion zagen de 
450 toeschouwers niet alleen 
de valide zwemmers, maar ook 
de gehandicapte zwemmers, 
het uiterste uit zichzelf ha-
len. De sporters konden in de 
naastgelegen sporthal de wed-
strijd volgen op een groot tele-
visiescherm en op die manier 
in de gaten houden wanneer 
ze aan de beurt waren. David 
mocht op vrijdag al vrij snel aan 
de start verschijnen voor de 
100 meter rugslag. Hij begon 
het toernooi uitermate goed 
door een mooi persoonlijk re-
cord te zwemmen. Aan het eind 
van het programma werd de 50 
meter vrije slag gezwommen 
waarbij alle drie de HPC zwem-
mers aan de start verschenen. 
Voor Martijn en Carmen was dit 
best lastig, want zij hadden bij-
na 4 uur moeten wachten voor-
dat zij voor het eerst in actie 
mochten komen. Maar ze gin-
gen als een katapult van start 
en zwommen als nooit tevo-
ren. En niet voor niets: alle drie 
kwamen ze het water uit met 

een dik persoonlijk record! Op 
zaterdagochtend moest Da-
vid alweer vroeg uit de veren 
want voor hem stond de 200 
meter vrije slag en de 200 me-
ter wisselslag op het program-
ma. Op eerdere NJK’s heeft 
David al eens problemen ge-
had met een nieuw brilletje en 
dat probleem speelde hem nu 
ook weer parten. Met een beet-
je naar gevoel ging hij die dag 
naar huis. Toch heeft hij zichzelf 
weer op kunnen laden en stond 
op zondagochtend getergd aan 
de start van de 100 meter vrije 
slag. Hij zwom een fantastische 
race en haalde dik een secon-
de van zijn beste tijd af waar-
door hij met een goed gevoel 
kan terug kijken op dit NJK. 
David had al eerder een NJK 
gezwommen, maar voor Mar-
tijn en Carmen was dit de eer-
ste keer. Martijn: “Ik vond het 
best wel spannend om in zo’n 
vol stadion te zwemmen. Maar 
het was een hele leuke ervaring 
om mee te maken”. Ook Car-
men vond het supergaaf om er-
bij te zijn geweest en wil zeker 
proberen om de limiet volgen-
de seizoen weer te gaan halen. 
De zwemmers mogen met recht 
trots zijn op zichzelf, want als je, 
ondanks de druk, een persoon-
lijk record weet te zwemmen op 
een NK, dan heb je het per de-
finitie fantastisch gedaan!

GSV Heemstede
Districtfinale turnen 5de divisie in Amersfoort
Heemstede - Op zaterdag 18 
juni was de laatste wedstrijd van 
het turnseizoen. Na 3 voorse-
lectiewedstrijden waren er nog 
6 meisjes van G.S.V. Heemstede 
over die deze wedstrijd mochten 
turnen.
’s Morgens vroeg begonnen 
April Bouwman, Rivka Winkler 
en Marlijn Kroezen. April be-
gon bij de sprong. Hier maakte 
ze een mooie overslag. En ook 
de brugoefening heeft ze goed 
geturnd, waardoor ze 8ste werd 
in het tussenklassement. He-
laas ging het bij de balk mis na 
de koprol, waardoor ze punten 
liet vallen en zakte ze naar bene-
den in het eindklassement naar 
de 15de plaats. Rivka begon als 
eerste bij de balk, wat meestal 
niet bevoordelijk is voor de pun-
ten. Ze liet een bruggetje ach-
terover zien, een mooie hand-
stand en een salto achterover 
eraf. Toch werd de oefening van 
Marlijn hoger gewaardeerd; zij 
maakte een mooie handstand-
doorrol, maar bij de koprol voor-

over viel ze eraf. Wel maakte 
ze de oefening af met een sal-
to. Op de vloer was het omge-
draaid. Zelfs door de nog half 
zieke Marlijn werd een arabier 
flick flack salto en een hoeksalto 
v.o. geturnd. De goede oefening 
van Rivka met een arabier sal-
to leverde alleen wel een hogere 
score op. Bij de pegasus sprong 
Marlijn een half in, half uit. Dit 
leverde haar in totaal een 4de 
plaats op sprong op. Door een 
goede brugoefening klom Rivka 
weer iets naar Marlijn toe, waar-
door Marlijn op de 11de plaats 
en Rivka op een 13de plaats 
kwam te staan.
In de tweede wedstrijd was Ju-
lie Bekkers aan de beurt. Zij 
turnt als instapper in niveau 11. 
Ook zij begon op de sprong met 
een 13.1 een hele mooi sco-
re. Ook haar brugoefening was 
heel goed, waardoor ze hoog in 
het tussenklassement kwam te 
staan. Helaas was ze bij de balk 
een sprong vergeten, dit koste 
haar meer dan 1 punt. Met een 

mooie vloeroefening kon ze de 
verloren punten niet meer inha-
len, waardoor ze op de 18de plek 
kwam te staan.
In de derde wedstrijd kwam 
Charlotte de Jonghe en Renee 
Bouwman. Charlotte begon bij 
de brug. In de eerdere wedstrij-
den durfde ze geen salto eraf, 
maar nu ging hij goed. Helaas 
voor haar ging het bij de balk 
bij de opsprong mis; ze viel ach-
terover bij het overspreiden. Ze 
maakte de rest van de wedstrijd 
wel goed af, maar door deze val 
geen podiumplaats, maar wel 
een hele goede 6de plaats.
Voor Renee was het een ex-
tra wedstrijd, als reserveturn-
ster werd ze toch opgeroepen 
om deze wedstrijd te mogen tur-
nen. Bij de vloeroefening raakte 
ze de weg helemaal kwijt en wist 
ze niet meer wat te doen. Haar 
favoriete toestel de balk ging wel 
heel goed. Als laatste meisje bin-
nengekomen bij deze wedstrijd 
wist ze toch nog een paar meis-
jes achter haar te laten. 

Honkbal
Pijnlijk verlies voor RCH-Pinguins bij TTT 
Heemstede - Het was dan wel 
de laatste wedstrijd van het 1e 
competitiegedeelte, maar wel 
een die meetelt voor de rang-
schikking in de kampioenspou-
le. Niet voor de eerste maal liep 
RCH tegen een flinke achter-
stand op, maar anders dan an-
dere keren bleef de inhaalrace 
achterwege, laat staan dat er 
dan ook nog op de valreep ge-
wonnen werd. De weergoden 
besloten de valreep niet neer te 
laten.
Een week geleden, tegen de Ori-
oles, gooide Robin van Eis nog 
de sterren van de hemel, maar 
zaterdag in Enschede wilde het 
niet lukken. Na 12 man tegen-
over zich aan slag te hebben ge-
kregen, met 3 x 4 wijd en 5 honk-
slagen, waaronder een homerun, 
waren er pas 2 nullen en mocht 
Marcel Timmer een einde aan de 
inning maken. Die kwam met de 
stand 8-1, want Zamir Lijde had 
in de 1e helft van de openings-

slagbeurt de eerste en naar la-
ter bleek enige Heemsteedse run 
gescoord.
Ook in de 2e (een solo homerun) 

en 3e inning scoorden de Tigers 
nog één maal en met een 10-1 
achterstand begon RCH-Pingu-
ïns aan de 6e inning. Na 4 wijd 
voor Giovanni Valmont en ge-
raakt werper voor Tjerk Hoger-
vorst had de Racing het 1e en 
2e honk bezet bij niemand uit. Of 
dit de inleiding zou worden tot 
de inmiddels befaamde inhaal-
race van RCH zullen we nooit 
weten. Dreigend onweer deed 
de arbitrage besluiten de wed-

strijd tot een geldig einde te ver-
klaren, met de volgende stand 
voor het 2e competitiegedeelte 
als gevolg:

De periode van wedstrijden om 
des keizers baard is nu voorbij. 
Hoewel de achterstand van RCH 
op koploper Euro Stars 6 punten 
bedraagt hebben de Heemste-
denaren nog alles in eigen hand. 
Tegen iedereen moet immers 
nog 3 keer worden uitgekomen. 
A.s. zaterdag 25 juni wordt op ei-
gen terrein opnieuw aangetre-
den tegen Tex Town Tigers, op 
zondag gevolgd door de return 
in Enschede.

1. Euro Stars  10-16 52-37
2. PSV  10-12 74-58
3. RCH  10-10 50-57
4. DSS  10- 9 47-49
5. TTT  10- 8 49-59
6. Hawks  10- 5 64-76

Opbrengst collecte Handicap.nl 
in de Glip

Heemstede – In de week van 
6 t/m 11 juni hield Handicap.nl 
haar jaarlijkse nationale collecte 
voor mensen met een handicap 
of chronische ziekte in Neder-
land. De opbrengst van de col-
lecte in De Glip was 664,82 euro.
Handicap.nl is de fondsenwer-

vingsorganisatie van de Ango 
(Algemene Nederlandse Gehan-
dicapten Organisatie). Het geld 
wordt onder meer aangewend 
voor mensen die buiten elke re-
geling van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning en zorgver-
zekeraar vallen.
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#Twitterfiets voor Wethouder Jur Botter
Heemstede - Woerden Actief 
inspireerde wethouder Jur Bot-
ter om meer te bewegen en zich 
op te geven voor de actie ‘Twit-
terfiets’. Want zoals ze in Woer-
den zeggen: “Een beetje bewe-
gen in de morgen, geeft een dag 
zonder zorgen.” Het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen, 
NISB en de Fietsersbond, willen 
het fietsen in Nederland stimule-
ren via de campagne “Heel Ne-
derland Fietst”. Een van de mid-
delen om fietsen te promoten 
is de Twitterfiets. Een knaloran-
je  Gazelle, een beetje Spartaans 
zonder versnellingen, maar wel 
een boodschappenkistje. Maan-
dagmiddag nam Botter de fiets 
in ontvangst bij het raadhuis, 
hij schaart zich hiermee onder 
een reeks van bekende Neder-
landers die hem voorgingen. El-
ke week worden er één of twee 
Twitterfietsen uitgeleend aan 
mensen die actief zijn op Twit-
ter. Zij doen verslag van hun be-
levenissen met de fiets. Om hen 

bij het fietsen te helpen krijgen 
zij een fietstoss, een klein win-
kelwagenmuntje, dat je kunt op-
gooien om voor je te beslissen 
of je met de fiets of met de au-
to gaat. Afwijken mag natuur-
lijk altijd, zolang je maar bewust 
een keuze maakt. Onze Twitte-

raars schrijven op Twitter waar-
om ze het een of het ander doen. 
De Twitterfiets is inmiddels uit-
geleend aan onder andere Ar-
jan El Fassed, Tweede Kamerlid 
GroenLinks, radio-dj Bert Kra-
nenbarg, Staatssecretaris Joop 
Atsma,CDA, cabaretier Guido 
Weijers en politiek verslaggever 
Frits Wester. Maar ook onder-
nemers, een cabaretier, dichter, 
huisarts, boswachter en Euro-
parlementariër. Twitter is volgens 
Jur Botter een goed communica-
tiemiddel om te laten zien waar 
je mee bezig bent en snel bood-
schappen doorgeven. Hij maak-
te dat onlangs mee op een con-
ferentie, waarbij belangrijke me-
ningen via twitter  direct op het 
scherm in de zaal getoond wer-
den. Niet voor nonsensverhalen.  
De wethouder is van plan om 
deze twitterfiets deze week in-
tensief te gebruiken en staande 
naast zijn fiets dan even te twit-
teren wat van belang is.  
Ton van den Brink
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Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

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 E 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.

5

Jong talent gezocht 
voor

Kunstfestij n
Regio - Op 9 juli zal in Zandvoort het Kunstfestijn plaatsvinden 
midden in het centrum van de badplaats. Het Kunstfestijn is een 
jaarlijkse talentenjacht waarvoor de organisatie op zoek is naar 
jong talent met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, 
cabaret, rap, musical of toneel.
Het maakt niet uit of het een groep of een solo-act betreft, 
zolang het maar kwaliteit heeft. Onder het motto ‘Verzin het 
maar!’ mag jong talent van 7 tot 21 jaar zich presenteren aan 
de vakjury.

Afgelopen 4 jaar heeft het Kunstfestijn veel talent uit heel 
Nederland gebracht die vaak later te bewonderen waren bij 
bekende musicals en tv programma’s als Hollands Got Talent, 
Popstars en X factor. Dit is dan ook de kracht van het Kunstfes-
tijn! Het Kunstfestijn vindt plaats vanaf 13 uur op het Kerkplein 
in Zandvoort.

Heb je talent en wil jij mee doen aan Kunstfestijn 2011?
Meld je dan snel aan via www.onair-events.nl

Heemstede – Afgelopen weekend is 
de Herenweg ter hoogte van de Bavo 
kerk opnieuw geasfalteerd. De gemeen-
te kondigde het al aan in diverse media. 
Een grote klus! Sander Kroll maakte er 
foto’s van op zondagmiddag 19 juni.

Nieuw asfalt
voor Herenweg
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Vrijdag 1 t/m zondag 3 juli
• Jaarlijkse Bennebroekse 
Feestweek. Activiteiten op en 
rond de Geitewei aan de Ben-
nebroekerlaan te Bennebroek. 
- Vrijdag 1 juli 
Om 15.30 uur officiële ope-
ning met een Ballonnenwed-
strijd. Om 16.00 uur Open Po-
dium en aansluitend kinder-
disco. ’s Avonds: o.a. optre-
dens van Hans Dulfer, Buckw-
heat en Esther ‘The Voice of 
Holland’ Nijhove. Tevens 538 
DJ’s. 
- Zaterdag 2 juli
Activiteiten in de Feesttent: 
Seniorenochtend met The 
Whole City Sound. Brade-
rie op de Bennebroekerlaan. 
‘Vet Kindercabaret’, van 13.00-
14.15 uur.  Om 14.00 uur start 
de Wipe out run 2011! De Ze-
bra Zorgboerderij van 14.00-
17.00 uur. Feestavond met o.a. 
optredens van Edwin Evers 
Band, Dave Miller en Beat-
classics Band.
- Zondag 3 juli
Oecumenische tentdienst van 
10.00-12.00. Om 12.00 uur: 
Straatgolf toernooi en de spel-
middag voor de jeugd van 
4-12 jaar. Diverse buitenat-
tracties en van 15.00-15.30 de 
RABO Dikke Banden Race.  
Voor de jongere kinderen van 
16.20-18.00 uur Kindertheater 
ZWUF. Voor de oudere jeugd: 
Sport(E)NSO event. Vanaf 
16.00 uur Bennebroek Culi-
nair. Slotfeest met o.a. de PPM 
Showband. 
Kijk ook op: www.benne-
broeksefeestweek.nl

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

Regio
Exposities

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

T/m vrijdag 1 juli
• Amnesty jubileumten-

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

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

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

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

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

Agenda
Cultuur

96, Heemstede. Te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

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

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

Muziek

Woensdagavond 22 juni
• Instaporkest en het Har-
monie-orkest van Harmo-
nie St.Michaël houden een 
open repetitie. Luisteren 
en meespelen. Van 19.00 tot 
en met 22.00 uur in CASCA 
de Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede.
Meer informatie vindt u op 
www.stmichael-heemstede.nl.

Zaterdag 25 juni
• De Stoet live in de 1ste 

Aanleg. Uit de wereld van de 
muziek pikken deze muzikan-
ten wat ze lekker vinden. De 
Stoet speelt vanaf 21 uur, de 
toegang is gratis maar wees 
op tijd. 1ste Aanleg op de hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat.

Woensdagen 29 juni en
6 juli
• Buitenconcert Harmo-
nie St. Michaël en Insta-
porkest. Zomerse muziek 
op binnenplein Fr. Leharlaan, 
vanaf 19.30u. gratis luisteren. 
Kijk ook op: www.stmichael-
heemstede.nl.

Divers
Donderdag 23 juni
• Lydia Rood is te gast bij 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. 
Deze middag wordt georga-
niseerd in samenwerking met 
College Hageveld. Lydia Rood 
zal vertellen over haar nieu-
we boek: Feest een roman 
voor jong volwassenen van-
af 14 jaar.
Tevens word op deze middag 
de top 10 bekendgemaakt 
worden van de collectie Ha-
geveld.
Aanvang 16.30 uur - toegang 
vrij. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede, tel. 
023 – 5282472.

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

Vrijdag 1 juli t/m
zondag 11 september
• Tentoonstelling ‘Ovar-
taci – Oppergek’ in Mu-
seum Het Dolhuys. De be-
kendste outsiderkunstenaar 
van Denemarken werd gebo-
ren als Louis Marcussen, maar 
noemde zich later ‘Ovarta-
ci’, wat ‘Oppergek’ betekent. 
Hij verbleef maar liefst 56 jaar 
in de psychiatrische inrich-
ting van Aarhus in Denemar-
ken waar hij uitgroeide tot het 
‘hoofd der dwazen’. Ovarta-
ci (1894 – 1985) was gefas-
cineerd door het vrouwe-
lijk schoon en wilde zelf ook 
graag vrouw zijn. Op 22 ju-
li 1951 heeft hij zichzelf met 
een beitel ontmand en maakte 
een schilderij met als titel ‘De 
dag van mijn bevrijding’. Loca-
tie: Schotersingen 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688.

T/m zaterdag 2 juli
• Foto-expositie ‘Aaibaar!’ 
in de Bibliotheek Haarlem, 
Gasthuisstraat 32. Gratis tij-
dens openingsuren te bezich-
tigen. De onderwerpen zijn 
viervoeters en gevleugelden in 
verschillende poses, in kleur 
gefotografeerd tegen een 
witte of zwarte achtergrond, 
waardoor de dieren volledig 
centraal komen te staan. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl,
op www.cappictures.com en
op www.catvertise.nl.

• Expositie boekbindgroep 
‘Boek en Band’ in Biblio-
theek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem.
De tentoonstelling is gratis 
toegankelijk tijdens openings-
uren van de bibliotheek. ‘Boek 
en Band’ bestaat uit negen 

personen, van wie er drie al 
25 jaar met boekbinden bezig 
zijn. Thema: cijfers en letters. 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

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

T/m zondag 10 juli
• Een Macaber Dans-
je - Stefan Kasper. Nieuwe 
werken op papier. Galerie 37, 
Groot Heiligland 37, Haarlem
www.galerie37.nl Open: don-
derdag t/m zondag 12-17 uur

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

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-

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

Foto: José van Tubergen.

Kinderfoto door Inge Dobbe-
Berken.



toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia Lo-
ren, Miles Davis en Ernest 
Hemmingway  zijn er ook fo-
to’s te zien zijn met een soci-
aal-politieke lading zoals bij-
voorbeeld de laatste foto van 
president Allende vlak voor 
zijn executie. Historisch Muse-
um Haarlem, Groot Heiligland 
47. Tel. 023 542 24 27 www.his-
torischmuseumhaarlem.nl 

Muziek

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

Zondag 26 juni
• Zomeravondmuziek in de 
Bavokerk Haarlem. Angli-
caanse Evensong door de Ro-
den Girl Choristers o.l.v. Son-
ja de Vries.
Grote Markt, aanvang: 19.00 
uur Toegang gratis (vrij-
willige bijdrage in de kos-
ten) zie www.bavo.nl (home> 
concerten>koorvespers)

Divers

Zondag 26 juni
• Grote Boekenmarkt in 
Binnenstad Haarlem van 
10.00-17.00 uur.
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Bennebroek - Vrijdag 1 juli a.s. 
wordt het startsein gegeven  

voor de jaarlijkse Bennebroekse 
Feestweek.  Tot en met zondag 3 
juli vinden er allerlei topactivitei-
ten plaats op en rond de Geite-
wei aan de Bennebroekerlaan te 
Bennebroek.

Vrijdag 1 juli 
Vrijdag om 15.30 uur is de offi-
ciële opening van de Feestweek 
met een Ballonnenwedstrijd. Om 
16.00 uur start het Open Podi-
um en aansluitend is er een kin-
derdisco. Tijdens het avondpro-
gramma zijn er o.a. optredens 
van Hans Dulfer, Buckwheat en 
Esther ‘The Voice of Holland’ Nij-
hove.  538 DJ’s On Tour Niek van 
der Bruggen en Stefan de Groot 
verzorgen in tent 2 een spette-
rende jeugddisco. Dresscode 
voor deze avond: White & Silver.

Zaterdag 2 juli
Activiteiten in de Feesttent star-
ten zaterdag met een Senioren-

ochtend onder mu-
zikale begeleiding 
van The Whole Ci-
ty Sound.  Deze 
ochtend wordt ver-
zorgd door Stich-
ting Welzijn Bloe-
mendaal, in samen-
werking met ande-
re Bennebroekse 
ouderenorganisa-
ties. Er is een gezel-
lige braderie op de 
Bennebroekerlaan 
met een zeer ge-
varieerd aanbod en 
terrasjes waar u van een drankje 
of hapje kunt genieten.
Nieuw dit jaar is het ‘Vet Kin-
dercabaret’, van 13.00-14.15 uur.  
Om 14.00 uur start de Wipe out 
run 2011! Een zeer spectacu-
laire actiebaan, en bekend van 
tv. Kom ons laten zien wat je in 
huis hebt! Daarnaast is er op za-
terdag aandacht voor de Zebra 
Zorgboerderij uit Vogelenzang.  
De Zebra Zorgboerderij komt 
van 14.00-17.00 uur met verschil-
lende bijzondere en echte ‘knuf-
feldieren’ naar het feestterrein. 
Kom langs en doe mee aan de 
prijsvraag!
Op de feestavond zaterdagavond 
zijn er o.a. optredens van Edwin 

Evers Band, Dave Miller en Beat-
classics Band.

Zondag 3 juli
Het programma zondag start 
met een oecumenische tent-
dienst van 10.00-12.00. Deze  
dienst wordt georganiseerd door 
de drie Bennebroekse kerken.
Om 12.00 uur wordt het startsig-

naal gegeven voor 
het Straatgolf toer-
nooi en de spel-
middag voor de 
jeugd van 4-12 jaar,  
onder begeleiding 
van Jong Neder-
land. Ook zondag 
zijn er weer diver-
se buitenattracties 
en van 15.00-15.30 
kunnen de kinde-
ren meedoen met 
de RABO Dikke 
Banden Race. Voor 
de jongere kinde-

ren is er dit jaar van 16.20-18.00 
uur een voorstelling van het Kin-
dertheater ZWUF. De oudere 
jeugd kan van 18.00-19.30 uur 
meedoen met het Sport(E)NSO 
event.
Vanaf 16.00 uur ook dit jaar weer 
Bennebroek Culinair!! Acht res-
taurateurs en cateraars uit de 
regio zullen u laten genieten van 
hun kookkunsten. 
Het slotfeest zal muzikaal afge-
sloten worden met een spette-
rende optreden van o.a. de PPM 
Showband.  

Het volledige programma kunt u 
nalezen op onze website:
www.bennebroeksefeestweek.nl

Scala aan artiesten en tal van activiteiten

1 t/m 3 juli lekker feesten 
op Bennebroekse feestweek!

Hans Dulfer.

Veel nieuwe, veelzijdige cursussen 
Kunstgeschiedenis

Heemstede - Of het nou gaat 
om financiën, communicatie, ge-
zondheid, inzicht en bewustwor-
ding of kunstgeschiedenis en li-
teratuur: uitgeleerd ben je eigen-
lijk nooit. Of u nu meer wilt we-
ten van baanbrekende kunste-
naars als Matisse, Mondriaan en 
Malevich of hoe de Griekse Go-
den leefden als God in Frankrijk, 
of wanneer u sporen wilt zoeken 
van muziek in de Oudheid, in de-
ze en andere nieuwe cursus-
sen Kunstgeschiedenis bij Cas-
ca vertellen docenten Bernadet-
te Wösten, Liselot de Jong, Dia-
na de Wild, Marleen Verheus of  
Henk Huurneman  u er van al-
les over. Ook is er weer een serie 
mooie nieuwe kunsthistorische 
lezingen van Aukje Bos-Geert-
sema. 
In de cursus Klassieke Mytholo-
gie worden de Grieks/Romein-

se goden en helden aan de hand 
van kunstwerken uit alle eeuwen 
en van de mythologische verha-
len toegelicht. Deze cursus start 
op woensdag 14 september van 
15.00 tot 16.30 uur. Geef u vast 
op!
Tijdens vakanties in Frankrijk ziet 
u niet alleen het leven van alle-
dag maar ook sporen van het 
verleden. In steen, doek of pa-
pier. In de nieuwe cursus Fran-
se cultuurgeschiedenis, die start 
op dinsdag 25 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur maakt u nader ken-
nis met de historie van Frankrijk. 
Op 6 oktober is er een introduc-
tielezing over deze cursus in het 
Casca Nova Programma. Voor 
beiden kunt u zich al opgeven.  
In de cursus de Etrusken in Ne-
derland krijgt u aan de hand van 
de dubbeltentoonstelling in het 
Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden en het Allard Piersonmu-
seum in Amsterdam inzicht in 
de Etruskische cultuur in al haar 
aspecten. Deze cursus start op 
maandag 31 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur. U kunt zich nu al 
opgeven!
Meer informatie vindt u in de 
jaarbrochure. Of vraag de infor-
matiefolder over deze cursus-
sen aan. Voor al deze cursussen 
kunt u, als u in uw brochure een 
sticker hebt gevonden die recht 
geeft op 50,- euro korting, even 
langs komen bij de receptie van 
de Luifel. Uw korting wordt dan 
direct verwerkt. 
Voor alle cursussen geldt dat ze 
worden gegeven bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. U kunt zich nu al opgeven. 
Bel op werkdagen van 9-12 uur: 
023-548 38 28 – 1. 
Of kijk op www.casca.nl.

Dubbel feest 
bij Boekhandel 

Blokker!
Heemstede - Donderdag 23 ju-
ni is Lydia Rood te gast bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Deze middag 
wordt georganiseerd in samen-
werking met College Hageveld. 
Lydia Rood zal vertellen over 
haar nieuwe boek: ‘Feest’, een 
roman voor jong volwassenen 
vanaf 14 jaar.
 
Tevens word op deze middag de 
top 10 bekendgemaakt worden 
van de collectie Hageveld.
Voor het derde jaar hebben leer-
lingen hun favoriete boek uitge-
kozen die zij de moeite waard 
vinden en hebben een korte re-
censie geschreven.
De beste tien recensies worden 
beloond en komen terecht in een 
speciaal boekenmeubel met de 
Collectie Hageveld.
Tevens worden er van deze 10 
boeken speciale boekenleggers 
gemaakt met een stukje tekst 
en een foto van degene die het 
boek gelezen heeft.
 
De boeken van de vorige Collec-
tie Hageveld zijn te vinden in de 
speciale kast voor Young Adults. 
Dit genre boeken wint aan po-
pulariteit en zijn speciaal ge-
schreven voor jongeren vanaf 15 
jaar. De aansluiting met de leer-
lingen en Lydia Rood is dus een 
vanzelfsprekendheid.
 
Feest! - Lydia Rood
Vanavond is Het Feest. Myrna, 
haar vriendinnen en klasgeno-
ten, vriend en een dealer, alle-
maal willen ze het feest van hun 
leven vieren en daar hebben ze 
veel voor over. Teveel? Het dra-
ma begint  klein, met een ver-
spreking, een jaloerse blik, maar 
op een gegeven moment is het 
niet meer te stoppen. Het feest 
kantelt. Het loopt gruwelijk uit 
de hand. Waar begon het mis te 
gaan? Had de dood voorkomen 
kunnen worden? Een feest om 
te lezen - wervelend, realistisch, 
confronterend.
Aanvang 16.30 uur - toegang vrij 
en iedereen is welkom
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.
Tel. 023 – 5282472.

Persfotografen aangevallen.



Heemstede

NIEUWS

Volg ons op:

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

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Heemstede ook in 2025 

aantrekkelijke woonplaats?

• Gemeentegids

In deze HeemstedeNieuws:

Sportpark voor meer sporters!

Tussen de sportvelden in komt een trimpad. 

Dit asfaltpad krijgt een voorziening met tijd-

registratie. Aan deze route komen fi tness-

apparaten en een skatebaan. 

Parkeren en verkeer

De parkeercapaciteit rondom het sportpark 

wordt uitgebreid met 48 plaatsen 

tegenover de Nicolaas Beetsschool, naast 

de ingang van de jachthaven. Ook het 

herindelen en verbinden van de bestaande 

parkeerterreinen bij 

het sportcentrum 

Groenendaal levert 

een winst van zo’n 

15 parkeerplaatsen 

op. Hierbij wordt zo-

veel mogelijk be-

staand materiaal 

hergebruikt. Met de 

straatklinkers uit het 

grote parkeerterrein 

wordt het nieuwe parkeerterrein naast de 

haven aangelegd. Het aantal fi etsstallingen 

wordt op diverse plekken uitgebreid. Er 

komen duidelijk zichtbare entrees tot het 

sportpark en een Kiss & Ride voor Alliance. 

Om de verkeersveiligheid van de 

Sportparklaan te verbeteren komen op 

twee plekken (overrijdbare) midden-

geleiders, zodat voetgangers veiliger kun-

nen oversteken.

Werkzaamheden

27 juni – begin september: 

Aanleg trimparcours.

Aanleg van het parkeerterrein naast de 

jachthaven en de herindeling van het 

grote parkeerterrein bij het sportpark. 

Tijdens deze werkzaamheden garan-

deert de aannemer dat er altijd 125 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

5 t/m 9 september: 

Ter hoogte van huis-

nummers 25/27 en 

31/33 worden ver-

keersremmende 

voorzieningen in de 

rijbaan aangelegd. 

Voor de uitvoering 

van dit werk wordt in 

september 

Sportparklaan een week afgesloten voor 

doorgaand autoverkeer. Voorzieningen en 

huizen blijven bereikbaar. 

Achtergrond

Vorig jaar vonden bijeenkomsten plaats 

met omwonenden en andere belang-

hebbenden. Het conceptplan heeft ter in-

Bereikbaarheid

De Herenweg werd in februari van dit jaar 

vanaf de Koediefslaan tot en met de krui-

sing Kerklaan/Eykmanlaan gedeeltelijk af-

gesloten. Gemotoriseerd verkeer naar het 

zuiden, dus richting Bennebroek, kon geen 

gebruik maken van de weg. De gedeelte-

lijke afsluiting van de Herenweg betekende 

dat bijvoorbeeld Casca, de benzinepomp 

bij de kruising met de Kerklaan, 

Herinrichting Sportpark van start
De gemeente gaat het sportpark en omgeving aan de Sportparklaan verbeteren. Het 

sportpark wordt aantrekkelijker en multi-functioneel: zo kunnen ook sporters die niet 

bij een vereniging zijn aangesloten straks op het sportpark terecht. Er komen extra 

parkeerplaatsen, het sportpark wordt beter bereikbaar en er worden verkeersremmende 

maatregelen op de Sportparklaan getroffen. Dit plan is tot stand gekomen met de 

betrokkenen (sportparkaccommodaties en omwonenden). De werkzaamheden 

starten eind juni en lopen de hele zomer door. Na de zomer, in september wordt de 

weg aangepakt.

Verkeersader Herenweg 

weer volledig open
Centrum Heemstede weer bereikbaar van alle kanten

Op maandag 20 juni is de Herenweg in Heemstede weer geheel open voor alle verkeer. 

Weggebruikers kunnen in beide richtingen, dus zowel naar Bennebroek als naar 

Haarlem, gebruik maken van de weg. Dit betekent dat huizen, bedrijven en instellingen 

langs deze weg weer goed bereikbaar zijn. Ook het centrum van Heemstede, met de 

winkelstraat Binnenweg/Raadhuisstraat is weer optimaal te bereiken, ook voor 

bezoekers uit Aerdenhout,  Bloemendaal, Haarlem-Zuid en Zandvoort.

Kennemerduin en Kennemeroord, en de 

scholen en woningen in de Geleerdenwijk 

moeilijker bereikbaar waren. Ook konden 

automobilisten uit Aerdenhout, Bloemen-

daal, Haarlem-Zuid en Zandvoort de 

Binnenweg/Raadhuisstraat voor een be-

zoek alleen bereiken via de Heemsteedse 

Dreef. Aan deze ongemakken is nu een 

einde gekomen. Naast de entrees aan de 

zage gelegen in november/december 

zodat iedereen zijn reactie kon geven. De 

plannen en reacties staan op

www.heemstede.nl > Volg ’t beleid:

plannen en projecten > lopende projecten.

vervolg op pag. 2
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aantrekkelijke woonplaats?
Stand van zaken ‘kerntakendiscussie’ 
In april en mei van dit jaar vroegen wij u 

mee te denken over de toekomst van 

Heemstede. Aanleiding was de kerntaken-

discussie, die de gemeenteraad momen-

teel voert. Hiertoe heeft de raad in maart 

van dit jaar eerst intern gediscussieerd 

over vragen als: Hoe ziet Heemstede er in 

de toekomst uit en wat kunt u als inwoner 

van uw gemeente verwachten over tien tot 

vijftien jaar? Door hier nu al over na te 

denken kan worden ingespeeld op veran-

deringen in de samenleving. Zodat 

Heemstede ook in de toekomst een aan-

trekkelijke woonplaats blijft. Uit de discus-

sie binnen de gemeenteraad is een 

bepaalde richting voor de toekomst van 

Heemstede voortgekomen die bepalend 

wordt bij belangrijke keuzes. Om na te 

gaan of die richting overeenkomt met de 

wensen en ideeen van inwoners, ontving 

een representatief aantal van hen een 

vragenlijst. Daarnaast kon iedereen die dat 

wilde meepraten via internet en tijdens een 

publieksbijeenkomst.

Visie op 2025

De uitkomsten van de discussie in de raad 

en de raadpleging onder inwoners zijn ver-

zameld in een document ‘Input voor de 

visie 2025’ (dit document en een samen-

vatting kunt u inzien bij de nieuwsberichten 

op www.heemstede.nl). De raad behandelt 

dit visiedocument in een zogenaamde ver-

snellingskamer op donderdag 23 juni van 

20.00 tot 23.00 uur. Hierbij communiceren 

deelnemers met elkaar via de computer en 

kunnen ze gelijktijdig, onafhankelijk van el-

kaar en in korte tijd hun mening en sugges-

ties met elkaar delen. Dit moet leiden tot 

een heldere visie die antwoord geeft op de 

vraag waarop Heemstede zich de komen-

de 15 jaar moet richten. Bijvoorbeeld op 

welke taken de gemeente zich moet rich-

ten. Of waar de gemeente al of niet in zou 

moeten investeren: het verbeteren van de 

bereikbaarheid, het beschermen van het 

groen, het bevorderen van het winkelaan-

bod of het bieden van sport- en vrijetijds-

mogelijkheden, om maar een paar voor-

beelden te noemen.

Slotdebat: 15 september

De toekomstvisie 2025, die dus de koers 

bepaalt voor de komende 15 jaar, wordt in 

een openbare vergadering van de 

gemeenteraad op donderdag 15 september 

besproken. Inwoners, ondernemers en 

andere geïnteresseerden zijn uiteraard 

van harte welkom bij deze bijeenkomst. 

Deze zal ruim van tevoren worden aan-

gekondigd.

Vervolg

Als de toekomstvisie eenmaal is vast-

gesteld, gaat de gemeente op grond hier-

van een structuurvisie maken. Dit is een 

concretere uitwerking van de visie op 2025, 

met betrekking tot wonen, leefbaarheid, 

verkeer, groen, recreatie, sportvoorzienin-

gen, winkelgebieden en bedrijvigheid e.d.

westzijde (Julianalaan, Zandvaartkade, 

Camplaan) is het winkelgebied in het cen-

trum nu ook weer goed bereikbaar vanaf 

de oostzijde via de entrees Kerklaan, 

Provincienlaan en Van Merlenlaan.

Reconstructie in vier fasen

De nieuwe inrichting van de Herenweg 

moet ervoor zorgen dat de weg veiliger 

wordt voor fi etsers en voetgangers en dat 

de weg minder ‘uitnodigt’ tot hardrijden 

door automobilisten. De reconstructie 

wordt aangepakt in vier fasen. In de eerste 

fase is het deel van Koediefslaan tot en 

met de kruising Kerklaan/Eykmanlaan 

aangepakt. De tweede fase beslaat het 

deel van de Koediefslaan tot aan de 

Wagenweg. Dit deel wordt begin 2012 

onder handen genomen. De inspraak voor 

de aanpassingen aan dit wegdeel gaat 

naar verwachting binnenkort van start. 

Fase drie en vier omvat het deel vanaf de 

(nieuwe)  rotonde Kerklaan/Eykmanlaan/

Herenweg tot aan Bennebroek. De voor-

bereiding en inspraak hiervoor vindt in 

2012 plaats, het tijdstip van uitvoering is 

nog niet bekend.
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Duurzame Dinsdag wordt dit jaar voor de 

13e keer georganiseerd. Tijdens deze jaar-

lijks terugkerende activiteit wordt aandacht 

gevraagd voor initiatieven vanuit de samen-

leving gericht op duurzaamheid. Tot 15 juli 

worden zoveel 

mogelijk ideeën 

verzameld. Alle

ingediende ideeën 

worden in het spe-

ciale Duurzame 

Dinsdag koffertje 

op de eerste dins-

dag van september 

(6 september) 

aangeboden aan 

een vertegen-

woordiger van het 

Kabinet. Het 

Kabinet ontvangt dan ook een aanbeveling 

op basis van alle initiatieven.

Op 30 maart is het startsein gegeven voor 

Duurzame Dinsdag door symbolisch de 

Koffer te openen, waarin alle ideeën in-

gediend kunnen worden. Door deel te 

nemen maakt men kans genomineerd te 

worden voor een van de vele prijzen.

In 2008 heeft Duurzame Dinsdag het 

Duurzame Lintje in het leven geroepen. Het 

Duurzame Lintje is de enige

onderscheiding in Nederland op het gebied 

van duurzaam-

heid. Het is be-

doeld als eer-

betoon aan indivi-

duen die zich op 

een bijzondere 

manier hebben 

ingespannen ten 

behoeve van  

duurzaamheid. 

Dit kan op allerlei 

niveaus. Van een 

jarenlange toe-

wijding op lokaal 

gebied tot grootse doorbraken op mondiaal 

niveau. Hiervoor kan men voorgedragen 

worden via de website www.duurzamedins-

dag.nl. De onderscheiding wordt op 

Duurzame Dinsdag uitgereikt. Duurzame 

Dinsdag, de dag dat de samenleving met 

antwoorden komt!

Zit uw idee al in de koffer?
Loopt u rond met een duurzaam idee? Of weet u een duurzame oplossing? 

Het Duurzame Koffertje staat nog tot 15 juli open voor duurzame ideeën! Dien uw 

initiatief in bij Duurzame Dinsdag op www.duurzamedinsdag.nl.
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Heemsteedse Dreef 136  het uitbreiden v an een woonhuis  2011.005

 en v ergroten v an een dakkapel op 

 het zijgev eldakvl ak en achtergev eldakvl ak 

 ontv angen 15 juni 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanvr aag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aan-

vr aag.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr aag de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Slotlaan 20  het plaatsen v an een erfafscheiding  2011.139 

 ontv angen 5 mei  2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader laatste pagina.

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 14 juni  2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Johannes Verhulstlaan 8  het uitbreiden v an een woonhuis  2011.102

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 17 juni  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Cruquiusweg 39  het aanbrengen v an reclameletters  2011.127

 op clubgebouw

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Utrechtlaan 4  het plaatsen v an een erfafscheiding  2011.096

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Beethov enlaan 54  het uitbreiden v an een woonhuis en  2011.101 

 plaatsen dakkapel op het v oorgev eldakvl ak 

Omgevingsvergunning voor kappen

Jacob v an Ruisdaellaan 44  het kappen v an een larix en  2011.163

 een tamme kastanje

Herenweg 141  het kappen v an een conifeer  2011.168

Verleende omgevingsvergunning(verzonden 20 juni  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen

Crayenestersingel 55  het plaatsen v an een luifel en  2011.126

 het kappen v an 8 bomen

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf  23 juni  2011 v an maandag tot en met donder-

dag v an 08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

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

maken. Zie kader laatste pagina.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 een aparte 

v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse aanv ragen 

omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus v olgens 

het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan

Tot 24 juni worden op de Herenweg, tussen Hugo de Grootlaan en Koediefslaan, werk-

zaamheden uitgev oerd. Het werk bestaat uit het aanbrengen v an wegbelijning en v erkeers-

borden en het afwerken v an asfalt, trottoirs en v erkeersgeleiders. De werkzaamheden 

zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Uitgebreide informatie ov er het project Herinrichting Herenweg vi ndt u op www.heemstede.

nl > Actueel > Volg het beleid > Reconstructie Herenweg.

  Werk aan de weg
FMR Producties start acquisitie

Gemeentegids Heemstede

In de maand nov ember v an dit jaar v er-

schijnt de nieuwe editie v an de 

Gemeentegids Heemstede. FMR Producties 

uit Breezand v erzorgt de uitgav e v an de 

gids (v oorheen: Akse Media). De gids 

wordt een agenda v an 2012.

De redactionele inhoud v an de gids komt 

tot stand in samenwerking met de afdeling 

Communicatie v an de gemeente Heemstede. 

De compleet geactualiseerde uitgav e v oor 

het jaar 2012 wordt in Heemstede huis-

aan-huis en zaak-aan-zaak bezorgd op 

ruim 12.000 adressen, uitgereikt aan

nieuwe ingezetenen en opgestuurd naar 

belangstellenden (totale oplage 14.500). 

Op dit moment is FMR gestart met de

adv ertentiewervi ng.

Behalv e de papieren uitgav e v an de 

Gemeentegids Heemstede v erschijnt ook 

een digitale v ersie v an de gids die ook vi a 

de gemeentelijke website kan worden ge-

raadpleegd. Ov er de mogelijkheden die de 

digitale Gemeentegids Heemstede biedt 

kunnen de medewerkers v an FMR 

Producties u v an alle gewenste informatie 

v oorzien. 

Heeft u v eranderingen of aanvu llingen op 

de nieuwe gemeentegids, neemt u dan 

contact op met FMR Producties,

Postbus 23, 1780 AA, Den Helder,

tel (0223) 661 425, fax (0223) 661 054

E-mail: info@fmr-producties.nl

Uitdrukkelijk wijzen wij u er op dat de 

Gemeentegids Heemstede agenda 2012 

de enige officiële gemeentegids van 

Heemstede is.

Zoekt u een vr ijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie v acatures v oor 

vr ijwilli gers? Heeft u vr agen ov er arbeids-

v oorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop v oor 

uw v rijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. v an 09.00 tot 12.00 

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

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden v an de Luifel)

E-mail: steunpuntv rijwilligerswerk@casca.nl 

Website: www.v rijwilligerswerkheemstede.nl

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

v oor al uw v ragen op het gebied v an wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvr agen v an een 

v oorziening in het kader v an de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advi es, wij helpen u graag v erder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vr aag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met v rij-

dag v an 08.30 tot 13.00 uur.
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Bestemmingsplan Woonwijken Noordoost

Bekendmaking voorbereiding en uitgangspunten bestemmingsplan 

"Woonwijken noordoost"

Burgemeester en wethouders hebben op 14 juni 2011 de specifi eke uitgangspunten voor 

het bestemmingsplan “Woonwijken noordoost” vastgesteld.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening maken burge-

meester en wethouders nu de start van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

“Woonwijken noordoost” bekend. Tevens maken zij bekend dat de specifi eke uitgangs-

punten voor het bestemmingsplan met ingang van donderdag 23 juni 2011 gedurende zes 

weken voor een ieder ter inzage liggen. Buiten deze uitgangspunten zullen geen andere 

stukken ter inzage worden gelegd en zal geen advies worden gevraagd aan een onafhan-

kelijke adviseur.

Waar kunt u de specifieke uitgangspunten inzien? 

De specifi eke uitgangspunten voor het bestemmingsplan “Woonwijken noordoost” liggen 

met ingang van 23 juni 2011 voor zes weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal van 

het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis vindt u 

op de website van de gemeente Heemstede, www.Heemstede.nl. U kunt de specifi eke 

uitgangspunten ook digitaal  raadplegen op de website van de gemeente Heemstede 

(www.heemstede.nl  bestemmingsplannen  Woonwijken Noordoost). 

Gelegenheid tot inspraak

Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder inspreken. Reacties met betrekking 

tot de specifi eke uitgangspunten en de voorbereiding van het bestemmingsplan kunt u 

zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 

aan het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een e-mail versturen aan mmoller@heemstede.nl. 

Vervolgtraject

Alle inspraakreacties en de beantwoording daarvan worden door de gemeente verwerkt in 

een "nota van beantwoording", die aan alle insprekers wordt toegezonden. In deze nota 

wordt onder andere aangegeven op welke manier uw reactie wordt betrokken bij de 

opstelling van het ontwerpbestemmingsplan.

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan "Woonwijken noordoost" in het vierde 

kwartaal van 2011 ter inzage worden gelegd. Op dat moment kunt u wederom uw mening 

over het plan geven en zal deze worden meegewogen in de defi nitieve besluitvorming. 

Het bestemmingsplan wordt volgens planning in het tweede kwartaal van 2012 door de 

gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie

Wij realiseren ons dat de procedures en beschrijvingen voor dit nieuwe bestemmingsplan 

gecompliceerde zaken zijn. Uiteraard zijn wij bereid vragen te beantwoorden en het een en 

ander toe te lichten. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw M. Möller 

tel. (023) 548 58 70 of de heer B. ter Haak, tel. (023) 548 57 66 van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Op 14 juni 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Crayenesterbasisschool voor 

het houden van een eindfeest op woensdag 6 juli 2011 op en rondom het schoolplein aan 

de Crayenestersingel.

Bij slechte weersomstandigheden zal het eindfeest plaatsvinden op woensdag 13 juli 2011. 

 

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

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

stemming gegeven de Crayenestersingel tussen de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan 

(aan de zijde van de Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te sluiten van 14.00 tot 

19.00 uur.

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

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

Verwijdering fi etswrakken 
in Heemstede

Op woensdag 6 juli 2011 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in de directe 

omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes en 

andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen aan fi ets-

klemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende 

wijze worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op 

grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een 

voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk 

verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 6 juli 2011 alle fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 

aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermings-

beugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Lokale regelingen

Nieuwe Communicatienota

Bij besluit van 24 mei 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders de 

Communicatienota Heemstede 2011 vastgesteld. In de Communicatienota wordt op hoofdlij-

nen het Heemsteedse communicatiebeleid beschreven. De Communicatienota treedt met 

ingang van 30 juni 2011 (8 dagen na bekendmaking) in werking. De Communicatienota ligt 

gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De Communicatienota is na de in-

werkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of 

op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lokale regelgeving”.

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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Register Kinderopvang
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 31 mei 

2011 de gastouderopvang M.A. Timmers te Heemstede met uniek registratienummer 

129746253 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basis

administratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon - indien mogelijk - erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat in-

geschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 

de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden 

van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW ge-

kort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

personen met onbekende bestemming uit te schrijven:

O.R. Oelf,  geboren 15-11-1989,  Irislaan 31  per 17-06-2011

M.L. Dusiński,  geboren 29-03-1983,  Cruquiusweg 124  per 17-06-2011

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 

01-06-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

W. Haniszewska, geboren 13-10-1965, Cruquiusweg 124

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

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

de reden van bezwaar. 

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

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

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

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

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

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

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

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 

van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

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

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl

GGZ inGeest moet fors bezuinigen
Regio - GGZ inGeest moet tot 
2015 in totaal 20 miljoen eu-
ro besparen. Dit is bijna 15% 
van zijn totale begroting. De 
bezuinigingen zijn noodzake-
lijk om de zorg voor cliënten 
ook de komende jaren te kun-
nen garanderen. De besparin-
gen richten zich op verminde-
ring van ‘overheadkosten’ en 
het reduceren van het aantal 
arbeidsplaatsen binnen GGZ 
inGeest.

De bezuinigingen worden inge-
geven door een aantal ontwikke-
lingen. De afgelopen jaren heeft 
GGZ inGeest, als vraaggerich-
te organisatie, meer cliënten be-

handeld dan vooraf met de ziek-
tekostenverzekeraars was be-
groot.
In tegenstelling tot wat voor-
heen gebruikelijk was, wordt de-
ze extra zorg met terugwerkende 
kracht over 2010 niet vergoed. 
Ook in de toekomst wordt der-
gelijke overproductie niet langer 
vergoed. Door de overheadkos-
ten te verminderen, zal er naar 
verhouding een groter deel van 
de middelen beschikbaar moe-
ten komen voor het primaire 
zorgproces.

Tevens moeten de besparingen 
geld vrijmaken voor vernieuwing 
zodat GGZ inGeest ook in de 

Regio – De politie kreeg maan-
dagavond 13 juni een melding 
van een aanrijding in de Doc-
tor C.A. Gerkestraat te Zand-
voort. Een 48-jarige automobilist 
uit Tinte was onder invloed van 
alcohol tegen vier geparkeerde 
voertuigen aangereden. De man 
meldde zich zelf bij de agenten. 
Hij bleek na een blaastest onge-
veer anderhalf keer de toege-
stane hoeveelheid gedronken te 
hebben. De verdachte is aange-
houden en verhoord. Hij is hier-
na met een proces-verbaal weer 
in vrijheid gesteld.

Man aangehouden 
voor diefstal 
picknicktafel

Regio – Een alerte getuige 
meldde in de nacht van maan-
dag 13 op dinsdag 14 juni dat 
op de Stationsweg te Hoofd-
dorp een man een picknickta-
fel stal. De politie stelde direct 
een onderzoek in en zag de man 
op de Burg. Pabstlaan lopen met 
de picknicktafel op een kar. Het 
bleek te gaan om een 41-jarige 
Hoofddorper. Hij is aangehou-
den en ingesloten.
De picknicktafel is in beslag ge-
nomen en de politie onderzoekt 
de zaak.

toekomst aan de veranderende 
zorgvraag kan blijven voldoen.

Gevolgen voor de
medewerkers
GGZ inGeest vangt het verlies 
van 40 formatieplaatsen op met 
natuurlijk verloop en herplaat-
sing van medewerkers. Gedwon-
gen ontslagen worden niet ver-
wacht. Enige maanden geleden 
is al een vacaturestop ingegaan. 
In overleg met de Vakbonden 
zijn de uitgangspunten in het 
Sociaal Plan vastgesteld.

Het interne mobiliteitsbureau 
zoekt voor deze boventallige 
medewerkers elders binnen de 
organisatie passend vervangend 
werk.

Zichzelf 
aangegeven




