
je doel te bereiken. Wijze woor-
den voor de vijf slimme spelers 
van het winnende damteam, be-
staande uit de eeneiige drie-
ling Lucas, Hein en Philippe van 
Elderen, David van Roon en 
Quintin van de Hoeven. Het 
schoolteam van de Bennebroek-
se basisschool toonde zich de 
sterkste in een veld van maar 
liefst 600 Nederlandse basis-
scholen. Alle jongens zitten in 
groep 8 en vertrekken na de zo-
mervakantie dus naar de middel-
bare school. Een mooie taak voor 
hun coach, meester Bas, om aan 
een nieuw damteam te bouwen. 
Na de huldiging was er een fees-
telijke traktatie voor alle klassen 
van de Willinkschool. 
Mirjam Goossens 
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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Sporters steunen
van begin tot goud.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
omstreken.
Zie adv. pag. 9

t Hout-
hakker-
steaks

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

 

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

5.95
r

4 stuks

Kinderconcert St. Michael 
met Irene Moors
Heemstede - Beren, apen, gi-
raffen, palmen, bamboe, exoti-
sche bloemen rondom het po-
dium in het Coornhert Lyceum, 
waar St. Michael zondagmid-
dag een kinderconcert gaf. He-
lemaal in het teken van Jungle 
Book en Disney. Kinderen voor-
aan op kussens, gespannen luis-
terend naar  het verhaal van Ire-
ne Moors, dat zij vertelde tussen 
de stukken die het orkest speel-
de. Met instrumenten die uit-
haalden als de toeter van een 
olifant, de brul van de leeuw of 
de gil van een aapje. 
Bij het verhaal van Sneeuwwitje, 
Roodkapje en Assepoester sa-
men in een sprookje waar dus 
alles kan, kwamen de kinderen 
wat los en Irene lokte ze naar het 
hogere podium en vertelde on-

verstoorbaar door. Veel gezelli-
ger en hier kan je lekker dansen 
en swingen op de muziek van 
K3. Hoe klein de kinderen ook 
zijn, muziek daagt uit om mee 
te doen. Met Kabouter Plop kan 
je vrolijk uit je dak gaan. Rond-
draaien tot je duizelig wordt, 
klappen, dansen. 
Irene Moors wilde wel eens we-
ten uit welke delen een harmo-
nieorkest bestaat en ze vraagt 
dirigent John Brouwer dat eens 
uit te leggen aan de kinderen. 
Achterin zit altijd het slagwerk 
met die grote trommels. Pau-
ken, trommels, bekkens, trian-
gel, xylofoon, De houtblazers met 
de klarinetten in wel drie soor-
ten, saxofoon, hobo en de flui-
ten. Bij het horen van de flui-
ten was er bij alle kinderen in-

eens die herkenning. Het koper 
met zijn trompetten, hoorn, tuba 
en de trombone, bij Irene Moors 
gaf de trombone een herkenning 
van een oerwoudgeluid. 
Alle hulde voor de 45 leden van 
Harmonie St. Michael om uit al 
die instrumenten net die Jungle, 
Disney, Kabouter Plop en K3 ge-
luiden te maken, die de verha-
len zo spannend en echt maken. 
In de aankondiging stond dat 
dit een eenmalig benefietcon-
cert was om de opbrengst te ge-
bruiken voor het vervangen van 
het gestolen slagwerk. Eenma-
lig voor een benefiet, maar toch 
niet een eenmalig kindercon-
cert? Een prachtige combinatie 
van vertellen en spelen voor kin-
deren! 
Ton van den Brink 

Damtoppers gehuldigd
Bennebroek –  Waarom staan 
vijf leerlingen van de Willink-
school op dinsdagmiddag 12 ju-
ni voor een aula gevuld met joe-
lende kinderen? Judith steekt 
haar vinger op: “Omdat ze dam-
kampioen zijn geworden van 
heel Nederland”. Iedereen in de 
school weet het eigenlijk.  “Maar 
het succes is niet van de ene op 
de andere dag komen aanwaai-
en”,  memoreert de directeur van 
de school. “Jarenlang is er ge-
traind, soms waren ze dichtbij, 
maar dit jaar was het raak.” De 
huldiging van de vijf damtoppers 
wordt daarom opgeluisterd door 
onder meer wethouder Kok-

ke van de gemeente Bloemen-
daal. Hij komt niet met lege han-
den en voorziet de kampioenen 
van een tas vol cadeautjes. Sport 
is in Bloemendaal heel belang-
rijk, volgens  de wethouder, om-
dat je veel moet bewegen, nou ja 
de dammers dan alleen met hun 
rechter dan wel hun linkerarm. 
Maar je moet ook je hersens ge-
bruiken en je leert met andere 
kinderen omgaan en dat gebeurt 
niet zo gauw als je maar bo-
ven in je kamertje blijft hangen. 
Verder vindt de wethouder dat 
sport je karakter vormt door sa-
men te werken en dat kan je 
straks in de toekomst helpen om 

Laatste 
Straatspeelavonden
Heemstede - De volgen-
de straatspeelavonden zijn op 
vrijdag 22 juni in de Schilders-
wijk aan het Jan Miense Mole-
naerplein en tenslotte op dins-
dag 26 juni in de Vogelwijk 
aan de Ooievaarslaan. Op de-
ze avonden worden de betref-
fende straten afgesloten voor 
verkeer en kan er vanaf  17.00 
uur niet geparkeerd worden. 
Omwonenden krijgen hierover 
vooraf bericht. De straatavon-
den zijn van 18.30 tot 20.30 uur 
en meedoen is gratis.
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van 1930

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 8 t/m 14 juni 2012)

Huwelijken:
Wilhelmus B.F. Veenhof & 
Christianne Asselbergs
Bart Geers & Emilie S. Vree-
burg
Wouter Meelis & Priscilla C. 
Schouten
Eduard F.M. Fouchier & Ma-
riska F. Smits

Geboorten:
Geen

Heemstede - Deze week een foto uit 1988 
via Stationsweb, de oostzijde van het stati-
on aan de Leidsevaart. Nog in vrij originele 
staat verkerend, al is de kleurstelling van de 
houten perronoverkapping al niet meer ori-
gineel. De wachtkamers (niet op deze fo-
to) zijn dan ook al veranderd. De foto laat de 
bloemenhandel zien en 2 bushaltepalen voor 
NZH-bussen (in het voorjaar 2012 rijden 
aan deze zijde van het station geen lijnbus-

sen meer), van de lift (zomer 1999) en uit-
bouw bloemenwinkel (voorjaar 1999) is nog 
geen sprake op deze foto. Links nog iepen en 
rechts een fietspad, de iepen zijn rond 2006 
verwijderd en het fietspad is verlegd in 2002 
voor de te bouwen nieuwe fietsenstallingen. 
Op deze foto valt nog veel meer te zien wat 
er nu niet meer is. Wilt u meer informatie? 
Stuur een e-mail naar info@stationheemste-
deaerdenhout.nl.

Het spoor van toen
Vijftien

auto-antennes
Heemstede - Op zondagmor-
gen omstreeks 05.20 uur hield 
de politie een 16-jarige jongen 
uit Haarlem aan op de Brons-
teeweg in Heemstede. De politie 
zag de jongen op een damesfiets 
rijden. Hij hield een verkeersbord 
onder zijn arm en op de baga-
gedrager had hij een ander bord. 
Bij controle bleek de jongen ook 
nog eens vijftien auto-antennes 
te hebben. Over de herkomst van 
de antennes kon hij niets verkla-
ren, omdat hij deze (volgens zijn 
eigen verklaring) in bewaring 
had voor een ander. De jongen 
is aangehouden en voor verhoor 
overgebracht naar het politiebu-
reau. De politie stelt een onder-
zoek in naar de herkomst van de 
fiets, de borden en de antennes.

20ste Lions Zeilregatta 
brengt 6000 euro op
Heemstede – Onder de naam 
Lions Zeilregatta organiseerde 
de Lionsclub Heemstede-Ben-
nebroek deze dag voor de twin-
tigste maal om geld in te zame-
len voor watersport voor gehan-
dicapten. De sponsorgelden ge-
ven mensen met een lichame-
lijke, zintuiglijke of verstande-
lijke handicap de mogelijkheid 
om actief de watersport te beoe-
fenen zonder extra kosten. Dat 
vereist veel aandacht, voorzie-
ningen en begeleiding. Daardoor 
is er extra geld nodig om deze 
mensen  tegen normale kosten 
een vakantie op het water te kun-
nen bieden. SAILWISE, Stichting 
voor Mensen met een Handicap 
Nederland, is voor haar functio-
neren afhankelijk van giften van 
derden. De Lionsclub doet al ja-
ren een beroep op de gezonde 
watersportliefhebbers om hun 
minder bedeelde collega’s hier-
toe in staat te stellen, in ruil voor 
een onvergetelijke zeildag op het 
IJsselmeer. Weer of minder weer 
(dit jaar wat natter dan gewoon-
lijk), de sfeer aan boord is altijd 
uitstekend.

Matroos voor één dag 
Het concept is even eenvoudig 
als succesvol gebleken: bedrij-
ven of organisaties huren via de 
Lionsclub Heemstede-Benne-
broek een van de karakteristie-
ke schepen van de ‘bruine vloot’ 
(tjalken, klippers, schoeners of 
aken) en beleven een ontspan-
nen inspannende dag met hun 

relaties of personeel. De be-
roepskapiteins hadden de ma-
trozen voor één dag goed ge-
leerd hoe ze de handen uit de 
mouwen moesten steken. Na 
een ontvangst in de haven van 
het Enkhuizer Zuiderzeemuse-
um volgde een geheel verzorg-
de zeildag, actief of minder ac-
tief, onder de zorgzame hoe-
de van een professionele schip-
per, bemanning en cateraar. Van 
de koffie met toebehoren bij de 
start, een uitgebreide lunch op 
het water, een onderlinge wed-
strijd, de passende drankjes, 
hapjes en haring, genieten tot 
en met de prijsuitreiking terug 
aan de wal. Met een prestigieuze 
wisseltrofee als inzet. Driehon-
derd deelnemers op elf sche-

pen zorgden dit jaar voor een 
opbrengst van 6.000 euro voor 
het goede doel. De prijzen gin-
gen dit jaar naar Pieters Bouw-
techniek Haarlem (1) met  de 
stevenaak “La Bohème”. Kwestie 
van ervaring want het team Pie-
ters Bouwtechniek doet al ne-
gentien jaar mee!  Elsevier Me-
dia/Reed Business, Amsterdam 
(2) met de 2-mastklipper “Water-
wolf”  en Conceptus B.V., Apel-
doorn (3) met de Lemster aak 
“Brandende Liefde”. Door deze 
jaarlijkse Regatta heeft de Lions-
club Heemstede-Bennebroek de 
afgelopen twintig jaar al meer 
dan een kwart miljoen Euro aan 
goede doelen kunnen schenken. 
Hoezee! 
Ton van den Brink

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 24 juni 
begint de dienst in de Petrakerk 
aan de Limburglaan 3 om 10.00 
uur. In deze dienst gaat voor br. 
Wiepke Maljers. Er is kinderop-
vang voor de kleinsten en Bijbel-
klas voor de kinderen van de ba-
sisschool.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 24 juni is 
ds. P.I.C. Terpstra de voorganger 
in de dienst in de Oude Kerk op 
het Wilhelminaplein, die begint 
om 10 uur. Er is Crèche voor kin-
deren tot 4 jaar. Ds. A. Molendijk 
verzorgt een viering in de Wa-
terleidingduinen. Fietsers voor 
10 uur verzamelen bij de Pink-
sterkerk. Daar is ook kinderkring 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.



Elk nadeel heeft z’n voordeel en de ene dag is de andere niet.
Ze verschillen van zonnig tot somber en van kort tot heel lang.

Op de langste dag duurt het héééél lang voor de zon onder gaat.
Wie dat wil volgen valt daarbij wel eens in slaap en gaat voortijdig onder zeil.

Dat is een voordeel vanwege de kortste nacht die dan nog heel even volgt.
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Oplossing elders in de krant

Michael Boogerd signeert 
Handboek Tour de France 2012
Heemstede - De Tour de France 
is hét sportevenement dat iede-
re zomer weer door miljoenen 
Nederlanders aandachtig wordt 
gevolgd; thuis vanaf de bank, 
of, oranje uitgedost, ter plaatse, 
vanuit de berm naast het par-
cours. Voor alle wielerliefheb-
bers die de Tour deze zomer wil-
len meebeleven is het Handboek 
Tour de France 2012 onmisbaar. 
Michael Boogerd signeert het 
boek zaterdag 23 juni bij Boek-
handel Blokker aan de Binnen-
weg. 
In dit compacte naslagwerk 
brengen Michael Boogerd en 
Maarten Scholten alle belang-
rijke informatie voor de Tour van 
2012 bijeen. Het bevat voorbe-
schouwingen over de etappes, 
bijzonderheden van het par-
cours, biografietjes van renners 
en ploegen en historische ach-
tergronden. Michael Boogerd 
put uit zijn rijke ervaring en ken-
nis met anekdotes, analyses en 
verhalen. Ten slotte biedt het 
boek een veelheid aan lijstjes, 
statistieken, feitjes en kaarten. 
Al met al het perfecte boek voor 
Tourvolgers, voor de voorpret, 
voor bij de tv of voor mee op reis.
Michael Boogerd is voorma-
lig beroepswielrenner. Hij reed 
twaalf keer de Tour de France 
en behaalde twee etappeze-

ges. Daarnaast won hij de Am-
stel Gold Race in 1999 en werd 
hij driemaal Nederlands kampi-
oen. Tegenwoordig is hij onder 
meer actief als wieler-commen-
tator voor de NOS.
Michael signeert van 16.00 tot 
17.00 uur in boekhandel Blokker. 
Iedereen is van harte welkom.

woens-

dag

donder-

dag

vrij-

dag

zater-

dag

5.985.98

Gewoon goed !

3 Malse Biefstukjes

5.005.00
6.506.50

Heel Kilo Gehakt
Half om Half of rund 

Runder

Kogel

SLAGERIJ SJAAK VD WERFF

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

sinds 1982
het adres

voor goed
verzorgde 
bbq’s en

buffetten 

5.98

5.98

3.99

5.98

5.98

3.99

Chinees Buffet

10.9810.98per  kilo 

vanaf 17.00 uur warm

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden

10 stuks

10 stokjes

4 stuks

Voorgegaarde Hamburgers

Kipsaté

Duitse Biefstuk

100 gram

100 gram

100 gram

0.79

1.98

0.99

0.79

1.98

0.99
1.091.09100 Gram

Filet Americain

Kalfssmeerworst

Gebraden Rosbief

Corned Beef
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Controle gestolen fietsen 
bij College Hageveld
Heemstede – Het Centrum Fiet-
sendiefstal had net zo goed een 
actie kunnen uitvoeren bij het 
station, Barger College of bij AH. 
Waar veel fietsen staan, daar zit-
ten altijd wel gestolen exempla-
ren tussen. Medewerkers van 
Centrum Fietsendiefstal pikken 
die fietsen er uit. Pikken niet in 
de zin van stelen, in de zin van 
constateren en proberen de cir-
kel van diefstal en heling te 
doorbreken. 

Enkele meisjes komen aanlo-
pen bij de grote fietsenstalling 
van Hageveld waar de contro-
le woensdagochtend plaats-
vond. Niet aangekondigd, geen 
slapende honden wakker ma-
ken. Peter Niederer van het Cen-
trum Fietsendiefstal staat net 
bij een witte fiets te overleggen 

met wijkagent Chantal Bunkers 
als een meisje roept tegen een 
vriendinntje, “hé  jou fiets toch”! 
Klopt, ooit gekocht op markt-
plaats en afgehandeld in Hoofd-
dorp bij de parkeerplaats van 
het Spaarne Ziekenhuis. Lekker 
anoniem en geen gecontroleer 
van papieren, bonnetjes of een 
frame nummer. Die blijkt weg-
gevijld, geen barcode aan de on-
derzijde, wel een nieuw slot. 

Controleurs halen uit de honder-
den fietsen toch vier gestolen 
fietsen. Met een laptop hebben 
de controleurs verbinding met 
de Rijksdienst Wegverkeer, die 
geeft direct antwoord of een fiets 
met een bepaald frame nummer, 
barcode na 2006 of de nieuw-
ste chip geregistreerd staat als 
gestolen. Dus ooit bij de politie 

aangegeven! Dat bedoelt Niede-
rer met het doorbreken van de 
cirkel van diefstal en heling. Om 
het probleem van fietsdiefstal uit 
de wereld te helpen is het van 
essentieel belang om aangifte te 
doen. Aangifte doen is altijd zin-
vol! Op deze manier wordt een 
fiets herkenbaar als “gestolen” 
en kunnen de dief, de heler en 
de fiets worden opgespoord. De 
politie kan dus pas in actie ko-
men als er aangifte is gedaan. 
Iedereen kan vóór een aankoop 
even googelen naar fiets RWD.
nl. De actie heeft wel indruk ge-
maakt. Het gonst van verhalen 
onder de leerlingen en de bood-
schap is overgekomen. Maar ei-
genlijk weet iedereen dat een 
merkfiets ‘als nieuw’ niet kan 
voor vijf tientjes. 
Ton van den Brink

Leer een unieke ademtechniek 
Senior Teacher uit 

India geeft topcursus
Regio - Ze was 17 jaar als 
bankier verbonden aan de Ci-
tybank van India, waarvan de 
laatste jaren als Vice President. 
Jarenlang combineerde Raji-
ta Kulkarni haar drukke baan 
met het geven van ademcur-
sussen voor Art of Living. Om 
nog meer mensen te bereiken, 
gaf ze vorig jaar haar baan bij 
de Citybank op en reist ze nu 
full time over de wereld. 
In haar vakgebied won de top 
juriste 17 prijzen voor profes-
sionele uitmuntendheid. En 
in de afgelopen 5 jaar leid-
de zij wereldwijd meer dan 
5000 workshops met in totaal 
100.000 deelnemers.
Van 22 tot en met 24 juni (vrij-
dagavond, zaterdag en zon-

dag) geeft ze een cursus in 
Bloemendaal. Een weekend 
waarin veel wordt gelachen 
en ervaringen worden uitge-
wisseld. En waar natuurlijk 
de Sudarshan Kriya, de unie-
ke ademtechniek van Art of Li-
ving wordt geleerd. Om daar-
na lichter en meer ontspannen 
door het leven te gaan.
Locatie: Academie Hippocra-
tes, Koepellaan 8, Bloemen-
daal. Voertaal engels, vertaling 
aanwezig. Voor deze speciale 
cursus een speciale prijs voor 
stellen: 400 euro.

Informatie en opgeven:
veronique.hazelzet@aofl.nl of 
06-54954463.
Zie ook www.aofl.nl.

Basisschool De Evenaar bedankt 
jongens voor snelle actie
Heemstede - Op vrijdagavond 
11 mei zagen twee jongens, Paul 
van Bentum en Fabian Kossen  
op weg naar huis rookontwikke-
ling bij basisschool De Evenaar. 
Toen zij gingen kijken om te zien 
wat er aan de hand was zagen 
zij vlammen in de keuken van 
de school. Vervolgens ging ook 
het brandalarm af. De jongens 
bedachten zich geen moment 
en belden het alarmnummer 
waardoor politie en brandweer 
snel ter plaatse waren. Na deze 
goede actie zijn beide jongens 
weer naar huis gegaan, zonder 
dat hun namen bij de directie en 
schoolbestuur bekend waren.

Naar aanleiding van een eer-
der bericht  in deze krant over 
de brand meldden Paul en Fa-
bian zich alsnog bij de school. 
Op maandag 18 juni werden 
beide jongens door de directeur 

en schoolbestuur eens flink in 
het zonnetje gezet. Beiden wer-
den voor hun adequate hande-

len bedankt met een cadeau-
bon en een zak snoep. Door hun 
snelle actie is erger voorkomen.

Leerlingen storten 
sponsorgeld bij de Rabobank
Regio - Vijftien enthousias-
te kinderen van o.b.s. Ter Cleeff 
meldden zich vrijdag 15 juni op 
kantoor Julianapark van Rabo-
bank Haarlem en Omstreken. De 
kinderen hebben van de Avond-
4daagse een sponsorloop ge-
maakt voor het goede doel: SOS 
Kinderdorpen. Afgelopen vrijdag 
hebben zij het sponsorbedrag 
van maar liefst 890,15 euro ge-
stort bij de Rabobank.
Voordat de leerlingen van o.b.s. 
Ter Cleeff op 5 juni aan de 
Avond4daagse begonnen, heb-
ben zij hier een sponsorloop 
voor het goede doel van ge-
maakt. Hiervoor zijn zij met een 
sponsorformulier langs de deu-
ren gegaan. In de week na de 
Avond4daagse (week 24) heb-
ben zij het geld opgehaald. Af-
gelopen vrijdag heeft ieder kind, 
van jong naar oud, onder bege-
leiding van een medewerker van 
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken zijn eigen sponsorgeld ge-

stort. De kinderen waren erg en-
thousiast en zagen hun sponsor-
geld steeds meer oplopen. De 
storting vond vol enthousiasme 
en gejuich plaats, “Wow al meer 
dan 200 euro!”, “Kijk wij hebben 
nu al 324 euro!”. Uiteindelijk is er 
701,15 euro gestort door de leer-
lingen.  Naast dit bedrag hebben 
de kinderen ook via een eigen 
online actie site 189 euro opge-
haald. De kinderen hebben uit-
eindelijk 890,15 opgehaald voor 
SOS Kinderdorpen. Het geld dat 
is opgehaald is bestemd voor het 
SOS kinderdorp Kumasi in Gha-
na. Met dit geld zorgen de kin-
deren ervoor dat hun leeftijds-
genootjes kunnen opgroeien in 
een SOS familie. Na het stor-
ten van het geweldige sponsor-
bedrag hebben de kinderen op 
een zelfgemaakte cheque het 
eindbedrag ingevuld. Na afloop 
liepen de kinderen al zingend 
“We are the champions!” naar 
buiten.
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Voortbestaan Radio 
De Branding onzeker
Heemstede - Op het program-
ma van de commissie ‘middelen’ 
stond verlenging van de zend-
vergunning van Radio De Bran-
ding op de agenda. In deze al 
lang lopende kwestie is de ge-
meente door het Commissariaat 
voor de Media gevraagd om een 
advies uit te brengen. Op ver-
schillende momenten is door De 
Branding verkeerde informatie 
verstrekt en is het Commissari-
aat en de gemeente daarmee op 
het verkeerde been gezet.
Na een eerste melding van on-
regelmatigheden in deze krant is 
de gemeente zich er daadwerke-
lijk mee gaan bemoeien. Op de 
valreep, de middag van de ver-
gadering van de raadscommis-
sie, had De Branding nog snel 
een brief gezonden naar de ge-
meente dat alles prima in or-

de is. Voorzitter Koolhaas van 
De Branding kwam het ook nog 
eens mondeling toelichten. Zijn 
betoog maakte geen indruk op 
de aanwezigen en de raadsle-
den en uitten hun twijfels over 
de juistheid van de verstrek-
te gegevens. De portefeuille-
houder, burgemeester Heere-
mans, kon niet anders conclu-
deren dan dat De Branding niet 
voldoet aan de wettelijke eisen. 
De gemeente brengt nu een ad-
vies uit aan het Commissariaat. 
Dit advies zal negatief uitvallen 
voor De Branding. Ook zal dan 
de subsidiekraan dicht gaan. 
Er volgt nog een hoorzitting bij 
het Commissariaat, maar zon-
der subsidie kan het station niet 
bestaan. Raadsleden vroegen of 
het station niet kon samenwer-
ken met Radio Haarlem 105. Dit 

station had al twee maal contact 
gezocht met De Branding maar 
deze weigerde tot nu toe te re-
ageren.
Het draagvlak binnen Heemste-
de is laag. Er zijn weinig luiste-
raars en het station heeft maar 
20 leden, waarvan een deel zelfs 
niet uit Heemstede komt. De af-
gelopen week heeft een drietal 
vrijwilligers per direct hun werk-
zaamheden beëindigd wat de 
continuïteit van de programma’s 
in gevaar brengt.
Alle leden van de commissie wa-
ren van oordeel dat het advies 
dat wordt gegeven aan het Com-
missariaat recht doet aan de fei-
telijke situatie. Alleen de hoor-
zitting zou nog soelaas kunnen 
bieden voor het ooit zo gere-
nommeerde lokale radiostation.
Eric van Westerloo

Turnsters GSV 
presteren naar behoren
Heemstede - Na een lange 
reeks van voorwedstrijden ston-
den dit weekeinde uiteindelijk 
4 meisjes van GSV Heemstede 
klaar voor hun hoogst haalbare 
wedstrijd in de vijfde divisie. De 
wedstrijden werden gehouden 
in Amersfoort. In een overvolle 
zaal (met toestellen) mocht Vera 
in de eerste wedstrijd aantreden. 
Zij turnde een goede wedstrijd, 
waarbij haar brug-oefening als 
hoogste werd gewaardeerd. Ze 
heeft alle onderdelen op de 4 
tostellen goed gedaan. Voor de 
eerste keer in een districtswed-
strijd heeft ze goed gepresteerd. 
Als tweede turnsters was Re-
née aan de beurt. Zij turnde een 
mooie overslag, maar helaas liet 
ze bij de brug punten liggen. Bij 

de balk kreeg ze wel weer een 
mooie score van 10.45. In de 
laatste wedstrijd mochten Rivka 
en Christa hun oefeningen laten 
zien. Van de 4 toestellen kreeg 
Rivka op sprong het hoogste cij-
fer, 10.90. Het valt dan ook niet 
mee om maar vier uur te trainen 
tegen meiden die soms meer 
dan 10 uur trainen in een week. 
Christa turnde de meest stabie-
le wedstrijd. Alle toestellen turn-
de ze naar behoren, bij de brug 
kreeg ze zelfs een 13.43. Zonder 
de andere meiden achter te stel-
len, kan rustig gesteld worden 
dan Christa de beste prestatie 
heeft geleverd. In een veld van 
36 turnsters wist zij op de 26ste  
plaats te komen. Knap gedaan.
Monique Marchand

RCH na overwinningen 
op Sparks alleen koploper
Heemstede - In een weekend 
rijk aan vrije lopen, honkslagen, 
veldfouten en runs lukte het de 
honkballers van RCH-Pinguïns 
de 4 punten te pakken, die no-
dig waren om de kampioens- en 
promotieaspiraties ongeschon-
den overeind te houden. Concur-
rent DSS deed tegen de Orioles 
hetzelfde en bleef op 3 punten 
achterstand derde. De Hawks 
daarentegen deelden de punten 
met de Twins en staan nu op 2 
punten tweede. Komend week-
end wacht voor RCH de dubbel 
tegen de Twins en de Heemste-

denaren zijn dus gewaarschuwd.
Het was voor coach Ab de Boer 
even improviseren, want in de 
vroege zaterdagochtend was 
Giovanni Valmont vader van een 
gezonde dochter geworden en 
ontbrak ook Mick van Vliet nog 
steeds vanwege een hamstring-
blessure. Jordan Illis nam de 
honneurs achter de thuisplaat 
waar, deed dat niet slecht, maar 
was toch opgelucht toen tijdens 
de derde inning een luid gejuich 
van de RCH- aanhang de aan-
komst van Giovanni aankondig-
de. Die kon direct, aanvanke-

lijk als pinchrunner, aan de bak 
voor Donny Hamelink, die bij 
een sprint naar het eerste honk 
aan zijn hamstring geblesseerd 
raakte. Even later ging het, ook 
al weer bij het eerste honk, mis 
toen Lex Leijenaar een zware en-
kelblessure opliep en vervangen 
moest worden door junior Rick 
Drayer (met een y, dus geen fa-
milie van), die zijn debuut in de 
Overgangsklasse in de vierde in-
ning mocht opluisteren met een 
honkslag en een RBI. 
Na 3 slagbeurten was de wed-
strijd eigenlijk al gespeeld. RCH 
leidde toen al met 10-1 na een 
slagfestijn in de tweede en der-
de omloop, waarbij 7 honkslagen 
vergezeld gingen van 4 vrije lo-
pen en 4 Haarlemse veldfouten. 
Toch werd het een lange wed-
strijd; Robin van Eis, goed ge-
start met 1.1.4.0 over de eerste 
3 innings, kreeg vanaf de vier-
de Haarlemse slagbeurt proble-
men met zijn controle, waardoor 
Sparks enigszins in de wedstrijd 
kon terugkomen. Na 5 innings 
leidde RCH met 15-6, onder 
meer door toedoen van een so-
lo homerun van inmiddels weer 
linksvelder Jordan Illis. De ver-
vanging van Robin van Eis door 
Sven Vlaanderen was van kor-
te duur; na 1 slagbeurt + 3 man 
maakte Sven met 0.5.1.0 plaats 
voor Oscar Meuris, die zijn ploeg 
naar de 16-10 overwinning 
loodste. Tino van Erk, met 3 uit 
4, Reggie Valpoort met 3 uit 5 en 
Donny Hamelink met 2 uit 2 de-
den goede zaken voor hun honk-
balstatistieken.
De return in Haarlem leek méér 
op een wedstrijd. Weliswaar nam 
RCH direct de leiding na 4 wijd 
voor Victor Draijer en honksla-
gen van Tino van Erk en Ferd 
van Stekelenburg (0-1), maar 
ook Chris Mowday werd al in de 
eerste inning stevig getest met 
3 honkslagen en de 1-1 door 
Dennis Groot. De 2-1, die Jof-

  U bent elke 
zondag welkom.

Van 16.00 tot 19.00 uur.

Albert Heijn, Blekersvaartweg 57 in Heemstede.

frey Heus namens Sparks in de 
tweede slagbeurt aantekende, 
werd pas in de vierde inning on-
gedaan gemaakt door Giovanni 
Valmont na een honkslag en ver-
dere hulp van Reggie Valpoort 
en Tim Vermij. 
In de vijfde Heemsteedse slag-
beurt werd het pleit beslecht 
door een combinatie van honk-
slagen (Ferd van Stekelenburg 
en Reggie Valpoort) en agres-
sief honklopen, waarop Sparks 
reageerde met een reeks veld-
fouten: 2-5. De genadeklap viel 
in de zevende inning, waarbij 
6 honkslagen + een 2- punten 
homerun van Ferd van Stekelen-

burg 5 runs opleverden en een 
2-10 Heemsteedse voorsprong. 
In de achtste inning kon oud-
clubgenoot Tom Vreeken op re-
liever Marcel Timmer nog één 
maal tegen scoren, maar daar 
bleef het bij. Ewout Bos nam 
zonder problemen de laatste in-
ning voor zijn verdedigende re-
kening, waarin ook junior Mat-
thijs van Buitenen op het eerste 
honk debuteerde met 3 stijlvol 
verwerkte aangooien in zijn rich-
ting. Zaterdag wacht de uitwed-
strijd tegen de Twins in Ooster-
hout (aanvang 14.30 uur), de re-
turn zondag in het Heemsteedse 
Sportpark begint om 14.00 uur. 

Heemstede/Haarlem - Op za-
terdag 23 juni treedt de dansaf-
deling van GSV Heemstede op 
in de Schoter Scholengemeen-
schap in Haarlem met een wer-
velende musical ‘Dans door de 
seizoenen’.
Maar liefst 90 kinderen variërend 
in de leeftijd van 4 tot en met 12 
jaar staan als volleerde musical-
sterren op het toneel. Een gro-
te zaal, professionele belichting, 
swingende muziek en complete 
toneelkleding zorgen er voor dat 
alle kinderen zich een echte mu-
sicalster vinden.
De diverse dansafdelingen van 
de gymnastiekvereniging GSV 
uit Heemstede laten op die dag 
zien wat ze allemaal kunnen en 
wat ze het afgelopen jaar, on-

der leiding van juf Anneke van 
Oorsouw, hebben geleerd. Bal-
let, streetdance, discodansen, al-
les komt aan bod. Het wordt een 
fleurige show met dans, muziek 
en kleding. Een lust voor het oog 
en oor. Niet alleen de vaders, 
moeders, opa´s en oma´s moe-
ten komen kijken  maar ook alle 
bekenden en onbekenden.
In de voorverkoop zijn al veel 
kaarten verkocht maar aan de 
zaal zijn er nog voldoende toe-
gangskaarten beschikbaar. Dus: 
houd de zaterdagmiddag vrij en 
kom naar de Schoter, Sportweg 
9 in Haarlem Noord, vlakbij het 
Haarlem Stadion.
Er is voldoende parkeerruimte. 
De show begint om 14.00 uur de 
zaal is om 13.30 uur open.

Dansafdeling GSV geeft uitvoering
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Nog geen helderheid 
over bezuinigingen
Heemstede - In de commissie 
‘middelen’ werd maandagavond 
tot bijna middernacht gespro-
ken over de voorgenomen be-
zuinigingen. Tot een eensluidend 
oordeel werd nog niet geko-
men. Een tweede termijn, waar-
bij het college antwoord geeft en 
de raad weer kan reageren, volgt 
tijdens de raadsvergadering van 
28 juni.

Partijen bleken goed doordron-
gen van het feit dat er nu echt 
maatregelen nodig zijn om de in-
komsten en uitgaven in balans te 
brengen. In de wijze waarop er 
moet worden ingegrepen ver-
schillen de partijen in de raad. 
HBB wilde nog geen oordeel ge-
ven omdat zij dit eerst met de le-
den gaat bespreken. Vooruitlo-
pend wilde voorman Ates wel 
kwijt dat niet alles afgebroken 
moet worden wat in jaren is op-
gebouwd. Hij wilde dat de ge-
meente zich aan de kerntaken 
hield en investeringen naar la-
tere jaren door schuift. De PvdA 
wil de OZB best verhogen als dat 
maar tijdelijk is. De voorzienin-
gen wil de partij zo veel mogelijk 
in stand houden en vraagt orga-
nisaties samen te werken. Uiter-
aard blijven de minima bij de so-
cialisten buiten schot.

Blijft cultuur buiten schot? 
Partijen waren het er redelijk 
over eens om niet te korten op 
bibliotheek, de kinderboerderij 

en cultuur, maar staan wel wij-
zigingen voor. De stoet aan in-
sprekers had de partijen ken-
nelijk kunnen overtuigen. In de 
kantlijn werd wel opgemerkt dat 
er op alle fronten wat slimmer en 
inventiever gewerkt kan worden. 
Het CDA is voorstander om or-
ganisaties zelf met voorstellen 
te laten komen waarop kan wor-
den bezuinigd of samengewerkt. 
Voorzitter Heeremans zette 
vraagtekens bij het schoolzwem-
men en het muziekonderwijs. 
De stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede moet volgens hem 
zelfstandig blijven, maar eventu-
eel wel bestuurlijk samenwerken 
met Casca. Het CDA vindt dat de 
verhoging van de OZB met 9% 
heel goed is uit te leggen aan de 
inwoners.
Ida Sabelis (GroenLinks) heeft 
er geen moeite mee als er een 
greep in de reserves wordt ge-
daan. Ook de OZB verhoging is 
voor haar geen probleem, om-
dat Heemstede nog steeds on-
der het landelijke gemiddelde zit. 
GroenLinks wil duurzaam en so-
ciaal bezuinigen maar kan (nog) 
niet aangeven hoe dat dan moet. 

OZB belasting niet 
fors verhogen 
Van Zon (D66) had flink gewin-
keld in de verschillende voorstel-
len van het College. D66 is niet 
tegen een verhoging van de OZB 
maar niet zo fors als nu wordt 
voorgesteld. Voor de ambtena-

ren zien zij een efficiencyverbe-
tering haalbaar van 2% per jaar 
door slimmer te werken en taken 
af te stoten. D66 heeft er geen 
moeite mee als Heemstede op 
de lijstjes van de beste gemeen-
tes van Nederland zou dalen. De 
bezuinigingen op cultuur is niet 
nodig volgens van Zon.
De VVD ging zelfs al een stap-
je terug door ook het tekort van 
één miljoen dat dit jaar is ont-
staan aan de kaak te stellen. Vol-
gens woordvoerder Albers zijn 
verschillende posten ruim over-
schreden en hij vroeg zich af wie 
daar dan wel akkoord voor had 
gegeven.

De VVD is voorstander van het 
profijtbeginsel. Niet iedere in-
woner moet betalen voor voor-
zieningen van sommige inwo-
ners. De liberalen willen de re-
kening niet bij de burger leg-
gen en vindt dat de gemeente 
tot taak heeft de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Als dat niet 
lukt dan moet de ambitie worden 
bijgesteld en is het niveau mis-
schien nu al te hoog. De VVD wil 
per direct beginnen met bezuini-
gingen en niet wachten tot 2013. 
Laat instellingen die gemeen-
schapsgeld ontvangen zorgen 
dat zij minder afhankelijk wor-
den van de gemeente. De verho-
ging van de OZB boven de infla-
tiecorrectie past niet in de visie 
van de VVD.
Eric van Westerloo

EKaart Landgoed Groenendaal scoort wél!
Heemstede - Terwijl ‘onze jon-
gens’ terug in Nederland onge-
twijfeld de bittere nasmaak van 
het Europees Kampioenschap 
proeven, wordt er op Landgoed 
Groenendaal in het à la carte 
restaurant volop genoten van de 
EKaart.  
Het Europees Kampioenschap 
was de inspiratiebron voor de-
ze kaart; alle landen die deelne-
men aan het EK zijn vertegen-
woordigd met een traditioneel 
gerecht.  Zo vonden tot afgelo-
pen weekend de Portugese sar-
dientjes gretig aftrek maar be-
dieningsmedewerker René van 
Mourik verwacht dat dit gerecht 
na de Portugese afstraffing van 
afgelopen zondag toch aan po-
pulariteit gaat verliezen. René, 
zelf fervent voetballiefhebber, 
verzucht: ,,het is toch echt heel 
jammer dat we er nu al uitlig-
gen…’ ui liggen’’. Over de sco-
re van de EKaart is hij wel tevre-
den. ,,Onze gasten reageren en-
thousiast op de diversiteit van 
de kaart, de Russische blini’s 
met kaviaar, Ierse ribroast met 
boxtypancakes en Kroatische 
Rozata, allemaal met de handte-

kening van team Groenendaal.’’   
Van Mourik vervolgt zijn verhaal. 
,,De basis van de kaart lag in 16 
landen en een soepel een-twee-
tje tussen de bediening en het 
keukenteam zorgde voor de op-
stelling. Ook op de ‘Hattrick Ser-
vice’ -drie gerechten binnen een 
tijdsbestek van 90 minuten zodat  
gasten op tijd thuis zijn voor de 
volgende wedstrijd- wordt leuk 
gereageerd, al wordt daar wei-
nig gebruik van gemaakt.  Onze 
gasten houden er gelukkig van 

om de tijd te nemen voor een fijn 
diner.’’ Met een hoofdbeweging 
naar de prachtige, oranje ruwzij-
den gordijnen in de Serre besluit 
hij lachend: ,,gelukkig houden 
wij hier nog steeds van Oranje’’.
Tot en met zondag 1 juli kunt 
u voor slechts 33,50 lekker ge-
nieten van een driegangen keu-
zemenu met gerechten uit alle 
Europese windstreken. Voor het 
complete menu en reserverin-
gen kunt u terecht op www.land-
goedgroenendaal.nl/EKaart.

Begraven of cremeren. Dit 
kan een moeilijke keuze zijn.
We horen nogal eens: ‘Voor 
mij is een crematie goed, 
want dan hebben de kin-
deren nergens zorgen meer 
over’. 
Dat kan iemand denken, 
maar is het ook wat die kin-
deren zelf zouden willen en is 
het echt wat die persoon wil? 
De laatste jaren is er een ten-
dens waar te nemen dat meer 
mensen kiezen voor een be-
grafenis. Dit heeft te maken 
met de behoefte van de na-
bestaanden een eigen plek te 
hebben om naar toe te gaan 
en om deze te verzorgen.
Voor sommigen is het een ge-
voelsmatige keuze, voor an-
deren een rationele afweging. 
Soms bemoeilijkt het gebrek 
aan informatie de keuze. 
Daarom in deze rubriek meer 
hierover.

De begraafplaats
Op welke begraafplaats zou 
je begraven willen worden? 
De meeste mensen die be-
graven willen worden, heb-
ben een duidelijke voorkeur. 
Op de meeste begraafplaat-
sen is iedereen welkom. Heel 
soms speelt bij de keuze van 
de begraafplaats de ope-
ningstijd een bepalende rol, 
want dit kan verschillen. Bij 
sommige is er tot zonsonder-
gang toegang, bij anderen 
sluit het hek om 16.00 uur. 
Het is goed bij uzelf na te 
gaan welke behoefte u hebt.

Huurgraf of algemeen graf
Op iedere begraafplaats 
kan men kiezen tussen een 

huurgraf (vaak familiegraf 
genoemd) en een algemeen 
graf. In beide kunnen in onze 
regio drie mensen begraven 
worden. Een huurgraf huur je 
voor 20, soms 30 jaar, met de 
mogelijkheid de huur steeds 
te verlengen met 10 jaar. Het 
graf staat vrijwel altijd op 
naam van een familielid, de 
rechthebbende genoemd.  
Deze mag in principe be-
palen wie er verder bij be-
graven mogen worden en is 
de contactpersoon voor de 
begraafplaats. Op de meeste 
begraafplaatsen mag je bij de 
keuze voor een huurgraf een 
plekje uitzoeken samen met 
de beheerder van de begraaf-
plaats. Heel soms is het nog 
mogelijk een graf te huren 
voor onbepaalde tijd (vaak 
koopgraf genoemd).
Als u kiest voor een alge-
meen graf, worden behalve 
uw dierbare, nog twee per-
sonen begraven die u niet 
kent. Na 10 tot 15 jaar wordt 
het graf geruimd. Verlenging 
is dus niet mogelijk. Voor het 
grafmonument of de beplan-
ting mag u 1/3 van het opper-
vlak van het graf gebruiken. 

De volgende keer meer over 
cremeren.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Begraven of cremeren

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Online zorg en coaching: 
MS-op-afstand
Regio - De MSVN werkgroep 
Haarlem organiseert een thema-
dag  op zaterdag 23 juni  in dag-
bestedingcentrum De Boog van 
Nieuw Unicum in Zandvoort van 
11.00 tot 13.00 uur. De MSVN 
werkgroep Haarlem is onderdeel 
van de Multiple Sclerose Vereni-
ging Nederland en richt zich op 
belangenbehartiging, lotgeno-
tencontact en voorlichting.

Zorginstelling Nieuw Unicum en 
patiëntenorganisatie MS-Anders 
starten het project MS-op-af-
stand. Dit is een nieuwe zorg & 
coachings voorziening via inter-
net waarin zorgverleners nauw 
samenwerken. Met dit project 
wordt het mogelijk om MS-pa-
tiënten in heel Nederland te on-

dersteunen bij de beperkingen 
die de chronische ziekte MS met 
zich meebrengt. Via een inter-
netverbinding kunnen patiënten 
in contact komen met gespeci-
aliseerde MS-verpleegkundigen 
en andere deskundigen voor be-
geleiding, advies, ondersteuning 
en informatie. Voordeel voor de 
MS-patiënt is de eenvoudige 
en snelle manier om met beeld 
en geluid persoonlijk contact te 
leggen met hulpverleners, zon-
der hiervoor de deur uit te hoe-
ven gaan. 

Men stelt het op prijs indien u 
van tevoren aangeeft of u de-
ze presentatie bij wilt wonen via 
msthemagroep@hotmail.com of 
telefonisch  06- 51994224.
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Vanaf 1 juli

Gemeente verantwoordelijk 
voor schuldhulpverlening
Heemstede - Bij wet worden 
alle gemeentes in Nederland 
verplicht de schuldhulpverle-
ning per 1 juli op zich te nemen. 
Heemstede heeft de uitvoe-
ring van dit nieuwe beleidster-
rein overgedragen aan de Socia-
le Dienst van de gemeente Haar-
lem. De dienst kwam op 12 ju-
ni uitleg geven aan de raadsle-
den wat zij voor Heemstede gaan 
doen.
Heemstede gaf het afgelopen 
jaar 145.000 euro uit aan het 
verlichten van schulden van in-
woners die in financieel moei-
lijk vaarwater zijn gekomen. Sa-
men met de post bijzondere bij-
stand houdt men voor 2012 re-
kening met een totaalbedrag van 
330.000 euro.
In 2011 hebben zich 67 inwo-
ners gemeld met voor hen on-
overbrugbare schulden. Onge-
veer de helft van deze mensen 
is afgewezen om uiteenlopende 

redenen. Een reden voor afwij-
zen kan zijn dat men hoog op-
gelopen boetes heeft uitstaan of 
dat men al eerder is geholpen en 
weer opnieuw in de schulden is 
gekomen of mensen die niet wil-
len meewerken. Wel wordt voor 
de afgewezen personen naar op-
lossingen gezocht door hen door 
te verwijzen of in een bijstands-
regeling op te nemen. Verwacht 
wordt dat het aantal mensen dat 
zich de komende jaren zal mel-
den voor de schuldhulpverlening 
flink zal toenemen.
De gemeente Haarlem fun-
geert als een loket waar de eer-
ste intake wordt gedaan. Op ba-
sis van de verzamelde gegevens 
wordt een hulptraject uitgezet 
via bijvoorbeeld Humanitas of de 
Stichting Kontext. Deze instellin-
gen staan mensen bij die in de 
problemen zitten.
In een aantal gevallen wordt de 
oplossing samen met de cliënten 

gevonden door zaken eens goed 
op een rij te zetten en een finan-
cieel plan te maken. In andere 
gevallen wordt er met de schuld-
eisers een regeling getroffen. Al-
le schuldeisers moeten dan wel 
meewerken en afzien van een 
groot deel van hun vordering.

Het beleid dat in Haarlem al eni-
ge tijd van kracht is blijkt in de 
praktijk goed te werken. Doel is 
om het oplopen van schulden en 
terugval op termijn te voorko-
men door ook nazorg te verle-
nen. Daartoe zijn afspraken ge-
maakt met onder andere de wo-
ningbouwverenigingen, nutsbe-
drijven en thuiswinkel organi-
saties. Omdat er naast financi-
ele problemen ook psychische 
of sociale aspecten een rol kun-
nen spelen is ook daarin voor-
zien door het inschakelen van de 
juiste instanties. 
Eric van Westerloo

Vacature Top 3 –14 juni 2012
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat iets 
voor u bij, neem dan contact op 
met één van de medewerkers van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede. We zijn bereikbaar 
van dinsdag t/m donderdag tus-
sen 9-12 uur: 023 – 5483824. Op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.
nl vindt u nog meer vacatures!

Vrijwilliger
PR-werkzaamheden
Voor een organisatie die dag-
besteding biedt aan kinderen 
met een verstandelijke beper-
king zoeken wij een enthousias-
te vrijwilliger die geïnteresseerd 
is in een afwisselend takenpak-
ket: het verspreiden van flyers/
folders naar verschillende huis-
artsen en andere vaste adressen. 
Het verzorgen van post, corres-
pondentie, het onderhouden van 
contacten en andere uitvoeren-
de werkzaamheden volgens een 
opgesteld PR plan. 

Netwerkcoach
Het Centrum voor Mantelzorgon-
dersteuning zoekt een netwerk-
coach met als taak een mantel-
zorger of iemand met ziekte of 

beperking begeleiden met het 
opzetten en uitbreiden van een 
stevig sociaal netwerk. Soms zien 
mensen alleen nog maar profes-
sionals om zich heen en is hun 
wereldje heel klein geworden. 
Door hun netwerk uit te breiden, 
kunnen ze op meer mensen een 
beroep doen en wordt hun isole-
ment verminderd. Sta je sterk in 
je schoenen, heb je talent voor 
plannen en organiseren, heb je 
een dagdeel in de week tijd? Dan 
is deze functie iets voor jou! Er is 
een speciale training voor Net-
werkcoaches en goede begelei-
ding door de mantelzorgconsu-
lent.

Vrijwilliger Maatschappelijke
Begeleiding Vluchtelingen
Als vrijwilliger begeleid je vluch-
telingen en helpt ze bij zaken 
betreffende woning, kennisma-
ken met de omgeving, regelen 
van medische zorg en het rege-
len van de financiën. Je komt te 
werken in een team van zeer be-
trokken en enthousiaste vrijwil-
ligers, deze komen regelmatig 
bij elkaar. Er is goede begelei-
ding en tijdens de inwerkperiode 
wordt je door een ervaren vrijwil-
liger gecoached.

Programma-
boekje

Pauwehof
Heemstede - Het nieu-
we programmaboekje van de 
Pauwehof is weer verkrijgen 
bij de Pauwehof, Welzijn Ou-
deren Heemstede, het Loket 
en de bibliotheek. Ook is er dit 
jaar een flyer met daarin een 
overzicht van alle cursussen 
die de Pauwehof in het nieu-
we seizoen aanbiedt. 
Het cursusaanbod heeft niet 
alleen de vertrouwde cursus-
sen zoals Seniorenfit en spek-
steen bewerken maar ook di-
verse nieuwe cursussen; o.a. 
Nana’s maken, Vilten,  Man-
dala voor beginners, architec-
tuur en Levensverhaal Schrij-
ven. Haal het boekje dus snel 
op en kijk of er een leuke cur-
sus voor u bij is.

Gratis zeilen en surfen 
bij Zeilschool Aalsmeer
Regio - Zeilschool Aalsmeer 
is in de afgelopen 40 jaar uit-
gegroeid tot een veelzijdig en 
bruisend bedrijf, een begrip in 
de wijde omgeving en dé plek 
voor ontspanning en ontmoe-
ting. Deze bloeiende onderne-
ming met de unieke mix van 
persoonlijke aandacht, pro-
fessionaliteit én plezier wordt 
met passie geleid door Peter 
de Wit.
De zeilschool is continue be-
zig met vernieuwing, dit be-
treft zowel de opleidingen als  
de goed onderhouden vloot. 
Er wordt onder meer gevaren 
in Optimisten, Laser-Pico’s, 
Randmeren, Valken, Flytours, 
Lasers, Laser-Vago’s, 29-er, 
Laser 2000, Catamaran Nacra 
570, Ludic, en O’pen Bic.  

De zeilschool biedt een sca-
la aan mogelijkheden om het 
zeilen en surfen te leren en te 
verfijnen van begin maart tot 
half november, 7 dagen per 
week, inclusief de avonden. 
Een greep uit de vele moge-
lijkheden: 
De weekcursus loopt van 
maandag t/m vrijdag van 10 – 
17 uur.
Een privéles: je huurt een boot 
inclusief instructeur voor mini-
maal 2,5 uur. Een les op eigen 
zeil- of motorboot is ook mo-
gelijk.
Les in groepsverband: deze 
lessen zijn altijd van 10 tot 17 
uur en zijn ook individueel te 
boeken. 
Tevens: losse lesdagen, meer-
daagse cursussen en zeil-
weken en jeugdmiddagen (5 
woensdagmiddagen in het 
voor- en najaar 13.45 – 17.15).
Ook is er gelegenheid om te 
vrijzeilen op de vrijdagmidda-
gen (16 tot 18.15) in het voor- 
en najaar. Dit is voor de enigs-
zins ervaren zeiler. Voor veilig-
heid en advies vaart er altijd 

een ervaren instructeur mee. 
En…voor de allerkleinsten: de 
spettercursus. 
Zeilen Zonder Zorgen is voor 
hen die geen behoefte hebben 
aan of (nog geen) energie voor 
het leerelement en wel graag 
het water op willen. 

De zeilschool kent vele voor-
deeltips zoals de 6 dagen 
voordeelkaart, 10 uren privéles 
voordeelkaart en diverse kor-
tingen als je in hetzelfde zeil-
seizoen een meerdaagse cur-
sus hebt gevolgd. 
Verder biedt de zeilschool 
al vele jaren de cursus klein 
Vaarbewijs 1 en 2, een profes-
sionele opleiding voor CWO/ 
VDWS zeil- en surfinstructeur 
en de mogelijkheid om evene-
mentschipper te worden.

En mocht je iets te vieren heb-
ben, Zeilschool Aalsmeer is dé 
ideale locatie om iets te vie-
ren al dan niet in combinatie 
met een smakelijke barbecue 
en zeilprogramma. Ook voor 
bedrijfsuitjes, kinderpartijtjes, 
of een kop koffie ben je van 
harte welkom op dit veelzijdi-
ge en gezellige bedrijf. Geniet 
van het gezellige terras en de 
sfeervolle horecaruimte (een 
voormalige kweekkas) met 
open haard en bar.

Om een nog breder publiek, 
waaronder nieuwe inwoners 
van de regio Aalsmeer,  ken-
nis te laten maken met de wa-
tersport, organiseert Peter de 
Wit een gratis zeil- en surfmid-
dag op zaterdag 14 juli van 14 
tot 17 uur. Ervaren instructeurs 
nemen je mee het water op.
Meld je zo spoedig mogelijk 
aan via de website www.zeil-
schoolaalsmeer.nl, want vol is 
vol. Voor informatie en aanmel-
ding: www.zeilschoolaalsmeer.
nl of bel 0297-320122.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 24 juni is pas-
tor mw. A. Hoekman om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het koor Rijk Rij-
senhout. Het is een avondmaal-
viering.

Diensten in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt ds Mieke van Santen zon-
dag 24 juni de viering om 15.00 
uur. U vindt De Rank aan de 
Spieringweg 101 in Cruquius.
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Bouwplannen blijven de 
gemoederen bezighouden
Heemstede - Zodra er een 
bouwplan wordt aangekon-
digd komen omwonenden in 
opstand. De door schade en 
schande wijs geworden bur-
ger treedt de gemeente met 
de nodige achterdocht tege-
moet. In de commissie ‘ruim-
te’ van 14 juni kwamen enke-
le heikele punten aan bod.

Groen rond nieuwbouw
Slottuin
Na veel overleg tussen de ont-
wikkelaar, gemeente en buurt-
bewoners lag er een geaccep-
teerd plan om het terrein van het 
voormalige Nova College aan de 
Cruquius te bebouwen.
Om de entree van Heemste-
de een beetje de allure te ge-
ven die volgens velen bij Heem-
stede past werd aan het inpas-
sen van groen veel aandacht be-
steed. Nu het plan bijna ten uit-
voer komt werden de bewoners 
geconfronteerd met een groot 
groenloos gat. Komende vanuit 
Hoofddorp kijkt men vol tegen 
de bebouwing aan.  “Dit is niet 
volgens de afspraak”, betoogde 
Lex Zandstra van de bewoners-
vereniging. Er worden niet alleen 
te veel bestaande bomen ge-
kapt, ook de aanplant van nieuw 
groen is volgens hem onvol-
doende. Er staat een mooi eiland 
in de planning maar ook dat gaat 
verdwijnen. Volgens wethouders 
Van de Stadt zijn de bomen van 
slechte kwaliteit. Daarnaast mag 
van het Hoogheemraadschap op 
deze plek niets worden geplant 
om reden van de waterhuishou-
ding. Ook zou het eiland niet be-

reikbaar zijn voor onderhoud. Dit 
laatste ging er bij de raadsle-
den niet in. Nederland is groot in 
waterbouwwerken maar een ei-
landje kunnen we niet bereiken.
De PvdA, D66 en het CDA steu-
nen het behoud van het eiland. 
HBB was zo wie zo tegen het ge-
hele plan om daar te gaan bou-
wen, maar was schoorvoetend 
akkoord gegaan in ruil voor de 
toezegging dat er maximaal 
groen zou komen. De wethouder 
zegde toe verder te zullen mee-
denken over een oplossing voor 
de nu ontstane situatie.

Nieuwbouw Vomar
Ook hier is het laatste woord 
nog niet over gezegd. Het col-
lege, gesteund door de raad, 
werkt aan een haalbaarheidson-
derzoek. In eerste instantie zou-
den er gelijktijdig twee deelon-
derzoeken komen.
Eén onderzoek betreft de eco-
nomische wenselijkheid van een 
nieuwe Vomar, het tweede on-
derzoek gaat over de inbreuk 
op de leefomgeving van de be-
woners in de omgeving. De om-
wonenden zijn tegen het plan 
maar waren het eens met de on-
derzoeken. Wethouder Van de 
Stadt haalde de bewoners over 
eerst de studie over de economi-
sche effecten af te wachten en 
dan pas de inbreuk op de leef-
omgeving te onderzoeken. In 
de commissie ruimte werd het 
eerste onderzoek besproken. 
Woordvoerder van de bewoners 
de heer Van Os miste in het stuk 
de opmerkingen en aanpassin-
gen van de bewoners. Hij vroeg 

zich ook af wat de waarde van 
het rapport is. ‘De studie is van-
achter de tafel gemaakt zonder 
oog voor de actuele lokale situa-
tie en zonder raadpleging van de 
middenstand. Het rapport bevat 
alleen maar positieve punten. De 
nieuwe Vomar zou een trekker 
zijn voor de directe omgeving.’ 
Volgens Van Os roept het rapport 
meer vragen op dan dat het ant-
woorden geeft. ``Voor welk pro-
bleem biedt de Vomar een op-
lossing``, vroeg hij zich af. Van de 
Stadt wilde zijn mening niet ge-
ven over het rapport en hij ver-
baasde zich over de kritiek van 
de bewonersvereniging. Zij zijn 
overal bij betrokken geweest 
volgens de wethouder.
Van der Linden (D66) vroeg of 
de heer Van Os zich niet seri-
eus genomen voelde, wat hij be-
aamde. Uit de felle reactie van 
de wethouder maakten partij-
en op dat hij zich wel erg achter 
het nieuwbouwplan schaarde. 
Van de Stadt benadrukte dat het 
hem slechts gaat om de aantrek-
kelijkheid van- en de economi-
sche vooruitgang op de Binnen-
weg. De gemeente wordt verlost 
van parkeerproblemen, omdat 
de Vomar grote parkeerdekken 
gaat bouwen.
Het alles omvattende haalbaar-
heidsonderzoek zal in decem-
ber zijn afgerond. Bij goedkeu-
ring door de gemeenteraad 
kan de Vomar het bouwplan in-
dienen. Op een aantal momen-
ten is er nog inspraak mogelijk 
voor de omwonenden en winke-
liers.
Eric van Westerloo

Prijzen voor beste profielwerkstukken

Heemstede - Bij Atheneum College Hageveld kon vorige 
week de vlag uit voor de onderstaande gaslaagden bij het 
VWO:

Roeland Aardewijn, Anemoon Ankum, Laurens Arp, Sanne van 
Bakel, Martijn Bakker, Ruben Baldewsing, Carlo Beks, Kim van 
Bentem, Philippe Bervoets, Matthijs Bes, Mark Biel, Thijs Blad, 
Mathieu Blanke, Chiel de Block, Edith Boerma, Stijn Boots, Tes-
sa Bosch, Lisanne Bosman, Siham Bouskla, Dennis van den 
Brink, Franck Budde, Jeroen Büller, Marius Cammel, Rens Cle-
ment, Mirjam Dalenberg, Min Zhu Debets, Tyas Deetman, Ryan 
Derogee, Eva Dessing, Sandrine Diets, Jordan van Dijk, Joël Dijk-
huizen, Ingeborg Dijkstra, Annet Dijkzeul, Mirthe van der Drift,  
Michiel Drijver, Yuki Esser, Sebastiaan Evertsen, Gabriëlla Fis-
her, Mathijs Funcken, Frankie Gallagher,  Lars van der Geest, Eva 
Gelaudie, Laurine van Gijn, Emily Gohres, Renée Goossens, El-
ly Graave, Rutger Groenendijk, Marcus Groeneveld, Sebas Groe-
neveld, Patty Groeskamp, Duco Haal, Tjalling Haije, Marcella 
Hartjes, Tessa van Hateren, Iris Heemskerk, Floris Heeres, Stèp-
hanie de Hilster, Annemarie van den Hoed, Maarten Hopman, 
Thomas Idzinga, Keri Janse, Jildou de Jong, Tijmen de Jong, Bart 
Josten, Valerie van de Kamp, Marco Kempers, Cas Ketel, Ruth 
Kiers, Quirien Klarenbeek, Thomas Klay, Matthijs Klijn, Laura 
Klinkenberg, Shelley Knegt, Sophie van Kol, Damorio Kolf, Kay 
de Koning, Wouter Koning, Janique Koopman, Hidde Koot, Hes-
ter Koppen, Anne de Korte, Max Kouwenhoven, Dennis Kraak-
man, Coen Krimpenfort, Garko Kuijzer, Ritchie Kunne, Jeroen van 
der Laan, Daniël Lam, Liede Lambriex, Yannick Leen, Tim Leijten, 
Timothy Leo, Brian Loeffen, Ildrid Loggers, Jelle Lubben, Liselot-
te Lubbers, Christina Maat, Nils Mackaij, Adriaan van Maurik, 
Suzanne Mos, Emma van Muiswinkel, Victor Neuteboom, Robert 
Neuteboom, Daan den Nieuwenboer, Alex Nieuwenhuis, Sarah 
Nijssen, Patrick Nusselder, Thierry Nuyten, Robin Oskam, Mau-
rits van Pampus, Regine Pehle, Victor Poelmann, Eytan Pol, Jim 
van de Poll, Hidde Prijs, Esmee Put, Daisy van der Putte, Geert-
Jan van Reeken, Dédé Reichart, Martin Rijneveld, Mink Rohmer, 
Michelle de Rooij, Thijs Roozen, Thijs Ruigrok, Martijn Schaaf, 
Marit Schilling, Floris Schleicher, Robin Schoonderwoerd, Inge 
Schrijver, Laurens van Slooten, Charlotte Smittenaar, Felix Snoeck 
Henkemans, Selinde Snoeck Henkemans, Melle Spruijt, Thijs 
Stam, Celine Steenhuizen, Tamara Stevens, Inez Stielstra, Fol-
kert Stijnman, Sebastiaan van der Storm, Charlotte van der Stuijt, 
Daniël Stuijt, Dave Taekema, Faye Trossèl, Frank Turkenburg, 
Floris Turkenburg, Tom van Veen, Boudewijn Veenings, Eva Ven-
nik, Myrthe Verburgh, Danilo Verhaert, Fons Vermeulen, Janne-
ke Visser, Arthur Visser, Jasmijn Vogel, Daniël de Vos, Daniël Vos, 
Eline van Vugt, Miriam van der Waal, Annejet Warmenhoven,  
Dennis Warmerdam, Brandon Wassink, Joosje Werre, Maaike 
Wiggers, Eline Wilhelmus, Laurens Winkenius, Lennart van Win-
zum, Nicky Witschge, Sebastiaan Woerlee, Rosalie Worp, Juriaan 
Zandvliet, Jeroen Zeijl.

Heemstede - Achttien knappe 
koppen uit 6 vwo kregen dinsdag 
12 juni de KNAW Onderwijsprijs. 
Zij wonnen een studiebeurs van 
1500 euro. Een jury van topwe-
tenschappers riep hun profiel-
werkstukken uit tot de beste 
van Nederland. Ook hun bege-
leidend docenten en de scholen 
vielen in de prijzen tijdens de 4e 
editie van de KNAW Onderwijs-

prijs. Onder hen vier kandidaten 
van College Hageveld: Ingeborg 
Dijkstra, Christina Maat, Tjalling 
Haije en Max Kouwenhoven. Op 
de foto de winnende leerlingen 
met Ellen van Wolde (bestuur 
KNAW) en André de Jong (Mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap) in de tuin van 
het Trippenhuis van de KNAW in 
Amsterdam.

De vlag uit voor.....
Een trotse oma stuurde deze foto in van Lisa Timmermans, die 
woont op de Floradreef. Zij heeft nu haar Havo-diploma op zak.
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Heemstede - De Kunstkring 
Heemstede bestaat op 1 ju-
li 60 jaar en dat zullen we we-
ten! Met gratis pleinconcerten 
op het oudste plein van Heem-
stede, Wilhelminaplein, waar een 
heel groot podium staat. Daar 
kunnen wel drie orkesten te-
gelijk op en die komen er ook. 
Drie Heemsteedse orkesten van 
naam en faam, bekend tot in To-
kio. Waaronder het Heemsteeds 
Philarmonisch Orkest, dat inder-
daad in Japan bekender is dan 
in Heemstede. Maar niet lang 
meer!   Zondagmiddag 1 juli zal 
de muzikale aftrap gegeven wor-
den door het Klijn Örkest, nadat 
wethouder Jur Botter het echte 
startsein heeft gegeven. In een 
prachtig uitgevoerde brochure 
staat het volledige programma 
met informatie over de orkesten 
en artiesten, die op 1 juli optre-
den op het Wilhelminaplein en in 
de Oude Kerk. De uitvoeringen 
op het plein zijn gratis. Voor de 
halfuur concerten van musici die 
de laatste jaren voor de Heem-

Toeac, een accordeonduo spelen 
met het Malando orkest, het me-
tropool Orkest en treedt op, voor 
radio en TV, waaronder `De we-
reld Draait Door`.

Programma 
Het festival begint om 13.00 
uur met de opening door 
wethouder Jur Botter en het 
Klijn Örkest, waarna het Ko-
perkwintet 5 Beaufort met 
zangers Saskia Eigenhuis op 
het plein. 

13.35   Accordeon duo Toe-
ac muziek spelen van I. 
Strawinsky, J.S. Bach en 
G. Beljon in Oude Kerk. 

14.10   speelt het Symfonisch 
Blaasorkest Heemste-
de een half uur op het 
plein.

14.50   Maria de Fatima, Portu-
gese Fado, in de Oude 
Kerk.

15.25   Harmonie St. Michael 
op het plein.

16.05   Mariana Izman, piano, 
met Preludes Op. 28 van 
Fr. Chopin in de Oude 
Kerk. 

16.45   Heemsteeds Philarmo-
nisch Orkest op het 
plein.

17.25   Basily Septet, zigeuner-
jazz, in de Oude Kerk.

18.00   Monique Klompé, voor- 
zitter van de Heem-
steedse Kunstkring, zal 
afsluiten en het sein 
geven aan 150 Heem-
steedse musici van de 
drie Heemsteedse Or-
kesten voor hun `Tut-
ti `concert te begin-
nen met de Triomfmars 
uit Aida, de Tango Apa-
sionado, 76 Trombo-
nes, Buglers Holiday en 
Tsjaikovski`s Ouverture 
1812, nu tweehonderd 
jaar oud.

Maria de Fatima, bekend Fado-
zangeres maar maakt ook graag 
muzikale uitstapjes naar popmu-
ziek.Heemsteeds Philarmonisch Orkest speelt regelmatig in Bad Pyrmont en is heel bekend in Japan.

Symfonisch Blaasorkest Heemstede speelde vorig jaar in Slavkov, Tsjechië en in Wenen in Schönbrunn.

Klijn Orkest, ook wel Instaporkest 
genoemd, een echt feestorkest, 
geen beter orkest voor de muzi-
kale aftrap.

Drie orkesten samen op 1 juli

Kunstkring 60 jaar met muziekfestival
op Wilhelminaplein

steedse Kunstkring  de Nieuw-
jaarsconcerten hebben verzorgd, 
is de entreeprijs voor niet-le-
den 7 euro. Veel leden hebben 
al een passe-partout van 14 eu-
ro gekocht, er zijn nog wel enke-
le plaatsen vrij. Een slimme ma-
nier om hier kaartjes voor te krij-
gen is lid worden van de Kunst-
kring. Even bellen 023-5281348, 
of mailen naar: Clari@heem-
steedsekunstkring.nl  Kijk ook op 
www.heemsteedsekunstkring.
nl .  De organisatie is in handen 
van Ad van Amerongen, hij was 
21 jaar voorzitter en kreeg bij zijn 
afscheid vorig jaar als afscheids-
cadeau het erelidmaatschap én 
de vererende opdracht om dit ju-
bileumfestival te leiden. Geluk-
kig heeft hij ervaring als wethou-
der cultuur in Heemstede in een 
grijs verleden. Hij pakte het eve-
nement ook koopmaatschap-
pelijk aan, hij  kreeg een aan-
tal sponsors die we graag noe-
men. Zij maken het feest mo-
gelijk! Alle vrijwilligers van de 
Heemsteedse Kunstkring dui-
men voor mooi weer. Sponsoren 
zijn: De Protestante Gemeente 
Heemstede, Vreeburg `ambach-
telijk en culinair` Camplaan, Slij-
terij Mitra Wilhelminaplein, Bloe-
menhof en Drukkerij H. van As-
sema van de Raadhuisstraat, Jan 
de Wit Autocars, StudioFranklin 

Verduin, SEIN, Gemeente Heem-
stede, politie en brandweer, Kin-
derdagverblijf Pierewiet, Voor-
wegschool en  als hoofdsponsor 
de nieuwe SNS Bank op de Bin-
nenweg 3.  Daar kan je en feest-
je mee bouwen!
Bij regen worden de openlucht-
concerten verplaats naar de 
Pinksterkerk aan de Camplaan. 
Voor jong en oud een festival, 
waarvan iedereen kan zeggen, 
daar was ik bij!
Meer informatie:
www.heemsteedsekunstkring.nl.
Ton van den Brink



Heemstede - Na de fantasti-
sche recensies in 2011 komt er 
een tweede editie van Heemste-
de live! op het Wilhelminaplein. 
Geen grootscheeps evenement 
met afzettingen en bewaking 
maar een feestelijk 2-daags mu-
ziekevenement voor jong en oud 
met vrije toegang.
In de opzet is gekozen voor een 
mix van Heemsteeds/Haarlemse 
bands en artiesten in combinatie 
met enkele klinkende namen uit 
de grotere regio. Voor de komen-
de editie zijn onder andere De 
Amazing Stroopwafels, de Ruud 
Jansen band en DJ Bert Koster 
al vastgelegd. 
Op vrijdag 31 augustus en zater-
dag 1 september, vlak voordat de 
scholen weer starten na de gro-
te vakantie kan Heemstede dan-
send de zomer uitzwaaien op een 
feestelijk aangekleed Wilhelmin-
aplein. De organisatie is in han-
den van vof ‘De vrienden van 
Heemstede’ die opereert onder 
de vlag van Café de 1ste Aan-
leg. De financiering van dit puur 
Heemsteedse evenement kan 

onmogelijk rond komen zonder 
steun het bedrijfsleven. In sep-
tember 2011 heeft de organisatie 
een huzarenstuk geleverd door in 
slechts 6 weken tijd dit muziek-
feest te organiseren, te promoten 
en financieel dekkend te krijgen 
met enkele ad hoc opgetrommel-
de bedrijven die met sponsorgel-
den, materialen of raad en daad 
te hulp schoten. 
Donderdag 21 juni van 18 tot 20 
uur is in Café de 1ste Aanleg een 
sponsor-informatieborrel waar u 
van harte welkom bent. Heem-
stede live! biedt met slim samen-
gestelde pakketten uitsteken-
de mogelijkheden om uw be-
drijf goed in beeld te brengen in 
een uitgekiende promotiecam-
pagne. Daarnaast genieten u en 
uw klanten van VIP behandeling 
op het evenement en kunt u net-
werken op sponsorbijeenkom-
sten of deelnemen aan bijvoor-
beeld een citygolf. Bedrijven zijn 
ook na 21 juni van harte welkom 
voor een persoonlijk gesprek en 
uitgebreide informatie. Aanmel-
den voor de sponsorborrel is niet 

noodzakelijk maar wel gewenst. 
De website www.heemstedelive.
nl ontwikkelt zich gestaag en e-
mailcontact kan via live@heem-
stedelive.nl

Vrienden van Heemstede live
Heemstede live! zoekt vrien-
den. Koop voor 1 augustus voor 
100 euro consumptiemunten 
en  maak uzelf onsterfelijk in de 
lijst van Vrienden van Heemste-
de live! Hoe sneller u besluit, hoe 
hoger u prijkt in de lijst vrienden 
op de website. Onder de vrien-
den worden op 1 augustus 3 
winnaars geloot die hun gehe-
le aankoopbedrag retour ont-
vangen en als vip op het eve-
nement ontvangen worden. Als 
vriend ontvangt u in ieder geval 
een aantrekkelijke korting op de 
munten, een fraaie Heemstede 
live! gadget en u heeft geen last 
van wachtrijen of drukte. Vriend 
worden kan aan de bar van Café 
de 1ste Aanleg.
U kunt Heemstede live! volgen 
via facebook, twitter en de web-
site Heemstedelive.nl.
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Bulgaarse muziek in 
Theater de Luifel

Heemstede - ‘Ogen, donkere 
ogen’, dát is de wat mysterieu-
ze vertaling van Oci, corni oci, 
de voorstelling waarmee en-
semble Cubrica vrijdag 22 juni 
naar Heemstede komt.
In de avondvoorstelling laat 
het ensemble liederen uit al-
le streken van Bulgarije ho-
ren. Liederen door het gehele 
ensemble worden afgewisseld 
met solo’s, duetten, kwartet-
ten en instrumentale muziek. 
De sfeer verspringt van lied 
tot lied en is soms mysterieus, 
soms dromerig, maar af en 
toe ook scherp en doordrin-
gend! Nog vorig jaar was het 
ensemble in Plovdiv, Bulgarije, 
om er aan de Academy of Mu-
sic, Dance and Fine Arts de fij-
ne kneepjes van de Bulgaarse 
muziek onder de knie te krij-
gen. Of dat gelukt is, kunt u 

deze avond zelf beoordelen!
Ensemble Cubrica staat in de 
traditie van de Bulgaarse fol-
kloremuziek. Wel is het en-
semble net even anders dan 
de koren uit Bulgarije. Want 
waar in de Bulgaarse tradi-
tie koren alleen uit vrouwen 
bestaan, zingen er in Cubri-
ca vrouwen én mannen. Ook 
staan er niet alleen traditione-
le liederen op het programma, 
maar juist veel nieuwe, gear-
rangeerde liederen en muziek-
stukken die Bulgaarse com-
ponisten speciaal voor het en-
semble schreven.

22 juni, 20.15 uur, Theater de 
Luifel (Herenweg 96, 2101 MP 
Heemstede). Toegang 12 eu-
ro, kinderen half geld. Kaarten 
zijn te krijgen via reserveren@
cubrica.nl of tel. 06-10247049.

Donderdag sponsorborrel
Tweede editie van ‘Heemstede live!’ 

Yvonne Weijers tijdens een eerder optreden in Jazzklup van Beinum.

Yvonne Weijers zingt met 
violist Michael Gustorff
Regio - Vanwege het EK voet-
bal is Jazzklup van Beinum ver-
zet van woensdag naar dins-
dag 26 juni. Latin & Jazz zange-
res Yvonne Weijers treedt dan 
op met Berend van de Berg (pi-
ano), Thom Kwakernaat (con-
trabas), Michel Gustorff (viool). 
Dat is een bijzondere combi! Be-
rend van de Berg is een bevlo-
gen pianist, die van mooie me-
lodieën houdt. Hij heeft een aan-
tal tournees gedaan met Mathil-
de Santing en vaak opgetreden 
met Hans Mantel en
Ellen Helmus, de geweldige 
dwarsfluitiste die helaas vorig 
jaar is overleden. Berend geeft 
les aan het Amsterdamse con-
servatorium.
Michael Gustorff is een violist in 
hart en nieren. Geboren in Duits-
land, woont hij nu al jaren in Ne-
derland en geeft les aan de con-
servatoria in Arnhem en Keulen. 
Hij is een van de beste jazz vi-
olisten, een bekend en geres-

pecteerd performer. Hij wordt 
vaak gevraagd als solist bij gro-
te bands en jazzorkesten zo-
als de radio big bands in Berlin 
en Frankfurt, en the Millennium 
Jazz Orchestra. Hij speelde op 
festivals en clubs in  Europa, Ca-
nada en Azië.
Yvonne Weijers heeft al een paar 
keer met hem opgetreden.
Michael geeft met zijn vioolspel 
een mooie aparte sfeer aan haar 
nummers.
 
De tijden van het optreden bij 
Jazzklup van Beinum zijn veran-
derd:
het begint een uurtje later en 
gaat een uurtje later door. De 
muziek is nu van 21.00 tot 00.00 
uur. Brasserie van Beinum vindt 
u aan het Klokhuisplein, achter 
de grote kerk en naast de Phil-
harmonie.

Meer weten?
www.yvonneweijers.nl.

Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
in de ‘Kennemertuin’

Heemstede - De zon scheen, de wind was gaan liggen en het muziekfeest kon doorgaan op 10 
juni. Al vroeg in de ochtend waren we druk in de weer met het slepen van stoelen tafels enz. De 
tuin werd versierd met vele vlaggetjes. De vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet en om 
13.30 uur stond alles klaar. Maar toen kwam het orkest en vroeg of ze niet onder de bomen kon-
den gaan zitten in verband met de zon want dan konden ze de blad muziek niet goed zien. Dus 
samen met de vrijwilligers de heleboel weer omgezet. Bewoners werden gehaald en al snel wa-
ren alle honderd stoelen gevuld met bewoners familie en muziek liefhebbers, er kwamen hele ge-
zinnen en hadden kleden mee genomen waar heerlijk op werd gezeten. In het totaal zijn er ruim 
150 mensen komen luisteren en genoten van de muziek van het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest. In de pauze werd er ijs, koffie/thee, wijn en fris verkocht en ook dat liep mede door onze 
vrijwilligers prima. Al met al een zeer geslaagde zonnige zondag met alleen maar tevreden mensen.
Marja  Heesemans

INGEZONDEN
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Met het gezin op zoek 
naar waterbeestjes
Regio - De wateren van Zuid-
Kennemerland zitten vol met ver-
assingen zoals de geelgerande 
watertor en de waterschorpioen. 
Maar ook waterkevers, stekel-
baarsjes en wantsen voelen zich 
hier thuis. Is het niet leuk om de-
ze beestjes zelf te vangen, te be-
kijken en van een ervaren gids 
meer over hun te weten te ko-
men! Dat kan op zondag 24 ju-
ni tijdens een excursie die IVN 
Zuid-Kennemerland organiseert 
in de Poelbroek (Schalkwijk) voor 
kinderen en hun (groot) ouders.
Om de waterdiertjes te van-
gen gebruiken de deelnemers 
schepnetten en om ze goed te 
bekijken zijn er witte plastic bak-

ken, glazen potten en loeppot-
jes. Het IVN heeft deze materi-
alen te leen maar neem ook zelf 
een lichtgekleurd afwasteiltje 
en een schepnet mee. Ook een 
theezeefje, lepel en loeppotje zijn 
handig om de leuke vangst uit te 
zoeken. Trek waterdicht schoei-
sel aan en kleding die bestand is 
tegen buiten. 
Aanvang 12.00 uur, duur ander-
half uur. Start aan het eind van 
de Bernadottelaan bij de Meer-
wijkplas in Haarlem-Schalkwijk. 
Kosten: geen. Aanmelden is niet 
nodig. Meer informatie over het 
IVN en haar activiteiten vindt u 
op www.ivn.nl/zuidkennemer-
land. 

Help met het ringen van oeverzwaluwen
Regio - De oeverzwaluw is een 
graag geziene gast in de Toolen-
burgerplas in Hoofddorp. De vo-
gel voelt zich hier thuis en heeft 
diverse broedplaatsen in de in 
de omgeving van de plas. Een 
daarvan is een kunstmatig aan-
gelegd eiland. Op maandag  25 

juni organiseren het IVN  Zuid-
Kennemerland en Natuur - en 
Milieucentrum Haarlemmermeer 
een avondexcursie naar broe-
dende oeverzwaluwen en kunt u 
meehelpen de vogels te ringen.
Al jaren wordt de oeverzwaluw-
kolonie in Hoofddorp geïnventa-

riseerd. Bekend is dat tussen de 
50 en 70% van de broedpijpen 
wordt bezet. Wat we niet weten 
is of de populatie zich uitbreid 
of juist  afneemt. Om hier meer 
zicht op te krijgen is in samen-
werking met het vogeltrekstation 
in 2011 gestart met een ringpro-
ject waarbij tot nu toe 78 vogels 
zijn geringd. Door het ringen van 
de vogels krijgen we meer in-
zicht in leeftijd en conditie. Wilt 
u meer wil weten over dit unie-
ke vogeltje dan is dit een unieke 
gelegenheid. 
Aanvang 20.00 uur, duur: 2 uur. 
Locatie: Toolenburgerplas, in-
formatiepaneel op heuvel in-
gang IJweg, Hoofddorp. Kosten: 
geen. Vooraf aanmelden kan via 
www.ivn/zuidennemerland. Klik 
op agenda en op de excursie. Of 
bel met Marcel Schalkwijk, 023-
5636888. Meer informatie over 
het IVN en haar activiteiten vindt 
u op www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

Libellen- en vlinderexcursie
Regio - Op zondag 24 juni ver-
zorgt de KNNV-Libellenwerk-
groep Zuid-Kennemerland een 
excursie in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen. De start is om 
12.00 uur bij de ingang De Oa-
se, bij het bezoekerscentrum. 
Aan deze excursie zijn geen kos-
ten verbonden. Tijdens de excur-
sie vertellen wij u welke soorten 
libellen in Zuid-Kennemerland 

voorkomen, hoe de voortplan-
ting plaats vindt, hoe de leefwij-
ze van deze insecten is en waar-
om water voor libellen hierin zo’n 
belangrijke rol speelt.
Tijdens de wandeling wordt er 
ook aandacht besteed aan de 
rondvliegende vlinders en de 
bloemenpracht. Al naar gelang 
de belangstelling duurt de wan-
deling twee tot drie uur.

Rattendag op 
Floragaarde
Regio - Op zondag 24 juni 
vindt er voor de vijftiende maal 
een rattendag op Kinderboer-
derij Floragaarde, Van Oosten 
de Bruijnstraat 64 in Haarlem 
plaats. Ditmaal weer georgani-
seerd door en voor Stichting BE-
DENK (Bied Een Dier Een Nieu-
we Kans), een vrij nieuwe stich-
ting die zich inzet voor de op-
vang en plaatsing  van kleine 
huisdieren, met name knaagdie-
ren en konijnen, die een tweede 
kans verdienen. De volledige op-
brengst van deze dag gaat dan 
ook naar stichting BEDENK, zo-
dat zij o.a. nieuwe dierenverblij-
ven kan bouwen voor de aanwe-
zige opvangdieren. 
Tussen 13.00 en 15.00 uur kan 
men ratten inschrijven en deel 
laten nemen aan de keuring. 
Deelname kost 2 euro per rat. Dit 
kan alleen met gezonde ratten, 
ouder dan 8 weken, niet drach-
tig en zonder parasieten. Let op: 
er is controle bij de deur. Han-
dicaps worden niet uitgesloten, 
ook de liefste rat kan winnen! Er 
zijn zoals elk jaar leuke prijzen te 
winnen.
De rattendag is er voor ieder-
een, ook voor mensen die  nog 
geen ratten hebben. De vrijwil-
ligers van Stichting BEDENK en 
rattenfokkers staan je graag te 

woord en laten je allerlei soorten 
ratten zien. Ben je helemaal en-
thousiast geworden? Er zijn op-
vangratten (met en zonder stam-
boom) die we graag willen plaat-
sen. Je kunt die dag ook terecht 
voor alle toebehoren, zoals een 
kooi, hangmatten en –mandjes, 
bodembedekking en voer. Be-
staande rattenbezitters kunnen 
hun dieren laten smullen van de 
hapjestafel, een hindernisbaan 
laten doorlopen en nog veel 
meer. Naast alle rattenproducten 
zijn er ook andere zaken te koop, 
zoals haakbeestjes, knuffels en 
gedroogde kruiden. Ook voor de 
inwendige mens wordt gezorgd. 
Heb jij een rat alleen en ben 
je op zoek naar een vriendje? 
Neem je rat mee en vraag naar 
de datingservice. Stichting BE-
DENK zoekt samen met jou een 
maatje voor je dier. Voor ande-
re dieren, zoals cavia’s en konij-
nen, bestaat ook een datingser-
vice. Aangezien deze dag in het 
teken staat van ratten, kan voor 
andere dieren een afspraak ge-
maakt worden.

YFU zoekt 34 Nederlandse gastgezinnen
Regio - Non-profit uitwisse-
lingsorganisatie YFU (Youth for 
Understanding) is op zoek naar 
gastvrije gezinnen die hun huis 
en hart open willen stellen voor 
een buitenlandse student. Op 
11 en 12 augustus komen 64 bui-
tenlandse studenten van over de 
hele wereld naar Nederland. De 
studenten, 15-18 jaar, komen 
de Nederlandse taal leren en 
onze cultuur ontdekken. Zij vol-
gen één schooljaar regulier on-
derwijs op een middelbare school 
en verblijven in een gastgezin. 
Inmiddels heeft de organisatie 
al 30 studenten geïnformeerd 
over hun gastgezin. Voor de ove-
rige 32 studenten is men nog 
op zoek. Lijkt het u leuk om de 
Ecuadoriaanse Cristian (18) te 
verwelkomen? In zijn vrije tijd 
voetbalt hij graag of wandelt hij. 
Hij komt uit een hechte familie, 
waarin men elkaar vaak opzoekt. 
Cristian zou daarom graag in een 
gastgezin met kinderen wonen. 

Hij kan niet wachten u te ont-
moeten en Nederland te ontdek-
ken. Ook voor de Poolse Paulina 
(17) zoekt YFU  een gastvrij ge-
zin. Paulina houdt van de natuur 
en volgt graag vakken als schei-
kunde en biologie. Ze is lid van 
het Poolse Rode Kruis, een fo-
to- en biologieclub. Een ande-
re passie is bakken en koken. 
Ze maakt elke week iets nieuws. 
Isabell (16) komt uit Duitsland, 
haar voordeel is dat Duitse stu-
denten de Nederlandse taal snel 
oppakken. Ze houdt van paard-
rijden, fotografie, muziek en vi-
deo bewerking. Ze omschrijft 
zichzelf als een grappig en crea-
tief meisje. Ze kijkt ernaar uit om 
een andere cultuur te ontdekken 
en nieuwe ervaringen en indruk-
ken op te doen.  Isabell woont 
het liefst in een gastgezin waar 
niet gerookt wordt, zelf rookt ze 
ook niet. De overige studenten 
ontmoet u opwww.yfu.nl > Gast-
gezin > Even voorstellen.

YFU is een non-profit organisa-
tie die al 50 jaar wereldwijd uit-
wisselingen organiseert voor 
jongeren. Alle gastgezinnen en 
studenten genieten professio-
nele begeleiding. Een gastge-
zin kiest op basis van interesses 
en hobby’s zelf welk gastkind zij 
willen verwelkomen. Niet alleen 
gezinnen met oudere kinderen, 
maar ook gezinnen met kleine 
kinderen, eenoudergezinnen of 
gezinnen zonder kinderen kun-
nen gastgezin zijn.
Nederlandse gastgezinnen krij-
gen geen financiële vergoeding, 
maar ontdekken wel vanuit hun 
eigen huis een nieuwe cultuur. 
De student is zelf verantwoorde-
lijk voor zak-, kleed- en school-
geld. Van u vragen wij kost en 
inwoning. Interesse? Gastgezin-
nen genieten het hele jaar pro-
fessionele YFU begeleiding. 
Neem contact op met YFU, te-
lefoonnummer 0297-264 850 of 
kijk op www.yfu.nl > gastgezin.

Regio - De Nederlandse Vereni-
ging Van Rugpatiënten (NVVR) 
verzorgt op woensdag 27 ju-
ni haar  maandelijkse inloop-
middag in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. Tussen 13.00 en 

15.00 uur zijn twee leden van de 
vereniging aanwezig om ieder-
een, die meer wil weten over hoe 
om te gaan met chronische rug-
klachten, persoonlijk te woord te 
staan.

Zij zijn voor u bereikbaar bij 
patiëntenvoorlichting van het 
Spaarne Ziekenhuis in de cen-
trale hal locatie Hoofddorp.

Wilt u meer weten, dan kunt u 
contact opnemen met patiënten-
voorlichting van het Spaarne Zie-
kenhuis, 023-8908360.

Inloopuur voor rugpatiënten



Heemstede - Filmmaker Wim 
van der Aar vindt in 1996 op het 
Waterlooplein in Amsterdam een 
tas vol geluidsbanden. Het blijkt 
een verzameling privéopnamen 
van de jongste zoon van een in-
vloedrijke Nederlandse familie, 

woonachtig in het zogenaam-
de ‘spookhuis’ aan de Toorop-
kade 1 in Heemstede. Met de-
ze vondst begint een zoektocht 
naar een levensverhaal vol rela-
ties, mislukkingen, hoop en ver-
driet. Langzamerhand ontvou-
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Tentoonstelling ‘Weet je nog?’
Regio – Donderdag opende 
het Historisch Museum Haar-
lemmermeer haar nieuwste 
tentoonstelling ‘Weet je nog?’, 
een tentoonstelling over de 
herinneringen aan Haarlem-
mermeer van bewoners. De-
ze is gemaakt in samenwer-
king met drie studenten Cultu-
reel Erfgoed van de Reinwardt 
Academie te Amsterdam.
Het is een tentoonstelling met 
een nieuw soort ontwerp voor 
het museum waar veel aan-
dacht is gaan zitten. Het geeft 
de herinneringen weer in bol-

len die je naar je toe kan trek-
ken, zoals je een herinnering 
ook ophaalt en zo naar je toe 
haalt. Komt u ook kijken?
Voor meer informatie en al on-
ze activiteiten gaat u naar www.
historisch-museum-haarlem-
mermeer.nl of naar www.face-
book.com/Historisch.Museum.
U kunt het museum bezoeken 
aan de Bosweg 17, 2131 LX in 
Hoofddorp (rand Haarlemmer-
meerse Bos). U kunt altijd bel-
len of mailen via 023-5620437 
en infohmh@xs4all.nl.

Kinderyoga op 
kinderdagverblijf Pierewiet
Heemstede - De medewerkers 
van Casca Kinderopvang doen 
regelmatig cursussen om hele-
maal up-to-date te blijven met 
de ontwikkelingen in de kin-
deropvang. Niet alleen de trai-
ningen als ‘Effectief samenwer-
ken’, Bedrijfshulpverlening, Kin-
der-EHBO e.d. worden gevolgd, 
maar ook wordt gelet op nieuwe 
trends en mogelijkheden. 
Zo hebben een aantal Pedago-
gisch medewerkers van Kinder-
dagverblijf Pierewiet onlangs 
een cursus kinderyoga gevolgd. 
Ze leren de kinderen nu spe-
lenderwijs ademhalingsoefenin-
gen door bijv. door een rietje een 
veertje weg te blazen. En al spe-
lend worden ze bewust van zin-
tuigelijke waarnemingen. Zo aai-
en kleintjes met een zacht bor-
steltje over hun eigen arm of 
doen met hun vingers net als-
of er een diertje over hun benen 
loopt. De kinderen kunnen ook 
elkaars rug aaien met een zach-
te knuffel of met hun handen. 
Dit alles onder begeleiding van 
zachte, rustige muziek.

Om beurten mogen de kinde-
ren met een muziekdoosje zach-
te geluidjes laten horen. Er wordt 
aandachtig naar elkaar geluis-
terd en ondertussen ademen 
ze in door hun neus en uit door 
de mond. Ook bewegen ze door 
dieren na te doen. 
Al met al een mooie manier om 
de kinderen bewust te maken 
van hun eigen lichaam en dat 
van de andere kinderen. Ze le-
ren contact te maken, en aan te 
voelen wat prettig is en wat niet. 
Kinderen leren grenzen aange-
ven. Ze hoeven niets, ze worden 
uitgenodigd mee te doen. De 
jongens en meisjes zelf zijn erg 
enthousiast en doen graag mee 
met deze activiteit.

Meer informatie: bel 023-548 38 
33 of kijk op www.casca-kin-
deropvang.nl. Kinderdagverblijf 
Pierewiet, Molenwerfslaan 9 in 
Heemstede heeft op zaterdag 7 
juli van 11.00 tot 14.00 uur een 
Open Dag. Hier kunt u op uw 
gemak rondkijken, sfeer proeven 
en vragen stellen.
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De Van Waveren Tapes
Film over Heemsteedse 
familie in de filmtheaters

wen zich de contouren van een 
bizarre opvoeding, en de drama-
tische gevolgen daarvan. De film 
‘De Van Waveren Tapes’ is te zien 
in de Nederlandse filmtheaters.
Guido van Waveren (1944-2006) 
vindt, start hij een zoektocht naar 
zijn levensverhaal. Guido van 
Waveren is de jongste telg van 
een invloedrijke familie, die in 
de loop der jaren losgeslagen is 
uit hun sociaal-maatschappelij-
ke positie van macht en rijkdom. 
De ondergang van het gezin is in 
de decennia voor de Tweede We-
reldoorlog onherroepelijk inge-
zet. Guido brengt zijn jeugd door 
in groot isolement, wordt na vier 
jaar lagere school thuisgehou-
den en slaapt op de plek van zijn 
vader als vertrouweling van zijn 
moeder. Tot zijn vijfentwintigste 
woont hij thuis in het door de tijd 
overwoekerde en vervallen huis 
in Heemstede, dat in de volks-
mond het Spookhuis genoemd 
werd. In de jaren zeventig neemt 
hij meer dan zestig uur aan mo-
nologen, gesprekken en tele-
foongesprekken op. De geluids-
tapes geven een unieke inkijk in 

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

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

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
- Geen contactadvertenties

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.
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zijn tragische levensverhaal: van 
zijn eenzame en bizarre jeugd in 
Heemstede tot zijn verdere maat-
schappelijke vervreemding in 
Amsterdam, waar hij zonder op-
leiding en werk leeft van het geld 
van zijn familie, in een typisch ja-
ren zeventig decor van vrije lief-
de, communeplannen en experi-
mentele therapieën. De geluids-
tapes gecombineerd met associ-
atieve montages van dromerige 
beelden leggen een link tussen 

Guido’s gedachten, het tijdsbeeld 
waarin de tapes zijn opgenomen 
en de zoektocht van Wim van der 
Aar naar de achterliggende wer-
kelijkheid. Zijn research leidt tot 
conclusies die de maker van de 
tapes niet heeft kunnen trekken 
en tot verbanden die hij niet ge-
zien heeft. Gaandeweg ontstaat 
helderheid en betekenis te mid-
den van de rookgordijnen waar-
tussen Guido van Waveren is op-
gegroeid.
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Blauw
Een olievlek breidt zich uit
blauwt vleugels
van vogels zonder huis
neergestreken
op oeverloos water

zwaar spoelen golven
hun lading uit
over deinende dieren
zo argeloos
het laatste oliesel

Mariette F. van Wamel

Duinpolderweg (N206-A4)
en leefbaarheid in Heemstede op de tocht
De provincies NH en ZH hebben samen met be-
stuurders in de regio afgesproken dat de Duin-
polderweg wordt aangelegd vlak langs de dorps-
kernen De Zilk, Vogelenzang en Bennebroek. Het 
gaat om een autoweg die vanaf de N206 bij De 
Zilk naar de A4 bij Hoofddorp gaat lopen. Het ver-
baast mij dat deze weg wordt aangelegd met als 
argument dat de leefbaarheid in de dorpskernen 
hierdoor zal verbeteren. Het Decisio rapport dat in 
2010 is uitgebracht, vormt de basis onder het be-
sluit. Als je dat rapport bestudeert, dan kom je tot 
de conclusie dat de leefbaarheid juist ernstig in ge-
vaar komt als dit plan doorgaat. Een voorbeeld: in 
Bennebroek rijden nu dagelijks zo’n 12.000 voer-
tuigen over de Rijksstraatweg (N208). Na de aan-
leg van de Duinpolderweg zijn dat 26.000 voertui-
gen. Over de Duinpolderweg zelf rijden straks da-
gelijks 30.000 voertuigen. Hoe kun je dan nog met 
droge ogen beweren dat deze weg de leefbaar-
heid zal bevorderen? 
Maar hier blijft het niet bij. De op-en afrit ten zui-
den van Bennebroek zal veel verkeer aantrekken 
vanuit Heemstede. Deze mensen rijden via de He-
renweg richting Bennebroek. Het gaat dan niet al-
leen om inwoners van Heemstede, maar ook om 
inwoners die vermoedelijk afkomstig zijn uit Aer-
denhout en Haarlem. Deze enorme toestroom van 
verkeer zal dus ook ten koste gaan van de leef-
baarheid in Heemstede. Tot nu toe hebben wij 
geen protesten gehoord afkomstig van inwoners 
vanuit Heemstede. Men lijkt daar te denken: ver 
van ons bed. Alleen de inwoners van Vogelenzang, 
De Zilk en Bennebroek maken zich ernstig zor-
gen. Het is ook opvallend dat de politiek in Heem-
stede zich hier niet mee bezig wil houden, terwijl 
de afgelopen jaren toch druk gewerkt is aan de 
renovatie van de Herenweg. Is die renovatie wel 
berekend op de verwachte toekomstige verkeers-
stroom? Wat wordt er gedaan om de overlast voor 

bewoners te voorkomen? De wethouder van ver-
keer in Heemstede, Christa Kuiper, heeft eerder 
verklaard dat zij een groot voorstander is van de 
Duinpolderweg omdat deze autoweg het verkeer 
in Heemstede juist zal ontlasten. Dat is een buiten-
gewoon selectief oordeel, dat past bij de tunnelvi-
sie die bestuurders ontwikkelen zodra zij met el-
kaar afspreken dat zij naar de buitenwereld eens-
gezindheid moeten uitstralen. Het is niet alleen die 
opgelegde eensgezindheid of veronderstelde una-
nimiteit in de besluitvorming, het is ook de gehan-
teerde terminologie die wijst op deze tunnelvisie. 
Bestuurders hebben het over ‘go, no go’ en over 
het ‘momentum’ en ‘we moeten nu doorpakken, 
anders missen we de boot’. 
Dit soort groepsprocessen zijn bekend bij grote 
infrastructurele projecten die al eerder faliekant 
mislukt zijn in Nederland en die de maatschap-
pij op hoge kosten hebben gejaagd. Bestuurders 
zouden eerst de problemen moeten analyseren 
om van daaruit te werken aan een oplossing. Bij 
de Duinpolderweg is het precies andersom ge-
gaan: de oplossing is bedacht en pas daarna is er 
een probleem gedefinieerd. Dat probleem is be-
dacht: het is nu niet leefbaar in de dorpskernen. 
Conclusie: deze autoweg moet er komen. Resul-
taat: daarna wordt het weer leefbaar in de kernen. 
De cirkel is weer rond in deze redenering. Het is 
buitengewoon schadelijk voor de inwoners want 
zij herkennen zich niet in de probleemstelling en 
worden belast met een autoweg die in ieder geval 
niet voor hun wordt aangelegd. De tunnelvisie be-
werkt dus het tegengestelde resultaat en dat niet 
alleen in de genoemde aanliggende dorpskernen, 
maar ook in Heemstede zelf. Ik hoop dat de in-
woners van Heemstede zich op tijd realiseren wat 
hun boven het hoofd hangt. Bezint eer ge begint!

Helen Snowdown, Bennebroek

INGEZONDEN

Officiële opening speelbos Meermond
Heemstede - In korte tijd is in 
Heemstede een avontuurlijke 
speelplek aangelegd. Op woens-
dag 4 juli om 14.30 uur wordt 
Speelbos Meermond officieel 
geopend door Jur Botter, wet-
houder Jeugd van de gemeente 
Heemstede. 
Nadat de wethouder op 25 april 
de eerste paal sloeg voor het 
speelbos, is gelijk gestart met 
het bouwen van de speeltoe-
stellen. Na hard werken is al-
les nu klaar en kan het speel-
bos worden geopend. Tijdens 
de feestelijke opening is er ge-
noeg te doen voor de kinderen. 
Zo kunnen ze hutten bouwen, 

knutselen en natuurlijk de nieu-
we speeltoestellen uitproberen. 
Het ontwerp voor het speelbos 
is mede door kinderen uit Heem-
stede bedacht. Zij konden via 
de website www.speelbosmeer-
mond.nl hun ideeën indienen. 
De ideeën met de meeste stem-
men zijn door de ontwerper uit-
gewerkt tot echte speeltoestel-
len. In dit nieuwe speelbos kun-
nen kinderen zich naar harten-
lust uitleven.
Tijdens de opening van het 
speelbos wordt ook de concept-
inrichting van het duurzaam-
heidspad gepresenteerd. Het 
duurzaamheidspad wordt later 

dit jaar geopend en biedt kinde-
ren een educatieve route door 
park Meermond. Op dit pad le-
ren kinderen alles over natuur, 
milieu en duurzaamheid. 

Heemstede - Willeke van der 
Meer van Boekhandel Blokker 
heeft de shortlist van de Bes-
te boekverkoper van Nederland 
2012 gehaald. Samen met vijf 
andere enthousiaste boekver-
kopers is zij genomineerd, waar- 
onder verder uit deze regio 
Daan van der Valk van H. de 
Vries Boeken.
Op de longlist stonden 23 boek-
handelaren, die de afgelopen vijf 
weken stemmen konden verza-
melen onder klanten, vrienden 
en familie. De boekhandelaren 
met de meeste stemmen staan 
nu op de shortlist. Een vakjury 
bepaalt vervolgens wie de titel 
Beste Boekverkoper van het Jaar 
2012 zal krijgen.

Dit is een van de motivaties van 
de stemmers: ‘Een goed boeken-
verkoper moet goed gehumeurd 
zijn, je kunnen adviseren, humor 
hebben, up to date zijn, je kinde-
ren mogen en ook je het gevoel 
geven dat het leuk is dat je in de 
winkel bent. Laat Willeke nu al 
die eigenschappen hebben!’
In 2008 viel deze prijs Arno Koek 
van bekhandel Blokker al ten 
deel. Op zondag 2 september 
wordt de winnaar bekend ge-
maakt tijdens de Manuscripta in 
Amsterdam.

Willeke van der Meer op shortlist Beste Boekverkoper

Daan van der Valk van Boekhandel de Vries en Willeke van der Meer van boekhandel Blokker, beiden 
genomineerd.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schin-
kelshoek zondag 24 juni om 
10.00 uur de voorganger. 
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Spinning4Duchenne
Fietsen voor het goede doel
Heemstede - Zaterdag 23 juni 
organiseert LifeFit van 12.00 tot 
17.00 uur een spetterende wor-
kout ‘Spinning4Duchenne’. De 
workout wordt begeleid door di-
verse DJ’s en belooft een groot 
feest te worden. De opbrengst 
die deze workout oplevert, wordt 
volledig besteed aan de tocht 
der tochten: ‘Duchenne Heroes’. 
Zij zetten zich in voor kinderen 
met Duchenne.
Voor slechts 10 euro kan je al 
meedoen en je steentje bijdra-
gen. Met behulp van diverse 
deelnemers en sponsors streeft 
men naar een sponsorbedrag 
van 10.000 euro.
Je fi etst voor kinderen met Du-
chenne spierdystrofi e. Dit is een 
wrede spierziekte, waarbij door 
een genfout de spieren lang-
zaam afbreken. De ziekte van 
Duchenne heeft impact op álles. 
Het komt vooral voor bij jongens. 
Als peuter kunnen zij fysiek niet 
meekomen. Ze vallen vaak, bre-
ken veel. Rond hun twaalfde 
kunnen ze vaak niet meer lopen. 
De spierkracht blijft afnemen tot 
de jongens niet meer zelfstan-
dig kunnen eten, geen bladzij-
de meer kunnen omslaan, zich 
niet meer kunnen aankleden en 
‘s nachts tot wel acht keer om-
gedraaid moeten worden. Uit-
eindelijk verzwakken ook de 
ademhalingsspieren en de hart-
spier. Dat maakt de ziekte dode-
lijk: vaak worden de jongens niet 
ouder dan dertig jaar. Daarom is 
jouw deelname zo belangrijk! 
Het geld wat jij sponsort wordt 
gebruikt voor ‘DuchenneHeroes’, 
een loodzware mountainbike-
tocht van circa 700 kilometer van 
Nederland naar Luxemburg en 
weer terug. Elke biker werft min-

stens 2500 euro aan sponsor-
geld voor Duchenne Parent Pro-
ject. Deze organisatie is opge-
richt door ouders om het weten-
schappelijk onderzoek naar een 
genezing of behandeling te ver-
snellen. Vanuit LifeFit doet Rut-
ger Kol aan deze tocht mee.
De Heroes vóór jou hebben sa-
men al ruim vijf miljoen eu-
ro opgehaald en nu is er einde-
lijk zicht op een medicijn. Maar 
het blijft een race tegen de klok: 
er moet nog veel werk gebeu-
ren tot er een goedwerkend ge-
neesmiddel is. Door deel te ne-
men aan onze workout kun jij je 
steentje bijdragen in de levens 
van duizenden zieke kinderen.
Op 23 juni worden 100 Spinning-
fi etsen gezet in een sporthal en 
gaan de deelnemers 5 uur onder 
begeleiding van DJ’s en diverse 
presenters Spinnen. Je kunt zelf 
kiezen hoe lang je gaat Spinnen 
en met hoeveel je gaat Spinnen. 
Je kunt dus een uur meedoen, 
maar ook 2 uur of langer. Je kunt 
een fi ets huren voor 10 euro per 
uur. Als je niet zelf wilt Spinnen, 
kun je ook meedoen door de 
Spinners te sponsoren. Uiteraard 
is je enthousiaste aanwezigheid 
ook van harte welkom. Op het 
parkeerterrein staan springkus-
sens en andere leuke activiteiten 
voor kinderen. Kortom, het wordt 
een groot feest. Deelnemen is 
heel simpel. Rij naar een van de 
LifeFit Centre’s bij jou in de buurt 
en geef je bij de receptie op. Je 
kunt ook je ook per e-mail aan-
melden bij Rutger Kol via: r.kol@
lifefi t.nl

LifeFit Heemstede zit aan de 
Sportparklaan 18, tel. 023-
7600600. 

GSV Heemstede ‘in the picture’
Heemstede/Haarlem - Za-
terdagmiddag 23 juni verzorgt 
de sectie gymnastiek van GSV 
Heemstede  in het Schoterlyce-
um, Sportweg 9 te Haarlem, de 
jaarlijkse uitvoering van de dans 
afdeling. Zo’n 90 kinderen zullen 
hieraan deelnemen. De voorstel-
ling begint om 15.30 en zal on-
geveer tot 17.00 uur duren. Infor-
matie kunt u inwinnen bij Peter 
Grajer 023-5474645. 
Eveneens verzorgt de sectie 
gymnastiek een prachtige en ge-
varieerde turndemonstratie. Op 
dinsdagmiddag 26 juni vindt in 
basisschool “de Evenaar”, Van 
der Waalslaan 33, Heemstede 
voor de vierde keer een turn-
demonstratie plaats. Dit evene-
ment wordt verzorgd door Moni-
que met alle meiden van de pre-
selectie en de wedstrijdgroep. 
Om 17.00 uur wordt gestart met 
de toestellen brug en balk, daar-
na komen de springtoestellen 
aan de beurt. Vlak voor het ein-
de van het eerste gedeelte komt 
de wedstrijdgroep met hun acro-
demo. Hierna is de groep zelf 

aan de beurt en laat  verschil-
lende oefeningen zien. Buiten de 
gewone toestellen komt er ook 
een demo op ringenzwaaien. 
Wat en hoe houden we geheim, 
maar dat het spectaculair wordt 
is zeker. De toegang is gratis.
Zondag 24 juni vindt in het Ken-
nemer Sportcentrum (naast de 
ijsbaan) in Haarlem de jaarlijk-
se SPORT FAIR plaats. Vereni-
gingen hebben dan de mogelijk-
heid om hun activiteiten te de-
monstreren aan het Haarlemse 
publiek. Om 11.00 uur openen 
ex-hockey international Floris 
Jan Bovelander samen met ex-
topschaatster Barbara de Loor 
dit grootse evenement. Ook GSV 
Heemstede is op deze unieke 
Fair vertegenwoordigd. 
De PR functionaris van GSV 
Heemstede, René Reeuwijk, zal 
tijdens de opening op het hoofd-
podium vertellen welke sporten 
er allemaal gedaan kunnen wor-
den bij deze vereniging. Mocht 
daar tijdens de opening te wei-
nig tijd voor zijn dan zal op een 
later tijdstip op het hoofdpodium 

een uitgebreid interview plaats 
vinden.  

Speciale aandacht is er dit jaar 
voor de 55+-ers. Er is voor de-
ze doelgroep een apart podi-
um ingericht. Pal naast dit podi-
um heeft GSV een eigen stand 
(stand nr. 19) waarin aandacht 
wordt besteed aan de vereniging 
in zijn totaliteit en de mogelijk-
heden voor de 55+-er. Deelne-
mers van de Nordic Walking tak 
zullen het publiek laten zien wat 
Nordic Walking en Easy Walken 
is. Het publiek zal worden uitge-
nodigd om actief mee te doen.  
Door de Easy Walkers zal er om 
14.30 uur op het 55+podium een 
demonstratie gegeven worden.

Er is heel veel te beleven op de-
ze Sport Fair, zowel voor jong en 
oud, o.a. een zeskamp voor de 
jeugd, springkussen etc. en vol-
wassenen kunnen kennismaken 
met allerlei sporten die op bei-
de podia de gehele dag door ge-
demonstreerd zullen worden. De 
toegang is gratis.

Heemstede - Dit weekein-
de vond in het Friese Drach-
ten het Nederlands Junioren 
Kampioenschap voor wedstrijd-
zwemmers plaats. De limie-
ten waren ten opzichte van vo-
rig jaar enorm aangescherpt en 
van HPC Heemstede heeft alleen 
Wesley Bos deze weten te halen. 
Hij mocht op maar liefst acht af-
standen uitkomen. Jammer ge-
noeg is het zwembad in Drach-
ten niet zo groot waardoor de 
zwemmers tussen de afstanden 
door niet in het zwembad kon-
den blijven, maar alles moesten 
volgen via schermen en boxen 
in een naastgelegen tent waar-
door Wesley niet echt een wed-
strijdgevoel kreeg. Toch verliep 
de vrijdag zeer voorspoedig met 
twee mooie persoonlijke records 
op de 100 meter vlinderslag en 
de 200 meter rugslag die beiden 
goed waren voor een top 10 klas-
sering. Ook zaterdag verliep alles 
naar wens. Opnieuw twee mooie 
persoonlijke records op de 200 
meter wisselslag en de 100 me-
ter rugslag die allebei goed wa-
ren voor een 12e plaats. Maar 
het zwaartepunt van dit week-
end lag op de zondag. Op de 200 

Heemstedenaar wint 
op Haarlemse grachten
Heemstede/Haarlem - Nadat 
voor de 18de keer het startschot 
van de Haarlemse Grachtenloop 
had geklonken ging Lucas Nieu-
weboer uit Heemstede vrijdag-
avond meteen hard van start. Hij 
bleef de hele race van 5 kilome-
ter aan kop en fi nishte na 15.14 
als eerste. Hij had een voor-
sprong van meer dan anderhalve 
minuut op de rest van het veld. 
De 17-jarige loper, die traint bij 
het Jaspers Running Team en lid 
is van KAV Holland, zette meteen 
een nieuw parcoursrecord neer. 
De Haarlemse Grachtenloop is 
een populaire race, dit jaar wa-
ren zowel de 5- als de 10-kilo-
meterrace uitverkocht. Het was 
weer een gezelllige loop met 
heel veel toeschouwers.

meter vlinderslag stond Wesley 
als 4e geplaatst en daar moest 
het gaan gebeuren. Na een fl ink 
bord pasta op de zaterdagavond 
en een goede nachtrust ver-
scheen hij topfi t aan de start. 
Coach Theo van Dam nam de 
tactiek nog een keer met Wesley 
door en hield hem zo lang mo-
gelijk uit het zwembad om zich 
in alle rust optimaal te prepare-
ren. Om 10.50 uur was het zo-
ver en kon de race beginnen. Na 
50 meter lag Wesley op de vijfde 
plaats, maar precies volgens de 
instructies van Theo, vlak tegen 
de concurrentie aan. De laatste 

Heemstede - Dit weekein-

Brons op NJK 
voor Wesley van 
HPC

50 meter moesten voluit en dat 
deed Wesley die daardoor als 
derde aantikte. Een geweldige 
prestatie! Coach Theo: “Wat een 
prachtige afsluiting van een su-
pergoed seizoen voor HPC. Niet 
alleen de topzwemmers hebben 
goed gepresteerd, maar ook de-
gene die meestal niet in de prij-
zen vallen. Ook zij hebben keer 
op keer hun eigen tijden weten 
te verbeteren en dat is iets waar 
onze trainersstaf heel erg trots 
op is. Straks gaan we genieten 
van een welverdiende zomerva-
kantie om daarna weer lekker 
verder te gaan op de ingeslagen 
weg”. Wesley is heel erg blij met 
zijn derde plek: “Ik vond het weer 
een super leuk weekend, alleen 
die tent die buiten het zwembad 
stond vond ik wat minder. Ik had 
niet verwacht dat ik toch nog op 
het podium terecht zou komen 
omdat ik vierde geplaatst stond”. 
Wesley heeft er echt voor moe-
ten knokken en daardoor heeft 
deze bronzen medaille een goud 
randje gekregen.

Zilveren Kruis 
Achmea Loop-
cursus
Regio - Op dinsdag 3 juli start 
atletiekvereniging KAV Hol-
land een loopcursus die je er-
op voorbereidt om gezond 5 of 
10 km te kunnen lopen en deel 
te kunnen nemen aan de Zilve-
ren Kruis Achmea Loop. Deze 
loop wordt gehouden op zondag 
30 september. De cursus is ge-
schikt voor iedereen die graag 

met de loopsport wil kennisma-
ken. Ben je een echte beginner 
of loop je zo nu en dan een stuk-
je maar wil je dit graag uitbrei-
den, dan is deze cursus geschikt 
voor jou.  Meld je aan voor deze 
cursus of om bij een bestaande 
groep mee te trainen.
Voor meer informatie zie: www.
kavholland.nl. Vragen kun je 
stellen via de e-mail: wegatle-
tiek@kavholland.nl. Ook aan-
melden kan langs deze weg.
De loopcursus start op dinsdag 3 
juli op de atletiekbaan in het Pim 
Mulier Sportpark Haarlem.
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Op de foto: Patrick, Danai, Carmen, Bas, Nicky, Gijs en Leonie.

Goede start open waterseizoen HPC
Heemstede - Nu het binnensei-
zoen er voor de wedstrijdzwem-
mers weer op zit, beginnen de 
Open Water wedstrijden al weer. 
Traditioneel wordt er tijdens 
het eerste weekend in Spaarn-
woude gezwommen. De afge-
lopen paar jaar heeft het daar 
steeds geregend, maar nu wa-
ren de weergoden goed gezind. 
De zon scheen alhoewel er wel 
veel wind stond. Als proef werd 
er ook door een groep triatlon 
zwemmers gestart op de 2 ki-
lometer vrije slag. In tegenstel-
ling tot de ‘gewone’ open wa-
ter zwemmers, mogen zij in een 
wetsuit zwemmen. Leonie Ver-
stegen, Bas van Rens en Patrick 
de Vries trainen voor het zwem-
gedeelte van de triatlon bij HPC 
Heemstede en zwommen een 
prima race in Spaarnwoude. Bas 
en Patrick eindigden in de top 10 
bij de heren en Leonie werd zelfs 
eerste bij de dames. Omdat het 

pas de eerste keer was dat er tri-
atleten mochten starten, heeft 
zij gelijk het baanrecord op haar 
naam geschreven! 
Daarna was het de beurt aan 
Gijs van de Woord, Danai Lytro-
kapi en Carmen Meijer. Zij kwa-
men zondag twee keer in ac-
tie, op de 500 meter schoolslag 
en de kilometer vrije slag. Voor-
al die laatste afstand was las-
tig want nadat de zwemmers de 
eerste 500 meter wind mee had-
den gehad, moesten de laatste 
500 meter tegen de wind en de 
stroming in gezwommen wor-
den. Gijs had het zwaar op het 
laatste stuk, maar toonde ka-
rakter door zijn race wel uit te 
zwemmen. Carmen was goed op 
dreef en lag de hele weg zwaar 
in gevecht met een concurrente 
waar zij uiteindelijk met een tien-
de van een seconde van verloor. 
Maar ze zwom wel haar snelste 
tijd ooit, en kwam met een goed 

gevoel het water uit. Voor Danai 
was het de eerste keer dat zij in 
het open water zwom en ze vond 
het geweldig. Nadat ze de kilo-
meter had gezwommen was ze 
kapot, maar eenmaal weer een 
beetje bijgekomen riep ze gelijk 
dat ze vanaf nu een vaste Open 
Water kandidaat is geworden! 
Ook Nicky Slinger kwam in actie 
op de kilometer vrije slag bij de 
masters. Ondanks dat zij prak-
tisch niet getraind had, werd zij 
knap vierde. Als laatste zwem-
ster voor HPC dook Roos Bur-
manje het water in voor de 2 
kilometer vrije slag. Zij zwom 
voor het eerst sinds tijden weer 
in Spaarnwoude en het is haar 
goed bevallen. Na de race meld-
de zij: “Het tempo zat er lekker 
in, dit was mijn snelste 2 kilo-
meter ooit! Ik heb genoten en 
de smaak weer goed te pakken. 
Laat de volgende wedstrijd maar 
komen!”

Heemstede – Zaterdagoch-
tend vroeg vertrok een groep 
HBC-spelers naar Zwolle waar 
om 10.00 uur de 3e editie van 
het Diederik Steunenberg 
jeugdtoernooi van start ging. 
De organisatie had er voor ge-
zorgd dat er tijdens dit toer-
nooi plaats was voor kinderen 
van verschillende niveaus en 
leeftijden van verenigingen uit 
heel Nederland. Er waren gro-
te poules gecreëerd zodat alle 
spelers veel konden tafelten-
nissen en op die manier tus-
sendoor maar kort hoefden te 
wachten op hun volgende par-
tij. Namens HBC kwamen Sven 
Philippo, Maël Denys en Ru-
by Tangerman uit in de hoog-
ste categorie. Zij moesten het 
opnemen tegen spelers van 
hetzelfde of een hoger niveau 
en  hadden het dan ook af en 
toe erg lastig. In de B-catego-
rie speelden Tim Meijerink en 
Kevin Philippo. Zij behaalden 
keurig hun eigen speelniveau 
maar konden helaas niet door-
dringen tot de finalerondes. In 
tegenstelling tot de eerder ge-
noemden lukten dit Jasper van 

Wees en Milan Timmers wel in 
de C-categorie. Alleen Kenzo 
Kandelaar moest af en toe zijn 
tegenstanders feliciteren. Jas-
per en Milan kwamen uitein-
delijk in een 3-kamp terecht 
en moesten het als clubge-
nootjes opnemen tegen elkaar. 
Jasper wist allebei de wed-
strijden overtuigend te winnen 
en behaalde hiermee de eer-
ste plaats! Milan werd keurig 
tweede en won ook een mooie 
prijs. Ook Sarah Lubberhuizen 
speelde een heel goed toer-
nooi. Dit deed zij in de D-ca-
tegorie. Zij werd keurig twee-
de in haar poule en bereikte 
de finaleronde waar zij even-
eens tweede werd. Uiteinde-
lijk zorgden deze prestaties 
er ook voor dat HBC de ver-
enigingsprijs kreeg uitgereikt. 
Dit was twee weken geleden 
ook al het geval tijdens een 
jeugdtoernooi in Enkhuizen. 
Zo sluit HBC het tafeltennis-
seizoen af met prima resulta-
ten en is er een hoop vertrou-
wen gewekt voor het komende 
seizoen dat in september van 
start gaat.

55 bekers bij Jeugd Club-
kampioenschappen TVHBC
Heemstede - “Zo de wind waait, 
waait mijn tennisrokje/ broek-
je”, lijkt de juiste typering voor 
de Jeugd Clubkampioenschap-
pen tennis 2012 bij Tennisver-
eniging HBC aan de Ringvaart-
laan. Met name tijdens het fina-
leweekend knokten de finalisten 
tegen elkaar maar ook tegen de 
wind.  Het hele evenement was 
te volgen via de website: www.
tvhbc.nl. Daarop staan nu ook de 
foto’s. Met meer dan 150 deelne-
mers en deelneemsters verdeeld 
over verschillende leeftijdsgroe-
pen was het toernooi weer een 
groot succes. De jeugdcommis-
sie kon tevreden terugkijken op 
een geslaagd kampioenschap. 
Slechts 1 van de 151 wedstrijden 
moest vanwege het weer worden 
omgezet.  
Naast veel tennis was er op de 
eerste zaterdag  natuurlijk ook 
tijd voor de jaarlijkse Jeugd Bin-
go en het druk bezochte Goet 
Voud Feest.

De twee woensdagen waren tra-
ditiegetrouw de dagen voor de 
jongste jeugd: de mini’s en  ‘drie-
kwart’-deelnemers. Met dreiging 
van donkere wolken die plaats 
maakten voor een voorzichtig 
zonnetje speelden de 55 meis-
jes en jongens in volle ernst hun 
partijen die vier finalisten ople-
verden.
Nadat gedurende de afgelopen 
twee weken in het toernooi voor 
de oudere jeugd alle poulewed-
strijden en op zaterdag de hal-
ve finales gespeeld waren, was 
het afgelopen zondag de winde-
rige finaledag. De laatste span-
nende finales onder toeziend 
oog van trotse ouders, oma’s en 
vrienden eindigde om 16.00 uur 
waarna de prijzen werden uitge-
reikt: 55 bekers! Ter herinnering 
aan deze geslaagde clubkampi-
oenschappen werd de groepsfo-
to gemaakt van alle kampioenen. 
Hiermee werd een mooi kampi-
oenschap afgesloten.

H.B.C. Tafeltennis 
wint ook in Zwolle
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Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 27 
juni draait er een dramafilm die 
veel stof heeft doen opwaaien in 
Amerika bij Casca op het grote 
scherm in de theaterzaal van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
De film is gebaseerd op het boek 
‘een keukenmeidenroman’ van 
Kathryn Stockett.  U kunt bellen 
naar 023-548 38 28 (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur) voor 
meer informatie over de titel van 
de film en/of om te bespreken. 
Aanvang film 20.00 uur, entree 
5 eur0. Het hele filmprogramma 
staat op www.casca.nl.

Film en lunch
Heemstede - Op donderdag 28 
juni draait er een romantische 
komedie bij Casca in het ‘Film & 
lunch-programma’. De film won 
in 2012 vijf Oscars waaronder 
die voor beste film. Na de film 
wordt gezellig met elkaar ge-
luncht in de foyer van de Luifel.
Voor meer informatie over de ti-
tel en het onderwerp van de 
film of om te reserveren kunt u 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur bellen met Casca: tel. 023-
5483828.
Het hele film & lunchprogram-
ma is in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, van 10.30 tot onge-
veer 13.15 uur, filmduur: 100 mi-
nuten.
Entree inclusief lunch: 10 euro. 
Entree leden van de Casca-lees-
groepen: 8 euro. Reserveren is 
noodzakelijk in verband met de 
lunch en kan tot uiterlijk dinsdag 
26 juni.

Heemstede - Op zaterdag 23 
juni zal in Heemstede de jaarlijk-
se veteranendag worden gehou-
den. De Advies Commissie Vete-
ranen Heemstede (VAC) is actief 
betrokken bij deze bijzondere 
viering en zal dit jaar met behulp 
van de vereniging Keep them 
Rolling extra aandacht trekken 
van de inwoners van Heemstede. 
Initiatiefnemer en indiener van 
de nieuwe Veteranenwet, twee-
de Kamerlid ( PvdA) Angelien 
Eijsink zal deze dag gast zijn van 
de Veteranen.
Het programma start in de och-
tend om 10.00 uur met een op-

treden van de Band of Libe-
ration op de Binnenweg. Om 
13.00 zal een herdenkingsbij-
eenkomst voor omgekomen ve-
teranen plaatsvinden op de be-
graafplaats Groenendaal aan de 
Herfstlaan. Iedereen is welkom.
Rond 14.00 uur zal rond het 
raadhuis een grote verzameling 
militaire voertuigen staan opge-
steld die ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog in gebruik is ge-
weest. Voor de kinderen wordt 
een oude veldkeuken ingericht 
zodat er militaire pannenkoeken 
kunnen worden gebakken.
Gedurende de middag is er uit-

gebreid gelegenheid voor de be-
volking van Heemstede ( jong en 
oud) kennis te nemen van de er-
varingen en verhalen van de ve-
teranen.
Het muziekkorps Adect Musica 
zal tijdens deze middag zorgen 
voor de muzikale omlijsting; er 
zullen korte toespraken worden 
gehouden door de Burgemees-
ter en Mevrouw Eijsink.

De dag wordt rond 16.00 uur af-
gesloten met een uitgebreide 
rondrit met alle oude militaire 
voertuigen door het centrum van 
Heemstede.

TijdZappen in 
de bibliotheek
Bennebroek - Van 18 juni tot 
1 september staan in de vesti-
gingen Bennebroek, Bloemen-
daal, Hillegom, Vogelenzang 
en Zandvoort van de Biblio-
theek Duinrand de jeugdboe-
ken over het thema tijdreizen in 
de schijnwerper. Het leespro-
gramma ‘TijdZappen’ neemt je 
mee terug in de tijd. Al lezen-
de zap je door de cultuurhisto-
rische canon.
Kinderen van groep 3 tot en 
met 8 jaar kunnen zich de ko-
mende maanden door de tijd 
heen lezen. ‘TijdZappen’ staat 
in het teken van de cultuurhis-
torische canon van Nederland 
die nu op alle basisscholen in 
Nederland de leidraad is voor 
de geschiedenislessen. 
Veel kinder- en jeugdboeken 
gaan over de geschiedenis van 
Nederland, bijvoorbeeld over 
de tijd van de jagers en de boe-
ren of de tijd van de monniken 
en ridders. Maar er zijn ook vol-
op boeken over de tijd van de 
televisie en computers. Deze, 
en nog heel veel andere boe-
ken, staan dan ook centraal tij-
dens het leesprogramma ‘Tijd-
Zappen’. Kinderen kunnen in 
de Bibliotheek een mooi Doe-

boek ophalen (zolang de voor-
raad strekt). In dit Doe-boek 
staan weetjes, puzzeltjes, raad-
sels en moppen waarmee door 
de geschiedenis van Neder-
land gezapt kan worden. In het 
Doe-boek zit ook een leespas-
poort. Voor elk boek dat de kin-
deren gelezen hebben, krijgen 
ze een sticker in hun leespas-
poort. Met vijf stickers verdie-
nen ze een oorkonde en een 
cadeautje dat helemaal past bij 
het thema.
Het leesprogramma ‘TijdZap-
pen’ wordt na zomervakantie 
op school feestelijk afgesloten 
met de uitreiking van de oor-
kondes door de bibliothecaris 
aan alle kinderen met een vol 
paspoort.

Samen Eten bij 
Welzijn Ouderen
Heemstede - Speciaal voor de 
maand juni heeft de kok van 
Welzijn Ouderen Heemstede een 
heerlijk menu bedacht. Dinsdag 
26 juni wordt het menu alsvolgt: 
salade, spinazie, rauwkost, ge-
kookte aardappelen, rundervink 
en als nagerecht vla-flip. Tijdens 
de maaltijd krijgt u 2 drankjes en 
het geheel wordt afgesloten met 
een kopje koffie of thee en dat 
allemaal voor slechts 10 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom 
geheten door de gastvrouwen 
van Welzijn Ouderen Heemste-
de. Maaltijdbonnen zijn te koop 
bij de receptie van Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24, telefoon 023-
5288510.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, leidt zondag 24 ju-
ni ds. J.E.Th.Nak- Visser de vie-
ring om 10.00 uur. Er is Kom in 
de Kring (0-9 jaar).

Expositie 
in Raadhuis
Heemstede - Nicole van Da-
len exposeert tot en met 26 ju-
li in het Heemsteedse Raadhuis. 
Hoewel Nicoline van Dalen pas 
op latere leeftijd ging schilderen 
zat het creatieve er al van jongs 
af aan in. Als kind was zij vaak 
aan het tekenen en later volg-
de onder andere keramiek en fo-
tografie en fotobewerking. Ni-
coline volgt sinds enkele jaren 
schilderlessen bij Heemsteed-
se kunstenaressen. Haar inspi-
ratie vindt zij in het alledaag-
se zoals de spin in de tuin, land-
schappen en mensen. Het kij-
ken en vervolgens het schilderen 
fascineert haar. De oorspronke-
lijke en veelzijdige onderwerpen 
van deze fijnschilder zijn kleur-
rijk en stralen kracht uit. Dit is 
haar eerste schilderijenexpositie. 
Zij werkt vanuit huis met acryl-
verf op doek in een herkenbare 
stijl. Als er een glimlach op haar 
gezicht komt dan mag het schil-
derij worden tentoongesteld, 
is haar criterium. Van alles wat 
haar inspireert maakt zij een fi-
guratief schilderij. Soms een 
portret in opdracht. Het formaat 
maakt de kunstenares niet uit. 
Voor haar betekent schilderen 
in de ban komen van een onder-

werp, de kleuren en de composi-
tie. Als een kijker geraakt wordt 
door een beeld dan geeft dat 
haar voldoening. Wilt u het zelf 
ervaren dan kunt u haar werk 
bezichtigen tijdens de openings-
uren (ma t/m woe 08.30 - 17.00 
uur, Do 08.30 - 19.30 uur en Vrij 
08.30 - 13.00 uur) in de publieks-
hal van het Raadhuis Heemste-
de, Raadhuisplein 1, tot en met 
26 juli. Nicoline leest uw opmer-
kingen graag terug in het gas-
tenboek. Ook kunt u deze plaat-
sen in het gastenboek op haar 
website: www.nr-art.nl. Voor in-
formatie mailt u naar info@nr-
art.nl. Veel kijkplezier.

Veteranendag in Heemstede

Regio - Op zondag 24 juni zal de 
musicalafdeling van HART haar 
eindproductie met 2 voorstellin-
gen brengen in de Stadsschouw-
burg Haarlem. Onder de titel ‘Hit 
Me With A Hot Note’ zullen di-
verse songs en acts uit bekende 
musicals gebracht worden waar-
onder Kiss Me Kate, Sweet Cha-
rity, Hamelen, Heerlijk Duurt Het 
Langst, Anything Goes, Wicked, 
Dreamgirls en Sister Act. 
Al maanden wordt o.l.v. de erva-
ren docenten hard gewerkt met 
de zeer gemotiveerde leerlin-
gen om alles zo swingend, mu-
zikaal en dynamisch voor het 
voetlicht te brengen. De eind-
producties van de musicalafde-
ling van HART zijn altijd goed 
verzorgd, worden hoog gewaar-
deerd en mogen rekenen op een 
vaste schare toeschouwers. Ook 
nu zal er met de nodige decors, 
de juiste belichting, de verzorgde 
kleding en een uitgebalanceerde 
staging een mooie productie op 
de planken staan. 
De 2 voorstellingen zijn om 15:30 
en 20:15 uur. Kaarten voor 15 
euro zijn uitsluitend te krijgen bij 
het Bespreekbureau van de Phil-
harmonie (Lange Begijnestraat 
11, Haarlem) óf een uur voor 
aanvang van de voorstelling bij 
de kassa van de Stadsschouw-
burg. Het entreebedrag is inclu-
sief garderobe én een drankje in 
de pauze. Voor uitgebreide infor-
matie over de kaartverkoop zie: 
www.theater-haarlem.nl of bel 
023 - 5121212.

HART swingt in 
Stadsschouwburg
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 22 juni
• Foto-expositie Amster-
damse straten, o.a. fietsers 
in de stad. Werk van fotogra-
fe Marjon Bleeker is te zien in 
het Touchdown Center Heem-
stede, Havenstraat 87. Werk-
dagen van 8.30-16.30 uur.

Tot en met 30 juni
• Ans Kluijt met krijtteke-
ningen, Leo Schepens met 
materieschilderijen, Car-
la Teer met keramiek, Hen-
ny Salimans met schilderij-
en, Marijke Pie met fantasy 
fotografie in Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56a in Heem-
stede. Informatie: www.het-
kunstbedrijf.nl.

Tot en met 1 juli
• Werk van schildercursis-
ten van de Pauwehof in de 
Bosbeek, Glipperdreef 209 in 
Heemstede.

Tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Tö-
ning in Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Informatie: 
www.dititoning.nl.

Tot en met 3 juli
• Schilderijen van Josée 
van Schuppen in het Voor-
malige Gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5.

Tot en met 26 juli
• Schilderijen van Nico-
le van Dalen in de publieks-
hal van Raadhuis Heemstede, 
Raadhuisplein 1. Informatie: 
www.nr-art.nl.

Muziek

Donderdag 21 juni
• De twee Casca-koren tre-
den op bij Casca in de Luifel, 

Agenda
Cultuur Herenweg 96 in Heemstede, 

20.00 uur.

Vrijdag 22 juni
• Bulgaarse muziek van en-
semble Cubrica in Thea-
ter de Luifel, herenweg 96 in 
Heemstede, 20.15 uur. Kaar-
ten: reserveren@cubrica.nl of 
tel. 06-10247049.

Zondag 24 juni
• Gezamenlijk concert door 
popkoren popkoren Voi-
ce Collective en Factory of 
Voices uit Heemstede  in ‘Het 
Trefpunt’, Akonietenplein 1 in 
Bennebroek, 15.30 uur.
Zie ook: www.voicecollective.
nl en www.factoryofvoices.nl.

Zondag 1 juli
• Kunstkring Heemstede 
viert 60-jarig jubileum met 
tien muzikale optredens 
buiten op het Wilhelmina-
plein en in de Oude Kerk, 
13.00-18.30 uur. De concerten 
in de kerk zijn gratis voor de 
leden, niet-leden kunnen voor 
14 euro een passepartout ko-
pen via 023-5281348 of info@
heemsteedsekunstkring.nl.
Meer informatie: www.heem-
steedsekunstkring.nl.

Zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september
• Muziekevenement 
‘Heemstede Live’ op het Wil-
helminaplein in Heemstede. 
Informatie: www.heemstede-
live.nl.

Diversen
Donderdag 21 juni
• Presentatie Collectie Ha-
geveld bij Blokker met een 
interview met schrijfster Wyts-
ke Versteeg, 16.00 uur. Entree 
gratis.

• Sponsorborrel voor gein-
teresseerde sponsoren 
voor het evenement ‘Heem-
stede Live’ dat zaterdag 31 
augustus en zondag 1 sep-
tember plaatsvindt op het Wil-
helminaplein in Heemstede. 
De sponsorborrel is in café de 
1ste Aanleg, 18.00-20.00 uur. 
Informatie: www.heemstede-
live.nl.

Zaterdag 23 juni
• Veteranendag in Heem-
stede: 10.00 uur optreden 
Band of Liberation op de Bin-
nenweg; 13.00 uur herden-
kingsbijeenkomst op begraaf-
plaats Groenendaal, vanaf 
14.00 uur militaire voertuigen 
rond het raadhuis.

• Michael Boogerd signeert 

Handboek Tour de France 
2012 bij boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg in Heem-
stede, 16.00-17.00 uur.

Woensdag 4 juli
• Themabijeenkomst ‘Ga-
men en internetgebruik 
onder jongeren’ van 20.00 
tot 22.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanmelden: 023-
5483828.

• Officiële opening speel-
bos Meermond in Heem-
stede, 14.30 uur. Informatie: 
www.speelbosmeermond.nl.

Regio
Exposities

Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 14 Haarlem.
Open: werkdagen van 14.00-
16.00 uur.

Tot en met 24 juni
• Expositie van inzendin-
gen van de categorie beel-
dend van het Haarlems In-
terscholair Toernooi (HIT) 
in Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 in Haarlem.

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

• Sculpturen en schilderij-
en van Maria de Jong en de 

foto’s van Sem ’t Hof in Ga-
lerie De Waag, Spaarne 30 in 
Haarlem.
Informatie: www.mariadejong.
nl en www.kzod.nl.

Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Al-
tena uit Heemstede in ver-
pleeghuis Zuiderhout, Beel-
slaan 9 in Heemstede.

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

Tot en met 3 juli
• Expositie  van Ad van Luijk 
bij Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

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

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

• Historisch Museum Haar-
lemmermeer, Bosweg 17 in 
Hoofddorp. Informatie: www.
historisch-museum-haarlem-
mermeer.nl

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Muziek
Zondag 24 juni
• Eindproductie van de de 
musicalafdeling van HART 
Haarlem in de Haarlemse 
Stadsschouwburg, 15.30 en 
20.30 uur.
Informatie: www.theater-haar-
lem.nl.

• Zomeravondmuziek in 
de Grote of Sint Bavokerk 
in Haarlem, 19.00 uur: Vrou-
wenschola Oude Bavo Can-
torij; Anton Pauw, koororgel. 
Vesper rond Johannes de Do-
per; inleiding door Ds. B.A.M. 
Luttikhuis.
Informatie: www.bavo.nl.

Dinsdag 26 juni
• Yvonne Weijers zingt met 
violist Michael Gustorff, pi-
anist Berend van de Berg 
en contrabassist Thom 
Kwakernaat in Jazzklup van 
Beinum op het Klokhuisplein 
in Haarlem, 21.00-00.00 uur. 
Informatie: www.yvonnewe-
ijers.nl.

Zondag 1 juli
• Zomeravondmuziek in 
de Grote of Sint Bavokerk 
in Haarlem, 19.00 uur: Ro-
den Girl Choristers o.l.v Son-
ja de Vries met Anglicaanse 
Evensong. Informatie: www.
bavo.nl.

Diversen
Zondag 24 juni
• IVN-excursie: Met het 
gezin op zoek naar water-
beestjes in Schalkwijk, start 
12.00 uur aan het eind van de 
Bernadottelaan bij de Meer-
wijkplas. Informatie: www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

• KNNV-Libellenwerkgroep 
Zuid-Kennemerland orga-
niseert een excursie in de 
Amsterdamse Waterlei-
dingduinen, start 12.00 uur 
bij de ingang De Oase, bij het 
bezoekerscentrum.

Maandag 25 juni
• IVN-excursie: Help met 
het ringen van oever- 
zwaluwen bij de Toolenbur-
gerplas in Hoofddorp, 20.00 
uur. Aanmelden: via www.
ivn/zuidennemerland of 023-
5636888.

Vrijdag 29 juni
• Lezing in het kader van 
de Maand van het Span-
nende Boek door patho-
loog-anatoom Frank van de 
Goot in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem, 
20.00-22.00 uur.
Aanmelden: 023-5115300. 
Meer informatie op www.bibli-
otheeklhaarlem.nl.

Zaterdag 30 juni
• Workshop ‘Leef je uit met 
verf’ door Josée van Schup-
pen van 14 tot 17 uur op de 
Garbialaan 24 in Hillegom.
Informatie: www.joseevan-
schuppen.nl, 06-38438622.
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College Halverwege 
Terug- en vooruitblik op Collegeakkoord 
Heemstede 
Het door de collegepartijen opgestelde 
‘Collegeakkoord 2010-2014’ is de leidraad voor 
het gemeentelijke beleid voor vier jaar. Na de 
verkiezingen in 2010 is de coalitie VVD, D66 
en CDA in gezamenlijkheid tot dit akkoord 
gekomen. Nu, twee jaar later (halverwege) legt 
het college van burgemeester en wethouders 
verantwoording af aan de burgers van 
Heemstede. Deze verantwoording ‘College 
Halverwege’ kunt u lezen op www.heemstede.nl.

Het werken met uitgangspunten in het akkoord in 
plaats van dichtgetimmerde afspraken heeft geleid tot 
meer flexibiliteit, zonder de daadkracht te schaden. Het 
college van B&W is erin geslaagd moeilijke besluiten 
met wisselende meerderheden door de gemeenteraad 
goedgekeurd te krijgen. Hoewel er rekening moet 
worden gehouden met nog meer bezuinigingen, 
ziet het college van B&W de politieke besluitvorming 
daarover het komende jaar met veel vertrouwen 
tegemoet.

Wethouders in de wijk
22 juni in Het Kunstbedrijf

Voorlopig als proef tot de zomer houden de 
wethouders van de gemeente Heemstede één keer in 
de maand spreekuur op locatie. Inwoners kunnen hier 
zonder afspraak langskomen om in gesprek te komen 
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt.  
Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 22 juni 

tussen 10.00 en 12.00 uur in galerie Het Kunstbedrijf 
aan de Raadhuisstraat 56a (naast Chocolaterie / 
IJssalon Van Dam. U wordt van harte uitgenodigd om 
langs te komen en van gedachten te wisselen met de 
wethouders!

Logopedisch spreekuur 0-4 jarigen  
CJG Heemstede 
Een goede taal- en spraakontwikkeling zijn zeer 
belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan. Een 
kind dat meer taal en spraak tot zijn beschikking heeft, 
functioneert beter in de klas en in de thuissituatie. Het 
heeft meer kansen om optimaal van het onderwijs te 
kunnen profiteren en om zijn/haar plaats te vinden 

in de maatschappij. Daarom is leren praten en de 
taal gebruiken van groot belang. Het logopedisch 
spreekuur vindt één keer per drie weken plaats.  
Lees meer over dit spreekuur op de volgende pagina.
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Werk aan de weg 

Breitnerweg en omgeving Tot half juli 2012 
worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de 
Breitnerweg en omgeving. Onderdeel van het project 
is het vervangen van de wegverharding op de J.H. 
Weissenbruchweg ter hoogte van de brug over de 
Crayenestervaart. Doorgaand verkeer richting Haarlem 
wordt omgeleid. Omleidingsroutes worden met 
borden aangegeven.
 
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en 
Ringvaart Tot eind juli 2012 is het fietspad langs 
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart 
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan/ 
Cruquiusweg wordt fietsverkeer omgeleid via 
het fietspad langs de noordelijke rijbaan. De 
omleidingsroute staat met borden aangegeven.

Wijkschouw noordelijk deel Centrum 
Op maandag 25 juni houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie 
en woningcorporaties Elan Wonen en Pré 
Wonen een schouw in het noordelijk deel van 
het centrum. Gezamenlijk inventariseren zij 
of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere 
onderhoud en de handhavingsacties zijn 
uitgevoerd. 

Dit doen zij in het gebied tussen de Heemsteedse 
Dreef en de Herenweg ten noorden van de 
Kerklaan en de Zandvaartkade. Het gebied wordt 
beoordeeld op de thema’s: schoon, heel en veilig. 
Tijdens de schouw wordt dan gelet op de bestrating, 
straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, 
graffiti, speelvoorzieningen en fout parkeren. Bent u 
bewoner van deze wijk? U kunt knelpunten die het 
algemeen belang van uw buurt aangaan melden via 
wijkschouw@heemstede.nl. 

Meer weten over deze wijkschouw? 
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur 
openbare orde en veiligheid via tel. (023) 548 57 45  
of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Foto: Robin Gruter

Vervolg van pag. 1
logopedisch spreekuur

Hoe eerder hoe beter
Als taal- en spraakproblemen in een vroeg 
stadium gesignaleerd worden, kunnen 
communicatieproblemen en leerachterstanden 
voorkomen worden. Een goede ontwikkeling van 
de communicatie is belangrijk voor de sociale en 
emotionele ontwikkeling. Advisering bij meertaligheid 
en het goed aanbieden van verschillende talen in 
de thuissituatie, speelt ook een belangrijke rol bij 
de preventie van problemen. Om u als ouder hierbij 
te ondersteunen, biedt de gemeente Heemstede 
in samenwerking met OnderwijsAdvies afdeling 
logopedie, een logopedisch spreekuur op het CJG aan.

Uitvoering en aanmelding
De jeugdarts van het consultatiebureau kan ouders 
met een kind in de leeftijd van 0-4 jaar verwijzen naar 
het logopedisch spreekuur op het CJG. 
Maar ook kunt u als ouder zelf een afspraak maken 
voor het spreekuur.
Heeft u vragen en/of zorgen over de 
spraaktaalontwikkeling van uw kind of vragen over 
mondmotoriek en eten en drinken, dan kan de 
logopedist u hierover adviseren en een eventueel 
vervolg met u bespreken.

Hoe kunt u een afspraak maken?
Het logopedisch spreekuur vindt één keer per drie 
weken plaats. Wanneer u een afspraak wilt maken voor 
het logopedisch spreekuur kunt u contact opnemen 
met de logopedist. Zij zal een datum en tijd met u 
afspreken. 

Neem voor meer informatie contact op met: 
Caroline Villevoye
Logopedist Onderwijs Advies Cruquius: 
Telefoon: 06-57540781 
E-mail: Villevoye@onderwijsadvies.nl

Javalaan Van maandag 18 juni tot half juli 2102 
worden frees- en asfalteringswerkzaamheden 
uitgevoerd aan de fietspaden op de Javalaan. Het werk 
zorgt voor beperkte verkeershinder.

Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012 
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes 
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te 
verbeteren. Het werk bestaat uit het verhogen van de 
perronband en het aanleggen van speciale tegelrand. 
Hierdoor ontstaat er een gelijkvloerse instap die het 
in- en uitstappen van de bus makkelijker maakt. De 
werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Subsidies voor Buurtactiviteiten en Archeologie
Archeologie
Wilt u iets in Heemstede op het gebied van 
archeologie ondernemen? Mogelijk komt uw initiatief 
in aanmerking voor een subsidie van de gemeente.
De gemeente Heemstede heeft voor lokale 
educatieve activiteiten gericht op archeologie 
een budget beschikbaar van maximaal € 3.500. De 
aanvragen voor dit budget worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst. 

Buurtactiviteiten
Of wilt u een buurtactiviteit organiseren?
Voor initiatieven van inwoners die een buurtactiviteit 
willen organiseren stelt de gemeente een budget 
beschikbaar van maximaal € 12.000. Per buurtproject 

is dit een bedrag van maximaal € 2.500. Dit bedrag 
is beschikbaar voor buurtprojecten gericht op het 
bevorderen van de sociale cohesie en de participatie 
van buurtbewoners in een bepaalde buurt. Maar ook 
voor het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt. 
Uw verzoek hiervoor moet u vóór 5 juli 2012 indienen.

Wilt u meer weten over de subsidies en 
voorwaarden? 
Kijk op www.heemstede.nl , Over Heemstede, Subsidies. 
Of neem contact op met de heer Koen Siegrest van 
de afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79 of 
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u ook een 
aanvraagformulier verkrijgen. 



Gevaar of schade op straat doorgeven?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Wiekenplein 12 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak 2012.162 
ontvangen 7 juni 2012

-  Herenweg 89 het plaatsen van een carport 2012.172 
ontvangen 12 juni 2012

-  Belle van Zuylenlaan 14  het plaatsen van een 
fietsenoverkapping 2012.165 
ontvangen 7 juni 2012 

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

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en kappen
-  Cruquiusweg 31 het wijzigen van de functie winkel 

kantooropslag naar afhaalstation voor goederen, het 
plaatsen van een erfafscheiding, een  luifel, reclame, 
3 vlaggenmasten en het kappen van 2 bomen 
2012.164 
ontvangen 4 juni 2012 

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Johan Wagenaarlaan 47 het kappen van een eik 

2012.163 ontvangen 6 juni 2012

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

Meldingen
Sloopmelding
-  Kerklaan 90-92 het verwijderen van asbest op de 

basisschool Icarus 2012.003 
ontvangen 31 mei 2012

-  Cruquiusweg 31 het slopen van het bedrijfspand 
2012.004 
ontvangen 4 juni 2012

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 21 juni 2012 
van maandag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 
uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 15 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Ir. Lelylaan 8-10 het bouwen van 30 

eengezinswoningen en 65 appartementen  
(De Slottuin) 2012.062

-  Cruquiusweg 25 het realiseren van een entreepartij 
met lift t.b.v. bedrijfsruimte 1e verdieping 2012.123

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Van Merlenlaan 16-24 het kappen van een esdoorn 

2012.104
- Herenweg 75 het kappen van een ceder 2012.157

Verleende reguliere bouwvergunning  
2e fase 
(verzonden 15 juni 2012)
-  Dr. P. Cuyperslaan 2 het uitbreiden van een woonhuis 

en bouwen kelder 2010.166/2217

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 18 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 42 het plaatsen van lichtreclame 

2012.140
-  Pieter de Hooghstraat 15 het plaatsen van een 

fietsenstalling 2012.147

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 
juni 2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Vergadering gemeenteraad

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op 28 juni 2012 om  
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.  
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 28 juni 2012
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Kadernota 2012*
- Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV*
- Overgaan op Het Nieuwe Vergaderen

Hamerpunten
-  Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation 

Cruquiusweg
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
-  Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 

2012
- Verordening incidentele subsidies archeologie 2012

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

*  ovb behandeling in de commissie Middelen van  
18 juni 2012

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
tel. (023) 548 56 46, of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Op 14 juni 2012 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 4 juli 2012 op en rondom 
het schoolplein aan de Crayenestersingel.
Bij slechte weersomstandigheden zal het eindfeest 

plaatsvinden op woensdag 11 juli 2012. 
 
In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming 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.



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

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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Sponsorloop
Op 14 juni 2012 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
de Valkenburgschool voor het houden van een 
sponsorloop voor de leerlingen op donderdag 28 
juni 2012 van 17.00 tot 19.15 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
toegang van de Cruquiusweg, Sumatrastraat, Laan 
van Insulinde, Cloosterweg en Drieherenlaan tot de 
Molenwerfslaan en de Cruquiusweg (gelegen achter 

de Valkenburgschool) op 28 juni 2012 van 17.00 tot 
19.15 uur af te sluiten. 
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Boottrailer Industrieweg verwijderd

Verwijdering fietswrakken in Heemstede

Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van het 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede is 
geconstateerd dat er sinds enige tijd een boottrailer 
stond geparkeerd op een parkeervak aan de 
Industrieweg ter hoogte van huisnummer 6. 

Op grond van artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening is het verboden een 
kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, vouwwagen, 
keetwagen, woonwagen of ander dergelijk voertuig 
dat voor de recreatie, dan wel anderszins, uitsluitend 

of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt 
gebezigd, langer dan drie achtereenvolgende dagen op 
de weg te plaatsen of te hebben. 

De eigenaar is via een waarschuwingssticker en via een 
publicatie op 23 mei 2012 een termijn gegund om de 
trailer te verwijderen. Hieraan is helaas geen gehoor 
gegeven.

De betreffende trailer is inmiddels met toepassing van 
bestuursdwang verwijderd en opgeslagen. De trailer 

kan door de eigenaar binnen 3 weken na  
20 juni 2012 worden opgehaald tegen betaling van de 
verwijderings- en opslagkosten. 
Indien de trailer binnen de termijn van 4 weken niet 
wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders 
overwegen de trailer openbaar te verkopen dan wel te 
vernietigen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede via 
tel. 06-11790454.

Op woensdag 4 juli 2012 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in 
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare 
plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen 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 4 juli 2012 alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die aan 
fietsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen 
zoals boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 

dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13 weken 
worden opgeslagen bij De Meerlanden aan de 
Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen 
hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van de 
kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. 
Voor vragen kan men contact opnemen met bureau 
Handhaving, via 06-11790454.
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