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Heemstede – Met de witte om-
heining, de witte torententjes, 
de vele lichtjes, de mooi aan-
gelichte Oude Kerk, een po-
dium met tien topmuzikanten 
die samen de Big Band vorm-
den, een ideaal plekje voor het 
ruim duizendkoppige publiek 
om te genieten van Heemste-
de Jazz. Tegen vijf uur gaf pre-
sentator Hans Leber samen met 
wethouder Sjaak Struijf de af-
trap op het grote podium. The 
Lady is a tramp, zong de Heem-
steedse zanger Henk Louw met 
de band Like Jazz. Een jaren ‘70 
band zonder officiële muziekop-
leiding, maar met discipline en 
passie en veel lol, maak je mu-
ziek die klinkt als jazz. Daarmee 
scoren pianist Willem Plomp, 
saxofonist Peter Nijssen en bas-
sist Ronald Damwijk al 15 jaar 
als toppers. 
Rob&Rhythm Big Band heeft 
met tien man genoeg koper in 
huis om het oergeluid van de Big 
Band van Glenn Miller te laten 
horen, maar wel in muziek uit de 

jaren 80 en 90.  Heerlijke bege-
leiding bij de songs van Geor-
ge Michael en Frank Sinatra die 
Robin van Beek zo cool neerzet-
te. Muziek van nog 40 jaar jon-
ger zong Babette van Veen. Mu-
ziek voor veteranen, maar weer 
ontdekt door de jeugd als cool 
en vet! 
Jules Deelder draait 2002, door 
2003 en blijft draaien 2004. Hij 
draaide er niet omheen, maar 
stond letterlijk stil bij zijn zeer 
grote platencollectie en draai-
de de originele platen. Jazz van 
de bovenste plank, gepakt door 
Jules Deelder. Met dit jazz eve-
nement op de zaterdagmiddag/
avond hoeft initiatiefnemer en 
ondernemer Jules van Kampen 
zich niet meer af te vragen of 
Heemstede Jazz een plaats in 
de agenda van de Heemstede-
naar kan krijgen. Hij heeft het! 
Hij kreeg een voorbeeldig pu-
bliek, dat genoot van een bier-
tje met een hapje van chef-kok 
Marco Rupert van Deux café 
Deux. Je zegt zo makkelijk: met 

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

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

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

4 gemarineerde
speklapjes +

4 BBQ-worsten

6.00
samen

www.heemsteder.nl

Heemstede Jazz
                nu al topper!

CONCOURS HIPPIQUE 
HOOFDDORP 2009

Donderdag 25 juni t/m zondag 5 juli
Voor meer info zie:

WWW.CONCOURSHOOFDDORP.NL

een hapje en een drankje. Ook 
culinair was Heemstede Jazz 
een topper met een speciaal 
jazzmenu, de champagne Bar, 
heerlijke oesters en Italiaans ijs 
van Otelli.
Toppers die naar meer smaken, 
dus volgend jaar vast top op de 
agenda voor Heemstede. Rond-
om de langste dag Heemste-
de Jazz op het Wilhelminaplein 
in de agenda ‘Heemstede Jazz’, 
daar kan zelfs Jules Deelder niet 
omheen draaien!
Ton van den Brink

Uw tuin in de Heemsteder?!
Heemstede – Natuurlijk organiseert ‘de Heemsteder’ ook dit 
jaar weer de tuinenwedstrijd. Heeft u een mooie tuin, een leuk 
prieeltje, sfeervol terras of bloemrijk balkon? Maak een foto en 
stuur die op. Dat kan per e-mail naar: redactie@heemsteder.nl 
of per post: De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. 
Onder de mooiste drie worden prijzen verloot. Vergeet niet uw 
naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Bennebroekers 
en Heemstedenaren die trots zijn op hun tuin: meld u aan!  De 
wedstrijd loopt in de maanden juli en augustus.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Regio - Lex en Ravi, twee vol-
le kruising husky broers van 
net een jaar. Prachtbeesten om 
te zien, maar meestal niet echt 
gemakkelijk in de omgang. De 
meeste husky’s hebben een 
sterke eigen wil en doen waar 
ze lekker zelf zin in hebben. 
Wonderbaarlijk genoeg luiste-
ren Lex en Ravi redelijk goed en 
kunnen ze in een park of bos of 
op het strand best loslopen, tot-
dat ze een kat zien, want dan 
zijn ze echt weg. En dan kan je 
roepen wat je wilt, maar niets 
houdt deze mannen nog tegen 
om er lekker achter aan te gaan. 

We plaatsen Lex en Ravi het 
liefst apart aangezien ze nog 
wel eens een ruzie samen heb-
ben. Met andere honden zijn ze 
verder supersociaal en spelen er 

vrolijk op los!! Ze kunnen bei-
den alleen zijn, maar waren wel 
gewend om in een bench te lig-
gen. Lex en Ravi zijn verder erg 
lief voor mensen en vinden aan-
dacht heerlijk. Het liefst gaan 
ze natuurlijk lekker veel met de 
baas mee op pad.
We zoeken voor deze twee jonge 
hunks, een consequente, lieve 
baas, die wel stevig in zijn/haar 
schoenen staat, want ze kunnen 
best heel hard trekken aan de 
lijn…. Cursusje misschien??

Wie wil kennis komen maken 
met Lex en/of Ravi is van harte 
welkom in het asiel aan de Kees-
omstraat 5. Open van maandag 
tot en met zaterdag tussen 11.00 
en 16.00 of kijk voor meer foto’s 
op www.dierentehuiskennemer-
land.nl

Lex en Ravi

Dieren van de week:  

Mevrouw Zuidervliet-Labout 100 jaar
Heemstede – Volgende week 
zaterdag 4 juli is voor mevrouw 
Zuidervliet-Labout een bijzon-
dere dag. Dan wordt zij namelijk 
100 jaar oud. 
Mevrouw Zuidervliet-Labout 
werd op 4 juli 1909 geboren in 
Den Helder. Zij wilde graag ver-
pleegster worden maar zoals het 
vaak ging in die dagen, moest zij 
die opleiding opgeven omdat 
een oudere broer naar de uni-
versiteit ging.
Ze trouwde en kreeg een doch-
ter, Lettie genaamd, die nu al 
ruim 35 jaar in Denver in de Ver-
enigde Staten woont. Al die ja-
ren komt Lettie tweemaal per 
jaar naar Nederland om haar fa-
milie te bezoeken. De echtge-

noot van mevrouw Zuidervliet 
overleed helaas in 1969.
Mevrouw heeft een opgewekt 
karakter en een sterk gevoel 
voor humor. Ook heeft ze twee 
rechterhanden en naaide ze 
vroeger alle kleding zelf. Ook het 
verplegen zat haar in het bloed, 
want op latere leeftijd heeft zij 
ouderen, die nog zelfstandig 
woonden, verzorgd.
Zij heeft vijftien jaar in Haarlem 
gewoond, maar nu is zij sinds 
enige jaren inwoonster van 
Zorgcentrum Kennemerduin in 
Heemstede.

Alvast de hartelijke felicitaties van 
de redactie voor mevrouw Zui-
dervliet-Labout en haar familie.

Ontmoeten en inspireren
Een twaalftal tuinen in Heem-
stede/Haarlem-Zuid doet mee 
aan dit landelijke initiatief. Jan 
Brouwer “In deze tuinen ziet u 
mooie bloemen- en planten-
combinaties en wandelt u door 
origineel ontworpen tuinen. Een 
mooie gelegenheid om andere 
tuinliefhebbers te ontmoeten en 
van elkaars tips en trucs te le-
ren. Kom gezellig langs, laat je 
inspireren.” 

Groei & Bloei Haarlem en om-
streken nodigt u van harte uit 
om deze tuinen op zondag 28 
juni te bezoeken vanaf 11.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis.

Op zondagochtend 28 juni vanaf 
11.00 uur ligt de lijst met Open 

Tuinen en een plattegrond voor 
u klaar op de volgende adres-
sen: Frederik Hendriklaan 4 in 
Haarlem, Johan Wagenaarlaan 
29 in Heemstede en Dahlialaan 
27 in Aerdenhout.

Open tuinendag Groei & Bloei 

‘Geheime’ paradijsjes 
eenmalig te bezoeken

Aanstaande zondag kunt u een 
kijkje nemen in vele mooie tui-
nen.

Heemstede - Groei & Bloei, de grootste tuinvereniging van 
Nederland, organiseert haar eerste landelijke Open Tuinenda-
gen. Bij u in de buurt stellen op zondag 28 juni trotse tuinbe-
zitters met plezier hun tuin open. Ontdek de verborgen groene 
paradijsjes waarvan de poorten dichtbij uw huis open gaan. 
“Een unieke kans om ideeën op te doen in tuinen van echte 
liefhebbers ”, zegt Jan Brouwer van de plaatselijke afdeling 
van Groei & Bloei.

‘Fotograaf’ 
gepakt in 

kleedruimte
Bennebroek - Woensdag 17 
juni heeft de politie rond 16.00 
uur een man aangehouden, 
die de indruk gaf foto’s te 
maken in de kleedruimte van 
een park aan de Rijksstraat-
weg. De man viel op doordat 
hij zijn mobiele telefoon on-
der de afscheiding van een 
kleedhokje stopte. Het gaat 
om een 39-jarige man uit Hil-
legom. Bij de politie verklaar-
de man dit voor ‘de kick’ te 
hebben gedaan. Zijn telefoon 
is in beslag genomen en on-
derzocht. Er bleken geen op-
namen op te staan. Tevens is 
in zijn woning een compu-
ter in beslag genomen. Deze 
wordt momenteel nog onder-
zocht. De politie heeft de zaak 
nog in onderzoek, de man is 
weer op vrije voeten.

Foto’s gevraagd
Waarachtig prachtig!
Heemstede – Lezers met een 
digitale camera die het leuk 
vinden als hun foto in de krant 
komt, zullen dit oproepje aan-
sprekend vinden. Heeft u een 
bijzondere bloem in de tuin, 

ziet u ergens in Heemstede (of 
Bennebroek) een prachtig stil-
leven of wilt u juist een lelijke 
situatie in beeld brengen? Bij-
voorbeeld een plantsoen dat ‘er 
niet uit’ ziet, een verkeerssitu-

atie die vragen oproept... kort-
om: de redactie zoekt foto’s 
voor de rubriek ‘Waarachtig 
prachtig?’ U kunt in een paar 
zinnen bij de foto vermelden 
waarom u uw foto geplaatst 
wilt zien. Onder de leukste in-
zendingen verloten we een di-
nerbon. Het mailadres voor fo-
to’s: redactie@heemsteder.nl
Redactie
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Nieuw boek 
Heemstedenaar
‘Tien jaar daten’
Heemstede – Van Peter van der 
Werff uit Heemstede is sinds kort 
het boek ‘Tien jaar daten’ in de 
verkoop. 
Van de drie afgesloten huwelij-
ken loopt er één op de klippen, 
dat is een vast gegeven. Verliefd, 
getrouwd en weer gescheiden, 
iedereen kent wel iemand uit zijn 
of haar omgeving. Wat te doen 
na al die tranen en toestanden? 
Daten! Peter van der Werff heeft 
zijn ervaringen vertolkt in zijn 
debuutroman. In Tien jaar da-
ten worden handige tips gege-
ven voor mannen (en vrouwen) 
die zich gaan begeven in de we-
reld van het daten. De belevenis-
sen zijn beschreven in luchtige 
verhalen, soms met een lach en 
soms met een traan. 

De auteur vertelt: 
“Ik ben een echte boogschutter. 
Avontuur en reizen gaan goed sa-
men met dit sterrenbeeld. Ik ging 
al vroeg varen als matroos op 
de koopvaardij. Na de zeevaart-
school te hebben afgemaakt heb 
ik nog enkele jaren gevaren. Op 
mijn 25e jaar kreeg ik de ziek-
te van Hodgskin. Door de bestra-
ling ontstond later op mijn 40e een 
kaaktumor, mede daarom wil ik 
de helft van de opbrengst van dit 
boekje schenken aan de stichting 
KIKA, kinderen kankervrij. Tien 
jaar daten’ is mijn debuut, waar-
in ik al mijn belevenissen heb ver-
tolkt. Met daten maak je natuur-
lijk veel mee!”

Info: ISBN: 978-90-8834-736-
8 Of bij de uitgever: www.boek-
scout.nl

Veel bekeuringen
C. Francklaan
Heemstede - Bij een snelheids-
controle op de Cesar Franck-
laan zijn dinsdag 16 juni veel be-
keuringen uitgeschreven. Tus-
sen 9.40 en 12.10 uur passeer-
den 1248 de radar. Daarvan re-
den er 148 sneller dan de toege-
stane 50 km per uur. De hoogst 
gemeten snelheid was 79 km per 
uur. De bestuurders krijgen hun 
bekeuring thuisgestuurd.

Hardrijders op 
Bennebroekerdijk
Cruquius  – De politie signaleer-
de dinsdag 16 juni 164 hardrij-
ders op de Bennebroekerdijk. Zij 
stond tussen 10.00 en 12.00 uur 
te controleren met radarappara-
tuur. In totaal reden 563 bestuur-
ders langs. Terwijl hier 50 km per 
uur is toegestaan, scheurde ie-
mand met 91 km per uur langs 
de radar. Alle bestuurders die de 
fout ingingen krijgen hun bekeu-
ring thuisgestuurd.

Explosie door gasbel
Bennebroek – Op het ter-
rein van de geestelijke gezond-
heidszorg aan de Rijksstraat-
weg vond dinsdag 16 juni een 
explosie plaats. Dat gebeurde 
rond het middaguur tijdens las-
werkzaamheden bij een onder-
grondse buis, waarbij een steek-
vlam ontstond. De explosie was 
enorm en zorgde voor een gro-
te krater naast een pand op het 
terrein. Overal vlogen de deksels 
van de putten. Niemand raak-
te gewond. De brandweer zocht 
naar andere gasbellen, maar die 
zijn niet aangetroffen. Het bleek 
dat er bij eerdere werkzaamhe-
den een gasleiding uit de grond 
was getrokken. Mogelijk is die 
niet goed afgedicht en is er een 
gasbel ontstaan in de onder-
grondse buis. Die is door de las-
vlam tot ontploffing gebracht.

Wat Paul Brantjes 
vertelt over wijnen
Heemstede -  Waar bij voor-
gaande proeverijen alleen de 
Gouden Zaal beschikbaar was, 
kon wijnkoper Paul Brantjes nu 
beschikken over diverse zalen 
op de parterre van het Land-
goed de Hartekamp. Ruimte om 
sfeer te proeven, ruimte om wijn 
te proeven. Vroeg op de zon-
dagmiddag had Paul nog al-
le tijd om van enkele wijnen bij-
zonderheden te vertellen die het 
zo leuk maken om juist de wijn-
proeverij  te bezoeken. Zijn bij-
zondere voorliefde voor Spaan-
se wijnen hebben deels te ma-
ken met de relatie die hij vooral 
met jonge wijnboeren heeft op-
gebouwd en deels met de met 
verhouding prijs en kwaliteit. Hij 
proeft er wijnen aan de keuken-
tafel die hij op smaak en intuïtie 
kan kopen, met de bijbehoren-
de verhalen.  

Cuatro Pasos Tinto  
De ontdekking van enkele poot-
afdrukken van wilde beren in de 
hoogstgelegen wijngaard van 

Bierzo vormden mede de inspi-
ratie voor de afbeelding op het 
etiket en capsule van de Cua-
tro Pasos.
De wijn zelf wordt gemaakt van 
streng geselecteerde mencía-
druiven afkomstig van vier (cu-
atro) leisteenrijke percelen. Het 
zijn de Otero, Hornija, Corul-
lón en Valtuille-gaarden beplant 
met struiken met een gemiddel-
de leeftijd van tachtig jaar.
De  bleekgele, droge witte Ca-
talaan combineert fabuleus met 
rauwe en gekookte zeevruchten. 
De Penedès is misschien wel het 
verbazingwekkendste wijnge-
bied van Spanje. Zo’n dertig jaar 
geleden had eigenlijk nog nie-
mand buiten Catalonië ooit van 
de streek gehoord. Er werden 
sinds mensheugenis door een 
ingedutte wijnbranche uitslui-
tend karakterloze en vaak veel 
te sterke witte wijnen geprodu-
ceerd. In de jaren zeventig met 
de komst van Miguel Torres, een 
in Frankrijk opgeleide Catalaan-
se oenoloog, kwam de omme-

zwaai. Behalve enkele nieuwe 
rode druivensoorten als caber-
net sauvignon en pinot noir in-
troduceerde hij witte rassen als 
chardonnay en sauvignon blanc 
waarmee kwalitatief goede stil-
le wijnen gemaakt konden wor-
den. Dat vroeg alleen om de mo-
dernste wijnbouwtechnologie en 
daarin moest groots worden ge-
investeerd. Inmiddels is er veel 
veranderd in de Penedès. Ook 
enkele kleinere wijnproducen-
ten onderkennen nu de gren-
zeloze mogelijkheden voor wijn-
bouw in het gebied en tegen-
woordig behoort de Penedès tot 
een van Spanje’s meest innova-
tieve en gevarieerde wijnstre-
ken. Paul Brantjes is er inmid-
dels als kind in huis en weet de 
mooiste rode, witte en rosé wij-
nen te vinden. Tegen prijzen die 
elke crisis doet vergeten.
Brantjes Wijnen is gevestigd 
aan de Meer en Boschlaan 12 in 
Heemstede, tel 023-5290260 of 
e-mail: BranPgb@cs.com
Ton van den Brink

Onlangs werd een geslaag-
de wijnproeverij gehouden 
in Landgoed De Hartekamp. 
Tweede van rechts Paul 
Brantjes.

Diens brood men eet
Diens woord men spreekt.

Diens wijn men drinkt,
Wordt alom bemind.

Doch als men hen
niet meer tapt

En voor hen geen
koek meer bakt,

Niets meer is, te eten
of te drinken

Zie, hoe snel men je
is vergeten.

C. Anth. Meyer

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.
Ter aanvulling van een 
oud-Hollands spreek-
woord en ter opluistering 
van de rubriek ‘Rijmelarij-
en’, het volgende:

Dichtstorten

Onderzoek onderwijshuisvesting 
Rekenkamercommissie: “Er 
valt nog winst te behalen”
Heemstede - De Rekenkamer-
commissie Heemstede heeft 
onderzoek laten doen naar het 
beleid van de gemeente Heem-
stede op het terrein van de on-
derwijshuisvesting. De Reken-
kamercommissie wilde weten of 
de wijze waarop de gemeente 
omgaat met de onderwijshuis-
vesting resulteert in de meest 
effectieve en efficiënte inzet van 
middelen.
De conclusie luidt dat de alge-
mene kwaliteit van de onder-
wijshuisvesting, de tevredenheid 
van schoolbesturen en de ont-
wikkeling van de Brede School-

activiteiten duidelijk maken dat 
het gemeentelijke beleid positief 
is. Er valt echter nog wel winst te 
behalen. De gemeente kan na-
melijk meer instrumenten met 
meer samenhang inzetten dan 
zij tot nu toe doet. De gemeente 
loopt niet voorop bij het inspe-
len op nieuwe ontwikkelingen, 
maar voert ook zeker geen ach-
terhaald beleid. 

Het College van B&W heeft la-
ten weten zich, op enige kantte-
keningen na, te kunnen vinden 
in de bevindingen, conclusies 
en aanbevelingen van het rap-

port. Op de gemeentelijke web-
site (www.heemstede.nl) is on-
der andere het volledige onder-
zoeksrapport te raadplegen.

Verantwoordelijkheid
Sinds 1997 is de verantwoor-
delijkheid voor de bouw en het 
onderhoud van scholen met het 
bijbehorende rijksbudget volle-
dig aan de gemeente overdra-
gen. Om deze zorgplicht van 
gemeenten vorm te geven is 
de “Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs” opgesteld 
waarin de regelgeving en proce-
dures ten aanzien van onder-
wijshuisvesting staan beschre-
ven. Deze verordening vormt in 
een groot aantal gemeenten nog 
steeds de jaarlijkse basis voor 
het toekennen van voorzienin-
gen (zoals nieuwbouw en uit-
breiding). 
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Cursus creatief schrijven start in september

‘Schrijven als 
bewustwordingsproces’

In Nederland is deze manier 
van creatief schrijven geïntro-
duceerd door Christine de Vries 
vanuit haar bedrijf Shodo (Het 
Japanse woord voor ‘de weg van 
het schrijven’). 
De Vogel: “ Mijn passie is men-
sen in contact te brengen met 
wat er werkelijk speelt, waardoor 
ze verbinding krijgen met hun 
eigen krachtbron. Dat is precies 
wat het schrijven je brengt. En 
die schat hoef je niet pas te ont-
dekken na een ingrijpende ge-
beurtenis. Papier en pen zijn al-

tijd voorhanden. De sleutel tot je 
eigen schatkist. Met hart en ziel 
wil ik deze voor iedereen toe-
gankelijke manier van schrijven 
over brengen.” 
Schrijven is ook een manier van 
vertragen, stilstaan bij dat wat 
wezenlijk is.
Deze schrijfmethode komt tege-
moet aan de behoefte aan be-
zinning en spiritualiteit.
In de cursus worden verschillen-
de schrijftechnieken aangebo-
den. Die schrijftechnieken ma-
ken dat je niet via het denken 

Heemstede – In haar praktijk voor begeleiding bij verlies, ver-
andering en zingeving maakt Selinde de Vogel (47) regelma-
tig gebruik van schrijven. Verdriet van je afschrijven als thera-
peutische methode. Het is een prima middel, net als tekenin-
gen maken, om rouw te verwerken. De Vogel: “Aangezien een 
mens meer is dan het verlies alleen, was ik nieuwsgierig naar 
een andere manier van schrijven. Ik ben me erin gaan ver-
diepen door een opleiding te volgen. Nu ben ik gecertificeerd 
tot cursusleider.” Na de zomer start Selinde de Vogel met een 
nieuwe cursus creatief (dagboek)schrijven in Heemstede en 
in Haarlem. In deze cursus gaat het niet om het eindproduct, 
maar om het creatieve proces.

maar via andere deurtjes bij je-
zelf binnenkomt. Je maakt con-
tact met een diepere laag en 
verrast jezelf. Er zit altijd een be-
perking in de schrijftechniek. 
Dat kan de hoeveelheid tekst 
zijn of een tijdsbeperking. Hier-
door voorkom je dat je verzandt 
en bereik je dat je sneller tot de 
kern komt.
Het verhaal dat verteld wil wor-
den komt in stukjes, niet altijd 
chronologisch maar openbaart 
zich altijd. Het gaat erom dat je 
steeds stukjes van je eigen ver-
haal op het spoor komt. 
In een groep van maximaal acht 
medecursisten maak je zelf de 
keuze of je het geschrevene met 
de anderen wilt delen. De regel 
is dat er niet gereageerd wordt 
op hetgeen de ander voorleest. 
Je laat het helemaal bij dege-
ne die het geschreven heeft. Het 
is essentieel dat je zelf beteke-
nis geeft aan je teksten en niet 
iemand anders. Het mooie van 
deze basiscursus is dat men-

sen zelfstandig door kunnen 
gaan met schrijven. Je hebt geen 
schrijftalent nodig, wel de be-
reidheid en aandacht om naar 
binnen te keren. Het is een cre-
atieve manier om erachter te ko-
men wat ons werkelijk bezig-
houdt. Schrijven als bewustwor-
dingsproces.”
Heemstede en Haarlem
In Heemstede wordt de cursus 
gegeven vanaf 12 september 
op zes zaterdagochtenden van 
10.00 – 12.30 uur in het kunstbe-
drijf, Raadhuisstraat 56. 
In Haarlem is de locatie de bi-
bliotheek van het Rosenstock-
huessy huis, Hagestraat 10. Ge-
durende zes donderdagochten-
den van 10.00 – 12.30 uur van-
af 10 september. De kosten zijn 
190 euro.
Onderdelen van de cursus zijn:
Luisteren naar je pen, hoe doe 
je dat? - verschillende schrijfoe-
feningen en werkvormen wor-
den aangeboden – werken met 
associaties, tekstfragmenten en 
beeldmateriaal als inspiratie-
bronnen – op een creatieve ma-
nier je belevingswereld in kaart 
brengen – terugkijken en bete-
kenis geven aan wat jezelf ge-
schreven hebt.

Aanmelden telefonisch: 06-
23983576 of per email: info@de-
vogelbegeleiding.nl
Mirjam Goossens

Haring van PLUS ‘Beste Koop’ 
Consumentenbond

Bij PLUS wordt overigens niet 
alleen gekeken naar zaken 
als smaak, versheid en kwali-
teit. Bij de samenstelling van 
haar uitgebreide visassorti-
ment houdt PLUS óók reke-
ning met een duurzame vis-
vangst. Daarom wordt alleen 
gewerkt met vaste visleveran-
ciers. Met hen worden afspra-
ken gemaakt over onder an-
dere de visplaats, visvangst-
methode en de manier waar-
op de vis aan land wordt ge-
bracht. Zo zal ook de haring-
leverancier van PLUS binnen-
kort over het keurmerk van de 
Marine Stewardship Council 

(MSC, dat gegeven wordt aan 
duurzaam gevangen vissoor-
ten, beschikken. Het MSC-
keurmerk geeft aan dat het 
hele traject, van vissersboot tot 
PLUS-supermarkt, wordt be-
waakt. 

PLUS scoorde in de test van 
de Consumentenbond trou-
wens ook uitstekend met haar 
zalm, die een tweede plaats 
behaalde. Waarmee de for-
mule maar weer eens onder-
streept dat het dé verssuper-
markt van Nederland is! PLUS. 
Wat een verschil. Jan van 
Goyenstraat 21-23.

Heemstede - Terwijl de Hollandse Nieuwe ook bij PLUS 
weer in de koelvitrines ligt, is de juni-editie van de Consu-
mentengids duidelijk: de Maatjesharing van PLUS komt als 
beste uit de bus! Omdat PLUS gemiddeld het hoogst scoort 
als het gaat om smaak, hygiëne, (microbiologische) kwa-
liteit, prijs en versheid, ontvingen de haringen van PLUS 
het predikaat Beste Koop. Alle bekende supermarktformu-
les werden aan de test onderworpen.

Boekhandel Blokker uitgever boek
Literaire fietstocht langs ‘andere plekjes’
Heemstede – De verhalen rond-
om de uitgave van een nieuw 
boek over Heemstede en Ben-
nebroek zijn soms net zo span-
nend als het boek zelf. Zo over-
handigden de Volkskrant jour-
nalisten Anne Gine-Goemans en 
John Schoorl het nieuwe boek 
van Hans van der Prijt, Er was 
een plek waar alles anders was, 
aan wethouder cultuur, Sjaak 
Struijf met ieder een eigen visie 
waarom iedereen juist dit boek 
zou moeten kopen. Anne ver-
telde dat zij in goed gezelschap 
was met schrijvers als Mulisch, 
Slauerhoff, Nicolaas Beets, God-
fried Bomans, waar van der Prijt 
een tocht langs de huizen maak-
te, waar deze bekende auteurs 
gewoond hebben en langs plek-
ken met een betekenis, maar het 
huis waar zij als kind opgroei-
de, niet vermeld werd. Toch was 
dit een spannend huis op de He-
renweg, recht tegenover de van 
Merlenlaan. John Schoorl vertel-
de over de spannende fietstocht 
die zijn vader eind jaren dertig 
maakte met een vriendje van Lis-
se naar Heemstede. In een kroeg 
had zijn vader van een bouwvak-
ker gehoord dat er een villa ge-
renoveerd werd in Heemstede 
waar aan een grote muur ech-
te kunst was te zien. Na een lan-
ge en moeizame fietstocht  von-
den zij de reusachtige muur met 
een naakte vrouw met heldere 
blauwe ogen en de hele sante-
mekraam! Motto van dit verhaal 
is, dat je als je zoveel moeite doet 

om zoveel kunst te zien, zou je dit 
zeker voor dit boek moeten doen.  
Wethouder Cultuur, Sjaak Struijf, 
zag direct de link tussen de ver-
kiezing van de beste gemeen-
te van Nederland, waar Heem-
stede op de derde plaats staat 
met een hoge score vanwege 
het cultuurhistorische erfgoed, 
met het verschijnen van dit bij-
zondere boek. Het moet heerlijk 
zijn om veel verhalen over be-
kende of onbekende huizen en 
plekken te lezen die zo dichtbij 
liggen. Hij memoreerde hoe zijn 
vrouw Arnoldine als kind genoot 
van de verhalen die Dick  Laan, 
Heemsteeds kinderboeken-
schrijver en filmpionier,  voorlas 
aan buurtkinderen. 
Ten slotte vond de schrijver 
Hans van der Prijt het zelf een 

mooi boek, mede door de om-
slag en de vormgeving van Roel 
Bettonville. Van der Prijt had 
veel tips gekregen van de his-
toriekenner van Heemstede-
Bennebroek, Hans Krol, hij was 
blij met de Boekhandel Blok-
ker als uitgever en Willeke van 
der Meer als de producent. Al-
lerlei genres komen aan bod, tot 
zelfs een erotisch getint gedicht 
van Jacob van Lennep over een 
roos op een decolleté. Makke-
lijk geschreven, net zo makke-
lijk als dat je langs al die plekjes 
en huizen kan fietsen, waar zich 
een stuk literair Heemstede af-
gespeeld heeft. Verder niets ver-
klappen over Ischa Meijer, Anna 
Enquist of Boudewijn de Groot. 
Zelf lezen en zelf fietsen!
Ton van den Brink

Heemstede - Een 7-jarig jonge-
tje uit Heemstede is zondagmid-
dag 21 juni gewond geraakt bij 
een aanrijding in de Mr. A. Baron 
Mackaystraat. Het ventje was aan 
het spelen met enkele andere 
kinderen. Hij kroop over de straat 
en werd aangereden door een 
auto bestuurd door een 50- 
jarige Heemstedenaar. Mogelijk 

Kruipende dreumes aangereden
dat het kind probeerde een bal 
onder een auto uit te halen. Hij 
liep door de aanrijding schaaf-
wonden aan gezicht, buik en 
knieën op. Hij is voor behan-
deling naar een ziekenhuis 
gebracht en is een nacht ter 
observatie opgenomen. De poli-
tie onderzoekt de toedracht van 
de aanrijding.



gemeester Marianne Heeremans 
vindt de erkenning, herkenning 
en  herdenking op zijn plaats en 
het zichtbaar maken voor de bui-
tenwereld heel belangrijk. Vete-
ranen presenteren zich geluk-
kig op meerdere dagen als op 
4 mei, poppies day in Novem-
ber, op de landelijke veteranen-
dag in Den Haag en op D-Day. 
Gastspreker is Lt. Generaal b.d. 
T. Meijnes. “Gelukkig is het land 
dat zijn veteranen eert”. Dat we-
ten oud Indië-gangers maar al te 
goed toen zij thuiskwamen. Ge-
lukkig kwam er in de 80er jaren 
een reveille, konden ze samen 
een eenheid worden, ook naar 
de militaire wereld, ook naar 
de overheid en kwam er maat-
schappelijke erkenning. De ve-
teranendag begon in 2001 in 
Den Haag. Nu in steeds meer 
gemeenten. Hij vindt dat dit op 
één dag gevierd moet worden. 
Dat doe je ook met koninginne-
dag. Klare taal van een generaal 
en hij oogst een luid applaus van 
zowel veteranen als bezoekers. 
Opmerkingen van veteranen 
gaan als een lopend vuurtje: Bui-
ten dienst? Hij zit er weer mid-
denin! Als vanouds! Hij blijft een 
vuurvreter! Bart Blankenaar be-
dankt namens de veteranen, de 
gemeente met zijn mensen voor 
de alle medewerking, noemt de 
burgemeester de “Sweethart 
van de veteranen”. Een rondrit in 
Willy Jeeps, Dodge Beeps, 
Austin Tilly`s met escorte van 
Harley Davidson motoren maakt 
de veteranendag compleet. Be-
langrijkste afscheidswens was: 
graag tot volgend jaar!
Ton van den Brink
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Heemstede – We komen ieder 
jaar, voordat de veteranendag 
begint, naar het Indië monu-
ment, op de begraafplaats aan 
de Herfstlaan, voor een moment 
van bezinning. Dat beloofden de 
veteranen bij de onthulling op 
27 juni 2008. Zaterdagmiddag 
stonden ze een minuut stil bij de 
gedenksteen waarop de namen 
zijn gebeiteld  van de zes Heem-
stedenaren die in Indië gesneu-
veld zijn tussen 1946 en 1950.  
Charles Boshoven, Antonius De-

nekamp, Lacob Hindriks, Reinier 
Jesserun, Dirk Willemse en Jo-
seph IJLand. Oud Korea vete-
raan Gerard Visser memoreerde 
hun missie als de bevrijders van 
het toenmalige Nederlands In-
dië, bij thuiskomst wachtte hen 
een bittere teleurstelling. Terug 
in het veilige Nederland waren 
ze niet welkom en werd hun in-
zet gauw vergeten. Missies als 
naar  Korea, Nieuw Guinea, Cy-
prus, Cambodja, Libanon, Bos-
nië, Irak en Afghanistan heb-

ben vaak dezelfde behandeling 
gekregen. Kern van zijn betoog 
was en komt op veteranendagen 
steeds weer terug. “Wie dit niet 
heeft meegemaakt, kan zich niet 
indenken wat de verschrikkin-
gen van oorlog en strijd beteke-
nen en welke invloed dit heeft in 
je verdere leven. Veteranen die 
dit meemaakten,  hebben door 
deze gezamenlijke ervaring een 
band voor het leven”.
Op de Herfstlaan stonden de 
oude legervoertuigen van Keep 

them Rolling al klaar om moeilijk 
lopende mensen naar het Raad-
huis te brengen om daar de ve-
teranendag te vieren.

Raadhuisplein 
Jaren ‘50 muziek en marsen, de 
Teisterband speelt het zo uit de 
losse pols met Bert Steinmann 
als de majoor. De sfeer op het 
Raadhuisplein zit er gelijk goed 
in, mede door de opstelling van 
lange banken en tafels. Makke-
lijk zitten en makkelijk bijpra-
ten, want daar gaat het om. In 
de kraampjes tegen het raad-
huis staan het Royal Canadian 
Legion, de vereniging Oud Mili-
tairen Ned. Indië met een fotore-
portage en de Bond van Wapen-
broeders broederlijk naast elkaar 
en presenteert de Zonnebloem 
zich. Er is koffie, thee, limonade 
of wat erop lijkt, maar wel met 
een chocolaatje of merletje. Bur-

Veteranen hebben hun dag!
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1909 – 2009: Honderd jaar Vooruit

Concours Hippique 
Hoofddorp viert feest! 
Regio - Concours Hippique 
Hoofddorp is één van de oudste 
concoursen van Nederland. ‘Ver-
eeniging Vooruit’, de oorspron-
kelijke organisatie achter het 
concours, bestaat namelijk 100 
jaar. De vereniging werd opge-
richt op 26 maart 1909, met als 
belangrijkste doelstelling de be-
vordering van de Paardenfokke-
rij in Haarlemmermeer. Het 100 
jarig bestaan wordt deze zomer 
gevierd met een Europees Kam-
pioenschap springen voor Juni-
oren en Young Riders. Het Con-
cours Hippique 2009 wordt ge-
houden van donderdag 25 t/m 
zondag 5 juli. De toegang tot de 
evenementen is gratis.

Holland’s Next Top Horse
Van donderdag 25 juni t/m za-
terdag 27 juni vindt het regu-
liere CSI ** plaats. Dressuur en 
springrubrieken wisselen elkaar 
af. Internationale ruiters zijn ook 
dit jaar zeker te verwachten. Op 
zaterdagmiddag wordt er tijdens 
een internationale springrubriek 
gestreden om de ‘Grote Prijs van 
Haarlemmermeer’.
Zondag 28 juni staat in het teken 
van de dressuur. Deelnemers uit 
zowel de subtop als de breedte-
sport zijn aanwezig. Hoogtepunt 

is natuurlijk de Kür op Muziek. 
Op deze dag vindt ook de fina-
le plaats van de verkiezing Hol-
land’s Next Top Horse, de aller-
eerste miss- en misterverkiezing 
voor paarden!

Hongaarse Chiko’s
Van 2 t/m 5 juli wordt het Euro-
pees kampioenschap voor Juni-

oren en Young Riders verreden, 
met op vrijdag het meest be-
langrijke onderdeel, de landen-
wedstrijd. Op zondag strijdt de 
jeugd om de individuele titel. 

Spectaculair wordt zeker za-
terdag 4 juli met een feestelijk 
showavond. Traditioneel wordt 
het avondprogramma geopend 
met de veulenkeuring. Daarna 
volgen tal van shows uit diver-
se takken van de paardensport, 
waaronder een fenomenaal op-
treden van de Hongaarse Chi-
ko’s. 

Alle dagen is het strodorp ge-
opend;  tevens is er een sfeer-
volle Country Fair.
Kijk ook op:
www.concourshoofddorp.nl

Heemstede - Sinds 3 september 
2007 is in Heemstede een vete-
ranencafé geopend, in het voor 
Heemstede overbekende ‘De 
Eerste Aanleg’. De eerstvolgende 
middag is dinsdag 7 juli. 

Gebouwd in 1894 als aanleg-
plaats voor de trekschuiten met 
zand en bleekgoed en gelegen 
op de hoek van de Kerklaan en 
de Raadhuisstraat, hebben de 
Veteranen van Heemstede hier 

hun onderdak gevonden. Eige-
naar Kees Heger en zijn mede-
werkers doen er alles aan om 
de veteranen zo gastvrij moge-
lijk te ontvangen. Elke eerste 
dinsdag van de maand is vanaf 
16.00 uur dit café voor veteranen 
geopend. Zij zijn dan ook van 
harte welkom.

In augustus is er geen vetera-
nencafé, pas weer op dinsdag 1 
september.

Francine Vis.

Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest geeft zomerconcert
Heemstede - Het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest (opge-
richt in 1966) sluit op zondag 
28 juni (aanvang 15.00 uur) zijn 
eerste seizoen onder leiding van 
de nieuwe dirigent Dick Verhoef 
af met een zomerconcert in de 
Bavokerk, Herenweg 88 Heem-
stede. Uitgevoerd worden de 
liederencyclus Nuits d’été van 
Hector Berlioz op teksten van 
Théophile Gautier, gezongen 
door Francine Vis (dochter van 
Lucas Vis, die van 1988 tot 1998 

chefdirigent van het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest 
was) en de 9e Symfonie van An-
tonín Dvoák Uit de nieuwe we-
reld, een tijdens zijn verblijf in 
Amerika gecomponeerde sym-
fonie, waarin  Amerikaanse en 
Indiaanse  invloeden duidelijk 
aanwezig zijn. Toegang: 12,50 
euro 65+ en CJP 10 euro; kinde-
ren tot 15 jaar mogen gratis naar 
binnen. (Voorverkoop Slijterij In 
de Gevulde Flesch en voor aan-
vang van het concert).

Zondagmiddagpodium Overbos
‘Go down Moses’ 
Heemstede - Op zondagmid-
dag 28 juni treedt het muzieken-
semble Mozaïek Leiderdorp, een 
4-stemmig gemengd koor, op in 
de Tuinzaal van Het Overbos. 
Het ensemble komt met een 
zeer gevarieerd programma 
naar Het Overbos. De zangers 
brengen onder andere bekende 
nummers van Jules de Corte en 
Annie M.G. Schmidt ten geho-
re, Negro spirituals als ‘He’s got 
the whole world’ en ‘Go down 

Moses’,  Franstalige chansons, 
muziek van Mozart en Schu-
bert en een greep uit de musi-
cal My Fair Lady.  U bent natuur-
lijk van harte welkom om te ko-
men genieten van deze heerlijke 
zang en muziek. Het programma 
vangt aan om 15.00 uur, de zaal 
is open vanaf 14.30 uur. De toe-
gang voor gasten is 4 euro. 
Adres: Zorgcentrum Het Over-
bos, Burg. van Lennepweg 35 in 
Heemstede.

‘Tussen Kunst en Rommel’
Gratis taxatiedag in Velsen
Regio - Ergens slingeren nog 
postzegelalbums van opa op 
zolder. Waar zijn de munten 
van pa eigenlijk gebleven? 
Moesten die biljetten niet in-
geleverd worden bij de bank? 
En zijn die ansichtkaarten be-
stemd voor het oud papier, 
of….. Herkenbaar?
U bent niet de enige met vra-
gen over een verzameling 
munten, postzegels, papier-
geld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Vaak gekregen van fa-
milie, vrienden of zelf met zorg 
verzameld. Het ligt er al ja-
ren maar wat is het eigenlijk 
waard?
 
Zaterdag 27 juni
Om die vraag te beantwoor-
den, houdt De Munten- en 
PostzegelOrganisatie (MPO) in 

samenwerking met de centra-
le bibliotheek Velsen een gra-
tis taxatiedag op zaterdag 27 
juni. Wie deze dag zijn of haar 
verzameling deskundig wil la-
ten beoordelen, kan zonder af-
spraak tussen 11.00 en 15.00 
uur terecht in de Centrale 
Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein 16 te IJmuiden.
Taxaties geheel gratis, voor 
meer inlichtingen: 030-
6063944 of 0255-525353.

Een kostbaar stuk?
Een gratis taxatie kan voor-
komen dat een zeldzaam stuk 
verloren gaat of ongezien in de 
vergetelheid raakt en dat kan 
nooit de bedoeling zijn ge-
weest van de verzamelaar. Wie 
weet blijkt u de eigenaar te zijn 
van een kostbaar stuk!

Veteranencafé weer open op 7 juli

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3.  
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
Yolanda van den Brink, Mo-
nica Snoeks of José van Duin 
– dinsdag t/m donderdag van 
9-12 uur: 023 – 5483824. Op 
www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl kunt u nog veel meer 
leuke vacatures vinden!

Lekker Wii-en!
Op maandagavond van 19 
tot 20 uur is het Wii avond in 
het Sport Café. De deelne-
mers willen graag een spelle-
tje op de Wii spelen, maar zoe-
ken nog iemand die hen daar-
bij helpt. Kan jij de spelcompu-
ter aansluiten, weet je hoe de 
spellen werken en vind je het 
leuk om dit uit te leggen aan 
mensen met een verstandelij-
ke beperking? Dan is dit gezel-
lige vrijwilligerswerk vast leuk 
voor jou!

Rondleiden in een museum
Voor een historisch museum 
zijn wij op zoek naar enthousi-
aste mensen, die groepen zo-
als scholen, bedrijven en fami-

lies, gaan rondleiden. Tijdens 
de rondleiding vertelt u een 
boeiend verhaal, waarin alle 
aspecten van de drooglegging 
van de Haarlemmermeer (zo-
wel technisch als historisch) 
aan bod komen. Kunt u dit ook 
in een ‘vreemde’ taal, dan is dit 
helemaal fantastisch. Voordat 
u aan de slag gaat volgt u een 
inwerkprogramma en u wordt 
begeleid.

Keuken of barvrijwilliger
Vind je het leuk om in de keu-
ken de kok te helpen met 
het bereiden van de maaltij-
den voor de lunch en eethuis 
voor hun bezoekers, dat kan 
bij Casca. Sta je liever achter 
de bar dan kun je terecht op 
de verschillende locaties van 
Casca. De werkzaamheden 
variëren van het voorzien van 
drankjes en afrekenen met de 
bezoekers, het dekken en af-
ruimen van tafels. Ben je gast-
vrij en kun je zelfstandig wer-
ken dan is dit leuk vrijwilligers-
werk vol gezelligheid.

Zomersluiting Steunpunt Vrij-
willigerswerk: van 6 juli t/m 3 
augustus 2009.

Korte lontjes
Heemstede - Twee mannen 
die aanmerkingen hadden op 
elkaars rijgedrag kan ‘een kort 
lontje’ verweten worden. De he-
ren kwamen elkaar rond 20.30 
uur op 18 juni tegen op de 
Cruquiusweg. Een van de twee, 
een 53-jarige Amsterdammer, 
sloeg een van de buitenspie-
gels van de auto van de ander 
af. Deze andere bestuurder, een 
48-jarige Hoofddorper, had de 
Amsterdammer enkele klappen 
verkocht. De politie heeft beide 
mannen aangehouden en on-
derzoekt de precieze toedracht.
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Door Nienke, Max en Rosan
Op dinsdag 15 juni kregen we 
een dansworkshop van: Dans 
in school. Alle klassen hadden 
van te voren een land gekozen. 
Dit land zou het uitgangspunt 
zijn van de dansworkshop. Wij 
hadden het land Brazilië. Voor-
af hebben we in de klas alle-
maal een werkstuk over dit land 
gemaakt. In de ochtend gingen 
we naar de gymzaal en leerden 
we een Braziliaanse dans. We 
kregen les van een Roemeen-
se man die heette Daniel. We 
gingen drie dansen doen. Een 
zitdans die ging op een gege-
ven moment heel erg snel. Alle 
klassen kregen een workshop 
en aan het  einde van de dag 
hadden we een “voorstelling”. 
Voor de hele school. Alle ou-
ders mochten ook kijken. Dat 
was een groot feest. Met de 
laatste dans moesten ook alle 
ouder meedoen.
Ieder land had een eigen dans 
die bij het land paste.
Groep 0 t/m 2: Afrika
Groep 3: Suriname
Groep 4: Chili
Groep 5: Indonesië
Groep 6: China
Groep 7: Mexico
Groep 8: Brazilië
Iedereen deed hun dans voor 
de ouders, na alle dansen gin-
gen we de andere 2 dansen 
doen. De zitdans en een hele 
leuke dans dat heette E-O.

Er kwam een rapper naar on-
ze school, en die had speciaal 
voor ons een rap gemaakt over 
ons twintig jarige bestaan.
Voor dat we de rap gingen oe-
fenen gingen we ritme oefe-
nen.
Sommige kinderen gingen ook 
Beatboxen en deden Break-
dance.
Daarna was het tijd om de rap 
te gaan oefenen. Eerst begon-
nen we met het refrein. Dat zat 
er al vrij snel in. Daarna had de 
rapper een beat voor ons ge-
maakt en op die beat moesten 
we de rap gaan zingen. Na een 
paar keer oefenen zat het er al 
snel in bij groep 8.
Uiteindelijk deden we de rap 
als opening op de Evenaardag. 
Alle kinderen stonden rond-
om het podium en hadden al-

lemaal een geel petje gekregen 
met 20 jaar Evenaar.  De ou-
ders die kwamen kijken moes-
ten meteen met het refrein mee 
gaan doen.
Tussen de rap door deden kin-
deren ook Breakdance en gin-
gen Beatboxen. De kinderen 
kregen een groot applaus.

Dit is de rap
Refrein:
Als wij zeggen eve, dan zeggen 
jullie naar.
Eve-naar Eve-naar.
Als wij zeggen twintig, dan 
zeggen jullie jaar.
Twintig-jaar twintig-jaar.
Twintig jaar dat is niet niks
Twee keer tien in een hele vlot-
te mix
We doen het op rijm, we doen 
het op rap

Evenaar gaat plat voor die swin-
gende pep.

Eerst was het nog de Berkenro-
deschool
Maar nu zijn we echt een Eve-
naarschool
Hoofd hart en handen feesten 
met z’n allen
Kom laat je horen we gaan van-
middag knallen!

Refrein

Twintig jaar Just do it
Easy start is ook een hit
Land in zicht taal journaal
Schrijven leer je zo da’s een mooi 
verhaal.
Een zee van tijd wie weet waar
Klaar & over het jaar is bijna 
klaar
Tekst verwerken op muziek!

De wereld in getallen klinkt 
uniek.

Refrein

Evenaardag voor de tiende keer
Gave sfeer feestweekweer
Onwijs dat dansen een wereld-
reis
Op naar het asfalt evenaarwijs.

Foto in letters Re-nar-del
Goochelen dus nou dan weetje 
het wel
Letters verven graffi ti cool
Kijk achter ons en je snapt wat 
ik bedoel.

Refrein
Twintig jaar best een coole 
school
Algemeen bijzonder en toch Fri-
vool

Vrijdag 19 Juni was er op basisschool de E v e -
naar, Evenaardag. De Evenaar bestaat 20 j a a r 
dus werd het een groot feest.
Na een hele week feest op school (zoals al eer-
der vermeld in de vorige stukjes) werd d e 
week vrijdag afgesloten.
De Evenaardag begon met een rap van d e 
hele school die de kinderen hadden g e -
leerd. En kinderen uit sommige klas- sen 
gingen beatboxen of breakdancen.
Daarna kon je spelletjes spelen en ge-
schminkt worden.
Gymleraar Niels had een parcours gemaakt 
en als je daar aan mee deed kon je een prijs-
je winnen.
Een moeder was verkleed als vlinder en had alle-
maal vlindertjes bij zich, de kinderen moesten raden 
hoeveel dat er waren.
Natuurlijk was er voor iedereen ook lekker eten, door ouders 
klaargemaakt. Sommige ouders hadden eten meegenomen zo-
als salades, taart, broodjes etc.
Voor de kinderen waren er ook nog ijsjes en andere lekkernijen.
Ook was er zoals altijd weer een playbackshow.
Alle groepen deden daar aan mee en het was een groot spekta-
kel. Noortje en Vive uit groep 4 hadden gewonnen en kregen een 
mooie beker. Ook de leerkrachten van de Evenaar hadden zoals 
elk jaar weer een act.
Na de playbackshow werd er nog een prijs uitgereikt. De ou-
ders konden lootjes kopen en daarmee twee hotelovernachtin-
gen winnen, in een hotel in Amsterdam.
Inmiddels kwamen we dus aan het einde van de Evenaardag en 
van de feestweek.
Het was een erg leuke en gezellige dag, iedereen had het naar 
zijn zin.

Evenaardag

Sponsorloop & peanutbal
Musical sportdag en een fes-
tival

Evenaarschool doe gewoon je 
ding
Blijf het lekker doen met wat 
bling bling bling
Beleven maar belevenaar, cool 
vet gaaf jubileumjaar 

Refrein (2x)

Rappen met een rapper

DansprojectEvenaar

20 jaar:

één groot

feest!!
(Geschreven door groep 8)
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Het is de 3e dag van de feest-
week. Vandaag kwam Renar-
del, de goochelaarsleerling. 
Elke klas moest een goochel-
truc laten zien. Bij ons was 
dat Indira Tjaden (gr. 8). Om 
11 uur ‘s middags gingen we 
naar Renardel. Hij was echt 
vet grappig. Hij vertelde dat hij 
zelf ook lesgaf op een ande-
re school. Goochelen deed hij 
voor erbij. Zijn eerste truc was 
heel raar. Hij gooide gekleur-
de balletjes in een bepaal-
de volgorde in een koker. Hij 
deed er een doek overheen. 
Doen hij het doek weghaal-
de, waren de balletjes in an-
der volgorde. Hij vertelde een 
verhaal over zijn zus. Zij steel-
de altijd zijn kleurenkubus en 
draaide de kleuren weer door 
elkaar. Toen wilde hij gooche-
laar worden, want dan kon hij 
de kubus van de ene naar de 
andere plek toveren. Hij deed 
voor hoe dat ging. Zo kon zijn 
zus zijn kubus nooit vinden. 
Renardel steelde altijd het 
springtouw van zijn zus. Daar-
na knipte hij hem kapot. Toen 
werd zijn zus zo boos dat hij 
de twee touwen weer aan el-
kaar toverde. Ik wist echt niet 
hoe dat kon. Daarna gingen 2 
juffen en 1 meester de melk-
truc doen. De juffen pompte 
melk in de meester zijn hoofd 
en daarna uit zijn elleboog. 
Toen liet hij ons bezig houden 
met verzonnen kaarten. We 
waren wel een beetje in de 
maling genomen. We waren 
gewoon 20 minuten bezig met 
NIETS! Daarna kwam 1 van de 
laatste goocheltruc. Hij deed 
een zakdoek in het water en 
maakte er sneeuw van het zag 
er mooi uit. Toen toverde hij 
spekjes uit een lege doos. Hij 
was echt een leuke gooche-
laar en hij zorgde dat iedereen 
luisterde. Het was een leuke 
dag in de feestweek.

Geschreven door Myrthe Mes 
(gr. 8) David van Groen (gr. 8) 
en Indira Tjaden (gr. 8)

Door: Melanie, Franciska en
Michiel
De hele Evenaar was op 18 juni 
2009 aan het verven.
Elke klas kreeg een groot schilders-
doek. Het doek was in vakjes ver-
deeld, en ieder kind had zijn of haar
eigen vakje, dat je mocht vullen. 
Om de beurt mochten de kinderen hun naam 
op het doek verven.
In de klas hadden ze al een ontwerp gemaakt en nu moch-
ten ze beginnen met verven. De meeste kinderen waren 
lang bezig maar het was de moeite waard.
De school was de hele dag creatief bezig. Overal in de 
school waren kinderen aan het schilderen. Iedereen zat 
onder de verf maar het was toch gezellig
Aan het einde van de dag was iedereen klaar en het 

resultaat was een mooi, 
kleurrijk schilderij!  Elke 

klas had een prach-
tig doek geverfd.  
Tijdens de Eve-
naardag op vrijdag 
hingen de doeken ach-
ter het raam van de klas-
sen zodat ook de ouders 
de doeken konden be-

wonderen.

Door: Gijs, Jur en Rinke

Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan 
goochelen?

Ik deed eerst een musical opleiding maar dat 
werd te veel en toen zijn Mn vriend van waar-

om ga je niet goochelen.

Wat zou je gedaan hebben als je geen goo-
chelaar was geweest?

I k ben ook meester op een school.

Wat is je Favoriete goochelaar?
Michel van Grinsven

Wat is het verschil tussen een goo-
chelaar en een illusionist?
Een illusionist is meer een showma-
ker.

En een goochelaar doet meer met de 
handen.

Waar heb je al je trucs vandaan ? 
Van beurzen en uit goochel winkels

Wat was je grootste optreden?
1200 Kinderen

Hoeveel Trucs ken je ?
Ongeveer 400

Wat is jouw grootste truc die je voor ons gaat doen?
Zeg ik niet 

Graffi  ti

Evenaar

20 jaar:

één groot

feest!!
(Geschreven door groep 8)

Opening feestweek!!

Feestweek
dag 3

Op maandag 15 juni ging de feestweek van start. 
Voor het 20 jubileum van De Evenaar.
De directrice van de school hield een praatje en presenteer-
de een boekje met interviews met de leerkrachten.
Het oudste en jongste meisje van de school hebben het lint 
doorgeknipt, van de grote ballon met 20 erop.
Daarna gingen alle kinderen en ouders van De Evenaar het 
zelfgemaakte Evenaarlied zingen.

EVENAARLIED
Refrein

De Evenaar, De Evenaar
De leukste school al 20 jaar!

Met onze handen, hart en hoofd,
Vieren wij feest zoals beloofd

Ach ja, Wat wil je, als je zo ontzettend leuk bent als wij
Het is echt maar al te waar,

De Evenaar

Zo’n 20 jaar geleden ontstond de Evenaar
En 20 jaren later feesten wij nu met elkaar

Refrein

Een feestje voor ons allen, dat vinden wij heel fi jn
Het lied is bijna over, nog maar 1 keer het refrein

Refrein

Daarna gingen groepen 1 tot en met 8 cake eten en limo-
nade drinken. En daarna gingen alle klassen naar binnen en 
iets leuks doen.
Het wordt vast een hele leuke feestweek.

Interview Goochelaar
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Dinsdag 16 juni 2009
Aan het begin van de dag gingen we meteen al naar de gymzaal.
In de gymzaal werden we verwacht door een dansleraar die
Daniël heette.
We begonnen met een warming-up we moesten in een kringetje 
zitten en een paar bewegingen doen.
Na die bewegingen begonnen we te oefenen met een Mexicaan-
se dans.
We bleven daar 1 uur en 15 minuten oefenen.
Daarna gingen we weer terug naar ons klaslokaal en maakten 
daar snel onze sombrero’s af.
Niet lang daarna gingen we weer terug naar de gymzaal waar het 
ontzettend druk was niet alleen met kinderen maar ook met ou-
ders.
Er waren prachtige dansen van groep 0 t/m 8.
Je zag duidelijk dat er veel geoefend was.
Na de dansen uit alle klassen gingen we een grote gezamenlij-
ke dans doen.
Na die dans gingen we de warming-up doen niet alleen de kinde-
ren maar ook de ouders! Het was een mooi gezicht.
Daarna gingen we in plaats van half 3 om 10 voor 3 de school 
uit.
Dit was het einde van een geweldige dag!
Door: Dirk-Jan, Sebas en Koen   

Evenaardag
We hadden vandaag een he-
le normale dag. Maar aan het 
einde van de dag hadden we 
les van een rapper.
Onze eigen EVENAARRAP. 
Die we als opening van de 
Evenaardag moesten rappen. 
Daarna waren er op het kleu-
terplein allemaal verschillende 
spelletjes. Er was ook een lo-
pend buffet met allemaal lek-
kere hapjes. En poffertjes en 
broodjes knakworst voor de 
kinderen. Op het asfalt was er 
een estafette door onze gym-
leraar Niels. Om 18.00 was er 
een playbackshow. Alle groe-
pen hadden een act. Uit ein-
delijk heeft groep 4 gewonnen. 
Ze kregen een wisselbeker. De 
andere kinderen die op een 
andere plaats waren geëin-
digd hebben nog een cadeau-
tje gekregen. Daarna ging ie-
dereen lekker dansen , kletsen 
en eten halen. Het was een su-
per geslaagde dag. 

Vraag 1: Hoe bent u op 
het idee gekomen om 
danser te worden?
Antwoord Daniël: Toen ik kind 
was, was het al mijn grote 
droom!

Vraag 2: Wat vind u van
deze school?
Antwoord Daniël: Een hartstik-
ke leuke en beleefde school!

Vraag 3: Doet u aan 
danswedstrijden?
Antwoord Daniël: Nee, maar ik 
doe wel aan dansvoorstellin-
gen ook help ik mensen met 
voorstellingen!

Vraag 4: Wie is uw 
dansidool?
Antwoord Daniël: Ik heb geen 
idolen in de dans!

Vraag 5: Leert u vaker
dansen aan kinderen op
scholen?
Antwoord Daniël: Dat is mijn 
beroep ik doe het dagelijks!

Vraag Daniël: Vinden jullie 
dansen leuk?
Antwoord Koen, Sebas en 
Dirk-Jan: Ja wij vinden dan-
sen leuk!

Door: Dirk-Jan, Sebas en Koen 

Vandaag was de goochelaar die ging optreden, je mocht in de klas 
ook goocheltrucs doen. De beste van iedere klas die mocht goo-
cheltrucs doen op het podium bij de goochelaar. In de klas was de 
ballonnen truc heel populair. Groep 1 en 2 deden samen met de 
juf samen trucs. En sommige klassen maakten ook nog goochel 
kleurplaten. een grappige truc van de goochelaar was onderande-
re: het springtouw doorknippen en dat het daarna weer heel werd. 
En er was ook een truc met een melk kan dat een aan een arm 
ging zwaaien en de ander hield de melk kan boven  zijn hoofd en 
de goochelaar hield de beker vast en toen zat de melk in de beker, 
en het melk kwam uit de elleboog van de meester.
De goochelaar had bij zijn trucs al tijd wel een verhaal  over hij en 
ze zus bijvoorbeeld: dat zijn zus altijd zijn kubus vast lijmt.
Bonne en Thomas

Deze week hebben we allemaal graffi ti ontwerpen ge-
maakt, in het ontwerp moest je eigen naam voorkomen. 
Deze hebben we donderdag op een groot doek geschil-
derd, ieder van ons heeft een stukje van het doek gekre-
gen om daar zijn graffi ti tag op te schilderen, Een tag is 
een naam of en handtekening die je snel ergens neer 
kladdert. De tag’s zijn heel mooi geworden.

1. Wat vond je het allerleukste in deze 20 jaar? 
“De aller eerste dag van de Evenaar. Toen heb ik met nog een 
paar juffen , kleding gemaakt. Die hebben heel veel kinde-
ren toen aan gedaan en toen heb ik met nog een paar juffen 
een optocht gehouden. En de plannen om de school te maken 
vond ik ook heel erg leuk.”
2. Hoe ben je op het idee gekomen om juf te worden?
“Ik vind het heel erg leuk, om met kinderen te werken, en kin-
deren zijn ook altijd zo lekker spontaan. En ik heb ook nog 3  
broertjes en 3 zusjes en ik was en ben eigenlijk nog steeds, de 
oudste thuis, en ik moest ook altijd op mijn broertjes en zusjes 
letten. En dat vond ik heel erg leuk! Dus ben ik er maar mee 
door gegaan. En ik vind het nog steeds heel erg leuk.”
3. Bij hoeveel klassen heb je gestaan? En welke vond je
daarvan de leukste?
“Ik heb de jongere kinderen altijd al leuk gevonden. Vanaf 
groep 1 tot en met groep 5 heb ik gestaan dat vond ik ook het 
leukste. Ik heb dan ook nooit bij groep 6,7 en 8 gestaan.” 
4. Je zit samen met Fokke (onze vroegere directeur nu
leraar van groep 6) al 20 jaar op deze school. Hebben
jullie ooit problemen gehad over wat er anders zou
moeten?
“Nee, eigenlijk nooit. We hadden soms wel een andere mening 
maar toen hebben we het altijd nog eens goed na besproken , 
en toen zijn we altijd wel tot een goeie oplossing gekomen.”
5. Welk vak geef je het liefst? En waarom?
“Kinderen leren lezen. Als je een kind leert lezen dan gaat er 
voor hun een hele nieuwe wereld open. Ze kunnen dan van
alles gaan ontdekken en gaan uitvinden.” 
6. Heb je iets wat je tegenvalt op deze school?
“Ja, ik vind dat er meer aandacht moet worden besteed aan
spulletjes en speeltoestellen voor buiten op het plein. Maar
gelukkig gaat daar nu ook wat aan gebeuren. En ik vind dat er 
meer ruimte moet komen om spulletjes op te bergen. En waar 
de dan lekker rustig kan werken.”
7. Wat is het grappigste dat je hebt meegemaakt op de
Evenaar?
“Ik ben een keertje op een stoel door de school geduwd. Ik 
mocht een keertje niet lopen en toen werd ik door een paar 
juffen op een stoel door de school gereden. We gingen toen bij 
alle klassen even gedag zeggen.”
8. Met welke collega kan je het beste samenwerken?
“Het gaat met iedereen eigenlijk wel goed. Want iedereen doet 
ook altijd zo zijn best om het leuk te houden , en om goed
samen overweg te kunnen komen. En ik heb ook niemand 
waarmee ik het het best kan samenwerken.”
9. Ben je van plan om hier te blijven werken tot je
pensioen krijgt?
“Ja, ik vind het een hele leuke school en je kent ook men-
sen dus daarom voel ik me ook fi jn hier. Er zijn ook hele leuke
ouders en kinderen waar ik goed mee kan opschieten en
samenwerken.
10. Heb je er ooit over nagedacht om weg te gaan bij
deze school?
Ja, soms dacht ik dat het wel leuk zou zijn, om eens ergens an-
ders te gaan werken, maar ben toen altijd hier gebleven. Ik zou 
hier ook nooit weg willen en ik voel me hier ook echt thuis!!! 
En ik heb er ook echt totaal geen spijt van dat ik hier ben
gebleven! 

Interview; Juf Diny

Donderdag Graffi  ti maken!

Woensdag 17 juni ’09

Interview 
Dansleraar

16 juni 2009!

Dinsdag 16 juni 2009Dinsdag 16 juni 2009Dinsdag 16 juni 2009

Evenaar

20 jaar:

één groot

feest!!
(Geschreven door groep 7)

Maandag 15 juni ‘09
Vanochtend hebben we de feestweek geopend. Eerst mochten de 
oudste en de jongste van de school het touwtje van de mega bal-
lon doorknippen. Toen gingen we met de hele school en de juffen 
het Evenaarlied zingen. Toen had iedere klas van de school een ei-
gen tafeltje met limonade en cakejes. We gingen daarna hoedjes 
maken in de klas. De jongens maakten Sombrero’s en de meisjes 
maakten een soort van strook met allemaal bloemen voor om ons 
hoofd. Met die dingen voor om ons hoofd gaan we de volgende 
dag een dans mee doen.



Heemstede - Casca organi-
seert elk jaar de Buitenboel, een 
actieweek voor kinderen van 6 t/
m 10 jaar in de laatste week van 
de zomervakantie. Van dinsdag 
11 t/m vrijdag 14 augustus be-
leven de kinderen tussen 10.00 
en 15.30 uur avonturen met als 
thema ‘Beestenboel’. Er worden 
tenten voor ze neergezet en de 
kinderen  kunnen zich deze da-
gen volop uitleven met knutse-

len, speurtocht, veel spelletjes 
en sportieve activiteiten en met 
zwemmen in zwembad Groe-
nendaal. Ze mogen zelfs één 
nacht (donderdag) in hun tent 
blijven slapen als ze dat willen. 
Casca is voor deze week op 
zoek naar vrijwillig(st)ers vanaf 
16 jaar die een vast groepje van 
7 à 8 kinderen onder hun hoede 
willen nemen. 
Wie zin heeft om mee te helpen 
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ERA van den Putten Makelaars O.G.:

“Open Huizen Route 
toont koopstemming”

De ERA-makelaars hielden afge-
lopen zaterdag de tweede grote 
Open Huizen Route van dit jaar. 
“Traditioneel gezien is deze Open 
Huizen Route altijd de minst be-
zochte”, merkt ERA-makelaar 
Van den Putten op. “Daar staat 
tegenover dat uit de bezoeken 
relatief veel huizenverkopen tot 
stand komen. Het is dus duide-
lijk een ander publiek dat in ju-
ni gaat kijken. Zijn de gemiddel-
de huizenbezoekers in het voor- 
en najaar duidelijk nog in de ori-
enterende fase, zo niet in juni. 
Deze bezoekers zijn al veel ver-
der in het proces en weten be-
ter wat ze zoeken. Landelijk ge-
zien waren er zo’n 5000 bezoe-
kende huishoudens (een bezoe-
kend stel wordt als één eenheid 
geteld). Daaruit verwachten we 
zo’n 200 transacties. Tijdens de 
eerste Open Huizen Route lag 
die score hoger. Toen verkoch-
ten we landelijk zo’n 260 huizen, 
maar waren er 7000 bezoekers.”

Het is bekend dat het bezoe-
kersaantal nooit gelijkelijk is 
verdeeld over het aantal deelne-
mende huizen. Er is niet echt een 
reden aan te geven waarom het 
ene huis tien kijkers krijgt en het 
andere, vrijwel identieke huis, 
maar één of zelfs geen. Het is 
bekend dat ongeveer een kwart 
van de bezoekers uit een andere 
plaats of regio komt. Deze groep 
zit in de oriënterende fase. Het 
overgrote deel van de kijkers 
komt wel uit dezelfde plaats of 
regio. Soms zit men al lang te 
azen op een bepaald huis en is 
er een Open Huizen Route voor 
nodig om de eerste of juist de 
laatste stappen naar een aan-
koop te zetten. “Wij verkopen al-
tijd huizen in de week voor de 
Open Huizen Route aan mensen 
die nog twijfelen. Die actie en de 
dreiging van een eventuele an-
dere koper geeft toch regelma-
tig het beslissende zetje.
Zo ook met de Open Huizen 

Heemstede - “Wij zagen het somber in om een huis te kopen. 
Nu de Nationale Hypotheek Garantie wordt verruimd, zijn on-
ze plannen toch weer concreet geworden. Daarom gaan we 
toch weer een paar huizen bekijken.” Het goede nieuws van 
de verruimde koopgrens voor de Nationale Hypotheek Garan-
tie geeft zowel kopers als verkopers weer lucht en hoop. De-
ze extra zekerheid is goed nieuws voor alle partijen, want een 
verstopte markt is voor niemand goed. “Dat was een reactie 
die wij hoorden van een bezoeker van de ERA Open Huizen 
Route”, aldus ERA-makelaar Van den Putten.

Route afgelopen zaterdag ge-
beurde dat. We konden ons weer 
verheugen in het feit dat er weer 
een aantal tevreden verkopers 
en kopers waren van huizen die 
net voor de Open Huizen Rou-
te werden verkocht. Ook waren 
er huizen waar net voor de Open 
Huizen Route een bod op werd 
gedaan om toch die 1e  positie 
te claimen die toch voor elke ko-
per het voordeel oplevert dat, als 
er een 2e gegadigde is, de ma-
kelaar altijd weer naar de eer-
ste partij terug moet en deze een 
hoger bod mag doen.
Het loont dus zeker de moeite om 
de volgende ERA Open Huizen 
Route goed in de gaten te hou-
den wanneer deze weer wordt 
gehouden. Wij zullen hierover tij-
dig informeren in deze krant en 
in die zelfde week wordt in de-
len van Heemstede weer de ERA 
Woonwens verspreid. Mocht u 
deze nu niet hebben ontvan-
gen kan deze  altijd gratis wor-
den opgehaald op ons kantoor 
aan de Bronsteeweg 45, t/o de 
rotonde. 
ERA-makelaars organiseren al 
sinds 2000 landelijke Open Hui-
zen Routes. Alle ERA-makelaars 
zijn aangesloten bij de Neder-
landse Vereniging van Make-
laars (NVM). U vindt het aanbod 
van de ERA-makelaars op www.
era.nl.

Geslaagden Hageveld 
College examen VWO
Rick van der Aar, Vijfhuizen nh, Robin Alons, 
Hoofddorp, Chantal van Andel, Haarlem, Ham-
za Ardiç, Haarlem, Kirsten Bakker, Haarlem, 
Sanne Bakuwel, Haarlem, Steven Paul Balk, 
Hillegom, Thyrza Bauer, Haarlem, Anne Beenders, Heemstede, Rein-
oud Bekendam, Heemstede, Paulien Blom, Haarlem, Timo Blom, Hoofd-
dorp, Jeffrey Boerrigter, Hoofddorp, Raymond van Bommel, Hoofddorp, 
Liefke van den Boom, Heemstede, Dennis Booms, Heemstede, Made-
lon Boon, Heemstede, Linda Borst, Hoofddorp, Dominique van den Bos, 
Zandvoort, Gwan Brandhorst, Haarlem, Boris Brandhorst, Haarlem, Bob 
Brandjes, Rijsenhout, Sarah Braun, Hoofddorp, Maaike van den Brink, 
Hoofddorp, Melissa Bromet, Hoofddorp, Guusje Brummer, Heemstede, 
Yannick Brussen, Hoofddorp, Lisa van Bussel, Haarlem, Heleen Cap-
pon, Hoofddorp, Floris Claassens, Haarlem, Marlou Claus, Bennebroek, 
Sander Couch, Heemstede, Charles Dams, Heemstede, Willem Delen, 
Aerdenhout, Ernée Derckx, Haarlem, Sanne van Deudekom, Zwaans-
hoek, Christina Diehl, Hoofddorp, Carina Diehl, Hoofddorp, Tirsa van 
Diemen, Heemstede, Joanne van Drie, Hoofddorp, Stasja van Droffe-
laar, Haarlem, Thomas van Drunen, Hillegom, Max Dumans, Haarlem, 
Rik van Egeraat, Heemstede, Laura Ekkelenkamp, Bennebroek, Berna-
dette Elders, Hoofddorp, Rick Emondts, Aerdenhout, Ordwin van der Erf, 
Haarlem, Laura van Esterik, Haarlem, Damiat Fares, Haarlem, Sebasti-
aan Fiekert, Heemstede, Nathan Fuchs, Heemstede, Guus van Fulpen, 
Hoofddorp, Indra Gesink, Bloemendaal, Marco Geurs, Haarlem, Alex 
Goossens, Bennebroek, Myriam Gouwens, Haarlem, Casper de Haan, 
Hoofddorp, Gerardo de Haan, Haarlem, Lennart ter Haar, Hoofddorp, 
Mathijs de Haas, Hoofddorp, Eline Hartman, Zwanenburg, Eline ten Ha-
ve, Hoofddorp, Laura Heemskerk, Hoofddorp, Lizzy van Hees, Heem-
stede, Thomas den Heeten, Hoofddorp, Yoram Hendriks, Hoofddorp, 
Steyn Heskes, Heemstede, Bart van den Hoed, Hoofddorp, Walt van 
der Hoeven, Bloemendaal, Alekzander Hoogeweegen, Haarlem, Maar-
ten Hoogland, Hoofddorp, Michelle Hooijen, Heemstede, Mark van der 
Hout, Hoofddorp, Evelien Hulsebosch, Bennebroek, Thom Hussaarts, 
Haarlem, Nils IJske, Haarlem, Lisa Jansen, Hoofddorp, Max de Jong, 
Haarlem, Manouk Kinders, Heemstede, René van Klink, Zwaanshoek, 
Diederik Klip, Bennebroek, Barend Klitsie, Hoofddorp, Maarten Koets, 
Aerdenhout, Quint Koevoets, Bennebroek, Lisa de Koning, Vijfhuizen 
nh, Laura Koppen, Hoofddorp, Robert Jan Koster, Heemstede, Tim van 
der Kroft, Beinsdorp, Bas Kruijs, Hoofddorp, Thomas Kruijt, Heemstede, 
Suzanne Kuijs, Heemstede, Nina Kuipers, Hoofddorp, Madelon Kunst, 
Heemstede, Anne Kuyt, Hoofddorp, Saskia Laarhoven, Heemstede, Evi-
ta van Leeuwen, Heemstede, Sara van Lieshout, Vijfhuizen nh, Dennis 
Linn, Vogelenzang, Chantal Loeffen, Heemstede, Minthe Lok, Heemste-
de, Menno Loos, Haarlem, Melline Lovink, Hoofddorp, Joeri Lowinsky, 
Heemstede, Mart Lubben, Haarlem, Dennis Luijkx, Heemstede, Eveli-
ne Makkelie, Hoofddorp, Valerie van der Meij, Heemstede, Bob Melt-
zer, Heemstede, Charity Miller, Heemstede, Stephan Moeijes, Heemste-
de, Laurens Montijn, Haarlem, Thomas Mulder, Heemstede, Boris Nelis-
sen, Heemstede, Kick Niessen, Vijfhuizen nh, Nick van Nieuwenhuizen, 
Vogelenzang, Gerben Nieuwland, Hillegom, Cathelijne Noordhuis, 
Hoofddorp, Viola Ong, Haarlem, Esther Osinga, Hoofddorp, Floor 
Osinga, Hoofddorp, Monique Paulich, Hoofddorp, Sander de Pauw, 
Hoofddorp, Sarah Pennington de Jongh, Heemstede, Patricia Piels, 
Hoofddorp, Annouk Pierik, Heemstede, Sophie Prins, Heemstede, 
Rutger Prins, Aerdenhout, Berend Raaphorst, Haarlem, Stefan Raap-
horst, Haarlem, Matthijs Rebel, Hoofddorp, Jeannine van Reeken, 
Hillegom, Martijn Rodenburg, Hoofddorp, Melvin Roest, Zwanenburg, 
Nikki de Rooij, Haarlem, Roelof Ruis, Haarlem, Luc Ruth, Hillegom, 
Lisette van Schaik, Bennebroek, Frederik Schavemaker, Vogelenzang, 
Dion Scheepmaker, Hoofddorp, Paul van Schie, Hoofddorp, Lieselotte 
Schijf, Haarlem, Babette Schilte, Aerdenhout, Ayvar Schoemaker, Haar-
lem, Lot Schuringa, Haarlem, Lisanne Schut, Haarlem, José Schutter, 
Hoofddorp, Robbert-Jan Sebregts, Haarlem, Roman Slaap, Heemste-
de, Hanneke Smallenbroek, Heemstede, Pascalle Spaan, Bennebroek, 
Victor van Spaandonk, Aerdenhout, Fleur Steenborg, Heemstede, Cris 
Stevens, Hoofddorp, Lars Stevens, Hoofddorp, Anique Stolp, Haarlem, 
Arthur Straathof, Heemstede, Babette Straus, Heemstede, Anna Sut-
torp, Heemstede, Nicoline van Telgen, Hillegom, Nancy Tjon-en-Fa, 
Hoofddorp, Rimbert Vahle, Haarlem, Martine van der Veen, Hoofddorp, 
Loek Veenendaal, Haarlem, Maya Velis, Hillegom, Arlette Vennemann, 
Hoofddorp, Vincent Verheij, Hoofddorp, Scilla Verheijde, Heemstede, 
Jaap Vernooij, Bennebroek, Luuk Verweij, Haarlem, Marco Visscher, 
Hoofddorp, Marte Vissers, Haarlem, Lana Voinov, Hoofddorp, Alis-
sa van der Voort, Hoofddorp, Huib van de Vosse, Hoofddorp, Marloes 
de Vries, Haarlem, Bastiaan de Vries, Heemstede, Bram de Waard, 
Aerdenhout, Nella Wackwitz, Hoofddorp, Duncan Ward, Aerdenhout, 
Lars van der Weiden, Heemstede, Niels van der Weiden, Heemstede, 
Kevin Weijgertse, Hoofddorp, Kelly de Wit, Hillegom, Annedien Zan-
der, Haarlem, Milou Zandvliet, Haarlem, Esther Zijtregtop, Hoofddorp, 
Hanneke van der Zwaan, Hoofddorp, Kimberley Zwaart, Hoofddorp, 
Kenny Zwemmer, Heemstede.

Getuige grijpt 
fietsendief
Heemstede - Politieagenten 
zagen zaterdagmiddag 20 ju-
ni een man achter een fietser 
aanrennen en hem vastgrij-
pen op de Laan van Bloemen- 
hove. Het bleek om een ge-
tuige te gaan die de ander op 
heterdaad een fiets zag stelen 
bij een fietsenwinkel aan de 
Zandvoortselaan. De dief, een 
21-jarige Haarlemmer is daar-
op aangehouden en voor na-
der onderzoek ingesloten.

Vrijwilligers gevraagd voor Buitenboel
in de week van 11 t/m 14 augus-
tus of meer informatie wil over 
deze Beestenboel-week, kan 
bellen naar Margo Pouw bij Cas-
ca. 
Telefoon: (023) 548 38 28 of mai-
len: mpouw@casca.nl.
En .... wie meedoet zal vast geen 
spijt krijgen, want in zo’n vakan-
tieweek hebben de vrijwilligers 
het met elkaar net zo gezellig als 
de kinderen!

Foto: PR/Casca
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‘Koffi e Plus’-ochtend
Op dinsdag 14 juli vertelt de Bennebroek-
se kunstschilder Jan Bok iets over verschillen-
de schildertechnieken. Tevens zal hij van zijn
speciale techniek op deze ochtend een demon-
stratie geven. Graag vooraf aanmelden.
Locatie: voormalige gemeentehuis Bennebroek. 
Aanvangstijd: 10.30 uur.
Kosten: 3,- euro p.p. incl. koffi e/thee.

Midzomerbuffet
In de zomermaanden is er geen restaurantdag. 
Maar op woensdag 29 juli kunt u in de gro-
te zaal van Zorgcentrum Meerleven deelne-
men aan een feestelijk koud buffet. De koks van 
Meerleven zullen u verrassen met verschillende 

vlees- en visschotels en lekkere salades.
Het Midzomerbuffet start om 16.00 uur. De zaal 
gaat open om 15.45 uur. Aanmelden bij loca-
tie Bennebroek voor vrijdag 17 juli. Kosten: 20,- 
euro p.p. incl. twee drankjes en een ijsdessert. 
Hebt u vervoer nodig naar Meerleven, dan kunt 
u dit bij locatie Bennebroek aanvragen. 

Rotary-uitstapjes
De Rotaryclub Heemstede-Bennebroek maakt 
ook deze zomer weer enkele bustochtjes mo-
gelijk. 
Op woensdag 15 juli gaat de tocht naar Hoorn 
en omgeving. U bezoekt o.a. het oude centrum 
van Hoorn en de nieuwe schouwburg aan het 
IJsselmeer. U wordt voor deze tocht opge-
haald tussen 10.00 en 11.00 uur. De lunch is op
eigen rekening.

Op donderdag 23 juli gaat de route door
Waterland. U bezoekt Broek in Waterland, Mon-
nickendam en Volendam. Voor deze tocht wordt 
u opgehaald tussen 12.00 en 13.00 uur. 
Kosten voor beide tochten: 11,- euro incl. een 

consumptie met iets lekkers. Opgave bij loca-
tie Bennebroek.

Beweeg mee met Welzijn Bloemendaal
Al deze activiteiten worden door vrijwilligers 
van Welzijn Bloemendaal begeleid. 
7 juli: Nordic walking in de duinen circa 1,5 uur.
13 juli: Duinwandeling. Duur: 1 uur. 
Deze activiteiten starten om 10.00 uur bij de in-
gang ’t Panneland. 
21 juli: Fietstocht naar de Kaag. Een tocht van 
30 tot 35 km, waarbij in rustig tempo wordt 
gefi etst. Start om 10.00 uur bij locatie Benne-
broek. 
29 juli: Zomerwandeling omgeving Bennebroek. 
Afstand circa 7 km. Start om 10.00 uur bij lo-
catie Bennebroek

Bridgecursus voor beginners
Bij voldoende aanmeldingen wordt er op dins-
dag 29 september gestart met een nieuwe 
bridgecursus voor beginners. Als u belangstel-
ling heeft, kunt u zich nu al aanmelden bij loca-
tie Bennebroek.

‘Koffi e Plus’-ochtend

vlees- en visschotels en lekkere salades.
Het Midzomerbuffet start om 16.00 uur. De zaal 
gaat open om 15.45 uur. Aanmelden bij loca-
tie Bennebroek voor vrijdag 17 juli. Kosten: 20,- 
euro p.p. incl. twee drankjes en een ijsdessert. 
Hebt u vervoer nodig naar Meerleven, dan kunt 
u dit bij locatie Bennebroek aanvragen. 

Rotary-uitstapjes

Bennebroek - Met deze rubriek wil Welzijn 

Bloemendaal, locatie Bennebroek de senioren 

van Bennebroek en Vogelenzang informeren 

over de activiteiten en zaken die voor hen van 

belang kunnen  zijn. U vindt ons aan de Benne-

broekerlaan 5 te Bennebroek.

Tel. 023-5845300. Openingstijden: maandag 

t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.

E-mail: bennebroek @welzijnbloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Overvaltraining goed bezocht

Ondernemers beter voorbereid 

Tijdens de drie uur duren-
de praktijktraining vertelde 
een deskundige trainer van het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
(HBD) over preventieve maatre-
gelen die winkeliers kunnen ne-
men. Er werd gepraat over erva-
ringen met agressieve klanten 
en de veiligheidsmaatregelen 
die winkeliers al toepassen om 
de kans op een overval te ver-
kleinen. Spannend was het rol-
lenspel, waarin een aantal deel-
nemers en een acteur een over-
val naspeelden. Dit ‘toneelstuk’ 

maakte de deelnemers bewust 
van de spanning die een over-
val met zich meebrengt. En dat 
maakte op de meeste van hen 
een diepe indruk!
De winkeliers en hun medewer-
kers gaven zich op voor de gratis 
training bij het Regionaal Plat-
form Criminaliteitsbeheersing 
(RPC) Kennemerland, dat van 
maart tot en met juni trainingen 
organiseerde in Haarlem, Be-
verwijk, Zandvoort, Heemstede 
en Hoofddorp. Sommige winke-
liers kwamen omdat zij al eens 

Heemstede e.o. - In de afgelopen maanden zijn zes overval-
trainingen ‘Veilig in de winkel’  georganiseerd voor winke-
liers en andere ondernemers in Kennemerland. Maar liefst 
130 deelnemers kwamen op een doordeweekse avond naar 
de training om zich ‘te wapenen’ tegen een mogelijke over-
val en agressieve klanten. Velen hebben het als een leerza-
me avond ervaren.

een overval aan den lijve hadden 
ondervonden, anderen omdat zij 
zich bewust zijn van de kans die 
altijd bestaat om als winkelier 
overvallen te worden. 
RPC Kennemerland
Het RPC Kennemerland is een 
regionaal samenwerkingsver-
band van gemeenten, politie, 
brandweer en ondernemers om 
te werken aan de preventie en 
bestrijding van criminaliteit te-
gen het bedrijfsleven. Door on-
dernemers praktische oplossin-
gen aan te reiken waar en wan-
neer dit nodig is, helpt het RPC 
om het gebied zo veilig mogelijk 
te maken.

Kijk voor meer informatie over 
overvaltrainingen en andere ac-
tiviteiten van het RPC op www.
rpckennemerland.nl. 

Muzikale uitvoering in de Luifel
Luisteren naar het Cascakoor
Heemstede - Het Casca Koor 
onder leiding van dirigent/arran-
geur Peter Cammermans heeft 
het hele jaar geoefend, heer-
lijk gezongen en al een uitge-
breid repertoire opgebouwd. Nu 
als jaarafsluiting geeft het Casca 
koor een uitvoering. Deze vindt 
plaats bij Casca in de Luifel. Ge-
woon een avondje lekker zin-

gen, waarvan u mag meegenie-
ten. Het swingende en enthou-
siaste koor heeft een repertoire 
van Pop tot Gospel en van Soul 
tot Jazz met verrassende arran-
gementen. Het koor zingt voor 
en met u op donderdag 25 juni 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, aanvang: 20.00 
uur, entree: 3,00 euro.

Bekend Frans bier aan de tap
Kronenbourg 1664 in de 1ste Aanleg
Heemstede - Café de 1ste Aan-
leg heeft als eerste Grolsch ca-
fé in Nederland sinds deze week 
een exclusieve pils combinatie 
op de tap. Namelijk Grolsh én 
het bekende Franse Kwaliteits-
bier Kronenbourg 1664.

De 1ste Aanleg hoopt op deze 
wijze antwoord te kunnen ge-
ven op een groeiende markt 
voor meerdere soorten pils op 
de tap. Collega Heineken intro-
duceerde al jaren geleden een 
combinatie van Heineken met 
een van de andere bieren uit 
het concern zoals Brand en Am-
stel. Omdat Grolsch deze moge-

lijkheid nog niet kan bieden is 
de 1ste Aanleg zelf op zoek ge-
gaan naar een geschikte kandi-
daat om naast het Grolsch pre-
mium pilsner aan te bieden. Dit 
resulteerde na enig overleg in 
de 1ste Aanleg als offi ciële proef-
tuin voor Nederland.
In oktober van dit jaar worden de 
resultaten met de brouwer ge-
evalueerd. Kronenbourg is met 
zijn frisse smaak een mooie te-
genhanger van Grolsch dat een 
traditioneel bittertje heeft.
Samen met ‘33’ is Kronenbourg 
het meest bekende Franse bier 
ter wereld. Kronenbourg 1664 
is een kwalitatief, geraffi neerd 

product met een verfrissend ka-
rakter (5,0% alc.) Het unieke ge-
bruik van 100% zuivere mouten, 
gebrouwen volgens een mild 
procédé geeft Kronenbourg 
1664 zijn kenmerkende zach-
te, uitgebalanceerde smaak. De 
goudgele pils heeft een stevige 
schuimkraag en geurt als een 
frisse, fruitige mengeling met 
toetsen gist en hop.
De introductie komt bijna 2 jaar 
na de introductie van het Chris-
tine bier, een bijzonder speciaal-
bier wat exclusief voor de 1ste 
Aanleg wordt gebrouwen door 
huisbrouwerij Klein Duimpje uit 
Hillegom.
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Softbalvereniging 75 jaar jong
Heemstede - Ter ere van het 
75-jarig bestaan van honk- en 
softbalvereniging RCH Pin-
guins zullen er op het Sport-
park Heemstede in het week-
end van 4, 5 en 6 september 
talloze festiviteiten plaatsvin-
den om dit te vieren.
Voor jong en oud zal er een 
scala aan sportieve en ver-
makelijke activiteiten georga-
niseerd worden. Op zaterdag 
5 september speelt het eerste 
honkbalteam van Mediamonks 

RCH een wedstrijd tegen een 
team van oud-leden en oud-
internationals.
De receptie, te houden op za-
terdag 5 september van 18 tot 
20 uur in Clubhuis ’De Kuil’, 
zal zonder twijfel een ontmoe-
ting worden waarbij met de 
vele honk- en softbalvrienden 
van RCH Pinguïns herinnerin-
gen aan een rijk verleden op-
gehaald zullen worden en ook 
een blik in de toekomst niet 
geschuwd zal worden.



Actie tegen
wilde dieren in circus

Regio - Op vrijdag 26 juni pro-
testeert de internationale die-
renwelzijnsorganisatie Vier 
Voeters samen met de coali-
tie ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ 
in Haarlem bij winkelcentrum 
Schalkwijk tegen het houden 
van wilde dieren in het circus. 
Van 11.00 tot 16.00 uur wordt 
de actie gehouden. Bij de grote 
olifant worden handtekeningen 
verzameld voor een verbod op 
wilde dieren in het circus. De 

olifant zal het publiek laten zien 
wat de dagelijkse circuspraktijk 
in Nederland is. Voorbijgangers 
kunnen zich laten fotograferen 
met een Stop it! bord en op die 
manier de campagne onder-
steunen. Deze foto’s worden 
op de speciale campagne web-
site www.vier-voeters.nl/stop-it 
geplaatst. De reis van de olifant 
kan gevolgd worden op: 
www.wildedierendetentuit.nl 
en www.vier-voeters.nl 
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‘Kriebelt’ het ook altijd bij u als u een kruiswoordpuzzel ziet? Vul de
oplossing in en stuur deze naar: De Heemsteder, Visserstraat 10,
1431 GJ Aalsmeer. T.a.v. Oplossing puzzel

Op (trein-)bedevaart naar 
Lourdes
Regio - Ieder heeft zijn eigen 
persoonlijke reden om op be-
devaart te gaan. Ongetwijfeld 
heeft u wel eens over Lourdes in 
Frankrijk gehoord en misschien 
de wens uitgesproken om daar 
eens naar toe te gaan. Deze 
wens kan in vervulling gaan. Dit 
jaar is het thema in Lourdes ‘De 
weg van Bernadette’. De Lour-
desgroep Haarlem en Omstre-
ken organiseert in samenwer-
king met de Stichting Organisa-
tie Limburgse Bedevaarten een 
treinreis naar Lourdes, van 24 

september tot 1 oktober. In de 
trein zit u met 4 personen in een 
coupé. s’ Avonds wordt de cou-
pé omgebouwd tot slaapplaat-
sen. De trein start in Den Bosch 
en de reis vanuit Haarlem wordt 
gezamenlijk gemaakt met een 
touringcar. De reis wordt bege-
leid door de vrijwilligsters van de 
Lourdesgroep. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Inlichtingen: 
Wil van Groeningen (contact-
persoon van de KBO) tel. 0299 -  
640359 of Diaken Philip Weijers, 
tel.  023 – 5246978.

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 28 juni om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Ta-
fel met een oecumenisch karak-
ter. Iedereen is welkom, zowel 
patiënten alsook bezoek. Voor-
ganger is pastor mevrouw A. 
Hoekman. De zang wordt onder-
steund door het Sint-Caecilia-
koor uit Nieuw-Vennep. (avond-
maalviering)

HPC synchroonzwemmen 

In je ééntje een 50 meter bad vullen
Heemstede - De synchroon-
zwemafdeling van HPC, de 
Heemsteedse zwemclub, was 
afgelopen zondag te vinden 
in Alkmaar, alwaar de leden 
hun beste kunnen vertoon-
den tijdens de kringkampi-
oenschappen.

De kringkampioenschappen 
worden ieder jaar aan het einde 
van het schoolseizoen gehou-
den. Zwemverenigingen uit heel 
Noord-Holland kunnen er aan 
mee doen. De zwemsters van 
HPC hebben het hele jaar ge-
werkt aan hun verplichte of vrije 
kur. HPC had op diverse onder-
delen ingeschreven.

Zo zwom Daisy Crabbendam 
een solo in de categorie voor 
meisjes onder 15 jaar. Daisy zou 
eigenlijk een duet hebben ge-
zwommen, maar aangezien haar 
duetpartner met haar been in 
het gips zat, ging dat niet door. 
Slechts enkele weken geleden 
begon zij met het oefenen van 
haar Solo. Er waren diverse aan-
passingen noodzakelijk, omdat 
er van sommige kunsten die je 
samen uitvoert, niet veel over-
blijft als je het alleen moet doen. 
Daisy was terecht trots op haar 
prestatie, want je moet het maar 

durven in je ééntje een 50 meter 
bad vullen!
Sommige prestaties werden be-
loont met een medaille: Goud 
was er voor de iets meer erva-
ren Ilse Bosman in dezelfde ca-
tegorie. Nog meer goud voorr de 
solisten werd in ontvangst ge-
nomen door de al even ervaren 
Kimberley van Raavenswaaij in 
de categorie Junioren. Lilian van 
der Waals, die haar laatste wed-
strijd zwom, won zilver in de ca-
tegorie senioren. Het brons in 
dezelfde categorie, ging naar 
haar teamgenootje Mariette Kol, 
die eveneens haar laatste solo 
zwom. Mariette zal zich voort-
aan gaan inzetten als jurylid bij 
dit soort evenementen. 

Bij de duetten gooiden Kimber-
ley van Raavenswaaij en Ilse 
Bosman hoge ogen. Zij zwom-
men voor het eerst samen een 
duet waarvan zijzelf, de jury en 
het publiek hebben genoten. 
Met een waardering van bijna 
68 punten lieten zij de concur-
rentie het nakijken en gingen 
ze er met de gouden plak van-
door! Mariette Kol en Lilian van 
der Waals kregen zilver voor hun 
laatste duet.

Ook bij de groepsnummers, vol-

gens sommigen het leukste on-
derdeel, werden de HPC-ers ge-
waardeerd: Er was voor hen een 
eerste prijs bij de junioren en bij 
de senioren!

Het zwemseizoen is bijna af-
gelopen. In september starten 
de trainingen weer. Wil je zelf 
eens synchroonzwemmen le-
ren, kom dan langs op de trai-
ning, Of maak een afspraak voor 
een proefles. Mail of Bel met El-
len Vollenga e_vollenga@hot-
mail.com (023-5357512) of Nyn-
ke Muller rebergenmuller@chel-
lo.nl (023-5355949).



Ben je boos of teleurgesteld?
“Ach, leuk is anders. Maar 
Swingsteesjun gaat door, It’s is 
not the end of the world. Eerst 
krijgen we de strandfeesten en 
dan verkassen we naar de Waar-
derpolder, een creatieve locatie 
bij de Lichtfabriek en het Dros-
tegebouw. We gaan om de vrij-
dag en om de zaterdag feesten 
organiseren. Dat is nu nog iede-
re vrijdag en zaterdag. De feest-
spoeling wordt dus wel dun-
ner. Ik heb mijn personeel moe-
ten laten gaan, dat zit me nog 
het meeste dwars. Oké, de NS 
wil op een tiental monumentale 
stations samen met een top res-
tauranthouder uit de regio, hau-
te culinaire restaurants vestigen 
en daarom kunnen wij hier niet 
blijven. Maar zij hebben mij des-
tijds wel de gelegenheid gebo-
den mijn droom van de grond 
te krijgen. Daar ben ik ze altijd 
dankbaar voor.”
Hoe is het idee voor
Swingsteesjun ontstaan?
“Rookvrij dansen, dat was ‘the 
thing’. Ik vond het te gek om los 
te lopen dat je altijd in die rook-
walm moest dansen. Je kwam 
‘s nachts thuis met stinkende 
kleren en prikkende ogen. In 
2004 zat het nog in de alterna-
tieve hoek. Een keer per maand 
op blote voeten dansen met een 
wierookstokje erbij. Tino (van 
Heusden) en ik dachten: dat 
kunnen we professioneler doen 
voor de meer traditionele doel-
groep. Het was eerst puur voor 
onszelf en ik weet nog wel dat 
ik dacht: misschien kan ik er uit-
eindelijk mijn inkomen mee ge-
nereren. “
Waarom het treinstation
Haarlem?
“De wachtkamer van dit hon-
derd  jaar oude gebouw was 
beschikbaar  en het is natuur-
lijk een unieke locatie.  Het liep 
meteen goed. Door de combina-
tie van het station en het rook-
vrije aspect kreeg ik veel gratis 
publiciteit. Nova, Netwerk, Net 
5 en weekendjeweg.nl, radio 1, 
landelijke dagbladen etc. klop-
ten aan.
De doelgroep is de oudere jon-
gere, singles en stellen, die lek-
ker fris en vrolijk uit willen gaan 
en van dansen houden. Op vrij-
dag wordt er House, Dance, Soul  
en Latin Beat, zeg maar het mo-

dernere genre gedraaid en op 
zaterdag de Dance Classics van 
de jaren 70 en 80. Grease, Ti-
na Turner, van alles zolang het 
maar swingt. En dat tussen 20.00 
en 01.00 uur. Vanuit de deejays 
kwam de suggestie om een meer 
spiritueel getinte avond  te orga-
niseren. Daarmee konden we de 
oude vriendengroep weer plea-
sen. Dat resulteerde in de Bud-
dha Dance avonden, Naast het 
uit je dak gaan, is er ook muziek 
voor introspect-  en stil dansen. 
Maar vaak begint het rustig, met 
ogen dicht.”
Welke muziek hou je zelf van?
“U2, de Stones en wat House, 
Dance-achtige muziek is mijn 
stijl. Deejays als Armin van Buu-
ren vind ik top. Ik weet de num-
mers niet allemaal te noemen, 
maar op vrijdagavond - dat is 
mijn avond - hoor ik al die mu-
ziek en denk: Yes, leuk!”
Wat was, terugkijkend, 
een hoogtepunt?
“Tijdens het feest van ons 3-ja-
rig bestaan werd ik door mijn 

vriendin naar voren geroepen. 
Wat anders nooit mag van mij, 
gebeurde toen. Ze onderbrak de 
deejay en pakte de microfoon. 
Het was leuk en aangrijpend te-
gelijk. Ik vond het mooi om te 
zien dat ze mij zomaar voor pak-
weg tweehonderd mensen toe-
sprak. Dat had ze twee jaar ge-
leden nooit gedurfd, terecht een 
memorabel moment.
Daarnaast, als je tegelijkertijd in 
de ene zaal tweehonderd brui-
loftgasten hebt en de andere zaal 
vol dansende mensen in Swing-
steesjun, en het draait allemaal 
en iedereen heeft het naar z’n 
zin, vind ik dat heel bijzonder. Op 

zo’n moment denk ik wel eens: 
Voor een jongen die begon zon-
der horeca-ervaring en na een 
lang ziekteproces lukt dat toch 
maar vrij aardig. Dan ben ik een 
dankbaar mens.”
Heb je een levenswijze?
“Mijn motto is: ‘Het is altijd feest 
en neem feest mee’. Dat is een 
uitnodiging naar het leven. Mijn 
leven werd lange tijd beheerst 
door reuma. Van de ene op de 
andere dag kreeg ik toevalli-
gerwijs een medicijn waardoor 
ik normaal kan functioneren.  Ik 
weet daarom heel goed dat het 
niet altijd meezit in het leven. 
Maar breng zelf wel het feestje 
mee. Anders kun je beter thuis-
blijven. Het staat trouwens ook 
op mijn auto.”

Swingsteesjun op het station 
sluit komend weekend af ,een-
malig vooraf met buffet van 
18.30 tot 20.00 uur, op 26, 27 en 
28 juni. Meer info en reserveren: 
www.swingsteesjun.nl
Mirjam Goossens
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Laatste trein Swingsteesjun
Haarlem – Wie kent niet de eerste beelden in Nederland van 
een dansende Maxima. Kon deze swingende blondine onze 
toekomstige koningin worden naast de enigszins houterige 
W.A.? Ondanks de ingetogen mantelpakjes die volgden, herin-
neren we ons de vrolijke foto’s van het feestbeestje dat uit haar 
bol ging op de dansvloer. Een avondje lekker dansen had Wil-
liam Appelman ook voor ogen, maar dan rookvrij graag. Aan-
gezien er geen club te vinden was met een rookbeleid, organi-
seerde hij in januari 2005 samen met dj Tino van Heusden zijn 
eigen feestje, op het Haarlemse station. Swingsteesjun werd 
een wekelijks terugkerend fenomeen en een hit. Dit weekend  
is de laatste mogelijkheid om te dansen in de wachtkamer van 
perron 3a, want hij moet eruit. Maar niet getreurd, het volgend 
station, Club Maritime (elke zaterdag), ligt aan het strand in 
Zandvoort. Vanaf oktober, na een maandje vakantie, volgt dan 
een doorstart in Het Meterhuis. Zittend op een barkruk in de 
monumentale Art Nouveau zaal kijkt Appelman (43) terug op 
ruim vier jaar dansen tussen de treinen.

RCH Pinguins verliest 
weer na één inning

Het zou te ver voeren om de ne-
derlaag tegen de vermoedelijk 
aanstaande kampioen en pro-
movendus Onze Gezellen op 
het conto te schrijven van het 
Heemsteedse infield. Daarvoor 
was de slagkracht van OG en 
daarmee de druk op de defen-
sie van RCH Pinguïns gewoon te 
groot. Bovendien had de Heem-
steedse aanval nauwelijks ver-
weer tegen de beide jeugdige 
pitchers van OG, Simone van 
der Vlugt en Fiona Sewalt, die 
slechts 2 honkslagen wegga-
ven, beide aan Annemarie van 
’t Klooster, die snel lijkt terug te 
komen op haar vroegere hoofd-
klasseniveau.
Toch leken de pinguïns lange 
tijd op een verrassing af te ste-
venen. In de Heemsteedse ope-
ningsslagbeurt kwam Elianne 
Kinkhouwers door geraakt wer-
per op het 1e honk en schoof zij 
op naar 2 toen Bianca de Graaff 
naar 1 kon op 3 slag wilde worp. 
Vervolgens was het Annemarie, 
die met haar eerste honkslag 
Elianne de 0-1 liet aantekenen. 
In de 3e inning kwam OG langs-
zij na honkslagen van Eva Pel 
(een double), Karlijn van Andel 
en (met 3 uit 3) de aanvallen-
de uitblinkster, korte stop San-
dy Jonker.
Na 4 innings, nog steeds bij een 

stand van 1-1, deed Sandra As-
sendelft de Heemsteedse heu-
vel met 5.0.5.0 over aan Daniël-
le Kuipers. Die begon uitstekend 
met 3 slag, maar werd direct 
daarop 3 x achtereen door haar 
defensie in de steek gelaten. Een 
triple van wie anders dan San-
dy Jonker plus een honkslag 
van Leonie Klanderman werden 
goed voor 3 punten en een ge-
lopen koers. 
In de 6e inning bereikte Anne-
marie van ’t Klooster met 1 uit 
nog het 3e honk, maar haar op-
volgsters in het slagperk kon-
den haar niet over de thuisplaat 
brengen. Omdat ook Daniël-
le Kuipers (3.0.2.4 in 2 innings) 
de boel verder op slot hield bleef 
het 4-1 voor OG, met de volgen-
de stand als gevolg :

1. Onze Gezellen-2  10-17 (66-27)
2. Olympia Haarlem-3  9-12 (41-40)
3. DSS-3  8-10 (42-26)
4. Kinheim-1  9-  9 (57-51)
5. Kinheim-2  9-  6 (42-46)
6. RCH Pinguïns  9-  6 (35-45) 
7. Spaarnwoude-2  10-  4 (32-80)
 
Na een uitwedstrijd tegen Kin-
heim-2 op donderdag 25 ju-
ni volgt op maandag 29 juni 
weer een thuiswedstrijd tegen 
Spaarnwoude-2, aanvang 19.30 
uur.

Heemstede - Veel wedstrijden van RCH Pinguïns worden dit 
seizoen in een enkele inning beslist. In de vorige wedstrijd, 
tegen Olympia Haarlem-3, was het de 4e inning, waarin door 
een combinatie van veldfouten en honkslagen de tegenpartij 
al z’n runs scoorde. Tegen  Onze Gezellen-2 werd de wedstrijd 
beslist in de 5e slagbeurt, toen de koplopers van 1-1 uitliepen 
naar de 4-1 eindstand na slechts 2 honkslagen, maar ook 3 
opeenvolgende fouten in het infield.

VEW houdt geslaagd 
sponsordiner

Heemstede - Dinsdag 16 
juni is voor de tweede keer 
het VEW sponsordiner ge-
houden bij restaurant 
Cheval Blanc in de Jan van 
Goyenstraat te Heemste-
de. De avond is een groot 
succes geworden, niet al-
leen door de toegezegde 
sponsoring door de aan- 
wezigen, maar ook om-
dat het ontzettend gezel-
lig was.

Ook is bekend geworden 
dat DuraVermeer de komen-
de twee seizoenen de hoofd-
sponsor van VEW blijft.
Op dit moment worden de 
velden van VEW aan de 
Sportparklaan te Heemste-
de vernieuwd. Het hoofd-
veld wordt een kunstgrasveld 
voorzien van een lichtinstal-
latie en van het tweede veld 
wordt de toplaag gerenoveerd. 

Uiterlijk eind augustus zullen 
deze velden klaar zijn voor het 
nieuwe seizoen.

VEW is een echte zaterdag-
vereniging, waarbij het eerste 
elftal het komend seizoen zal 
uitkomen in de derde klasse.
In tegenstelling tot ande-
re voetbalverenigingen in de 
regio heeft VEW geen leden-
stop, in alle leeftijdscategorie-
en kan VEW leden gebruiken. 
Kinderen vanaf de leeftijd van 
vijf jaar zijn welkom. De trai-
ningen voor de jongste cate-
gorieën vinden op woensdag-
middag plaats.

Heeft u interesse neem dan 
gerust contact op met één van 
de volgende personen:
Gerben Jukema: 06-18804236, 
Onno Stoltenborg: 023-
5637856 of Henry van Rooyen: 
023-5336239. 
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

 tips van de politie

•  Heemstede 3e beste 

woongemeente

• Prijs voor project Hageveld

• Bouwplannen

• Werk aan de weg

• Wet kinderopvang

In deze HeemstedeNieuws:

Op zaterdag 20 juni werd in Heemstede 

de Veteranendag gevierd. Voor het eerst 

werd de dag in Heemstede op een zater-

dag gehouden zodat ook veteranen 

met een baan de viering bij konden 

wonen. Veteranen zijn gewezen militairen 

die het land hebben gediend in oorlogs-

omstandigheden, maar ook bij vredes-

missies als bijvoorbeeld in Libanon. 

Alle Heemsteedse veteranen en hun 

partners werden uitgenodigd voor een 

ontvangst bij het raadhuis. Na afl oop van 

de bijeenkomst startte om 16.45 uur een 

rondrit voor veteranen in 30 oude leger-

voertuigen en motoren uit de periode 

‘40/’45. De landelijke Veteranendag is 

zaterdag 27 juni.

Op woensdag 3 juni 2009 vond op en rond 

het winkelgebied Heemstede centrum een 

zogeheten schouw plaats. Vertegenwoor-

digers van de politie, winkeliersvereniging, 

brandweer, gemeente en het Hoofd 

Bedrijfschap Detailhandel maakten een uit-

gebreide rondgang door het winkelgebied.

 

Dit gebeurde in het kader van het Keurmerk 

Veilig Ondernemen (KVO), dat momenteel 

door de winkeliersvereniging in samenwerking

met de andere partijen wordt gevolgd. Doel 

van het keurmerk is om te zorgen voor een 

schoon, heel en veilig winkelgebied. Tijdens

de schouw werd dan ook gelet op zaken 

zoals veiligheid, bestrating, vuil en uitstraling.

Uiteindelijk zullen al deze activiteiten 

tot concrete maatregelen moeten leiden 

om de veiligheid en uitstraling van het 

winkelgebied te behouden en waar nodig 

te verbeteren.

Rondgang winkelgebied 
Binnenweg/Raadhuisstraat
Schouw in kader van Veilig Ondernemen 

Veteranendag in Heemstede
In de vakantieperiode is er geen in-

loopochtend bij burgemeester Marianne

Heeremans. De volgende inloopochtend 

vindt plaats op vrijdag 4 september 

van 10.00 tot 12.00 uur, inwoners van 

Heemstede zijn dan weer van harte 

welkom. Ook daarna kunt u iedere 

eerste vrijdag van de

maand vrij inlopen, 

dus zonder af-

spraak, om van

gedachten te

wisselen met

de burgemeester 

over ontwikkeligen 

in Heemstede.

Rekenkamercommissie 
onderzoekt onderwijshuisvesting 
in Heemstede
De Rekenkamercommissie Heemstede 

heeft onderzoek laten doen naar het 

beleid van de gemeente Heemstede op 

het terrein van de onderwijshuisvesting. 

De Rekenkamercommissie wilde weten 

of de wijze waarop de gemeente omgaat 

met de onderwijshuisvesting resulteert 

in de meest effectieve en efficiënte inzet 

van middelen. De conclusie luidt dat de 

algemene kwaliteit van de onderwijs-

huisvesting, de tevredenheid van school-

besturen en de ontwikkeling van de 

Brede Schoolactiviteiten duidelijk maken 

dat het gemeentelijke beleid positief is. 

Er valt echter nog wel winst te behalen. 

De gemeente kan namelijk meer instru-

menten met meer samenhang inzetten 

dan zij tot nu toe doet. De gemeente 

loopt niet voorop bij het inspelen op 

nieuwe ontwikkelingen, maar voert ook 

zeker geen achterhaald beleid. 

Het college van B&W heeft laten weten 

zich, op enige kanttekeningen na, 

te kunnen vinden in de bevindingen, 

conclusies en aanbevelingen van het 

rapport. Op de gemeentelijke website 

(www.heemstede.nl) is onder andere 

het volledige onderzoeksrapport te 

raadplegen.

Geen inloopochtend 
burgemeester in juli 
en augustus
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Onbekende aan de deur?

de politie geeft tips
Er komen wel eens onbekenden aan de 
deur. Mensen van instellingen of organi-
saties. De meeste mensen hebben 
goede bedoelingen, maar het is altijd 
verstandig om voorzichtig te zijn. Het 
komt gelukkig niet veel voor maar als 
een oplichter aan de deur staat, zal deze 
proberen u te overtuigen van bepaalde 
aankomen of proberen in huis te komen. 
En als dat gebeurt, dan is het één keer 
teveel. Laat daarom onbekenden niet 
zomaar binnen. Laat eventueel een 
deurspion (kijkgaatje) in de voordeur 
maken zodat u altijd kunt zien wie er 
voor de deur staat. (Voor senioren zijn er 
speciale deurspionnen die een beter 
zicht geven.) Praat met vreemden via 
het (deur) raam, door een intercom of 
videofoon. Want "wie gauw gelooft, is 
gauw bedrogen". 

Doe nooit zomaar open!
Er zijn sloten verkrijgbaar met een inge-

bouwde kierstandhouder. Deze kierstand-

houder zorgt ervoor dat de deur niet hele-

maal open kan maar op een kier blijft, zodat 

u veilig met onbekende bezoekers kunt 

spreken. Dit slot kan, net als een gewoon 

slot, van buitenaf met de sleutel worden 

geopend. Voor fl at- en portiekbewoners 

geldt: wees zorgvuldig met het openen van 

de centrale toegangsdeur. Doe deze alleen 

open voor mensen die bij u moeten zijn.

Oplichters aan de deur
Oplichters doen er alles aan om uw ver-

trouwen te winnen en zien er vaak heel 

betrouwbaar uit. Ze proberen uw huis binnen 

te komen met allerlei smoezen. De smoezen 

zijn heel uiteenlopend en klinken vaak ook 

heel geloofwaardig:

“Heeft u misschien een envelop, ik wil deze 

€ 50,-- teruggeven aan mijn oma maar ze 

is niet thuis.”

“Er is een gasleiding geraakt bij werkzaam-

heden in de straat, ik moet even in uw 

meterkast en keuken zijn.”

“Ik kom namens de thuiszorg, …………”

Onthoud dat medewerkers van een bank, 

een verzekeringsmaatschappij en zelfs de 

thuiszorg nooit onaangekondigd bij u aan 

de deur komen. Hiervoor wordt altijd een 

afspraak gemaakt! Betrouwbare mensen 

zullen nooit naar uw pincode vragen. Ook 

de politie vraagt nooit om uw pincode.

Legitimatiebewijzen
Wanneer de aanbeller iemand is van een 

instelling, overheid of een bedrijf, vraag 

dan altijd om een legitimatiebewijs en 

bekijk dit op uw gemak. Ongeduldige types 

en personen die zich niet kunnen of willen 

legitimeren, laat u gewoon niet binnen. 

Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de 

politie op 112.

Onbekenden in nood
Als mensen aan de deur komen en vragen 

of ze een alarmnummer of iets dergelijks 

mogen bellen, laat deze mensen dan 

buiten staan, houd uw deur dicht en bel 

zelf het nummer. Zo kunt u helpen, zónder 

dat u risico loopt.

Kopen aan de deur
Huis-aan-huisverkopers hebben meestal een 

vlotte babbel en hun aanbod klinkt vaak erg 

aantrekkelijk. Wees echter altijd op uw hoede, 

want aankopen aan de deur worden vaak 

overhaast gedaan. Kopen aan de deur valt in 

Nederland onder de Colportagewet. Dit be-

tekent dat u bij aankopen vanaf € 34,-- altijd 

acht dagen bedenktijd heeft en zonder op-

gaaf van reden, de overeenkomst ongedaan 

kan maken. Een aanbetaling is niet verplicht. 

De verkoper moet zichtbaar een naamkaartje 

dragen met daarop de bedrijfsnaam en het 

adres. Bij aankoop moet u een contract worden 

aangeboden. Binnen acht dagen kunt u dit 

schriftelijk annuleren.

Diensten
Er worden ook wel eens diensten aan-

geboden aan de deur, zoals schoorsteen-

vegen of het slijpen van scharen en het 

stofferen van stoelen. Wanneer u interesse 

heeft, dan is het heel belangrijk dat u van 

tevoren schriftelijk de prijs vastlegt. 

Het is dan duidelijk welke dienst wordt ver-

richt en wat de prijs hiervan is. De kosten 

kunnen anders achteraf enorm tegenvallen. 

Probeer contant betalen te vermijden en 

vraag altijd een rekening zodat het geld 

overgemaakt kan worden.

Heemstede 3e beste 
woongemeente

Heemstede is op twee na beste woon-

gemeente van Nederland. In Elseviers 

jaarlijkse vergelijking heeft Naarden van 

alle Nederlandse gemeenten gewonnen, 

Amstelveen is nummer twee geworden. 

Het jaarlijkse onderzoek ‘De beste gemeenten’ 

van het weekblad Elsevier heeft alle 441 

gemeenten van Nederland beoordeeld. De 

belangrijkste punten: welke gemeente biedt 

een optimale mix van fraai wonen, natuur 

en recreatie? Hoe zit het met de werkgelegen-

heid, de nabijheid van ziekenhuizen, scholen 

winkels, van cultuur en uitgaansleven? 

Waar is het sociaal klimaat prettig, de crimi-

naliteit laag? Het weekblad Elsevier publiceert 

de complete ranglijst met uitgebreide 

beoordeling per gemeente ook op de web-

site (vanaf 25 juni).

Op vrijdag 12 juni 2009 heeft het bestuur van 

Welstandzorg Noord-Holland (WZNH) voor 

de vijfde keer de Arie Keppler prijs uitgereikt. 

De prijs werd uitgereikt aan de initiatief-

nemers van een voorbeeldige prestatie op 

het terrein van architectuur, stedenbouw, 

monumentenzorg of ruimtelijke ordening. 

In de categorie ‘plan voor cultuurhistorisch 

erfgoed’ kwam Landgoed Hageveld, in-

gediend door de gemeente Heemstede, als 

winnaar uit de bus. Synchroon ontwikkelde 

hier 52 luxe woningen en appartementen 

in verschillende woningtypen. Uiteraard is 

in het hele herontwerp rekening gehouden 

met de oorsprong en historie van het gebouw. 

In samenwerking met de mede-eigenaar 

College Hageveld, Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg en de gemeente Heemstede 

is alles op alles gezet om de grandeur van 

Hageveld voor de toekomst te behouden. 

De prijs werd in ontvangst genomen door 

W.H.M. Meuwese, directievoorzitter 

Synchroon en wethouder P.H. van de Stadt 

van de gemeente Heemstede.

Prijs voor project 
Hageveld 

HeemstedeMail is de gratis berich ten-
 service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.

HeemstedeMail



Winkelgebied Binnenweg
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). 

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

moment wordt gewerkt in het gebied tussen het parkeerterrein van de Dekamarkt tot en 

met de kruising met de Iepenlaan. Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen over 

loopschotten langs het werkgebied.

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project 

‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Brug Ritzema Boskade
Tot en met 1 juli is de voetgangersbrug naar het wandelbos Groenendaal afgesloten in 

verband met onderhoudswerkzaamheden. 

Roemer Visscherplein
Tot begin juli worden op het Roemer Visscherplein diverse werkzaamheden aan de 

bestrating uitgevoerd. Verkeer kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Stormvogelweg (voormalige Havikweg)
Van 29 juni tot en met 17 juli 2009 is de Stormvogelweg (voormalige Havikweg) afgesloten 

voor alle verkeer. In deze periode wordt de riolering vervangen en de bestrating 

hersteld van de rijbaan en trottoirs. Bestemmingsverkeer voor de wijk Vogelpark moet 

omrijden via de Zandvoortselaan en Schollevaarlaan. Bewoners van Vogelpark worden 

schriftelijk geïnformeerd over deze afsluiting.

Bernard Zweerslaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Op dit 

moment wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Van Breelaan en Johan 

Wagenaarlaan. Het werkgebied is afgesloten voor alle verkeer. Vanwege de afsluiting 

van de Bernard Zweerslaan is de Componistenwijk-zuid voor autoverkeer alleen bereik-

baar via de Von Brucken Focklaan.

Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/Vondelkade
Tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/ 

Vondelkade de bestrating van de wegen en trottoirs hersteld. 

Het herstel gebeurt in drie fasen: tot begin juni: Roemer Visscherplein tussen de 

Camphuysenlaan en Vondelkade; maand juni: Camphuysenlaan; maand juli: 

Vondelkade. Per fase wordt het werkgebied met wegafzettingen en verkeersborden 

aangegeven. 

Serviceloket Begraafplaats 

Bouwplannen

Werk aan de weg 
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-
punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-
last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 
overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoog-
te van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens 
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze 
tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk 

om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 

76 (bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Aanvragen bouwvergunning
2009.133 het wijzigen van de pui - Binnenweg 127

2009.135 het veranderen van een vlonder en aanbrengen - Kraanvogellaan 26

 damwand t.b.v. grondkering    

2009.136 het aanbrengen van een trapgat tussen  - Van der Horstlaan 52

 woonkamer en zolder 

2009.138 het vergroten van een raam in de  - Breitnerweg 1

 garage/bijkeuken 

Aanvraag monumentenvergunning
2009.139 het uitbreiden van twee woonhuizen - Kerklaan 13-15

Aanvraag sloopvergunning
2009.925 het verwijderen van asbest - Leeghwaterlaan 7

De hiernaast staande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur  en 

op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 22 juni 2009)
2009.082 het plaatsen van een fi etsberging - Kerklaan 127

2009.111 het plaatsen van een dakkapel op het voor- - Glipper Dreef 75

 geveldakvlak en kozijn aan  de voorkant naar 

 voren plaatsen 

  

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 22 juni 2009)
2009.062 het wijzigen van de achtergevel en doorbreken muur - Valkenburgerplein 1-1

2009.101 het wijzigen van de pui/kozijnen aan de voorgevel - Blekersvaartweg 3

2009.128 het vernieuwen van een berging - Blekersvaartweg 3

Verleende sloopvergunning (verzonden 22 juni 2009)
2009.916 het slopen van een schuur - Zandvoortselaan 93

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.



Verkeersbesluit

Wet kinderopvang

Kapvergunning

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-
weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-
schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-
legd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 
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Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 37 diverse bomen in de Provinciënwijk (Brabantlaan, Utrechtlaan, 

Gelderlandlaan, Zeelandlaan, Overijssellaan, Limburglaan) en het verplanten van 8 bomen 

in de Zeelandlaan, eigendom gemeente Heemstede. 

De bomen moeten worden gekapt en verplant in verband met de vervanging van het riool 

en de herinrichting van de Provinciënwijk.

Aan de kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften verbonden: 

- Vóór 31 maart van het jaar na de herinrichting dienen minimaal 48 bomen van de 1e 

grootte te worden herplant met een stamomtrek van 20/25 centimeter en 30 bomen van 

de 2e grootte met een stamomtrek van 18/20.

- Indien één of meer van de geplante bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van 

het jaar na aanplant vervangen te worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.

Collegebesluit 17 februari 2009. Verzonden 24 juni 2009

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juni 2009 zes weken ter inzage in 

de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. 

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Rembrandtlaan 30 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner (verzonden 17 juni 2009).

 

Het besluit ligt vanaf 25 juni 2009 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 

een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Ingevolge art. 46 van de Wet kinderopvang hebben burgemeester en wethouders op 11 juni jl. 

het kinderdagcentrum Plukje Gelukje, gevestigd Raadhuisstraat 49 te Heemstede, opgenomen 

in het Kinderopvangregister van de gemeente Heemstede. De registratie heeft plaats-

gevonden onder nr. 09/22. De houder is voornemens de exploitatie van de voorziening aan 

te vangen op 15 augustus a.s.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Pinpas-skimmers actief
Heemstede – Zaterdagavond, 
20 juni, meldde een getuige bij 
de politie dat een paar mannen 
bezig waren geweest een pin-
automaat te ‘skimmen’ bij een 
bank aan de Binnenweg. Ge-
waarschuwde politieagenten za-
gen de gemelde personenauto 
van de verdachten rijden op de 
A4 in de richting Amsterdam. Na 
korte tijd konden de agenten de 
auto staande houden en over-
gaan tot de aanhouding van drie 
inzittenden. Dat bleken mannen 
van 22 en twee van 23 jaar oud 
te zijn. Ze zijn ingesloten.

Wat is skimmen? 
Zo heet het als op onrechtma-
tige wijze pinpas- of creditcard-

gegevens worden verkregen. Het 
is niet meer of minder dan be-
taalpasfraude, waarbij met een 
apparaat de magneetstrip van 
een pas wordt gekopiëerd en 
de pincode wordt verkregen op 
het moment dat er een betaal-
transactie plaatsvindt. De frau-
deurs maken een kopie van de 
pas. Met behulp van de pincode 
kunnen ze geld opnemen en be-
talen in binnen- en buitenland.
Zo’n skim-apparaat wordt vóór 
de sleuf van de pinautomaat ge-
plaatst en ziet er bijna helemaal 
hetzelfde uit als de normale sleuf 
waar het pasje in moet. Naast de 
gekopieerde pasgegevens moet 
de fraudeur nog aan de pinco-
de zelf komen. Het komt voor 

dat deze wordt bemachtigd door 
een minicamera. Of hij of zij kijkt 
bij de pinner over de schouder 
mee. Later kan dan de pas na-
gemaakt worden en wordt geld 
van de betreffende rekening op-
genomen.

Oplettendheid geboden
Een dubieuze ‘voorzetmond’ of-
tewel de sleuf waar de pinpas in 
hoort, valt op als u goed oplet. Op 
het computerscherm van de pin-
automaat (waarop o.a. biljetkeu-
ze wordt vermeld) staat, voor-
dat u wilt pinnen, de juiste vari-
ant van de pas-sleuf afgebeeld. 
Let goed op hoe deze er dus uit 
behoort te zien. Daarnaast moet 
u waken voor ‘meekijkers’. Het 
beste is om het ingeven van uw 
code met de andere hand zoveel 
mogelijk af te schermen. 

Geen inloopuren ‘Spaarne’ 
tijdens zomerperiode

Regio - In verband met de zomerperiode zullen er in de maanden 
juli en augustus geen inloopspreekuren in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp plaatsvinden. Het betreft de inloopuren voor men-
sen met Coeliakie, Gaucoom, rugklachten, Parkinson, MS en ook 
de IKA patiëntenvereniging komt niet. Uitzondering hierop is wel 
de stand van de Nederlandse vereniging van blinden en slecht-
zienden op de oogpoli. Zij komen op 9 juli en 13 augustus van 9.00 
tot 12.30 uur. Vanaf 1 september gaan alle inloopspreekuren weer 
gewoon van start. 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het Informa-
tiepunt Zorg Spaarnepoort van het Spaarne Ziekenhuis, tel. (023) 
890  83 60.
Het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort is een uniek samenwer-
kingsverband tussen diverse zorginstellingen in de regio’s Haar-
lemmermeer en Zuid Kennemerland. U kunt er terecht voor ge-
richte achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte en het totale 
zorgaanbod. Meer informatie vindt u  op www.spaarnepoort.info


