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Mooi Heemstede in de lente
Heemstede - Je hoeft niet naar Japan te gaan om een Japanse 
esdoorn, oftewel de acer te aanschouwen. Op dit ogenblik staan 
de heesters in volle glorie met hun prachtige en karakteristieke ro-
de blad. Heemstede heeft er heel wat staan in de tuinen. Het blad 
is heel decoratief en de heester is daarom een bijzondere aanwinst 
voor je tuin. Deze magische heester creëert een oosterse sfeer.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De Heemsteedse 
brandweer heeft afgelopen vrij-
dagnacht uit moeten rukken voor 
een containerbrand in de Raad-
huisstraat. Om 01:45 uur werd 
de brandende puincontainer ge-
meld bij de hulpdiensten. Vol-

gens agenten reikten de vlam-
men bij aankomst 2 meter hoog. 
De brandweer wist de vlammen 
te bedwingen en heeft de con-
tainer onder water gezet. Na ruim 
een half uur kon de brandweer 
weer weg.

Foto: Laurens Bosch

Containerbrand in de Raadhuisstraat

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Lodewijk Asscher bij Boekhandel Blokker

Asscher en Ajax weten 
hoe verlies voelt
Heemstede - Het rampzali-
ge zetelverlies (van 38 naar 9) 
van de PvdA in 2017 wordt wel-
eens ‘de moeder aller nederla-
gen’ genoemd. Dat valt op don-
derdag 9 mei te betwijfelen. De 
dag na het drama van Ajax wordt 
Amsterdammer tevens Ajax-fan 
Lodewijk Asscher er nog even 
fijntjes aan herinnerd. De gast-
spreker bij Boekhandel Blokker 
krijgt als troost een bakje aard-
beien, aangeboden door eige-
naar Arno Koek. Het fruit is van 
buurman Edward Kors die in ruil 
voor een jaar gratis groente en 
fruit twee toegangsbewijzen 
scoorde voor de wedstrijd Ajax- 
Tottenham Hotspur en daarmee 
het landelijke nieuws haalde.
Voetballer wilde de kleine 
Lodewijk worden of schrijver, ver-
telt hij interviewer Marc van Bie-
zen in de volgepakte winkel van 
Blokker. Het laatste lag al snel 
meer voor de hand, want zijn 
boek ‘Opstaan in het Lloyd Hotel’ 
is de aanleiding voor zijn bezoek.                                                                                                                 
In het boek kan Asscher niet an-
ders dan opening van zaken ge-
ven, iets wat hem niet vanuit zijn 
jeugd is meegegeven, want zijn 
vader schuwde nadrukkelijk de 
openbaarheid. Die rol in de luwte 
is verklaarbaar, volgens Asscher: 

“Mijn vader is in de Tweede We-
reldoorlog geboren en toen zijn 
ouders zich moesten melden bij 
de Joodse Schouwburg in 1943 
werd hij met een gezin meege-
smokkeld naar Zandvoort, waar 
hij een andere naam kreeg. Toen 
zijn ouders na de oorlog vanuit 
het kamp terugkeerden, werd hij 
van de ene op de andere dag te-
ruggeplaatst bij deze voor hem 
totaal vreemde mensen. Het zaai-
de voor altijd een gevoel van on-
veiligheid en schuld. Daar kwam 
later de beladenheid bij van de 
naam Asscher, zijn grootvader, 
die voorzitter was van de Joodse 
Raad en die na de oorlog gedeel-
telijk verantwoordelijk werd ge-
houden voor het lot van de joden.”                                                                                                                         
De keuze van zijn zoon Lodewijk 
voor de publieke sector, zicht-
baar voor iedereen, vond hij 
daarom ongemakkelijk en be-
angstigend. “Maar hij vond het 
ook mooi dat zijn zoon zijn trau-
ma’s blijkbaar niet had over-
genomen en de strijd aanging 
voor de zwakkeren in de samen-
leving. De plicht om ertoe te 
doen voor anderen paste hijzelf 
ook toe in zijn vak als advocaat.”                                                                               
Met veel warmte praat Asscher 
over zijn periode als wethouder 
in Amsterdam en de open ge-

sprekken die hij voerde met Eber-
hard van der Laan (‘mijn politieke 
vader’). “Eberhard voerde als bur-
gemeester een overvolle agenda, 
maar ik wist dat hij als verstokt ro-
ker eens in de zoveel tijd naar het 
‘tussenkamertje’ vertrok in het 
stadhuis, waar ik hem (als niet-
roker) kon raadplegen over aller-
lei zaken.”                                

De tweestrijd om het lijsttrekker-
schap met Diederik Samson, zijn 
gesprekken met Wim Kok, de eer-
ste ‘audiëntie’ bij Gerrit Zalm en 
de vrije val bij de laatste lande-
lijke verkiezingen, ze komen al-
lemaal voorbij deze avond en in 
het boek. De politicus en schrijver 
vertelt moeiteloos bijna twee uur 
lang en heeft er duidelijk lol in om 
ergens in het land in een niet-ver-
kiezingsjaar (behoudens de Euro-
pese verkiezingen) te praten te-
gen en met gewone mensen. Of 
je er stemmen mee wint voor de 
sociaaldemocratische zaak is on-
zeker en hem wellicht om het 
even. 

Het boek ‘Opstaan in het Lloyd 
Hotel’ is o.a. verkrijgbaar bij Boek-
handel Blokker.              

Mirjam Goossens

‘Hondekop’ even terug 
door Heemstede
Heemstede - Zaterdag 11 mei 
reed (‘s morgens heen en ‘s mid-
dags terug) een nostalgische 
trein door Heemstede. Het betrof 
een 4-wagenstel Mat’54 (voor 
de kenners). In de volksmond 
ook wel bekend als de ‘Honde-
kop’. Het is nog het enige rijden-
de 4-wagenstel in Nederland van 
de Stichting Hondekop, die dit 
treinstel van de sloop gered heeft 
en geheel in eigen beheer heeft 

gerestaureerd. In het Spoorweg-
museum staat nog een rijdend 
2-wagenstel van dit type. Op dit 
moment wordt er ook nog een 
zgn. ‘Beneluxstel’ gerestaureerd 
in Roosendaal, waar de rit op 11 
mei van de ‘Hondekop’ naar toe 
ging.  Het Beneluxstel heeft jaren-
lang via Heemstede gereden van 
Amsterdam naar Brussel. ‘s Mid-
dags passeerde de ‘Hondekop’ 
rond 17.45 uur Heemstede.

Foto: Harry Opheikens
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Heemstede - Een leuk educatief 
project is afgelopen vrijdag 10 
mei door wethouder Nicole Mul-
der officieel geopend. De weer-
tuin geeft kinderen op speelse 
wijze inzicht in de wetenswaar-
digheden over ons klimaat.

Zo staat er een grote zuil met in-
formatie over wolken, de aarde 
en de zon. Door te draaien aan 
een grote zonnebloem, met daar-
in kleine zonnepanelen, gaat de 
bloem draaien. Verplaats je de 
zonnebloem weg van de zon dan 
stopt hij met draaien.

Een fontein nodigt uit om hem te 
laten spuiten. Aan een kant spuit 
hij op de kracht van de zon via 
kleine zonnecellen. Aan de an-
dere kant kunnen kinderen door 
hard op een fiets te trappen een 
tweede kolom laten spuiten. Op 
de informatieborden is de wer-
king van dit alles te lezen. 

Wethouder Mulder vertelde dat 
toen zijn nog klein was ze fanta-
seerde over de toekomst zoals 
wandelen op de maan. Dat dit in-
tussen een feit is geworden, be-
wijst dat de technische ontwikke-
lingen snel gaan, net als de kennis 
over onze natuur en ons klimaat.  
Op een speelse wijze komen kin-
deren in aanraking met de ener-
gie die de zon levert. Ze kijken 
nu misschien wat meer naar de 
lucht, om te kijken naar wolken-
formaties en wat die teweegbren-
gen, zoals regen en wind. 

Door een financiële bijdrage van 
onder andere de gemeente, de 
Vrienden van de Kinderboerderij, 
Coop en Dekamarkt kon dit pro-
ject vorm krijgen. Een mooie aan-
winst voor de nog immer popu-
laire kinderboerderij ‘t Molentje 
in Groenendaal.     

Eric van Westerloo

Wethouder Nicole Mulder opent weertuin

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

 

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

Varkens-
filetlapjes

elke 4e
 Diverse soorten

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE

GRATIS



02 15 mei 2019

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 14.300
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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek
  

Zondag 19 mei, 10u. JOOST met 
ds. Susanne te Heuw (Leiden).

Er is ook een jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

]

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 16 mei, 9u. Eucharis-
tieviering. Past. R. Verhaegh.
Zondag 19 mei, 10u. Woord-
en Communieviering m.m.v.
In Between. Diaken E. Wiss.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 19 mei
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk, 

dienst van Schrift en Tafel.
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 19 mei om 10.00 uur
Ds. P. Schalk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Doopsgezinde Gemeente
Kleine Vermaning 

Postlaan 16
Heemstede

Zondag 19 mei, 10.30u.
Ds. H . Heijn.

www.vdgh.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 19 mei, aanvang 10u. 
Voorganger Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 19 mei 10.00 uur
Spreker: David van der Stoep.

www.rafael-nehemia.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

Zandvoortselaan 51 en 53 zijn, 
zoals al eerder gemeld, samen 
gebouwd met nummer 55 en 
57 in 1918. De nummers 51 en 
53 hebben geen rijke winkelge-
schiedenis en komen we voor-
al tegen als woonhuis in de di-
verse bronnen in krantenvie-
wer van het NHA. De toen-foto 
(jaren 60) komt uit het archief 
van W.Bos makelaars (met dank 
aan Sjors ten Hacken). Maandag 
28 juli 1926 is er een ‘Openba-
re Verkooping’ van Zandvoort-
selaan 51. Drs. A.G. v.d. Horst is 
de nieuwe bewoner. Als kleine 
ondernemer biedt hij privéles-
sen in talen aan voor o.a. gym-
nasium. Tot 1961 wordt hij ver-
meld op nr. 51. In latere jaar zien 
we op nr. 51 nog Lifestyle Coach 
Trisha (nov. 2015) en ‘RIO Rot-
terdam BV’. 

In het Haarlems Dagblad van 
15 september 1928 lezen we 
een melding van een ‘Openba-
re Vrijwillige Verkooping’ van 
nummer 53, wegens een sterf-
geval. Op 16 oktober 1928 
wordt vermeld dat het pand is 
geveild voor ruim 8400 gulden. 
Op de bouwtekeningen van de 
gemeente Heemstede zien we 
dat nummer 53 in 1932 omge-
bouwd is van woning naar win-
kel en dat wordt ‘ ’t Schilderhuis’ 
van C. v.d. Velde met een ma-
gazijn voor Huishoudelijke ar-
tikelen, IJzerwaren en allerlei 
soorten verven, aldus een ad-
vertentie in het adressenboek 
van Heemstede van 1 januari 
1932. In de Eerste Heemsteed-
sche Courant van 29 april 1932 
lezen we over de offi  ciële ope-
ning. Het Schilderhuis wordt in 
ieder geval tot 1942 in adres-
senboeken vermeld. Nadien 

woont timmerman B. Voetberg 
er. In 1968 is zijn materiaalloods 
verhoogd volgens een bouwte-
kening. 
In latere jaren zat op nr. 53 o.a. 
‘D.C.H.G. BV’ en ‘Handelsonder-
neming Han Hulshof’.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 11 mei 2019. Mocht 
u informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-

recht via webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (49)

Weetjes uit de gemeente
door Eric van Westerloo

Gemeentelijk pand Lieven de Keylaan 24
Het gemeentelijk pand Lieven de Key-

laan 24, staat al geruime tijd leeg. De gemeente 
heeft nu een huurder gevonden. Voor de komen-
de twee jaar gaat mevrouw A.J. Lim-A-Pro het ge-
bouw huren. Zij vestigt daar een atelier onder de 
naam Crealisa Atelier AJL.De huur is op 1 mei in-
gegaan en beloopt een periode van twee jaar. Er 
staat een aardige passage in het huurcontract. 
Zodra er verkiezingen zijn, moet mevrouw het 
meest rechtse lokaal ter beschikking van de ge-
meente stellen als stembureau alsmede toegang 
tot de toiletten te  verlenen.

Tellers gezocht
De gemeente is naarstig opzoek naar tel-

lers van de stembiljetten op 23 mei, na afl oop van 
de Europese verkiezingen. Hier staat een vergoe-
ding van 40,-- euro tegenover. Aanmelden kan bij 
de gemeente.

Waterveld Alliance Hockey
Bij deze hockeyclub wordt één veld ver-

vangen. Dat gaat op kosten van de gemeente. 
Alliance wil echter een waterveld hebben en dat 
is 150.000 euro duurder. De gemeente schiet dit 
voor en Alliance moet dit bedrag uit eigen mid-
delen in 10 jaar terugbetalen. 

VN-Verdrag Handicap
Nederland ondertekende dit verdrag met 

als uitgangspunt dat iedereen moet kunnen mee-
doen in de maatschappij, dus ook mensen met 
een beperking. Heemstede sluit zich hierbij aan. 
In de toekomst dient Heemstede beleid te formu-
leren om de inwoners met een beperking meer 

bij de samenleving te be-
trekken. De inbreng van ervaringsdeskundigen is 
daarbij van groot belang.

De rekenkamer
De Heemsteedse rekenkamer bestaat bin-

nenkort uit louter externe leden. Raadsleden 
hebben niet langer zitting in de rekenkamer. Per 
onderwerp wordt eventueel een extra lid toege-
voegd, dat is een lid dat specifi eke kennis heeft 
van het onderwerp dat in onderzoek is. 

Autoverkeer vanaf de nieuwbouw
Havendreef
Er was zorg over het afvoeren van verkeer 

vanuit de nieuwe(bouw) locatie Havendreef. Na 
onderzoek blijkt dit mee te vallen. Per spits ver-
trekken ongeveer 40 auto’s waarvan er 23 via de 
Dreef naar het noorden vertrekken. 17 auto’s ver-
trekken via de Van den Eijndekade en de paralel-
weg naar het oosten. Om invoegen vanuit de Ha-
venstraat naar de Dreef mogelijk te maken, wordt 
er op het wegdek een markering (groot kruis) 
aangebracht. Verkeer naar het zuiden of oosten 
kan ook kiezen om op de brug over de Zandvaart 
te keren. 

Woningbouw
Heemstede heeft tussen 2017 en 2024 

behoefte aan 220 woningen. Daarvan zijn er in-
tussen 144 gerealiseerd. Met de oplevering van 
Spaarnelicht, Havendreef en de Slottuinen doet 
Heemstede, het komende jaar, al meer dan wordt 
verwacht door de provincie. Erg veel meer ruim-
te in Heemstede is er niet, om ook na 2024 nog 
grootschalig te bouwen.           

trekken. De inbreng van ervaringsdeskundigen is 

Busexcursie naar Hockney-Van Gogh tentoonstelling
Heemstede - Op zondag 26 mei 
vindt er een busexcursie plaats 
naar de Hockney-Van Gogh ten-
toonstelling in Amsterdam. Deze
excursie is i.s.m. de Heemsteed-
se Kunstkring. Om 9 uur ver-
trekt u vanaf de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede.  Nooit eer-
der werden de raakvlakken tus-
sen David Hockney en Vincent 
van Gogh zo groots en kleurrijk 

in beeld gebracht. Er wordt een 
lekkere lunch in het restaurant 
van het Stedelijk museum geser-
veerd. Na de lunch heeft u de ge-
legenheid om zelf rond te kijken 
in het museum, de museumwin-
kel te bezoeken of nog even een 
stukje Amsterdam te verkennen. 
De bus vertrekt rond 15.30 uur
terug naar Heemstede. Voor de 
excursies moet u wel goed ter 

been zijn. De prijs is met MJK
€ 54,-, zonder MJK betaalt u € 73,-,
dit is incl. vervoer per bus van 
Heemstede naar Amsterdam, 
entreegeld, lunch en rondlei-
ding. Aanmelden kan telefonisch 
via 023-548 38 28 of op www.
wijheemstede.nl of bij de recep-
tie van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. U ontvangt een be-
wijs van betaling.

Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 22 
mei gaan de kinderen (5-10 jaar) 
bij de Knutselclub bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede een marionetpop ma-
ken. De Knutselclub is van 13.30 
tot 15 uur. Kosten: € 5,- per keer, 
een kaart voor 5x kost € 22,50. 
Aanmelden via tel.: 5483828. 

Romantische 
dramafi lm
met lunch

Heemstede - Op donderdag 
23 mei is er een romantische 
dramafi lm (2014) met daar-
na een lekkere lunch aanslui-
tend in de foyer van de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Voor meer informa-
tie over deze fi lm kunt u bel-
len met: 023-548 38 28. Van 
10.30 tot ongeveer 13.30 
uur. De entree is € 13,50 in-
clusief lunch. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl
of van ma t/m do tussen
9-16 uur en op vrij tussen 
9-13 uur: tel.: 5483828. 
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Geen duidelijkheid toekomst 
kinderopvang Camplaan
Heemstede - Maar liefst drie uur 
werd er afgelopen donderdag 9 
mei besteed aan dit onderwerp 
door de commissie Ruimte. De 
huurder van het pand (Kinderda-
gerdagverblijf De Kindervilla We-
reld) heeft een verzoek gedaan 
om naast de begane grond ook 
de eerste en tweede etage te mo-
gen gebruiken. Dit staat het be-
stemmingsplan niet toe. De ge-
meente geeft toe dat er, door een 
vorig college in 2012, een fout is 
gemaakt in het bestemmings-
plan. In het oude bestemmings-
plan stond dat er een kinderdag-
verblijf is toegestaan. Een lastig 
pakket voor het college omdat 
het college, conform de regelge-
ving, bevoegd is af te wijken van 
het huidige bestemmingsplan. 

Met acht insprekende bewoners 
uit de omgeving en de mana-
ger van de kinderopvang werd 
het een lange zit. De rest van de 
agenda moest worden verplaatst 
naar maandag 13 mei. De inbreng 
van de buurtbewoners richtten 
zich vooral op de vrees voor over-
last, gevaarlijke verkeerssituaties 
ter plaatse, het houden van die-
ren (vooral de geit) en het parke-
ren. Bewoners van de Camplaan 
Noord en van de Hendrik de Key-
serlaan ondervinden nu al last, 
terwijl er maar een hand vol kin-
deren aanwezig is. 

De manager van het bedrijf sprak 
namens de directie: “Wij hebben 
ons vanaf 2017 voorbereid, een 
bedrijfsplan gemaakt, het pand 
bekeken, gehuurd en zijn uitein-
delijk in oktober 2018 van start 
gegaan. Wij hechten aan een goe-

de relatie met de buurt en heb-
ben hen uitgenodigd voor een 
barbecue. Ook de makelaar en 
de eigenaar wisten niets van het 
nieuwe bestemmingsplan”, was 
haar verweer. De buurtbewoners 
kunnen wel leven met een klein-
schalige opvang, zoals nu het ge-
val is zo rond de 30 kinderen. De 
geit moet evenwel weg. Burge-
meester Nienhuis heeft mediati-
on voorgesteld, maar gaande de 
vergadering werd duidelijk dat 
dit geen eenvoudige opgaaf is. 
Het college zit in een lastig pak-
ket. Alleen zij kunnen een besluit 
nemen. De raad is op hun eigen 
verzoek geïnformeerd en debat-
teerden nu mee over iets waar ze 
niet over gaan. Wel gaven zij una-
niem aan dat het gebruik van de 
etages als opvangplek onwense-

lijk is. De raad is in deze echter 
niet bevoegd een besluit te ne-
men. Afwijzen kan leiden tot een 
lang juridisch proces al heeft de 
gemeente  voldoende argumen-
ten om het af te wijzen. Het be-
stemmingsplan ligt vast. Of er 
een fout is gemaakt, is nu niet 
aan de orde. Mediation wordt nu 
afgewacht met het verzoek aan 
de aanvrager om de aanvraag te-
rug te trekken.
Pas na mediation kan er een nieu-
we aanvraag worden gedaan. Als 
de aanvrager dat niet wil, moet 
er wettelijk voor 21 juni een be-
slissing vallen. Zo niet, dan wordt 
de aanvraag automatisch toe-
gestaan. Een en ander krijgt nog 
een vervolg.  

Eric van Westerloo 

In november 2017 verdedigde ik in de gemeenteraad het
besluit over de Vomar. Het dossier houdt de gemoederen in 
de Heemsteedse politiek al jarenlang bezig. Afgelopen week 
heeft de hoogste rechter de laatste bezwaren afgewezen 
waardoor het besluit onherroepelijk is geworden.

In 2010 had ik vraagtekens bij dit plan. Veel was onduide-
lijk en er werd geheimzinnig over gedaan. Geleidelijk aan 
werd het steeds concreter, kwam er een ruimtelijke onder-
bouwing, en werden de voor- en nadelen inzichtelijk. Er ont-
stond een plan met potentie voor Heemstede.

Wat mij al die jaren opviel zijn de sentimenten en de beeld-
vorming. “Je wilt toch geen overlast gevende nieuwe
mega-supermarkt midden in zo’n mooi dorpje?”, vroegen 
zelfs familieleden aan mij. Dan moest ik uitleggen dat de
supermarkt niet nieuw is, maar 300 meter verplaatst wordt. 
Dat hij niet ‘mega’ is, maar iets kleiner wordt dan de al be-
staande supermarkt die 200 meter verderop staat. En dat je 
rond die drie andere supermarkten in het centrum kennelijk 
wèl prima kunt wonen.  

Motor daarachter was de goed georganiseerde marketing-
campagne van buurtgenoten.com (niet te verwarren met
de buurtgenoten.nl). En een aanstaand HBB-raadslid ver-
spreidde via een petitie een eenzijdig beeld over het plan. 
Op de daar gepresenteerde feiten had ik het nodige aan te 
merken. Mensen in de buurt waren daadwerkelijk gaan ge-
loven dat in hun straat méér auto’s zouden komen, terwijl
in het ADVIN-rapport het tegenovergestelde stond. Zowel in 
de media als in de gemeenteraad heb ik mij verweerd tegen 
dit soort verhalen. Politiek moet je bedrijven op basis van
feiten en het debat moet gaan over standpunten.

We zijn nu negen jaar en vier wethouders verder. Bijna alle ar-
gumenten die de partij HBB hanteert, zijn nu door de hoog-
ste rechter van tafel geveegd. Wat over blijft is het sentiment 
van de direct omwonenden. Van een gemeentebestuur mag 
verwacht worden dat het zorgvuldig omgaat met feiten en 
omstandigheden en het individuele belang afweegt tegen 
het algemeen belang. Dat is besturen. 

B. Klaasen, Heemstede

LEZERSPOST
Verplaatsing Vomar defi nitief

Brocante- en boekenmarkt 
bij Odd Fellows
Velsen-Zuid - Op zaterdag 18 
mei tussen 10 en 13 uur houden 
de Odd Fellows van Velsen weer 
een brocante- (vlooienmarkt), an-
nex boekenmarkt in hun vereni-
gingsgebouw aan de Stations-
weg 95 in Velsen-Zuid. Parkeren 
kan in de naaste omgeving, on-
der andere op de parkeerplaats 
op de hoek met de Min. van Hou-
tenlaan.

Hun voorraad boeken wordt 
steeds aangevuld met kwalita-
tief goede boeken en daardoor 
vinden deze bij velen gretig af-
trek. Voor een euro zijn de mees-
te boeken te koop. Een bijzonder 
boek is wat hoger geprijsd. Dit 
jaar zijn er meer boeken dan zol-
derspulletjes in de aanbieding.

De opbrengst van deze brocante- 
en boekenmarkt komt zoals altijd, 
ten goede aan een maatschappe-
lijk project, waarvoor de Odd Fel-
lows zich ten volle inzetten. Voor 
dit jaar is het goede doel, het 
“Wopsie Topsie kinderkamp”. Dit 
kinderkamp is gebaseerd op een 
non-profi t grondslag en wordt al 

ruim 60 jaar georganiseerd door 
en namens de Sportbond IJmui-
den, ook voor kinderen uit gezin-
nen die het niet zo breed hebben.

De organisatie van deze projec-
ten is in handen van de commis-
sie Maatschappelijke Activiteiten 
van de IJmondloge (voor man-
nen) en de Duinroosloge (voor 
vrouwen). 
De Odd Fellows van Velsen kiezen 
regelmatig projecten die lokaal of 
regionaal gebonden zijn en die 
niet of niet voldoende worden 
gesubsidieerd en daarom van do-
naties afhankelijk zijn. Vanuit hun 
sociale opdracht voelen Odd Fel-
lows zich betrokken bij de samen-
leving en in het bijzonder bij de 
hulpbehoevende medemens.

Op de website (www.oddfellows-
velsen.nl) is meer informatie te 
vinden over de Odd Fellows en 
kunnen belangstellenden ook 
nader contact zoeken. Op deze 
website staat ook een link naar 
de facebook-pagina van de Odd
Fellows Velsen. 
(foto: aangeleverd)

Nog nooit heb ik zoveel ou-
ders gezien die hun kind 
transporteren in een bak-
fi ets als in Heemstede. 
Zij racen met hun kostbaar-
ste bezit, goed, voorin de 
bakfi ets door Heemstede, 
nemen voorrang, steken 
geen hand uit, rijden door 
roodlicht, want ze gaan zo 
hard dat ze niet kunnen 
stoppen. 
Wanneer je er iets van zegt 
krijg je een middelvinger of 
een kreet van “Trut bemoei 
je met je eigen zaken.” 
Het ergste vind ik nog dat 
zij hun kinderen als schild 
gebruiken om te racen. 
Wie zo een race kar be-
stuurt zou een helm moe-
ten dragen, ouders en kin-
deren. 
 
Misschien een idee om
ouders een rijvaardigheids-
bewijs te laten halen voor 
dat ze met een kinderbak-
fi ets worden losgelaten op 
de openbare weg? 
Het lijkt wel een hype te 
worden maar om daar voor 
je kind steeds weer in ge-
vaar te brengen?  Er zijn 
ook ouders die wel ver-
standig omgaan met het 
scheurijzer, heus dat zie ik 
ook wel, maar de meerder-
heid gedraagt zich gewoon 
asociaal. Is dit het Heem-
stede dat wij op de T.V.
zagen? 

Toen ik er met mijn col-
lega oversprak vertel-
de zij mij dat zij zich er 
ook ontzettend aan erger-
de en je hoort het alom.
Behalve van de raceouders 
zelf uiteraard. 
Hetzelfde geldt ook voor 
de snorfi etsen die meer 
dan 40 km rijden zonder 
helm, maar dan denk ik; zij 
zijn in ieder geval 16 jaar en 
kunnen zelf bedenken dat 
dit levensgevaarlijk is. De 
kinderen in de bakfi ets zijn 
overgeleverd aan hun ou-
ders, dus dat is wat anders. 
 
Dus ik vraag mij oprecht 
af... wie gaat hier iets aan 
doen voordat er doden val-
len? De burgemeester? Ik 
hoop het. 
Om toch positief te eindi-
gen...laatst was ik gevallen 
en toen hielpen twee da-
mes mij keurig op de been, 
dus ook dat is Heemstede. 
Een bezorgde Heemstede-
naar. 

K. van den Bogaard,
Heemstede

LEZERSPOST

De bakfi etsenrace

Buxusmot zorgt voor 
kaalslag in tuinen
Heemstede - Het kan u niet zijn 
ontgaan: de meeste buxussen in 
voor- en achtertuinen of in pot-
ten leggen momenteel het lood-
je. De buxusmot,  die eitjes legt 
waaruit de buxusrups ontstaat, 
zorgt voor deze ware verschrik-
king van kaalgevreten buxus-
planten. Het blad wordt massaal 
verorberd door de geelbruin ge-
streepte rupsen, waarna een bij-
kans kale stam overblijft. U heeft 
niets meer aan de buxus die door 
de rups onder handen is geno-
men, of u moet er al in vroeg sta-
dium bij zijn.

Een rondje leeswerk op inter-
net leert dat veel mensen vra-
gen hebben over de agressie-
ve buxusbladeter. Tips op de lan-
delijke Groei en Bloei website 
gaan over controle in het voor-
jaar, liefst al begin maart. Als de 
buxus nu verdord is of bijna, dan 
komt dit advies te laat. Er zijn ech-
ter wel manieren om de rupsen te 
stoppen. Dat kan op biologische 

wijze bijvoorbeeld, het beste is 
om daarover informatie in te win-
nen bij een tuincentrum of hove-
nier. Er gaan droevige verhalen 
en foto’s rond van dode meesjes 
in vogelnesten. Mogelijk is sterf-
te van de jonkies te wijten aan be-
strijdingsmiddelen die op buxus-
sen zijn gespoten. Wellicht is het 
raadzaam dit aan te geven bij het 
tuincentrum waar u te rade gaat 
voor eventuele bestrijding van de 
rupsen.

Op de site van Groei & Bloei is 
verder te lezen dat de buxus-
mot zich meerdere keren per jaar 
voorplant, dus eigenlijk dient de 
buxusbezitter regelmatig te con-
troleren of het geelbruine beest-
je wordt gespot.
Het vervelende is, zo meldt Groei 
& Bloei, dat de rupsen wegkrui-
pen in de plant zodat ze eerst niet 
opvallen. Als je na de snoei van de 
plant de aan elkaar gesponnen 
takjes ziet, is dat een signaal dat 
ze er wel degelijk zitten.

De website ‘Hoveniersvak’, met 
onder meer bijdragen vanuit Wa-
geningen Plant Research, laat 
over de oorsprong van de mot 
weten dat het van origine een 
Aziatisch insect is, dat de laatste 
jaren wijdverspreid door Europa 
te vinden is. Volgens ‘Hoveniers-
vak’ is er in de meeste gevallen 
van buxusmot maar een reme-
die: de buxus uit de tuin verwij-
deren en een plaatsvervanger te 
herplanten.

Joke van der Zee

Wat je af en toe ziet en compleet doet verbazen. Zoals deze
foto die ik vorige week in Italië maakte. Nee, dit is geen grap.
Deze foto is echt. Ik kon het ook niet geloven en moest ook even 
achter mijn oortjes krabben.
Voor deze afgang naar de sanitaire gelegenheden die-
nen mensen in een rolstoel via een stenen trap naar bene-
den te gaan. Hoe dat dan moet, dat wordt angstvallig in 
het midden gelaten. Dat moet dan gepaard gaan met een
zeker Hans Klok-eff ect, verwacht ik. 

Hoe dan ook: hoe verzin je het en hoe haal je het in je hoofd.
Als je denkt: “Kan dit ook nog?” Ja, dit kan ook nog, krankzinnig 
gewoon. Er rolt in ieder geval hier zeker weer een opvallende 
discussie uit. Het enige positieve is dat je in ieder geval beneden 
bij een genderneutraal toilet uitkomt. Want behalve deze trap, 
kunnen mensen daar dan ook weer over vallen. En daarmee is 
de afgang helemaal compleet.

Bart Jonker

STUPIDITEITEN

Afgang

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Peuter & Kleuterpret: het Molletje
Heemstede - Voor de allerklein-
sten organiseert Plexat, Heren-
weg 96 in Heemstede, 1x per 
maand op zondag van 11 – 12.30 
uur Peuter & Kleuter Pret. Op zon-
dag 19 mei wordt er gekeken 
naar het Molletje en wordt er een 
pannenkoek gegeten. Kom gezel-
lig langs en neem je vader, moe-

der, opa of oma mee. Entree: € 6,- 
per kind. Neemt u a.u.b. gepast 
geld mee? Er is op geen mogelijk-
heid om te pinnen. Ouders/bege-
leiders zijn gratis. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of 023-
548 38 28 van ma t/m do tussen 
9 en 16 uur en op vrijdag tussen 
9 en 13 uur.
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Voorjaarswandeling op 
buitenplaats Leyduin
Vogelenzang - Het is prachtig 
wandelen op de vele buitenplaat-
sen in Zuid-Kennemerland. Zeker 
als je meeloopt met een gids van 
Landschap Noord-Holland. Tij-
dens deze excursie op zondag 19 
mei wandel je over Woestduin en 
Vinkenduin, onderdelen van bui-
tenplaats Leyduin. 
 
Buitenplaatsen kennen een lan-
ge en rijke geschiedenis. Roem-
ruchte families hebben zich hier 
vermaakt. Ze deden hun best in-
druk te maken en lieten hun geld 
rollen. Daardoor kunnen we nog 

steeds genieten van de lanen, wa-
terpartijen, heuvels, bijzondere 
bomen en chique gebouwen. On-
derweg maak je ook kennis met 
dieren en planten die hier leven. 

Na deze heerlijke lentewandeling 
weet je alles over de rijke geschie-
denis van de prachtige buiten-
plaatsen en hun bewoners van 
weleer. Van 11-12.30 uur. Verza-
melen op: Parkeerterrein buiten-
plaats Leyduin, Woestduinweg 4 
in Vogelenzang.
Reserveren op:
www.gaatumee.nl. 

Foto: Ilse Miedema

Bomenexcursie in de oude 
binnenstad van Haarlem
Haarlem - Op zondag 19 mei or-
ganiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een leuke bomenexcur-
sie in het stadshart van Haarlem. 
Een heerlijke wandeling maken 
door de stad en gericht op de ver-
schillende bomen om ons heen.
De activiteit vindt plaats in het 
oude gedeelte van Haarlem en 
er wordt met name naar de ver-
schillende ho� es gegaan. Ook de 
Vijfhoek wordt bezocht. Er wordt 
naast informatie over de bomen 

ook over de historie van deze 
prachtige plekken gesproken.
Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De groep 
verzamelt om 14 uur bij de krui-
sing Witte Herenstaat/hoek Mag-
dalenastraat (Haarlem). De ex-
cursie duurt ongeveer 1,5 uur. 
Meer informatie via Hennie Terp-
stra, terpstra.hennie@gmail.com, 
Noes Bleker, noes.bleker39@
gmail.com of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Tuinmarkt aan 
Manpadslaan

Heemstede - Op zondag 19 
mei van 11 tot 16 uur wordt 
weer de gezellige tuinmarkt 
gehouden bij Volkstuin-
vereniging Groenendaal aan 
de Manpadslaan in Heem-
stede.

Tuinders staan er met plan-
ten, zaden, stekken, biolo-
gische wijn en homemade 
jams. Voor de kinderen wor-
den er pannenkoeken ge-
bakken en er staat een heu-
se foodtruck met lekkernij-
en. Ook dit jaar ontbreekt 
de leuke kraam van de Egel-
opvang Haarlem natuurlijk 
niet.

Er is nog een aantal moes-
tuinen vrij bij de vereniging.

(Moes)tuinmarkt 
op KIMT
Heemstede - Zaterdag 18 mei 
wordt er weer de jaarlijks terug-
kerende moestuinmarkt gehou-
den op Kom In Mijn Tuin (KIMT). 
Er staan diverse kramen met 
aardbeienplantjes, tomaten- en 
groenteplanten en pioenrozen. 
Ook zijn er kramen met bijzonde-
re zomerbollen en knollen (zoals  
Dahlia’s).
Zoals ieder jaar is er weer huis-
gemaakte taart en koffi  e en thee. 
Tussen 11 en 15 uur is iedereen 
welkom om te genieten van dit 
mooie landgoed. Er is geen pin 
en er zijn géén plastic tasjes.
KIMT is gelegen in het Groe-
nendaalse Bos, Herenweg 18 te 
Heemstede, ingang  tegenover 
het Manpad. Meer informatie op 
www.kominmijntuin.com.

Leerlingen BSV halen fi ks bedrag op goed doel
Bloemendaal - Afgelopen 
maand renden de leerlingen van 
groep 3 tot en met groep 8 van 
de Bloemendaalse School Vereni-
ging een fi ks bedrag bijeen met 
de jaarlijkse bosloop. De leerlin-
gen konden zich laten sponso-
ren door familie, vrienden, buren 
en bekenden. De sponsoren kon-
den kiezen voor een bedrag per 
rondje of voor een vast bedrag. 
Een ronde voor de groepen 3,4,5 
was ongeveer 300 meter, een ron-
de voor de groepen 6,7,8 was on-
geveer 600 meter. De leerlingen 
liepen maximaal 30 minuten en 
konden maximaal 20 rondes lo-
pen.
De leerlingenraad van de school 
organiseerde de loop en koos 
het goede doel: Omogolo Wild-
life Trust. Een Nederlandse orga-
nisatie die projecten ondersteunt 
in verschillende delen van de we-

reld, die bijdragen aan natuurbe-
houd en dierenwelzijn. Omogo-
lo was blij verrast met het enor-

me bedrag van EUR 10.0000,05 
dat direct naar de lopende pro-
jecten gaat.

Dirigent Ger Vos verlaat na
29 jaar Concertkoor Haarlem
Haarlem - Dirigent Ger Vos heeft 
afgelopen maandag bekend ge-
maakt dat hij na negenentwin-
tig jaar zijn werkzaamheden bij 
Concertkoor Haarlem zal beëin-
digen. De 75-jarige Vos bouwt al 
enige tijd zijn werkzaamheden bij 
andere koren in het land geleide-
lijk af. 
Het afscheid van Vos zal zeker 
niet onopgemerkt voorbijgaan. 

Het koor gaat met zijn geliefde 
dirigent zijn grootste uitdaging 
aan: de ‘Hohe Messe’ van J.S. Bach 
wordt de kroon op het werk van 
Vos. De verwachting is dat dit af-
scheidsconcert in het najaar van 
2020 plaatsvindt in de Haarlemse 
Philharmonie.

Foto aangeleverd door Concert-
koor Haarlem.

Samenwerking Frans Hals Museum en Kennemerhart:

Kwetsbare ouderen ‘ontmoeten 
de Haarlemse helden’
Haarlem - Het Frans Hals Muse-
um en ouderenorganisatie Ken-
nemerhart starten begin juni het 
programma Ontmoet de Haar-
lemse Helden. De pilot is speci-
aal ontwikkeld voor ouderen met 
een vorm van kwetsbaarheid. Ou-
deren die eenzaam zijn of geheu-
genproblemen hebben, ontdek-
ken samen met generatiegeno-
ten kunst en krijgen de gelegen-
heid in een creatieve omgeving 
het geheugen te stimuleren. Een 
serie van zes interactieve rondlei-
dingen is de basis voor  ontmoe-
tingen: met elkaar, met het Frans 
Hals Museum en met kunstwer-
ken van vroeger en nu. 
In Ontmoet de Haarlemse Helden 
maken de deelnemers door de 
rondleidingen op een laagdrem-
pelige manier kennis met kunst-
werken uit de tentoonstelling 
Haarlemse Helden. Andere Mees-
ters. In deze tentoonstelling ko-
men wereldberoemde Haarlem-
se schilders voorbij, zoals Frans 
Hals, Jacob van Ruisdael en Wil-
lem Claeszn Heda. Er zijn ook ont-
moetingen met minder beken-
de Haarlemse helden als Porcel-
lis, Cornelis van Haarlem of Pie-
ter Claesz. Elke rondleiding wordt 
begeleid door een professione-

le rondleider en heeft een thema, 
zoals ‘Eten en drinken’, ‘Reizen en 
inspiratie’ en ‘Liefde en verlangen’. 
Na afl oop is er koffi  e en thee en 
tijd om nog even na te praten. 
 
Als de pilot succesvol verloopt, is 
het de intentie om gedurende de 
looptijd van Haarlemse Helden. 
Andere Meesters het programma 
Ontmoet de Haarlemse Helden 
structureel aan te bieden aan an-
dere zorgcentra, dagbestedings-
centra en kwetsbare ouderen in 
Haarlem en omgeving. 

Ontmoet de Haarlemse Helden 
sluit aan op het motto MEET AT 
van het Frans Hals Museum. De 
interactieve rondleidingen vin-
den plaats op dinsdag 4 en dins-
dag 11 juni van 10 tot 11.30 uur 
en op de maandagen 17 en 24 
juni en 1 en 8 juli van 10 uur tot 
11.30 uur.
Aanmelden voor de serie inter-
actieve rondleidingen kan tot 17 
mei via:
petra.jansen@kennemerhart.nl of 
sandra.bouwmans@kennemer-
hart.nl

Foto: Maarten Nauw

Tentoonstelling
Zicht op de bollenstreek
Lisse - Museum de Zwarte Tulp 
aan de Heereweg 219 in Lisse 
toont van 16 mei tot en met 15 
september ruim dertig penteke-
ningen van Lisser Dirk Honders 
(1959). Veel schilders en kunste-
naars hebben getracht om de 
Bollenstreek op linnen of op pa-
pier uit te beelden. Tekeningen 
van de mooiste plekjes van onze 
streek. Hedendaagse, herkenba-
re plaatsen, maar ook historische 
locaties. 
Vanwege zijn passie voor tekenen 
koos Dirk ooit voor het beroep 
van technisch tekenaar. Door de 
digitalisering is het beroepsma-
tig tekenen echter verplaatst van 
tekenbord naar scherm. Gelukkig 
heeft dat zijn tekenlust niet ver-
minderd.

Het zien van tekeningen van an-
deren, zoals M.C. Escher, daag-
de hem uit om zelf ook die kunst 
machtig te worden. Zo heeft hij 
zijn eigen techniek en stijl ont-
wikkeld. Daarin is nog steeds een 
groei te zien. Tekende hij in het 
begin alleen met zwarte inkt, la-
ter gebruikte hij ook bruine inkt 
en de laatste tijd tekent Honders 
in alle kleuren. Ook wisselde hij in 
de loop van zijn ontwikkeling de 
pen af met gewassen inkt.

De onderwerpen van Honders 
zijn meestal streekgericht: “Er is 
in onze streek een grote verschei-
denheid aan historie en land-
schap. Het idee voor veel tekenin-
gen is ontstaan tijdens een wan-
deling of een fi etstochtje. Daar-

naast ben ik geïnteresseerd in de 
geschiedenis van de diverse dor-
pen. Dat inspireert mij om ze in 
beeld te brengen. Zoals de teke-
ningen van de stoomtram en de 
Blauwe tram die in het verleden 
nadrukkelijk aanwezig waren in 
het straatbeeld van onze dorpen.”
De tekeningen die in het muse-
um te zien zijn, tonen een aan-
tal van de mooiste plekjes in de 
Bollenstreek. Ook de historie ont-
breekt niet. De bewoners van de 
Bollenstreek zullen dan ook veel 
tekeningen zien uit hun directe 
woonomgeving.
Meer informatie op:
www.museumdezwartetulp.nl.

Film over 
Borneo en 
Sumatra

in de Pletterij
Haarlem - Op woensdag-
middag 22 mei om 14 uur 
vertoont de Pletterij aan 
de Lange Herenvest 122 in 
Haarlem de fi lm Mahamoelia 
uit 1929 van Iep Ochse met 
prachtige beelden van Bor-
neo en Sumatra. 

Iep Ochse verbleef vier 
jaar in Nederlands Indië en 
kwam terug met veertig ki-
lometer fi lmmateriaal. De 
montage resulteerde in de 
zogenaamde Mahacyclus, 
bestaande uit de delen Ma-
hasoetji, Mahamoelia en Ma-
hakoeasa. Maha is Sanskriet 
en betekent hoogste, beste, 
edelste en uitnemendste.
Mahamoelia is het twee-
de deel van de Mahacy-
clus. Kaarten zijn te koop via 
www.pletterij.nl.

De toegang bedraagt € 4,50 
voor houders van de Haar-
lemPas en jongeren tot 25 
jaar €2,50. 

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL
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Creatief Centrum Bennebroek 
houdt Open Dagen
Bennebroek - In het weekend 
van 18 en 19 mei wordt in de ge-
meente Bloemendaal de eerste 
editie van het Lente Festival ge-
houden. Het Creatief Centrum 
Bennebroek (CCB) doet hieraan 
mee door middel van een exposi-
tie in Het Trefpunt in Bennebroek.
Tentoongesteld wordt het werk 
van haar cursisten en docenten. 
Er zullen diverse workshops en 
demonstraties zijn.Tevens houdt 
het CCB dit weekend Open Huis 
waarbij alle informatie te verkrij-
gen is over de cursussen voor het 
nieuwe seizoen.
Het CCB organiseert al 35 jaar cre-
atieve cursussen voor jong en 
oud, zoals tekenen, schilderen, 
keramiek, boetseren en mozaïek 
en is sinds drie jaar gevestigd in 
gebouw Het Trefpunt in Benne-
broek.

Op zaterdagmiddag, tussen 12 
en 14.30 uur, is er een aanschuif-
workshop mozaïek en een de-
monstratie van Raku stoken. 
In de aangrenzende kerkzaal 
wordt er op deze zaterdagmid-
dag om 16 uur een uitvoering 
door het Oratoriumkoor gege-
ven.
Op zondagmiddag, tussen 12.30 
en 15 uur, kunnen bezoekers 
meedoen met de workshop Re-
liëf afdrukken maken met klei en 
gips. De workshops zijn geschikt 
voor kinderen en volwassenen. 
Hiervoor wordt slechts een kleine 
vergoeding gevraagd. 

De openingstijden zijn zaterdag 
18 mei van 11–16 uur en zondag 
19 mei van 12–16 uur. 
Locatie: CCB, locatie Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1 in Bennebroek.

Wim de Wagt over zijn boek
‘De barones en de vluchteling’
Heemstede - Dinsdag 21 mei 
wordt Wim de Wagt, woonach-
tig in Heemstede, geïnterviewd 
over zijn roman ‘De barones en de 
vluchteling’, ’s avonds om 20 uur 
bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
Aan de vooravond van de Twee-
de Wereldoorlog maakt de Ne-
derlandse barones en diploma-
tendochter Mellina van Asbeck 
(1886-1962) de balans op van 
haar leven en de dreigende toe-
stand in Europa. Komt er een 
nieuwe oorlog? Jarenlang heeft 
ze zich met hart en ziel ingezet 

voor een verenigd Europa, maar 
nu lijkt alles voor niets te zijn ge-
weest. Dan raakt ze onverwachts 
betrokken bij het lot van een an-
dere Nederlandse pensiongast, 
de Joodse vluchteling Henri Kan-
negieter, wiens familie in Neder-
land is achtergebleven. ‘Barones 
Mellina personifi eert het hoop-
volle optimisme dat zwaar op de 
proef werd gesteld in het inter-
bellum. 
Toegang: € 5,-. Reserveren ge-
wenst via:
info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.
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Expositie van drie 
kunstenaars bij 

Galerij Année
Haarlem - Van 25 mei tot 
en met 29 juni 2019 vindt er 
een expositie plaats bij Ga-
lerie Année, Gedempte Ou-
de Gracht 33 in Haarlem van 
drie beeldende kunstenaars. 
Dit zijn: Thea Figee, schilde-
rijen en glasobjecten, Ans 
Zondag, beelden, en Paul 
Kubic, schilderijen.
De opening van deze expo-
sitie  vindt plaats op zondag 
26 mei om 15 uur.
Galerie Année is extra open 
op: Hemelvaartsdag van 11 - 
17.30 uur, zondag 2 juni van 
13 – 17 uur en tweede pink-
sterdag van 13 - 17 uur.
Kijk voor informatie op 
www.galerieannee.nl.

Podia Heemstede presenteert nieuw 
seizoensprogramma
Heemstede - Zondagmiddag 19 
mei geeft Podia Heemstede in 
Theater De Luifel, Herenweg 96 
te Heemstede, vanaf 14 uur een 
voorproe� e van haar nieuwe uit-
seizoen met onder andere optre-
dens van het aanstormend talent 
Steije Maurer. Steije speelt ma-
rimba, is 12 jaar en won dit jaar 
de persprijs van het Prinses Chris-
tina Concours. 

Mind-illusionist Jochem Nooy-

en geeft een voorproe� e van zijn 
show ‘Privacy’.   Jochem wordt wel 
omschreven als een illusionist die 
verwondert met inhoud.  
Jim Speelmans, een begrip in het 
stand-upcomedy circuit, presen-
teert zijn show Huppethee.  
    
Ook wordt er een uitgebreide 
programmapresentatie gege-
ven door de programmeurs van 
Podia Heemstede van zowel de
Oude Kerk als Theater De Luifel. 

De optredens van de artiesten 
zijn om 14.30 uur Steije Maurer),
15.15 uur (Jochem Nooyens) en 
om 16 uur (Jim Speelmans).

Iedereen is uitgenodigd om The-
ater de Luifel binnen te lopen tus-
sen 14.00 en 16.30 uur.  U wordt 
ontvangen met een drankje en 
een hapje en u kunt genieten van 
de voorvertoningen en u laten in-
formeren over de nieuwe voor-
stellingen.  Gratis entree.

Expositie Sam de Jongh in de Waag
Haarlem - De komende weken in 
mei exposeert beeldend kunste-
naar Sam de Jongh uit Haarlem 
in de fraaie historische expositie-
ruimte in de Waag aan het Spaar-
ne. Met een nieuwe serie geschil-
derde portretten van vrouwen. 
‘Feminine compositions’, noemt 
de beeldend kunstenaar deze 
serie. Sam laat zich, zoals uit zijn 
werk blijkt, betoveren door de ei-
genheid van de geportretteer-
den. Want, verklaart hij in zijn toe-
lichting, als je de mensen met een 
geïnteresseerde blik bekijkt, ont-
dek je altijd iets dat fascineert. 
Die blik vangen in verf en compo-
sitie is wat Sam bezighoudt. 

De werken van Sam de Jongh zijn 
vanaf donderdag 16 mei t/m zon-
dag 2 juni 2019 te bezichtigen in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 te 

Haarlem. De openingstijden zijn 
van donderdag t/m zondag van 
13 tot 17 uur. De opening door 
Prof. Dr. Ruud Lapre vindt plaats 

op zaterdag 18 mei 2019 om 
16.30 uur. Zie ook www.kzod.nl, 
www.facebook.com/kunstzijons-
doel en www.samdejongh.nl.

Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek op Lentefestival Bloemendaal
Bloemendaal - Het bruist van 
cultuur in de Bloemendaalse dor-
pen. Daarom organiseren tal van 
culturele organisaties in samen-
werking met de gemeente van 
17 tot en met 19 mei 2019 de eer-
ste editie van het Lentefestival 
Bloemendaal. Ook in de geliefde 
buurman Bennebroek. 

Wie vanuit Heemstede via de He-
renweg naar Bennebroek rijdt, 
ziet vlak voor de gemeentegrens 
met Hillegom rechts het zieken-
huisterrein Vogelenzang van GGZ 
inGeest liggen, bekend in de he-
le regio. Een stukje Bennebroek 
met een boeiend verleden, een 
bijzonder landschap, een rijke na-
tuur, enkele fraaie gebouwen en 
een spannende toekomst. Een 
onontdekte parel.
In 1924 kocht het bestuur van de 
Vereeniging tot Christelijke Ver-
zorging van Krankzinnigen en Ze-
nuwlijders in Nederland het ter-
rein om er patiënten te verzor-
gen. Geleidelijk groeide de instel-
ling uit tot een enorm complex - 
een dorp in het dorp, met eigen 
voorzieningen, zoals een water-
toren en een kerk. De afgelopen 
jaren nam het aantal patiënten 
af en nu liggen er plannen om er 
ook woningen en appartemen-

ten voor ‘mensen van buiten’ te 
bouwen. Gelukkig blijven de ou-
de gebouwen gespaard.
Op zaterdag 18 mei verzorgt de 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (HVHB) een aan-
tal rondleidingen over het ter-
rein. Bennebroeker Roel Schota-
nus neemt u mee en blikt terug in 
het verleden en vooruit in de toe-
komst. Daarbij gaat hij ook in op 
het spanningsveld tussen ener-
zijds de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde en an-
derzijds de nieuwbouw die er ge-
pland is.

De rondleidingen starten om 
13.30, 14.30 en 15.30 uur. Deel-
name is gratis en van tevoren op-
geven is niet nodig. Startpunt: de 
Carré (tussen de oude gebouwen 
op het terrein). 

Diezelfde middag treedt om 
13.00 en 14.00 uur ook de Benne-
broekse Big Band Triple B van Mu-
ziekvereniging Kunst na Arbeid 
(KNA) op, in of vóór de kerk op het 
terrein (Carré). 
Het wordt een jazzy performance 
met o.m. Almost like being in 
love, Chattanooga Choo Choo, 
Dance to the Music, Fly me to
the Moon, I’ve got you under 
my skin, Li’l Darlin, Mack the 
Knife, New York, Night  and  day,
Satin Doll, Superstition, Take the 
A Train, The Chicken en Vehicle.
De optredens duren ongeveer 
drie kwartier en zijn gratis te be-
zoeken. Meer informatie over 
KNA: knabennebroek.nl.

Kom bij voorkeur op de fi ets, en 
komt u toch met de auto, rijd dan 
vanaf de ingang rechts van het 
hoofdgebouw langs en parkeer 
iets verderop.
Meer informatie en het he-
le programma vindt u op: www.
bloemendaal.nl/lentefestival.

Bijzondere optredens Koorbiënnale en 
fi etsend langs verrassingsconcerten
Regio - De Koorbiënnale viert dit 
jaar haar 10e editie. Wat twintig 
jaar geleden begon als een be-
scheiden festival voor liefheb-
bers van vocale ensemble muziek 
groeide uit tot een hoogwaardig 
tiendaags internationaal festival 
dat de diversiteit en actualiteit 
van koormuziek laat zien. De 10e 
editie is van vrijdag 28 juni t/m 
zondag 7 juli 2019 en vindt onder 
andere plaats in de Philharmo-
nie en de Grote of St.-Bavokerk in 
Haarlem en het Muziekgebouw 
aan ’t IJ in Amsterdam. 

Op een mooie zomermiddag 
of -avond midden in de natuur 
luisteren naar het plezier en de 
schoonheid van samenzingen. 
Dat is de succesformule van de 
Woodbirds-concerten. 
De serie Woodbirds bestaat uit 
drie concerten voor jong en oud 
die op 3 en 4 juli plaatsvinden op 
Landgoed Kennemerroode, Zui-
dervoetpad in Aerdenhout. De 
zangeressen van Wishful Singing 
bijten op woensdagmiddag 3 ju-
li het spits af met een familiecon-
cert midden in het bos. Kinderen 
mogen meezingen met prachtige 
nummers uit onder andere Rus-
land en Afrika.
 
Tijdens de Woodbirds-avondcon-
certen wandel je als publiek over 
de idyllische bospaadjes van het 
landgoed naar meerdere concer-
ten onder de bomen en een groot 

concert op een centrale plek.
Op de eerste Woodbirds-avond 
is het podium voor vocal Group 
MAZE. Deze twintig ijzersterke 
zangers en zangeressen werden 
in 2018 uitgeroepen tot ‘Neder-
lands Koor van het Jaar’ en diri-
gent Merel Martens ging er met 
de titel ‘Koordirigent van het Jaar’ 
vandoor. 

Donderdag 4 juli is de beurt aan 
het Laurens Collegium Rotter-
dam. Dit jonge professionele ka-
merkoor is de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een van de meest 
gevraagde beroepsensembles 
van ons land. Tijdens dit Wood-
birds-optreden gaan de zangers 
op zoek naar de nacht en de na-

tuur. Verwacht een verfi jnd a ca-
pella concert terwijl het lang-
zaam donker wordt.
 
Een andere festivalhit is de Koren-
nacht op vrijdag 5 juli, waarbij je 
op de fi ets van concert naar con-
cert rijdt (start om 20.30 uur vanaf 
Grote Markt in Haarlem). 
Laat je meenemen naar onver-
wachte en spannende plekken 
in Haarlem. Onderweg word je 
op drie geheime locaties getrak-
teerd op een verrassingsconcert 
en op één locatie op een fi jn pau-
zedrankje.
 
Meer informatie over aanvangs-
tijden en verkoop concertkaarten 
via www.koorbiennale.nl.
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Hardlopend het voorjaar in
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
hebben ruim 20 hardlopers mee-
gedaan aan de 1e VoorjaarRun, 
georganiseerd door Lopers Com-
pany by Enno. Op deze prachti-
ge zonnige avond kwamen ze in 
het Runninghouse in de winkel 
op de Binnenweg bijeen. Na een 
welkomstwoord door Enno Aerts, 
ging de groep rennend richting 
Gemeentehuis. Daar gaf op de 
parkeerplaats voormalig Neder-
lands sprintkampioen Marcel Kla-
renbeek een uitgebreide loopcli-
nic. Iedereen deed zijn best deed 
om de looptechniek te verbete-

ren. De run ging verder over de 
Vrijheidsdreef richting  het bos 
van Groenendaal. Na een rond-
je door het bos werd voor het ge-
meentehuis een cooling down 
gedaan waarbij de spieren wer-
den gestretcht. Aangekomen in 
het Runninghouse werden on-
der het genot van een gezond 
hapje en drankje ervaringen ge-
deeld en ging iedereen met een 
presentje, springtouw en bidon, 
naar huis.
Door het succes van vorige week 
is er volgend jaar zeker een 2e 
VoorjaarRun.

HBC zet een flinke stap richting het kampioenschap
Heemstede - Door afgelopen 
zondag 12 mei eenvoudig van 
VVH Velserboek te winnen en 
doordat naaste titelkandidaat 
DCG gelijkspeelde, staat HBC 
weer aan kop van de ranglijst. 

Met één punt voorsprong op DCG 
start HBC aan de laatste twee du-
els. HBC heeft ook nog eens een 
wedstrijd minder gespeeld dus 
heeft de ploeg van coach Jas-
per Ketting het volledig in eigen-
hand. Uit de komend twee duels, 
moet HBC minimaal twee punten 
halen. Bij winst a.s. zondag in de 
uitwedstrijd van HBC tegen VV 
Zwanenburg, kan het kampioen-
schap al een feit zijn.

VVH was met een wel heel be-
houdende tactiek naar Heemste-
de gekomen. Hoewel ze zelf in 
de gevarenzone bivakkeren, leek 
uit niets dat ze voor een overwin-
ning wilden spelen. Pas toen zij 
na dik twintig minuten een beet-
je uit hun schulp kropen, liepen 
ze in het mes van HBC.
Een schot van Menno Grijsen 
caramboleerde via VVH benen in 
het VVH doel. Na een fraaie aan-
val, waarvan er zondag vele wa-
ren, was het goaltjesdief Luuk 
Vahle die HBC met 2-0 de rust liet 
ingaan. 

In de tweede helft kreeg HBC 
nog vele kansen met schoten op 
de paal, de kruising of VVH doel-
man Snoo stonden in de weg. Dat 
weerhield HBC niet van het ver-
der opvoeren van de score. Ach-
tereenvolgens tilden Jesse van 
Loon, Shady Shehata (2x) en op-
nieuw Luuk Vahle de stand naar 

6-1. Bij een 5-0 stand wist VVH zo-
waar te scoren. HBC doelman Ver-
hage staat meestal ver voor zijn 
doel. Dit brak hem deze keer op 
toen Jeffrey Kors vanaf de zijlijn 
hard op doel schoot. Buiten be-
reik van Verhage verdween de bal 
bij de verste paal in het doel. Er 
lijkt voor HBC geen vuiltje aan de 

lucht om a.s. zondag 19 mei het 
kampioenschap binnen te ha-
len. Tegen het onderaan staande 
Zwanenburg moet dat te doen 
zijn. VVH moet nog twee wedstrij-
den knokken om niet te degrade-
ren.

Eric van Westerloo

Heemstede - Vorig jaar is er met 
tien man besloten om een doek 
te sponsoren, omdat de honk-
balclub RCH-Pinguïns wel wat 

geld kan gebruiken. Het eerste 
van RCH-Pinguins speelt al ja-
ren in de overgangsklasse zon-
der hoofdsponsor.

Vandaar deze actie van de tien 
mannen, zoals vermeld op 
het doek. De mannen steunen 
daarmee het eerste team en de 
club. 
Wellicht een leuk idee voor an-
deren en/of bedrijven. 

Sponsordoek RCH-Pinquins

Foto: Harry Opheikens  

FM HealthClub start met 
voorbereiding zomercampagne
Heemstede - Afvallen voor de zo-
mermaanden, fit blijven tijdens 
de zomerstop van voetbal, hoc-
key, tennis… Binnenkort komt de 
kleinschalige sportschool aan de 
Kerklaan met een zomeraanbie-
ding die in alle behoeftes voor-
ziet. Deelnemers aan de zomer-
campagne kunnen dan zonder 
verplichtingen onbeperkt fitnes-
sen tot 1 september. “Verleden 
jaar was deze campagne ook zeer 
succesvol, meer dan 83% van de 
deelnemers gingen ook de win-
termaanden door”, aldus eige-
naar Wouter Brans. Volgens de 
trainers van FM HealthClub heeft 
de club zijn succes te danken aan 
het concept.

In het concept speelt de begelei-
ding een zeer belangrijke rol. Na 

een uitgebreid intake-gesprek 
worden er maar liefst 3 persoon-
lijke trainingssessies afgespro-
ken. Gedurende deze trainingen 
wordt u 1 op 1 begeleid, een be-
weegprogramma gemaakt en 
een beginmeting gedaan. Hier-
na vinden evaluatiegesprekken 
plaats en wordt het programma 
waar nodig aangepast. Ook zijn er 
altijd trainers aanwezig die rond-
lopen om vragen te beantwoor-
den en te corrigeren. 

FM HealthClub biedt ondanks zijn 
kleinschaligheid een totaalcon-
cept aan met alles onder 1 dak. 
Zo kunnen leden bij FlowFysio te-
recht voor blessures of medische 
klachten. Na de training genieten 
van de sauna of zonnebank, deel-
nemen aan diverse lessen als Yo-

ga, Pilates, Bodyshape en als het 
nodig is een Personal Trainer in-
huren. Na ieder bezoek is er ook 
nog een heerlijk kopje Lavazza 
koffie.

Het gaat bij FM HealthClub niet 
alleen om het sporten maar is de 
sfeer ook zeer belangrijk. Vanwe-
ge de kleinschaligheid is de club 
zeer gezellig, “Als wij leden vra-
gen wat deze club nou anders 
maakt, dan antwoorden 8 van de 
10 de sfeer en gezelligheid”, aldus 
Wouter Brans.

FM HealthClub is te vinden aan 
de Kerklaan 113 C, achter De 
Zwart, in een van Heemsteeds 
oudste panden.
Meer informatie op:
www.fmhealthclub.nl.

Aantal deelnemers voor het bord van ‘Piertje-Tik’ een van de vele activiteiten die de club organiseert per jaar.

41ste Spaarne Lenterace
Heemstede - Op zondag 26 mei 
wordt voor de eenenveertig-
ste keer de landelijke roeiwed-
strijd Spaarne Lenterace gehou-
den, georganiseerd door de Ko-
ninklijke Roei- en Zeilvereniging 
‘Het Spaarne’. Deze voorjaarsklas-
sieker, die al sinds 1978 wordt ge-
houden, heeft een schitterend 
parcours van 4,5 km voor volwas-
senen en 2 km voor junioren.  De 
roeiwedstrijd begint voor volwas-
senen op de ringvaart nabij de 
wijk Merlenhoven en eindigt voor 
het clubgebouw aan het Spaarne.  
Junioren starten op het Spaar-
ne, net iets ten noorden van het 
Theehuis. 
U bent tussen 9 en 17 uur van 
harte welkom langs de Ringvaart, 
het Spaarne of in het clubhuis 
aan het Marisplein 5 in Heemste-
de om deze race te aanschouwen.

In totaal zullen ruim 300 ploegen 
deelnemen met rond de 1200 
roeiers. Deze Nationale wedstrijd 
is sinds jaar en dag populair on-
der zogenaamde veteranenroei-
ers. Dat zijn roeiers vanaf 27 jaar 

oud tot ver voorbij de 70. Er is ook 
een wedstrijd voor junioren uit-
geschreven. Het mooie parcours 
leent zich perfect voor deze wed-
strijden. Er zijn dan ook vele oud 
toproeiers die deelnemen.
Traditiegetrouw leveren de deel-
nemende Spaarneleden een taart 
in als inschrijfgeld, waardoor er 
een heerlijk taartenbuffet is.
De buurt rond de Koninklij-

ke Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ aan het Marisplein, te-
gen de grens met Haarlem, staat 
die dag vol met botenwagens. 
Ook het vaargebied van de ring-
vaart vanaf de Bennebroekerbrug 
tot het Spaarne voorbij de Craye-
nestervaart wordt drie keer twee 
uur afgesloten voor bootver-
keer. De precieze tijden staan op 
www.hetspaarne.nl/stremming.

Busexcursie naar ‘s-Hertogenbosch
Heemstede - Op dinsdag 4 juni 
vindt er een busexcursie plaats 
naar ’s-Hertogenbosch. Onder 
meer de  Sint Jan Kathedraal, een 
stadswandeling en een  vaartocht 
over de Binne-Dieze maken deel 
uit van het programma. 

In ‘s-Hertogenbosch ontmoeten 
oud en nieuw elkaar. Het is een 
prachtige vestingstad boorde-
vol monumenten, maar het is ook 
de stad van eigentijdse kunst en 
hightech bedrijven. De stad van 

Middeleeuwse panden boven de 
Binnendieze en van eigentijd-
se gebouwen in de nieuwbouw-
wijken. Om 9 uur vertrekt u bij de 
Luifel. Kosten: € 89,50 incl. bus-
vervoer met luxe touringcar, kof-
fie met Bossche bol, rondleiding 
Sint-Jan, lunchbuffet, stadswan-
deling met gids, rondvaart, apéri-
tief en 3-gangen diner (consump-
ties tijdens het diner zijn voor ei-
gen rekening). Er is nog plaats, 
meldt u daarom snel aan. Dit kan 
telefonisch via 023-548 38 28 of 

op www.wijheemstede.nl of bij 
de receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. U ontvangt 
een bewijs van betaling. Voor de 
excursies dient u wel goed ter 
been te zijn.

Themapresentatie ‘Praten met apparaten’
Heemstede - Op dinsdag 21 mei 
is er in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede een Open Inloop van 
Seniorweb van 10- 12 uur. Deze 
keer de themapresentatie ‘Praten 
met apparaten’ door Ludo Korte-
man.  Het gaat over programma-

tjes waarmee u informatie kunt 
opzoeken op internet, apps star-
ten, de wekker zetten en dergelij-
ke, zoals Google Assistent (iPho-
ne en smartphone) en Siri (iPho-
ne). Dat gaat door middel van in-
spreken. Hier kunt u terecht met 

al uw vragen over uw smartpho-
ne of tablet. U kunt dan ook uw 
eigen apparaat meenemen. Deze 
presentatie duurt ongeveer een 
half uur. De Open Inloop is gratis. 
Opgeven kan via www.wijheem-
stede.nl of belt u: 023- 5483828. 
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17 mei
  Mediaspreekuur. Iedere vrij-
dag, 14:00 - 15:30 uur. Gratis. 
Bibliotheek Heemstede.

  Verhalentafel.  Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
Iedere vrijdag van 10 - 12 u. 
Gratis toegang.

  Kinderdisco Tropisch. De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Van 19-21 uur. Kosten € 3,- 
incl. snoep en 2 limo. Opgeven 
is niet nodig.

17 t/m 19 mei

  Lentefestival Bloemendaal. Op 
za 17 mei verzorgt HVHB een 
aantal rondleidingen (13.30, 
14.30 en 15.30 u.) op het ter-
rein van de GGZ in Geest, Vo-
gelenzang (bij gemeentegrens 
Bennebroek).  Meer informatie 
en het hele programma vindt 
u op www.bloemendaal.nl/ 
lentefestival.

  Toneelgroep J.J. Cremer speelt 
‘Oom Wanja’.  Haarlemmerhout 
Theater, Van Oldenbarnevelt-
laan 17 in Haarlem.  Aanvang 
(vr, za) 20.15 u. Zo, aanvang 
14.30 u. Kaarten via e-mail 
info @jjcremer.nl of 06-
44776213.

24 en 25 mei
  Activiteiten op de Algemene 
begraafplaats Herfstlaan. Alge-
mene begraafplaats, Herfst-
laan in Heemstede. Vr. avond 
24 mei van 19 u. optreden 
Helen Botman en Peter van 
Vleuten. Za. 25 mei lezing Marc 
de Bruijn om 13 en 15 u. 

18 mei
  Dienstenveiling in de Oude 
Kerk. Wilhelminaplein, Heem-
stede. Va 11-15 u. vrije toe-
gang.

  (Moest)tuinmarkt op KIMT. 
Groenendaalse Bos, Herenweg 
18, Heemstede, ingang  tegen-
over het Manpad. Tussen 11-15 
u. Er is geen pin en er zijn géén 
plastic tasjes. Meer informatie 
op www.kominmijntuin.com.

18 en 19 mei
  Creatief Centrum Bennebroek 
houdt Open Dagen. CCB, lo-
catie Het Trefpunt, Akonieten-
plein 1, Bennebroek. Za 18 mei 
van 11–16 u. en zo 19 mei van 
12–16 uur.

25 mei
  De Arkgemeenschap houdt 
een Open dag. Tuinderij op 
de Dennenweg 2 en in haar 
Werkplaats aan de Krommel-
aan 4, Bloemendaal  Officiële 
opening rond 10.45 uur. Meer 
informatie op: https://www.
arkhaarlem.nl/.

19 mei
  High tea-concert ‘My Cup 
of Music’ door Harmonie St. 
Michaël. Pinksterkerk, Camp-
laan 18, Heemstede. Aanvang 
15 u. Kaarten (inclusief heer-
lijke hapjes): € 7.50 voor kin-
deren t/m 12 jaar, € 10,- voor 
volwassenen.  Zaal open om 
14.45 uur. Meer informatie op: 
www.stmichael-heemstede.nl.

  Tuinmarkt aan Manpadslaan. 
Volkstuinvereniging Groenen-
daal, Manpadslaan, Heemstede. 
Van 11-16 uur. Toegang vrij.

▲

  Peuter & Kleuterpret: het Mol-
letje. Plexat, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 11-12.30 u. 
Entree: € 6,- per kind (incl. pan-
nenkoek). Zondag geen pin. 
Ouders/begeleiders gratis. Op-
geven via www.wijheemstede.
nl of tel.: 023-5483828.

  Bomenexcursie in de oude bin-
nenstad van Haarlem. Verza-
melen om 14 uur bij de krui-
sing Witte Herenstaat/hoek 
Magdalenastraat (Haarlem). 
Meer info op: www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.

  Voorjaarswandeling op bui-
tenplaats Leyduin. Van 11-
12.30 u. Verzamelen op: 
Parkeerterrein buiten-
plaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, Vogelenzang. Reser- 
veren op: www.gaatumee.nl. 

  Open dag Podia Heemstede. 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang 14 u. 
Gratis entree.

26 mei
  10.000 stappen wandeling (1,5 
tot 2 uur) Start: 10 u. vanaf het 
zwembad Groenendaal Plaza 
op de Sportparklaan in Heem-
stede.

  Busexcursie naar Hockney-Van 
Gogh tentoonstelling, Amster-
dam. Vertrek om 9 u. vanaf de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Rond 15.30 uur terug naar 
Heemstede. Prijs: met MJK 
€54,- zonder MJK €73,-, dit 
is incl. vervoer per bus van 
Heemstede naar Amsterdam, 
entreegeld, lunch en rond-
leiding. Aanmelden via 023- 
548 38 28 of op www.wijheem- 
stede.nl.

  Grote Jaarmarkt in Raadhuis-
straat/Binnenweg Heemstede. 
11-17u. Ruim 300 kramen, kin-
deractiviteiten en terrasjes.

20 mei
  Hollands Menu bij de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Aan 
tafel tussen 17.15 -18 u. Kos-
ten: € 10,55. Reserveren tot 
uiterlijk 10 uur op de dag zelf, 
op tel.: 023- 5483828

20 mei, 3 en 17 juni
  Workshop ‘Oma past op’. De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Van 14-16 u. Kosten: 
€ 7,50 per keer. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828.

  Intuïtief schilderen: lente/zo-
mer groei en bloei. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Van 
10-12 u. Kosten: € 20,- incl. ma-
teriaal. Voor meer informatie: 
www.intuitief-schilderen.nl.  
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl op tel.: 5483828.

21 mei
  Wim de Wagt over zijn boek 
‘De barones en de vluchteling’. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aanvang 
20 u. Toegang: € 5,-. Reserveren 
gewenst via info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

  Themapresentatie ‘Praten met 
apparaten’. Inloop van Seni-
orweb van 10- 12 u., Heren-
weg 96, Heemstede. De Open 
Inloop is gratis. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of tel.: 
023- 5483828.

  Trefpuntlezing: Van Den Eijn-
de herontdekt. De Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede. Aan-
vang 13.30 u. Entrée: € 5,-. 
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl of op tel.: 5483828.

22 mei
  Dialoogtafel over eenzaam-
heid. Bibliotheek Hillegom, 
Sportlaan 1, Hillegom. Van 19-
21 u. Gratis kaartje reserveren 
via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. 

  Taalsoos.  Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Iede-
re woensdag van 10 - 11.30 u. 
Gratis toegang.

  Marionetpop maken bij de 
Knutselclub (5-10 jr.) WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Van 13.30 tot 
15 u. Kosten: € 5,- per keer of 
een kaart voor 5x kost € 22,50.  
Graag aanmelden via tel.: 
5483828. 

  De straatspeelavonden van 
18.30-20.30 uur op het pleintje 
bij de Evenaar. Door WIJ Heem-
stede en Plexat. Op deze avon-
den worden de betreffende 
straten vanaf 17 uur afgesloten 
voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht.

23 mei
  Romantische dramafilm met 
lunch. De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Van 10.30 tot 
ca. 13.30 u. Toegang: € 13,50 
incl. lunch. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828. 

  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. WIJ de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Van 14-15.30 u. Informatie via 
tel: 023-5483831.

  Lezing Vitaliteit door Roeland 
Krijnen. WIJ in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang 
20 u. Kosten: € 8,-. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
op tel.: 5483828.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 18 mei
  Videoschilderijen Marjan Jas-
pers in Kunst centrum Haar-
lem. Gedempte Oude Gracht 
117-121,  Haarlem. Geopend 
di t/m za van 11-17 u. 
Meer informatie op: www.
kunstcentrum-haarlem.nl.

  Expositie Kunst! in Galerie 
De Tuinkamer. Wilsonstraat 
61 in Hoofddorp. Meer info: 
www.galeriedetuinkamer.nl.

T/m 29 mei
  Fotograaf Gerrit de Heus ex-
poseert met ‘De zege in zicht’ 
Fotogalerie De Gang,  Grote 
Houtstraat 43, Haarlem. Zie ook 
www.fotogaleriedegang.nl. 

T/m eind mei
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron, 
specialist in vis, Zandvoort-
selaan 167. Thema: Vis & Vis. 
Tevens kunst van Casas bij 
Patisserie Tummers, Binnen-
weg 133. Binnenkijken tijdens 
winkelopeningstijden.

16 mei t/m 2 juni
  Expositie Sam de Jongh in de 
Waag. Galerie De Waag, Spaar-
ne 30, Haarlem. Open van do 
t/m zo 13-17 u. Vrije toegang. 
Zie ook www.kzod.nl. 

8, 10, 15 en 16 juni
  Tentoonstelling Laimböck. 
Pomphuis bij de Watertoren, 
Watertoren 2, Heemstede. 
Opening 8 juni om 11 u. (- 16. 
u.) en op 10, 15 en 16 juni van 
11 –16 u.

Riek Hoeke 27 jaar vrijwilligster bij de Pauwehof

“Samen is het leuk joh!”
Heemstede - Als je 87 bent en 
in de winter ook om 8.30 uur op 
de fiets mag zitten om op tijd te 
zijn, dan denk je wel eens: “Kan 
het ook leuker?” Dan praten we 
nog niet over regen, hagel of 
sneeuw. Liever praat Riek Hoe-
ke over de aardige mensen die ze 
op de Pauwehof ontmoet bij haar 
vrijwilligerswerk. Koffieschenken, 
gastvrouw zijn en in de centra-
le keuken gezellig bijkletsen met 
collega`s. Leuker kan het niet, 
beseft ze al 27 jaar. Tot ze gordel-
roos kreeg en het allemaal net 
ietsje lastiger ging. Je merkt in-
eens dat je 87 bent en dat het dan 
heel gewoon is dat het wat min-
der gaat.

Ineens denkt ze aan die begintijd 
op de Pauwehof. Die keuken kon 
echt niet meer. Wat een oude be-
doening. Ze gingen zelf aan de 
slag met schilderen. Riek schilder-
de alle deuren, het lukte ook nog. 
Dus ook nog een muurtje meege-
nomen. Wat waren ze trots op het 
resultaat met zijn allen. Je deed 
dat samen, dat was nou juist zo 
leuk aan dat vrijwilligerswerk. Ze 
was vroeger Hoofd van de Zus-
terflat van Meer en Bosch waar ze 
veel met jonge mensen optrok. 
Tot ze met 60 met pensioen ging 

en ook gastvrouw werd bij Ken-
nemerduin. Deed ze 25 jaar.

Het bezige bijtje staat op: “Als 
je een foto wilt maken, gaan we 
naar de keuken. Dan krijg je mijn 
laatste symbolische kopje koffie 

dat ik schenk in die heerlijk druk-
ke Pauwehof, waar zoveel men-
sen ieder dag weer bij elkaar ko-
men om te genieten van hun 
hobby`s, studie en elkaar.” 

Ton van den Brink 

Riek Hoeke.

“Oestergezwam” bij De Dinkelhoeve
Over heerlijkheden op Van Streekmarkt
Heemstede - Op zaterdag 11 mei 
werd tijdens de Van Streekmarkt 
bij De Dinkelhoeve aan de Heren-
weg 61 de eerste oogst oester-
zwammen van HeemSteeds Ge-
zwam gepresenteerd. Deze oes-
terzwammen zijn gekweekt op 
koffiedik, ingezameld bij Heem-
steedse ondernemers en orga-
nisaties. Met dit initiatief maakt 
HeemSteeds Gezwam werk van 
de circulaire economie.
Wethouder Nicole Mulder dronk 
het eerste kopje oesterzwam-
mensoep, ingeschonken door Pe-
ter Houssart, eigenaar van de kof-
fiewinkel Kaldi aan het begin van 
de Binnenweg. Peter haalt het 
koffiedik op waar het maar aan-
geboden wordt en vooral hoc-
keyclub Alliance is een dankbare 
leverancier. Ook De Heerlijkheid, 
Pastabox en de gemeentewerf 
doen mee. Peter Houssart van 
Kaldi Koffie Heemstede is zeer 
nauw betrokken bij het hele pro-
ject. ”Enerzijds natuurlijk omdat 
ik zelf koffie verkoop, maar ook 
omdat dit een mooi voorbeeld is 
van samenwerking tussen onder-
nemers en de gemeente op duur-
zaamheid”.

Het koffiedik dat wordt ingeza-
meld bij de betrokken onderne-
mers en organisaties wordt door 
Marleen Sijpestein van Contai-
ning Mushrooms in Hoofddorp 
opgekweekt tot compost. Op 
deze compost teelt Marleen op 
duurzame wijze oesterzwam-
men. Na de champignon komt de 

oesterzwam als tweede op de lijst 
van meest gegeten paddenstoe-
len. U kunt oesterzwammwen zelf 
kweken op uw eigen koffiedik, 
handiger is toch om een work-
shop bij te wonen op de kweke-
rij C-Beta in Hoofddorp.

Karen van de Dinkelhoeve, initia-
tiefnemer Van Streek en bestuurs-
lid HeemSteeds Duurzamer: “Wij 
nodigen iedereen die een duur-
zaam Heemstede een warm hart 
toedraagt van harte uit voor de 
markt en de borrel. Bezoek de 
markt, geniet van de verrassen-
de lokale producten en kom met 
ons het glas heffen op de lente, 
de zomer, de mooie projecten 
van HeemSteeds Duurzamer en 
een duurzame toekomst.” Kaas, 
eieren, mosterd, jam, en zelfs ge-

braden gans als die zich legaal 
laat schieten, altijd heel verras-
send. Kijk in de Heemsteder op 
de agenda voor die streekmark-
ten op de Dinkelhoeve.

Ton van den Brink 

Geld mislopen door oude polissen?
Inloopspreekuur Loft Uitvaartbegeleiding
Heemstede - In de vijftiger en 
zestiger jaren zijn vele uitvaartpo-
lissen afgesloten. Daar heeft men 
jaren premie voor betaald. Veel 
polissen zijn al lang afbetaald en 
in een lade beland. Kinderen heb-
ben soms geen idee – wanneer 
vader of moeder overlijdt - dat en 
hoe zij verzekerd waren.
 
Loft Uitvaartbegeleiding komt re-
gelmatig bij families waar men 
niet zeker weet of de overlede-
ne een uitvaartverzekering heeft 
of, sterker nog, of die nog wel iets 
waard is. Neem bijvoorbeeld de 
prachtige, handgeschreven uit-
vaartpolissen, waar men in die 
tijd een paar cent per week voor 
betaalde en die inmiddels pre-
mievrij zijn. Dat lijken niet alleen 

‘museumstukken’, maar ze zijn 
vaak nog geld waard. Nabestaan-
den zijn hiervan vaak niet op de 
hoogte en hierdoor worden soms 
duizenden euro’s misgelopen.
Colinda Veldman van Loft Uit-
vaartbegeleiding adviseert om 
je vooraf te laten informeren, zo-
dat je later niet voor verrassin-
gen komt te staan. “Het is goed 
om het er eens met elkaar over 
te hebben hoe de verzekeringen 
zijn geregeld of die van je naas-
ten”, aldus Colinda.
 
“Bovendien”, gaat zij verder, “iets 
dat ook niet meehelpt, is dat tal-
loze uitvaartverzekeraars door de 
jaren heen zijn overgenomen of 
gefuseerd. Vaak krijgt bij iedere 
overname de uitvaartpolis weer 

een ander polisnummer, waar-
door die nog moeilijker traceer-
baar is. Veel polissen worden niet 
geclaimd, waardoor het geld ach-
terblijft bij de verzekeraar.”
 
Reden genoeg om hierover eens 
met een uitvaartbegeleiding van 
gedachten te wisselen. Wilt u we-
ten of uw oude uitvaartpolis nog 
geldig is en welke waarde de-
ze vertegenwoordigt? Vraag dit 
eens na. Loft Uitvaartbegeleiding 
houdt regelmatig spreekuur. Het 
eerstvolgende is op donderdag 6 
juni van 9.00 tot 10.00 uur in de 
consistorie van de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemste-
de.
Informatie:
info@loftuitvaartbegeleiding.nl. 



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 mei 2019

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert: 
Prins Bernhard Cultuurfonds

Bewonersbijeenkomsten 
Samen Veilig
Op dinsdag 28 mei en donderdag 13 juni 
2019 organiseert de gemeente Heemstede 
bewonersbijeenkomsten over veiligheid en 
leefbaarheid onder het motto Samen Veilig.
Wat vindt u belangrijk voor de veiligheid en 
leefbaarheid in uw straat en wijk? Op welke 
onderwerpen zouden de gemeente, politie, 
handhaving en andere partners zich de 
komende jaren moeten richten? Wat doet u 
zelf of zou u zelf willen doen om uw (gevoel 
van) veiligheid en leefbaarheid te behouden of 
te versterken? Wat heeft u daarvoor nodig?
Graag horen wij wat hiervoor uw wensen en 
ideeën zijn. Mede op basis van uw inbreng 
stellen we nieuw veiligheidsbeleid op dat 
eind 2019 aan de gemeenteraad wordt 
aangeboden.

U bent van harte uitgenodigd voor één van de 
bijeenkomsten Heemstede Samen Veilig op:
- Dinsdagavond 28 mei bij de Koninklijke 

Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne aan het 
Marisplein 5.

- Donderdagavond 13 juni in het 
schoolgebouw HBM aan de Koediefslaan 73.

Beide bijeenkomsten duren van 19.00 (inloop) 
tot ongeveer 21.30 uur.

Programma 
U krijgt een kijkje in de wereld van hennep 
en cybercrime en gaat in gesprek met 
verschillende professionals over veiligheid en 
leefbaarheid. Het programma van elke avond 
is:

Welkom
Vanaf 19.00 uur staat de koffi  e klaar. Om 
19.20 uur heet burgemeester Astrid Nienhuis 
de aanwezigen welkom. Daarna volgen 3 
themasessies.

Sessie 1: ‘Verscholen in uw wijk’
Bureau Drugszaken laat u kennis maken met 
ondermijning: de wereld van de hennep(teelt). 
Hoe ziet hennep er eigenlijk uit? Ruik je het 
altijd? Waar kan ik op letten in mijn buurt? U 
krijgt antwoorden op uw vragen zodat u weet 
wat u te kunt doen.

Sessie 2: ‘Blijft u de hackers voor?!’
BSM Recherche Diensten neemt u mee in de 
wereld van digitale criminaliteit. Op verzoek 
kunt u als bezoeker ter plekke een e-mailtest 
krijgen. Ben ik gehackt? Wat betekent dit en 
wat kan ik er aan doen? Neem vooral na afl oop 
de handige checklist mee over uw eigen 
cyberveiligheid.

Sessie 3: ‘Nabijheid in de buurt’
Ga speeddaten met professionals (wijkagenten, 
buitengewoon opsporingsambtenaren, 
wijkconsulenten, streetcornerwork en 
buurtbemiddeling) en geef aan wat u 
belangrijk vindt. Wat zou uw wijk nog 
leefbaarder en veiliger maken. Welke 
suggesties wilt u de gemeente en politie 
meegeven? Wat zijn uw adviezen? En wat doet 
u zelf of zou u zelf willen doen in uw wijk?
Rond 21.30 uur ronden we af en is er 
gelegenheid om informeel met elkaar na te 
praten onder het genot van een hapje en een 
drankje.

Vooraf aanmelden
In verband met de organisatie is het nodig dat 
u zich vooraf aanmeldt. Stuur een e-mail met 
uw naam, aantal personen en voorkeursdatum 
naar postbusveiligheid@heemstede.nl. U kunt 
ook bellen tijdens kantooruren met één van de 
medewerkers Openbare Orde en Veiligheid via 
(023) 548 57 47 of (023) 548 57 45.

Bijeenkomst Samenwerken in het 
sociaal domein
Samen met inwoners, zorgaanbieders en 
maatschappelijke partners wil gemeente 
Heemstede het Sociaal Domein vormgeven. 
Op maandag 6 mei 2019 hebben we hierin 
een eerste stap gezet. Tijdens de bijeenkomst 
is er van inwoners en instellingen gevraagd 
om op een actieve manier bij te dragen aan 
de samenleving. Ook willen wij hen graag 
betrekken bij het maken van een beleidsplan 
sociaal domein. Dit doen we volgens de 
methode van de ‘Nieuwe Route’, een werkwijze 
die is ontwikkeld door Anke Siegers die ook de 
inleiding heeft gegeven.
 
Anke Siegers: “Steeds vaker lopen mensen vast 
in de huidige route naar ondersteuning in het 
sociaal domein. Met de beste bedoelingen 
worden er plannen gemaakt vóór mensen 
in plaats van mét de mensen die wakker 
liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren 
hierdoor niet dat de situatie nog van hen 
is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot 
verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen 
en bureaucratie. Dit moet en kan anders. 
De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd 
eigenaarschap over de situatie en de 
oplossingen bij alle betrokkenen samen.”
 
Nieuw beleidsplan voor de 
komende 5 jaar
Het beleidsplan sociaal domein beschrijft 
hoe de gemeente omgaat met alles wat valt 

onder de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, het 
VN verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking en de Wet publieke gezondheid 
(Wpg). Volgens deze wetten moet iedere 
gemeente in Nederland beleid maken waarin 
de doelen en de ambities op deze terreinen 
zijn opgenomen.
Aan de hand van de ‘Nieuwe Route’ willen 
we samen met de inwoners en onze 
maatschappelijke partners de komende 
5 jaar beslissen wat binnen de kaders van 
dit beleidsplan mogelijk en nodig is om 
invulling te geven aan het sociaal domein in 
Heemstede. Tijdens de bijeenkomst op 6 mei 
zijn al verbindingen ontstaan tussen partners 
onderling. We gaan gezamenlijk met de 
voorstellen aan de slag.

24 en 25 mei
Weekend van de 
Begraafplaats op 
Algemene begraafplaats 
Herfstlaan
De gemeente Heemstede en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) organiseren in het Weekend van de 
Begraafplaats verschillende activiteiten op de 
Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan. 
Zangeres Helen Botman en zanger-gitarist 
Peter van Vleuten openen op vrijdagavond 
24 mei om 19.00 uur het met een bijzonder 
optreden, speciaal afgestemd op het thema 
van dit jaar ‘Een plek vol verhalen’. Dit optreden 
duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Op zaterdag 25 mei om 13.00 en 15.00 uur 
houdt Marc de Bruijn namens de HVHB een 
lezing in de aula Hij zal ingaan op bekende 
en onbekende Heemstedenaren die rusten 
op de Herfstlaan. Aansluitend is er een korte 
rondleiding over de begraafplaats met Marc de 
Bruijn en begraafplaatsbeheerder Jos Willemse. 
Aanmelden voor de lezing en rondleiding is 
niet nodig; in de aula is plaats voor 
100 mensen. Meer informatie en het 
landelijke programma staan op 
www.weekendvandebegraafplaats.nl

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg



Bewegen, creatief zijn, lezingen…
Ook dit jaar zomeractiviteiten in de Pauwehof
Heemstede - Iedere woensdag-
ochtend, van 5 juni tot en met 
14 augustus, is de Pauwehof ge-
opend en organiseert verschillen-
de activiteiten. Zo kunt u mee-
doen met de groepen ‘Zomer be-
wegen’. Op creatief gebied kunt 
u aquarelleren, tekenen en schil-
deren bij het Open Atelier, bij-
voorbeeld een vrolijke vaas ma-
ken of liever een ketting van tex-
tiel of een mini-boekje. Ook orga-

niseert de Pauwehof dit jaar weer 
een lezing waarin docente gene-
alogie Elly Landzaat vertelt - aan 
de hand van oude akten en ma-
teriaal uit de archieven - over de 
werkzaamheden van de Schout. 
Of gaat u samen met docent Lid-
wien Derriks korte verhalen en 
gedichten lezen bij de cursus ‘Zo-
merlezen’? Want samen lezen is 
meer lezen dan er staat. 
Als het mooi weer is zit de creatie-

ve vrijwilligster buiten, en anders 
binnen, om samen met u een 
kopje ko�e te drinken en te hel-
pen bij uw handwerk, ook kunt u 
samen met de andere bezoekers 
een spelletje spelen.  
De speciale zomer�yer kunt u op-
halen bij de Pauwehof of een van 
de locaties van WIJ Heemstede. 
U kunt ook kijken op de website: 
www.WIJHeemstede > senioren 
> de Pauwehof.

Informatie en aanmelden bij de 
Pauwehof, Achterweg 19, Heem-
stede, telefoon 023-5286022 / 
5288510 of:
pauwehof@wijheemstede.nl.

De Pauwehof is het ontmoetings- 
en activiteitencentrum voor ou-
deren. Een samenwerking van 
de diaconie van de Protestant-
se Gemeente Heemstede en WIJ 
Heemstede.

Geslaagde Open Dag RCH
Heemstede - De organisatie was 
even bang dat woensdag 8 mei 
in het water zou vallen. Wat een 
donkere wolken, maar we heb-
ben het droog gehouden en zo 
konden tussen de 30 en 40 kin-
deren genieten van een 1,5 uur 
voetbalplezier met allerlei voet-
bal gerelateerde speeltjes: partij-
tje, 1 tegen 1, 4 tegen 4 en kegel-
voetbal. Met dank aan trainers Al-
fred, Jaap en Herman plus de gro-
te hulp van een aantal CIOS stu-
denten, ging het er lekker fana-
tiek aan toe. De nodige skills zag 
RCH voorbijkomen, technisch 
voetbal en ook inzicht. Dat is 
mooi om te zien dat het op deze 
jonge leeftijd er al in zit. Na a�oop 
weer wat drinken, een ijsje en een 
mooie sleutelhanger.
De dag is bedoeld om de voet-
balsfeer bij RCH te (laten) proe-
ven, maar natuurlijk ook om weer 
nieuwe leden te verwerven. RCH 
is dan ook zeer verheugd een 
5-tal nieuwe inschrijvingen  voor 
komend seizoen te verwelkomen. 
RCH zit in de groei.
Ook kan RCH melden, dat er eer-

der deze maand ongeveer 15 
nieuwe jeugdleden zich heb-
ben aangemeld, maar ook dat we 
voor volgend seizoen voor elke 
leeftijdsgroep een gediplomeer-
de trainer hebben staan. Daar-
naast kan RCH ook voor volgend 
seizoen weer assistentie ver-
wachten van CIOS-studenten, die 
o.a. voetbal in hun pakket heb-
ben. Seizoen 2019-2020 kan be-
ginnen.
Het volgende evenement bij RCH 
is het Simon Hazevoet Mini’s toer-
nooi, een toernooi voor de al-
lerjongsten. Het toernooi is ver-
noemd naar de eerste en enige 
ere-voorzitter van RCH, Simon 
Hazevoet. In drie poultjes van elk 
drie teams gaan de Mini’s de strijd 
aan voor een eerste plek. Het is 
erg leuk om naar te kijken. Waar 
de bal is zijn de spelers, maar je 
kunt ook al de talenten herken-
nen. 
Het toernooi wordt op zondag 19 
mei gehouden van 10 tot 12 uur 
thuis bij RCH. Op de website van 
RCH kunt u het programma vin-
den: www.rch-voetbal.nl.

Foto: Harry Opheikens

23 medailles 
voor HBC 
Gymnastics
Heemstede - De gehele wed-
strijdgroep van HBC Gymnastics 
turnde mee met de toestelkam-
pioenschappen op zondag 12 
mei. In totaal streden 30 turnsters 
om de medailles. Iedere turnster 
mocht 2 toestellen kiezen waar zij 
hun oefening op of aan wilden la-
ten zien. Gedurende het afgelo-
pen seizoen kon bekeken wor-
den waar zij het meest in uitblin-
ken en welke toestellen zij van-
daag niet wilden doen. Zo kreeg 
iedereen tegenstanders van turn-
sters in dezelfde leeftijdsklasse en 
in hetzelfde niveau. Per toestel 
werden dan de prijzen uitgereikt. 
Voor HBC Gymnastics was dit een 
erg geslaagde dag met maar liefst 
23 medailles. 

Noemenswaardig zijn de turn-
sters die twee keer op het podi-
um mochten plaatsnemen:

Yilian kreeg 2 x een 1ste prijs, Sa-
ra een 1ste en 4de plek, Fee een 
3de en 4de plaats, Lente een 1ste 
en 3de plaats, Hannah twee keer 
de 2de plaats en Lieve een 1ste 
en 2de plaats.

De gehele medailleverdeling:
Voor de sprong kwamen op de 
1ste plaats: Amber, Daniek, Phi-
lippa, Dorien en Ires. Op de 2de 
plaats: Lone, Suzie en Hannah. En 
de 4de plaats voor Sara.

Voor de brug op de 1ste plaats: 
Yilian, Sara en Christa. Een 2de 
plaats voor Lieve en een 3de 
plaats voor Lente en Fee en de 
4de voor Sarah. 

Voor de balk op de 1ste plaats: 
Lente, Vera en Lieve. Een 2de 
plaats voor Hannah.

En op de vloer een 1ste plaats 
voor: Yilian, een 2de plaats voor 
Eva en 4de plaats voor Fee.

Winkeliersvereniging 
Centrum zoekt 

marketingassistentie
Heemstede - De winkeliers-
vereniging van Winkelcen-
trum Heemstede Raadhuis-
straat & Binnenweg (WCH) 
onderneemt vele activitei-
ten om het winkelcentrum 
en Heemstede op de kaart te 
zetten en te houden. Om dit 
ook in de toekomst goed te 
kunnen doen is het bestuur 
op zoek naar een vrijwilliger 
die de Vereniging wil helpen 
bij diverse marketingactivi-
teiten.
 
Het werk omvat onder meer 
het schrijven van persbe-
richten, het laten ontwerpen 
en drukken van posters, het 
zorgdragen voor publicaties 
t.b.v. evenementen, het be-
waken van het marketing-
budget en dergelijke.
Voor alle info kun je bij het 
secretariaat terecht:
secretariaatwch@gmail.com.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 
6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee 
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen 
behandelen. Het besluit blijft geldig totdat we op uw 
bezwaarschrift hebben beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 

 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 

dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Tips bestrijding 
buxusmot
Kale takken, dode blaadjes en spinsels in uw 
buxus? Dan heeft u waarschijnlijk last van de 
buxusmot. Ze vreten in korte tijd buxusstruiken 
kaal en zijn lastig te bestrijden. De aanpak is 
afhankelijk van de mate waarin uw buxus is 
aangetast.

Hoe pak ik het aan?
Verwijder de rupsen en poppen met de 
hand en knip spinsels uit de struik. Doe dit 
regelmatig, ook in de zomer en de herfst. 
Gebruik alleen bestrijdingsmiddelen op 
natuurlijke basis. Daarmee spaart u ook het 
leven van vogels die de rupsen eten.
Is uw buxus zwaar aangetast, dan kunt u de 
struik het best zo laag mogelijk afknippen of 
volledig verwijderen. Afgeknipte takken en 
verwijderde planten mogen gewoon bij het 
gft-afval in de groene rolemmer. Meerlanden 
zorgt voor verwerking van de planten via de 
vergistingsinstallatie.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 93, het plaatsen van een pinbox 

waarin een aantal geldautomaten zijn 
gevestigd (voor een periode van 10 jaar, 01-
09-2019 t/m 01-09-2029), wabonummer 
396169, ontvangen 16 april 2019. Deze 
aanvraag omgevingsvergunning is 
ingetrokken.

- Reggelaan 12, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 400834, ontvangen 26 april 
2019

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, het aanbrengen van 

gevelreclame, wabonummer 370283, 
verzonden 9 mei 2019

- Binnenweg 146, het vervangen van 
een winkelpui, wabonummer 399927, 
verzonden 8 mei 2019

- Blekersvaartweg 14, het verbouwen/
renoveren van een woon/winkelpand naar 
6 appartementen, wabonummer 376342, 
verzonden 9 mei 2019

- Charlotte van Pallandtlaan 1, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 

achtergeveldakvlak, wabonummer 368686, 
verzonden 9 mei 2019

- Herenweg 142, het kappen van een eik, 
wabonummer 396663, verzonden 8 mei 2019

- Ir. Lelylaan 2-6 , het plaatsen van een tijdelijk 
stretchdoek bij het Oude Slot (van april tot 
oktober), wabonummer 404201, verzonden 
10 mei 2019

- Van Slingelandtlaan 15, het doorbreken 
van een muur, wabonummer 395796, 
verzonden 9 mei 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het 

grafmonument Van Vollenhoven t.b.v. 
opbaarruimte, wabonummer 395103, 
ontvangen 12 april 2019

- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw en de bouw van een garage, 
wabonummer 387820, ontvangen 29 maart 
2019

- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en het 
plaatsen van een bijgebouw, wabonummer 
391328, ontvangen 5 april 2019

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het 

grafmonument Van Vollenhoven t.b.v. 
opbaarruimte, wabonummer 395103, 
ontvangen 12 april 2019

- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw en de bouw van een garage, 
wabonummer 387820, ontvangen 29 maart 
2019

- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en het 
plaatsen van een bijgebouw, wabonummer 
391328, ontvangen 5 april 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
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