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Gepaneerde ‘Kalmeerbeer’ slimste oplossing

schnitzels Makathon Zorg en Welzijn
Diverse soorten

4 stuks

6,95

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Heemstede - Team Redband
heeft met de slimme oplossing
‘Kalmeerbeer’ de driedaagse
Makathon Smart Solutions Zorg
en Welzijn bij De Hartekamp
Groep in Heemstede gewonnen.
Dat maakte de jury vrijdagmiddag 17 mei bekend.
Het winnende team ontving
een Google Home Smart Speaker. Een makathon is een evenement waarbij verschillende disciplines (onderwijs, bedrijfsleven,
zorg) samen oplossingen bedenken voor verschillende casussen
in de zorg.

Zij ontvingen de prijs uit handen van Sjaak Struijf, wethouder sociaal domein, onderwijs en
sport van Heemstede. Met de Kalmeerbeer hebben ze een oplossing bedacht voor de 18-jarige
cliënt Bart. Bart is 18 jaar , maar
heeft het niveau van een 6-jarige.
Bart wordt angstig van overgangen zoals van dag naar nacht. De
Kalmeerbeer is een interactieve
knuffel die emotioneel gestuurd
wordt. Met behulp van 3 knoppen met afbeeldingen van smileys (lachend, neutraal en boos)
geeft Bart aan hoe hij zich voelt.

U mag alweer naar de stembus

Heemstede - Liggen de verkiezingen voor de provincie nog
vers in het geheugen, mogen alle stemgerechtigden opnieuw op
donderdag 23 mei het stemhokje
in. Europa staat ditmaal centraal
en u kiest de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees
Parlement. Het parlement telt
751 leden waaronder 26 Nederlanders. De kandidatenlijst voor
Nederland telt 16 partijen waarvoor zich 308 kandidaten hebben gemeld. Twee uit Heemste-

de: Frank Engelman (50+) en Elske Kroesen (Volt).
Het merendeel betreft echter volstrekt onbekende burgers, waarvan slechts een enkeling weet
wat deze persoon kan of doet.
Om de lijsten nog een beetje
kleur te geven staan er bekende
lijstduwers op. Zo komen we Jan
Terlouw (D66) tegen, ex-minister
Karla Peijs (CDA), Geert Wilders
(PVV), Hedy d’ Ancona (PvdA),
Thierry Baudet (FvD), Henk Krol
(50+) en Tunahan Kuzu (Denk). Zij

staan allen op en onverkiesbare
plaats als laatste op de lijst, tenzij ze voorkeurstemmen krijgen.
Is dat het geval, dan doet zich
het fenomeen voor dat de gekozenen hun zetel niet willen innemen.
De grootste partij in het parlement is op dit moment de Europese Volkspartij waarin o.a.
het CDA zitting heeft (218 zetels), de sociaal democraten, o.a.
PvdA (186 zetels) en de ALD Liberalen en democraten o.a. VVD

Heemsteedse fotograaf Geek Zwetsloot
exposeert in Rome
Heemstede - Een Heemsteedse fotograaf die zijn werk in Rome exposeert, dat is iets om
trots op te zijn. En dat is Geek
Zwetsloot zeker. Hij exposeert
tot eind juni met twee composities van straatfotografie (New
York en Vietnam) in Gallery Rossocinabro in Rome. Geek heeft
een boekje met zes van zulke composities gemaakt. Geek
Zwetsloot: “Met mijn camera
loop ik rond, met als enige doel
foto’s te maken als iets triggert.
Ik sta zelf middenin het beeld.
De camera bevindt zich zelden
op ooghoogte. Er is geen plan,
alleen een ‘klik’. De camerahoek
wordt bepaald door hoe snel ik
op een onderwerp richt en de
afstand instel. Want een moment komt nooit meer terug,
een kruispunt in de stad ziet er
nooit twee keer hetzelfde uit.”
Meer informatie op
www.geekzwetsloot.com.

Vervolgens komt er uit de knuffel muziek die past bij zijn stemming. Ook is het mogelijk om de
kalmerende stem van de ouders
aan de Kalmeerbeer toe te voegen en kan er gewerkt worden
met kleuren die rustgevend werken. Voor het slapen gaan ‘dooft’
de beer uit door de muziek aan te
passen naar een ballad en vervolgens in natuurgeluiden. Dat helpt
Bart bij het slapen gaan.
De Kalmeerbeer is ontwikkeld en
getest samen met Bart; hij vindt
het prototype geweldig!

(68 zetels). Deze drie samen hebben de meerderheid in het parlement. De oppositie bestaat uit
een mengelmoes van partijen,
zoals antifederalisten, de Groenen, Unitair Links, Eurosceptici en
onafhankelijken. Samen bezetten
zij op dit moment 278 zetels. Partijen zijn binnen alle fracties sterk
verdeeld.

Zwerfvuil
op Binnenweg
Heemstede - C. Brouwers uit
Heemstede stuurde deze foto
naar de redactie van de parkeerplaats bij de Dekamarkt aan de
Binnenweg.

Rolstoeldansers
geslaagd voor danstest
Heemstede - Zaterdagmiddag
18 mei hebben 18 rolstoeldansers
van Walking Wheels uit Hoofddorp deelgenomen aan de jaarlijkse medaltest in Event Center
Fokker. Twee deskundige juryleden hebben de prestaties beoordeeld. Alle dansers zijn geslaagd
en ontvangen een officieel certificaat en een speldje. Er is gedanst
in duo (twee rolstoelgebruikers
vormen een danspaar) en combi (een rolstoelgebruiker met een
lopende partner). Jack Kokelaar
uit Heemstede danste af voor de
Brons Ster Combi.
Onder de deelnemers zijn overigens niet alleen rolstoelgebruikers. Ook lopende (valide) partners worden op hun dansen samen met een rolstoelgebruiker
beoordeeld.
Dit jaar zijn weer veel familie en
vrienden meegekomen, zodat
applaus na geen enkele ronde
ontbrak.

Wat sinds de laatste verkiezingen wel duidelijk is geworden, is de gedachte dat het anders moet binnen Europa. Vaakgehoorde klachten zijn bijvoorbeeld dat Europa zich te veel bemoeit met randzaken en komt er Op de slotavond van 20 mei slovan een krachtige politiek en eco- ten de dansers het seizoen af. Op
nomisch beleid weinig terecht.
De Britten kozen ervoor om uit de
EU te stappen, omdat zij wetgeving graag in eigen land houden.
Landen in het Oostblok en Italië,
maar ook Frankrijk houden zich
niet aan gemaakte afspraken,
waar vervolgens geen sancties op
volgen. De EU kent ook zegeningen zoals vrij reizen, vrije handel
tussen de lidstaten en op tal van
terreinen eenduidige afspraken.
Of de invoering van de Euro een
goede stap is geweest, daarbij
worden links en rechts vraagtekens gezet. Zo heeft Denemarken
de Euro niet, maar floreert beter
dan landen met de Euro. Er gaat
zeker een verschuiving in het
krachtenveld plaatsvinden na de
komende week. Het verschil tussen de coalitie en oppositie wordt
kleiner, menen opiniepeilers. Bij
de laatste verkiezingen voor onze provincies kwam Forum voor
Democratie als grootste uit de
bus. Of zij dit donderdag 23 mei
vasthouden, weten wij als alle
stemmen in de EU op 4 juni zijn
geteld. Ga in elk geval stemmen;
het is uw recht.
Eric van Westerloo

Niet echt een pittoresk plaatje
van Heemstede in de lente. Hij
vermeldde daarbij: “Dekamarkt,
zondagavond 21.20 uur. Bedankt
medeburgers.”

Jack Kokelaar uit Heemstede.
2 september beginnen de lessen weer. Valide partners zijn van
harte welkom.
Voor meer informatie: Maureen
Dijkman tel. 06 1214 6155 /
info@walkingwheels.nl.
Of de website:
www.walkingwheels.nl.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede in de lente
Heemstede - Diep verscholen, aan de Van der Horstlaan en de
Van der Weidenlaan ligt een vijver geflankeerd door majestueuze treurwilgen. Een mooi doorkijkje om even bij stil te staan. De
bomen met hun lange overhangende twijgen, zweven over het
wateroppervlak.
De grote bomen staan vaak aan randen van parken en vijvers en
zijn daarom niet geschikt voor de tuin.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (50)

Zandvoortselaan
45-47-49
zijn als 1 blok gebouwd in
1917/1918. Er is thans geen herkenning van een ondernemerschap of voormalige winkel. De
toen-foto betreft een fragment
uit de bouwtekening van 1917,
maar mochten er nog foto’s zijn,
dan kunt u terecht op onderstaand adres.

en ‘The Sheer’ (Beoefening van
Podiumkunst).
Zandvoortselaan 49 komt in januari 1936 in het nieuws, doordat er brand in het pand was
dat gelukkig slechts met een
emmer water geblust kon worden. Er is nog wel een melding
van een ‘J. van Staveren, aardappelhandel’ in 1942, maar verder
geen ondernemers.

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

formatie over de Zandvoortselaan hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens). Ook zijn we
op zoek naar beeldmateriaal.
Tips en opmerkingen? Bel 0238200170 (kantoor Heemsteder).

Zandvoortselaan 45 heeft geen
ondernemers gekend. Het was De nu-foto van Harry Opheikens
vooral woonhuis, maar een is van 18 mei 2019. Mocht u in- Bijdrage: Harry Opheikens
klein linkje naar een onderneming was er wel. Van begin
1920 tot 1948 woonde D. van
der Maal op dit adres (overleden in 1949) en was boekhouder bij de firma ‘Van Empelen
en Van Dijk.’ In 1960 overleed
zijn weduwe op nummer 45.
Op Zandvoortselaan 47 is wel
bedrijvigheid geweest. We vinden o.a. een bouwtekening uit
1928 van het bouwen van een
werkplaats voor een drukkerij.
In het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1930 vinden we ‘Drukkerij H.A. & A.K.’ op
nummer 47. G. Platte was directeur van de drukkerij. Dhr. Platte overleed in 1957, toen nog
steeds wonende op nummer
47. De drukkerij zat voor 1928
op Landzichtlaan 9. Op 1 januari 1940 wordt ‘Boekhandel M.
Sas’ in het adressenboek van
Heemstede vermeld; op 1 januari 1951 ‘Kunsthandel ‘Boekenrode’ van M. Sas, later verhuisd
naar Zandvoortselaan 147. In
de jaren 60 komen we ‘Hemi
Sport Stores’ in de adressenboeken tegen. D.m.v. googlen zien
we nog een vermelding (2009)
van de firma’s ‘De Biedebade’

Hervormd PKN
Bennebroek

Adventskerk
Aerdenhout

Binnenweg 67
Bennebroek

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 26 mei om 10u.
Ds. Dirk Jorissen
Tevens heilig avondmaal.

Zondag 26 mei, aanvang 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3, Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.
Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente
Nehemia
Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 26 mei 10.00 uur
Spreker: Albert Oderkerk.
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN Heemstede
Achterweg 19A
Heemstede

De Heemsteder
niet bezorgd?

Zondag 26 mei
Oude Kerk, 10u.ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche en Kinderkring.
www.pknheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1
Bennebroek

Zondag 26 mei, 10.00 uur
dr. Kick Bras (Haarlem).
www.pkntrefpunt.nl

De Heemsteder niet bezorgd
of andere vragen over de verspreiding?
Neem contact op via:
www.verspreidnet.nl
of op tel.: 0251-674453.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Zomerhulpen en frisse helden gezocht
Zandvoort - Het zomerseizoen
staat alweer bijna voor de deur.
Voor iedereen een tijd om te
genieten van een welverdiende
vakantie. En dat is ook zo voor
veel van de mensen die ons
helpen met het verzorgen van
de dieren, namelijk onze vrijwilligers. Dierentehuis Kennemerland kan niet zonder de dagelijkse hulp van vrijwilligers. Samen met hen kunnen wij heel

COLOFON

goede zorg geven aan de asielen pensiondieren. Daarom zijn
zij eigenlijk altijd op zoek naar
vrijwilligers die hen willen helpen, zeker in de drukke zomermaanden. Ben jij een betrokken en betrouwbare dierenliefhebber die niet vies is van
poetsen? Dan is dit werk echt
wat voor jou. Je gaat namelijk aan de slag als dierverzorger in het asiel en pension. Het
sop, de emmers en de schrobbers worden geregeld en van
jou wordt een gezonde inzet
gevraagd om onze dieren aan
schone, fris ruikende verblijven te helpen. En als alle honden, katten en konijnen er weer
lekker bij zitten is er natuurlijk
tijd om te knuffelen en te spelen, of een extra lange wandeling met een hond te maken. In
het asiel kun je interessant, afwisselend en verantwoordelijk vrijwilligerswerk doen waarmee je direct bijdraagt aan het
dierenwelzijn.
Daarnaast wordt er om het
team uit te breiden gezocht
naar vrijwillige kattenverzorgers. De bewoners lopen uiteen van een paar maanden oude kittens, die de boel op stelten zetten, tot hoogbejaarde
mannetjes en vrouwtjes die wel
eens wat laten lopen. Uiteraard

lopen sommigen van hen je tijdens het schoonmaken naar
hartenlust voor de voeten, bij
voorkeur voor een aai over hun
bol.
Gezocht wordt naar vrijwilligers die van katten houden,
16 jaar of ouder zijn, zelfstandig en in teamverband kunnen
werken, niet bang zijn voor een
beetje viezigheid en fysiek in
staat zijn om schoon te maken.
Je hulp is minimaal een dagdeel (vier uur) per week nodig,
bij voorkeur op een vaste ochtend. De werkzaamheden kunnen in principe elke weekdag
vanaf 8.30 uur plaatsvinden.
Meer informatie op:
www.dierenbescherming.nl.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot
en met zaterdag 11.00-16.00
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar.

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 23 mei, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.
Zondag 26 mei, 10u. Woord- en
Communieviering. Samenzang.
Past. A. Dekker.
www.parochiesklaverblad.nl

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

16-05

Huwelijk
Michael Melet & Mandy M. van de Sanden
Johannes B. Zandvliet & Marije A. Filius
Driss Marrabou & Fatima El Moussati
Ronald P.S. Kersbergen & Sandra Augustinus
Simon van der Maas & Astrid J. Bus
Jose I. Perez Fuentes & Romaine I. Steenkist

05-05
10-05

Geboorte
Amélie Linda Francine Lind
Chloé Louise Vickery

09-05
10-05
13-05
15-05

Kofferbakmarkt op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 25 mei
wordt op Plein 1945, van 09.00
tot 16.00 uur, een kofferbakmarkt
georganiseerd. Er zullen weer
mooie en leuke tweedehands artikelen vanuit de auto of vanaf
een kleedje te koop aangeboden
worden.

Wie wil deelnemen aan de
kofferbakmarkt kan contact opnemen met telefoonnummer
0255-533233 of 06-10475023.
De volgende data van de kofferbakmarkten zijn 15 juni, 13 juli,
10 augustus, 21 september en
5 oktober.

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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig 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 attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

Romantische
dra afil
et
lunch
Heemstede - Op donderdag 23
mei is er een romantische dramafilm (2014) met daarna een lekkere lunch aansluitend in de foyer van de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede.
Voor meer informatie over de titel
en de inhoud van deze film kunt
u bellen met: 023-548 38 28. Van
10.30 tot ongeveer 13.30 uur. De
entree is € 13,50 inclusief lunch.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefonisch van ma t/m do tussen 9-16
uur en op vrij tussen 9-13 uur: tel.:
5483828.
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Manpadslaangebied:
licht aan het eind van de tunnel
Heemstede - Het blijft wringen
om tot een oplossing te komen
en het Manpadslaangebied als
nieuw natuurgebied in te richten. Op 13 mei boog de commissie Ruimte zich voor de zoveelste
keer over dit onderwerp. Wethouder Van der Have vroeg de commissie alleen om toestemming,
om de door haar geformuleerde
uitgangspunten te gebruiken bij
verdere onderhandelingen met
de grondeigenaren.

Het college tracht te komen tot
een denkrichting waar een meerderheid zich in kan vinden, zowel
politiek als maatschappelijk. Alle betrokkenen blijven ronddraaien in een brei van wensen, kansen en bedreigingen. De stichting Manpadslaangebied wil alles
groen houden en hebben daartoe een begroting opgesteld.
Met 2,7 miljoen zou dit te verwezenlijken zijn. Echter die 2,7 miljoen is er niet. Het op te halen bedrag berust op wensdenken: zowel de Provincie als de gemeente steken er geen geld in. Private partijen zien hun investering
nooit terug. De teneur bij meerdere sprekers was wel dat er consensus bloeit voor bebouwing in
de zuidwesthoek van het gebied.
Ook het vervangen van rood voor

rood kan uitkomstbieden. Duidelijkheid was er wel over de volkstuinen. De toezegging dat zij niet
hoeven te verhuizen werd bevestigd. Alleen GroenLinks wil mogelijk één tuin verplaatsen, zodat een betere doorkijk wordt
bereikt. De historische vereniging wil de Manpadslaan ontzien, de bollenschuur herbouwen en het bedrijf Admiraal verplaatsen. Wat dat kost staat in
geheime stukken, zoals meer deze avond geheim bleef. De reden
van de geheimhouding: het col-

lege wil hun onderhandelingspositie niet in gevaar brengen. Namens de bewoners van de Manpadslaan vroeg men om een paralelweg, iets waar de grondbezitter mogelijk wel in mee kan gaan.
Het college presenteerde 10 uitganspunten, zoals bebouwing
zo klein mogelijk houden en niet
meer dan financieel noodzakelijk is. De natuur versterken, landschap behouden, publiek toegankelijk maken etc. Dit was echter voor de commissie aanleiding

om nog een aantal punten toe te
voegen. Hoe hard deze punten
zijn, werd er niet bij gezegd. Zo
wil D66 een alles omvattend plan
zien. De VVD wil niet dat Heemstede zelf grondposities inneemt.
Het CDA wil sociale woningbouw
en een combinatie van plan 1 en
2, dat inhoudt 36 tot 47 woningen/appartementen in de noordoosthoek en/of 20 woningen in
de zuidwesthoek. De meerderheid in de raad besloot om het
voorstel van het college te omarmen met eventueel de extra
punten die zijn toegevoegd. De
grondeigenaren met een aanzienlijke positie hebben eerder al
laten weten bereid te zijn mee te
denken aan een oplossing die tegemoet komt aan het overgrote
deel van de wensen.
De kans bestaat dat er opnieuw
discussie ontstaat, omdat het
grote aantal belanghebbenden
bij het gebied nooit op een lijn
kan komen. Alle betrokkenen gehoord hebbende zal het op lichte woningbouw uitdraaien, met
daarom heen een oase van rust
en groen. Misschien komt er nog
dit jaar een oplossing van het zich
al 17 jaar voortslepende project.
Eric van Westerloo

Creatief Centrum Bennebroek houdt Open Dagen
Bennebroek - Het Creatief Centrum Bennebroek, CCB, deed mee
met de eerste editie van het Lentefestival van Bloemendaal. In
Het Trefpunt in Bennebroek was
een demonstratie van Raku-stoken. Je maakt een kunstwerkje van klei dat na het drogen de
Raku-oven ingaat. Na dit proces
gaat het object direct in een metalen vuilnisbak, model vorige
eeuw, waarin zaagsel zit. Door de
hoge temperatuur ontbrandt dit
zaagsel en na het sluiten van de
deksel verdwijnt alle zuurstof,
ook uit het object. Na het koelen in water en het schoonmaken
wordt het spannend. Hoe ziet het
craquelé eruit?

Cursisten komen uit Heemstede,
Bennebroek en uit Hillegom. Anneke Drost van CCB vertelt enthousiast over de vele artistieke mogelijkheden en vooral over
het komende seizoen waarin diverse cursussen nog ruimte voor
deelname hebben. Het schilderen met gemengde technieken
en het figuratief boetseren.

pastel, pen en inkt, als schilderen
met aquarel, gouache of acrylverf. Daarnaast komen aspecten
aan bod, zoals het goed kijken
naar licht en donker, de verhoudingen van een voorwerp en het
kleurgebruik. U kunt zelf uw onderwerp kiezen: bijvoorbeeld abstract, stilleven, landschap of portret.
Met de docent Maartje Hinse is
het altijd gezellig. Voor informatie over het creatief centrum kunt
u mailen naar info@creatiefcentrum.nl.
Ton van den Brink

In Heemstede
waardering
voor Frans
Timmermans

Italiaans buffet
in De Luifel
Heemstede - Op maandag 3 juni
is er een themamaaltijd met Italiaans buffet bij WIJ in de Luifel,
Herenweg 96 te Heemstede.
Voor de maaltijden kunt u aan tafel tussen 17.15 en 18 uur. De tafel staat gedekt voor het aantal
personen waarvoor u reserveert.
Kosten: € 10,55.
Reserveren
hiervoor kan tot uiterlijk 10 uur
op de dag zelf, belt u hiervoor:
023- 5483828.

Creatieve
middag met
Gaby Godijk
Heemstede - Onder begeleiding van Gaby wordt er
steeds een andere creatieve
activiteit aangeboden op deze donderdagmiddagen van
14-15.30 uur. Zo ook op donderdag 23 mei. Heeft u nog
bruikbare spullen als knutselmateriaal over? Daar zijn Gaby en de andere deelnemers
daar heel blij mee. Graag even
van tevoren bellen met de
Molenwerf voor overleg welke materialen en wanneer deze gebracht kunnen worden.
Tel: 023-548 38 31. De creatieve middag wordt georganiseerd door WIJ Heemstede en
Ontmoetingscentrum Heemstroom in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.

Heemstede - Op maandag 3 en
17 juni geeft Helena van Danzig
de workshops ‘Oma past op’ in
de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Voor oma’s die het leuk
vinden om tijd en aandacht aan
zichzelf te besteden, ervaringen
uit te wisselen en tips te ontvangen. Enkele thema’s die besproken worden zijn: o.a. balans tussen privé, werk en oppassen; hoe
ga je om met een verschil van opvatting; omgaan met fysieke of
psychische belasting; je partner
wil het anders …. wat nu? Van
14-16 uur. Kosten: € 7,50 per keer.
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.

Eén groot lentefeest op de
moestuinmarkt van KIMT

Heemstede - Zaterdagmiddag 18 mei ging de canvasploeg
van de PvdA Heemstede de
Binnenweg op om de bezoekers
ervan te overtuigen donderdag
te stemmen voor het Europees
Parlement.
De PvdA: “We hebben in Europa
grote uitdagingen: klimaatverandering, ongelijkheid en verdeelde samenlevingen. Alleen gezamenlijk kunnen wij die uitdagingen aanpakken.
Veel mensen bleken Frans Timmermans, PvdA-lijsttrekker en
kandidaat-voorzitter van de Europese commissie, te waarderen
en ook de 130 rozen gingen snel
weg.”

Bakkie troost

Workshop
‘Oma past op’

Vanaf 14 september kunt u onder
individuele begeleiding werken
met verschillende materialen; zowel tekenen met houtskool, soft

In Het Trefpunt had CCB alle ruimte om uit te pakken met de artistieke prestaties van de cursisten.
Jong en oud exposeerden hun
schilderijen, aquarellen, tekeningen en keramiek. Leuk mozaïekwerk was er gemaakt door kinderen. De expositie was bedoeld om
iedereen kennis te laten maken
met de mogelijkheden die CCB nu
biedt. Ze hebben door heel Bennebroek en deels ook in Heemstede rondgezworven op diverse
locaties, al 35 jaar, maar hebben
nu alle ruimte gevonden aan het
Akonietenplein in Bennebroek.

COLUMNITEITEN

Van links naar rechts: Coby Kroon, Pieter van der Hoeven en Sjaak Struijf.

Heemstede - Afgelopen zaterdag stroomde het vanaf 10 uur
vol met bezoekers van de moestuinmarkt van Kom In Mijn Tuin
(KIMT). Hoewel de markt officieel pas om 11 uur zou openen,
deerde dat een aantal bezoekers niet; ze wilden er als eersten bijzijn.
De zon scheen en de bezoekers van de markt genoten in
de tuin van een kopje koffie of
thee met huisgemaakte taart.
Er werden door de vrijwilligers
rondleidingen gegeven en op
de kramen werd veel verkocht.
De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor het organiseren van
(educatieve) activiteiten voor
kinderen en volwassenen. Het
was een waar lentefeest.
Meer info:
www.kominmijntuin.com.

Bent u ook zo gek op koffie? Ja, ik geef gewoon toe
dat er geen dag voorbijgaat
zonder een bakkie troost.
Thuis, op het werk of elders.
Maar ja, wat als het een
bakkie troosteloos wordt?
Want dat kan natuurlijk.
Ook koffie wordt in verschillende kwaliteiten geschonken. Vroeger, toen de
Heemsteder nog kantoor
had aan de Camplaan, hadden we een Senseomachine. Dat is prima voor even,
maar daarna kreeg het al
snel de bijnaam ‘Sensoniet’.
Ik weet het: ik ben verwend
en over smaak valt niet te
twisten. Echter, ik was dat
smaakje al snel zat, hoewel
het altijd nog slechter kan.
Dan ga je als journalist
naar een bedrijf of organisatie voor een interview,
waar vaak automatenkoffie wordt geschonken. Er
wordt dan gevraagd: “Wilt
u koffie?” Jij antwoordt dan
als een heilig koffieboontje op voorhand: “Ja, lekker!”
Die koffie is dan allesbehalve lekker. Na een eerste slok
trekken je mondhoeken direct aan alle kanten, alsof
je voortdurend alle klinkers
tegelijkertijd uitspreekt. En
het is nog een terroristische
aanslag op je maag ook, die
de onmin ogenblikkelijk
vertaalt in krampen en oprispingen. Een weerzinwekkend bakkie voor je bakkes
en maag.
Ligt het soms niet op het
puntje van je tong bij een
sollicitatiegesprek om te
roepen: “Ik hoop dat de collegiale sfeer en de arbeidsvoorwaarden beter zijn
dan de koffie”, als je tijdens
het gesprek een paar slokjes hebt genipt van dezelfde inferioriteit en daardoor
trekkebekkend het gesprek
voortzet?
Of een bak is zo slap, dat je
de bodem van je kopje duidelijk kunt waarnemen. Een
soort ongezuiverd drinkwater. Daar was mijn oma een
meester in. Ze had een koffiezetapparaat
gespaard
van de Douwe Egbertspunten. Het leek wel of ze koffiezette van welgeteld twee
koffiebonen.
Aan de andere kant heeft
koffiedrinken iets gezelligs
en schept het een band.
Misschien in aanloop naar
de komende verkiezingen:
koffiedrinken met politici.
Kun je gelijk vaststellen of
het zuivere koffie is of koffie
verkeerd.

Bart Jonker
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30-jarig jubileum Hospice Haarlem e.o.:

“Ik ben een gezegend mens dat
ik dit werk mag doen”
Regio - Het Hospice Haarlem en
omgeving bestaat 30 jaar. Pauline
Jäger – van oorsprong scheikundige - is sinds 2016 directeur van
het hospice op de Zuiderhoutlaan vlakbij de Haarlemmerhout
waar persoonlijke zorg wordt verleend in huiselijke sfeer aan mensen die gaan sterven en hun naasten. Ze legt uit waarom de villa
geen plek is van groot verdriet:
“Wij vieren de kwaliteit van leven,
niet van sterven.”
Hoe was de start in 1989?
“Het initiatief kwam van de Haarlemse broeders Penitenten die
zagen dat er grote behoefte was
aan liefdevolle aandacht voor
mensen die terminaal ziek zijn.
Aanvankelijk verzorgden vrijwilligers de mensen thuis en later ook
in het woonhuis van de broeders
in de Gierstraat. Omdat er behoefte was aan meer capaciteit,
werd een pand aangekocht aan
de Heemsteedse Dreef. Na tien
jaar zijn de huizen gefuseerd en
zitten we in deze mooie villa tegenover de HFC-velden.”
Wat is de voornaamste functie
van het hospice?
“Uitgangspunt toen en nu is dat
liefdevolle aandacht iets toevoegt aan die laatste fase. Dat er
iemand is die luistert en probeert
te begrijpen wat de cliënt op dat
moment nodig heeft. Die behoefte blijkt heel groot. Er zijn landelijk ruim 11.000 vrijwilligers actief
en wij beschikken over 110 vrijwilligers op dit adres. Zij zijn de
drijvende kracht waarop het hospice opereert.”
Wie zijn die vrijwilligers?
“Het zijn mensen met een heel
diverse achtergrond die iets willen betekenen voor hun medemens aan het einde van het leven. Soms komen ze voort uit de
zorg en anderen hebben weer
een totaal andere achtergrond.
Vaak hebben ze in hun omgeving de kracht en blijheid ervaren die bij hun steun vrijkomt als
iemand gaat sterven of ze hebben meegemaakt dat iets niet
zo goed ging en dachten: dit kan
beter. Verder heeft ieder zijn eigen vaardigheid die leuk is om
in te zetten, zoals koken of tui-

Foto aangeleverd door basisschool De Evenaar.

Basisschool De Evenaar bestaat 30 jaar
Heemstede - De geschiedenis
van basisschool De Evenaar in
Heemstede is best bijzonder. Ontstaan vanuit openbare Brederode
basisschool en een doorstart gemaakt met een team van enthousiaste leerkrachten tot ‘De eerste
Heemsteedse algemeen bijzondere basisschool’, is de school nu
uitgegroeid tot de school voor
Hoofd-Hart-Handen. De Brederode basisschool werd met bestaan
bedreigd, door een tekort aan
leerlingen. Een enthousiast team,
samen met een even enthousiaste groep ouders, zette de schouders eronder. Er werden voldoende handtekeningen ingezameld,
om de school een doorstart te laten maken tot ‘De eerste Heemsteedse algemeen bijzondere basisschool’.
Er werd gewerkt in kleine groepen volgens het circuitmodel. Insteek daarbij was, dat kinderen
volgens een roulatiesysteem een

eigen, leerzame activiteit mochten kiezen. Deze activiteiten bestonden voornamelijk uit zelf
controlerend materiaal. Doordat de kinderen een eigen keuze maakten, waren zij zeer gemotiveerd om met hun werk aan de
slag te gaan.
Doordat het leerlingaantal sterk
toenam, werd het voor de leerkrachten een enorm arbeidsintensieve taak, om het zelf controlerend materiaal te blijven bedenken en ontwikkelen. Daarom deden de eerste lesmethodes hun
intrede op De Evenaar. Er werd
nu dus ook gewerkt met reguliere
methodes, zonder dat de school
zijn identiteit verloor.
Ook heden ten dage is basisschool De Evenaar een kleine, eigenzinnige school met een stijl
en aanpak die soms nèt van het
reguliere afwijkt. Zo zijn er diverse vakleerkrachten voor gym,
muziek, beeldende vorming en

Heemstede - Bridgeclub BCG
Heemstede heeft onlangs weer
de kampioenen van seizoen
2018-2019 mogen huldigen. Ze
poseren hier trots op de foto’s.
Linksboven: Nellie en Pim Heinz
en Peter v.d. Elzen en Hans v.d.
Burg - kampioen intern 4 tallen
B lijn. Rechtsboven: Wim Brandse
en Richard Borgmeijer (partners
niet op de foto: Tiny Molenaar
en Wim Koning) – kampioen intern 4 tallen A lijn. In het midden:
Joost Cornet en Lex Pull – clubkampioenen. Linksonder: Gerard
en Fanda Leenders – kampioen
B-lijn. echtsonder: Aad Brugman
en Herman Blom – kampioen Clijn. De kampioenen van de D-lijn,
Gert Boelens en Ger Janssen wa- Heemstede - Een prachtig initiren niet aanwezig op de slotdrive. atief van de Rotary. Samen met
de gemeente gaan zij op scholen
aandacht te vragen voor het grote probleem van de plastic soep
in grachten, meren en oceanen.
Tussen 20 en 29 mei bezoeken rotariërs bij toerbeurt de groepen 7
en 8 van de basisscholen. Monica
lies van zijn partij bij de verkie- Versteegh en Bert Liefveld mochzingen in 2018. Hij keerde niet te- ten maandag 20 mei het spits afrug als wethouder. Vlaardingen bijten op de Crayenesterschool.
is twee en een half keer zo groot Met een leuk verhaal en inspireals Heemstede. Als de D66 kies- rende dia’s en filmpjes brachten
lijst uit 2018 wordt aangehouden, zij het plastic soepprobleem onwordt Nieuwland in de Heem- der de aandacht van groep 8B.
steedse gemeenteraad vervan- Wat opvalt is dat de kinderen al
zo ontzettend wijs zijn. Moderne
gen door Reinier ter Kuile.
begrippen als innovatie kunnen
ze benoemen. Tijdens 15 lessen
Eric van Westerloo

deze week wordt er in de klassen
aandacht geschonken aan het
voorkomen dat er zoveel plastic
in het milieu terecht komt. Kinderen weten al dondersgoed dat
het schadelijk is en gaan, zeker na
deze lessen, voor een plasticarme
wereld. Na de les ging de klas de
straat op om zwerfvuil te verzamelen, niet alleen plastic. Binnen
15 minuten hadden ze rond de
school al ruim 200 stuks vuil verzameld. Er valt voor de scholen
nog iets te verdienen ook. Op zaterdag 1 juni wordt er om 13 uur
een prijs uitgereikt door wethouder Van der Have en Rotaryvoorzitter Maarten Thans, op de Binnenweg voor de winkel van Gall
& Gall. Hier staat tussen 11 en 14

Pauline Jäger.
nieren, maar ook pr-taken vervullen en zorg geven. Wij vragen
van vrijwilligers dat ze tweemaal
per week inzetbaar zijn, alle dagen van het jaar, dus ook eventueel met Kerstmis. Voor de nachtelijke uren beschikken wij over gediplomeerde verpleegkundigen.“

verblijf in het Hospice een bijdrage van 15 euro per dag die vaak
door de zorgverzekering wordt
vergoed. De gemeentes dragen
tevens bij vanuit de WMO-wet,
zo ook sinds enkele jaren de gemeente Heemstede. De rest komt
van giften en donaties.”

Voor wie is het hospice bedoeld?
“De mensen die hier in huis verblijven hebben een terminaalverklaring van de arts met een levensverwachting van korter dan
drie maanden. Dit geldt overigens niet voor de terminaal zieke
mensen die we thuis bezoeken.
Bij hen komen we ongeacht of
deze verklaring er is of niet. Vaak
zie je dat de mensen even een opleving hebben door de aandacht
en de goede verzorging.”

Wat maakt deze functie van
directeur bijzonder?
“Ik ben een gezegend mens dat
ik op zo’n impactvol moment in
een mensenleven iets kan bijdragen en verder ben ik ongelooflijk
trots op mijn medewerkers, de
vrijwilligers, die ik zie groeien en
die letterlijk en figuurlijk een onbetaalbaar aandeel hebben. Zonder hen zou er geen hospice zijn.”
Het 30-jarig jubileum van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
wordt gevierd op 27 mei in de
Philharmonie.

toneel die zorgen voor een waardevolle aanvulling op de dagelijkse schoolvakken. Ook werkt
de school met een tutor-systeem,
waarbij leerlingen uit de middenen bovenbouw werken met kinderen uit de onderbouw.
De school werkt met een taalprofiel, waarbij creatief taalgebruik
en lezen hoog in het vaandel
staan. Stonden ouders mede aan
de wieg van de huidige Evenaar,
ook nu vult een actieve oudergroep diverse taken in op school.
Door de jaren heen heeft De Evenaar zich ontwikkeld tot een markante school, die weigert stil te
staan of te werken op de ‘automatische piloot’.
Dat het 30-jarig bestaan goed gevierd gaat worden met een feestweek vol leuke activiteiten, van
20 t/m 24 mei is bijna vanzelfsprekend.
Op naar de volgende 30 jaar.

Hoe is de financiering geregeld?
“Voor een groot deel komt de financiering van het ministerie van Mirjam Goossens
VWS. Daarnaast vragen wij voor

BCG Heemstede:
trots op de
kampioenen

Rotary Club en gemeente slaan
handen ineen tegen plastic soep

Voormalig D66 wethouder Sebastiaan Nieuwland
wordt wethouder in Vlaardingen
Vlaardingen - De gemeente
Vlaardingen kampte met nogal wat problemen. Twee wethouders vertrokken waarvan één gedwongen door de gemeenteraad. Er moest een nieuw college worden gevormd. Maar liefst
zes partijen zijn uit de onderhandelingen tevoorschijn gekomen
om een college te vormen. In een
raad waar 12 partijen zitting heb-

ben is het niet de gemakkelijkste klus voor Nieuwland. Nieuwland was de afgelopen raadsperiode gedurende vier jaar wethouder in Heemstede, waar hij zich
heeft ingespannen Heemstede
een groen en duurzaam gezicht
te geven.
Het grote project Manpadslaan
heeft hij niet tot een goed einde kunnen brengen na het ver-

het ‘End Plastic Soup’ plein, met
o.a. een Photo Booth bakfiets en
veel informatie over plastic. Er
kan ter plekke een kunstwerk van
het verzamelde afval worden gemaakt. De kinderen wisten niet
alleen al veel over het plasticprobleem, maar hadden ook ideeen voor energiebesparing. Korter douchen, apparaten uitzetten,
dikke kleding aan, zodat de thermostaat lager kan werden spontaan genoemd. Als zij ook hun
ouders gaan betrekken bij het
spaarzaam zijn met plastic en wat
er nog wel is in de speciale containers gooien, heeft de Rotary Club
en Heemstede het doel bereikt.
Eric van Westerloo

08

22 mei 2019

Laan in beeld: Sportieve laan,
die Sportparklaan
Heemstede - Wie vanuit de Javalaan richting de
Glipperdreef rijdt komt door de Sportparklaan.
Menig inwoner rijdt er misschien wekelijks want je
treft er diverse sportvelden aan. Hockey en voetbal worden hier uitgeoefend en bij het binnenzwembad SportPlaza bevindt zich ook een sporthal en verderop aan het parkeerterrein een sportschool. De Sportparklaan loopt eigenlijk om alle
velden heen zodat het een lange laan is. De route langs de sportaccomodaties zal waarschijnlijk
ook wel interessant zijn voor het doorstroomverkeer van de Cruquiusweg naar de Glipperdreef
en verder naar Bennebroek. Fijn is daarom dat de
laan breed is én voorzien van vrijliggende fietspaden en aan weerszijden trottoirs. Verder valt de rij

prachtige platanen op. De dopvormige vruchtjes
vind je overal in de berm. Het is een groene laan,
deze Sportparklaan. De huizen hebben meest een
schoonheid van een tuin, hoe kan het ook anders
met een tuincentrum in dezelfde laan (Nijssen
Tuin). Kunst is er eveneens. Wie het terrein van het
zwembad opgaat treft de slingerbank van mozaiek aan, gemaakt door Annemarie Sybrandy. Bij de
ingang naar het sportcomplex staat een groot stalen kunstobject.
Maar het groen overheerst toch in deze mooie
laan, waar ook een school is, een haven en toegang biedt naar het Oude Slot.
Joke van der Zee
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Mark Hemetsberger organiseert speciale benefietavond voor KiKa

“Fantastisch hoe iedereen het goede doel
een warm hart toedraagt”
Heemstede - Een benefietavond
organiseren met een heerlijk diner en mooi entertainment voor
Stichting KiKa om zoveel mogelijk geld in te zamelen tegen kinderkanker. Mark Hemetsberger
sprong in de bres voor dit prachtige initiatief en organiseert deze
avond op donderdag 13 juni.

probeer te vinden. Onder meer
de ondernemers van de Binnenweg en Raadhuisstraat, die loterij-items ter beschikking stellen,
zodat het voor gasten zo aantrekkelijk mogelijk wordt om naar deze benefietavond op donderdag
13 juni te komen.

We gaan een diner geven op een
mooie locatie voor ongeveer 100
man. Deze locatie is Buitenplaats
Plantage aan de Vogelenzangseweg 49A in Vogelenzang geworden. De Plantage heeft een zeker cachet en je kunt hier, in een
mooie doch informele setting,
een uitstekend business casualdiner houden. De Plantage is onlangs uitgeroepen tot het beste
duurzame restaurant en wonnen
daarmee de Groene Ster. Ik heb
met hen gesproken over het plan
van de benefietavond en ze willen daar graag aan meewerken.
Zo kunnen we een mooie avond
op poten zetten met ontvangst,
een driegangendiner, verschillende artiesten en aan het eind van
de avond een loterij, waar de gasDaarnaast ben ik begin dit jaar ten nog loten voor kunnen kogestart met Project M Events, pen. Als artiesten hebben we onmijn eigen evenementenbureau. der anderen zangeres Susanne
Zo werd een en een twee. Ik doe van der Poel, die met haar toetdit geheel vrijwillig vanuit mijn senist gaat optreden tijdens de
eigen zaak als eerste klus, waar- ontvangst en het voorgerecht.
bij ik zoveel mogelijk sponsoren Als achtergrondmuziek een beetMark: “Het idee is eigenlijk vorig
jaar ontstaan. Samen met mijn
partner heb ik een aantal marathons gerend, zes om precies te
zijn. Onder meer in New York en
Berlijn, Parijs, Amsterdam en Rotterdam. Ik zag dat op deze marathons behoorlijk wat goede doelen actief waren. Vorig jaar besloten we contact op te nemen
met KiKa om vervolgens de marathon van Tokio als doel te stellen.
We zijn een heel jaar ambassadeur geworden voor KiKa om zoveel mogelijk geld in te zamelen
om aan de start te kunnen verschijnen. Zo kunnen we op veel
manieren geld ophalen voor het
goede doel.

In het duel met Zwanenburg, dat
de laatste plaats bezet, zou het
moeten gebeuren. HBC was de
veel beter combinerende ploeg
en had vrijwel 90 minuten lang
het duel in handen. Zwanenburg
heeft na het ontslag van trainer
Simsek een goede reeks neergezet en speelt beter dan voor de
winterstop. Bij winst op HBC kon
men mogelijke rechtstreekse degradatie ontlopen. Na 20 minuten spelen, opende Zwanenburg zelfs de score. Na gerommel op het middenveld ging Nick
de Graaf alleen op doelman Verhagen af en rondde dit secuur af.
HBC laat zich dit jaar niet gek maken en ging gewoon door waar
het mee bezig was. Jeroen de

Mark Hemetsberger.
je in de trant van Amy Winehouse,
Norah Jones en Sting. Daarnaast
hebben we The Dutch Diana Ross.
Deze diva heeft ooit meegedaan
in de travestieshow van Robert
ten Brink en zet een onwijs leuke act neer. Het is een combinatie van zang, playback en cabaret. Echt leuk om de gasten lekker
te laten ontspannen tussen het
voor- en hoofdgerecht. Ten slotte komt DJ Suzanne Kalkman muziek draaien.

in hun noodzakelijke onkosten.
We hebben geen budget, dus alles wat er wordt verdiend gaat
rechtstreeks naar het goede doel
KiKa. Het is gewoon fantastisch
om te zien hoeveel ondernemers
en mensen enthousiast en vrijwillig het goede doel een warm hart
toedragen en deze avond tot een
succes gaan maken”, aldus Mark
Hemetsberger.
Meer informatie en kaarten
op:
https://projectmevents.nl/
benefietavond-kika.

Deze artiesten werken allemaal
vrijwillig mee voor het goede
doel en worden alleen voorzien Bart Jonker

ZOMER DEAL:

FITNESS
tot 1 september

VOOR

€89,00
HealthClub

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl

dit succesvolle seizoen speelminuten wilde geven.
Zwanenburg kwam in de slotminuten nog terug tot 2-3 door Nick
de Graaf, die gebruikmaakte van
zijn snelheid en iedereen achter
zich liet en de keeper verschalkte.
Het werd daardoor de laatste minuten nog even spannend voor
de talrijke HBC supporters die op
het duel waren afgekomen. Zwanenburg moet vrezen voor directe degradatie en HBC zien we volgend seizoen terug in de tweede klasse waar zij in het seizoen
1993/1994 voor het laatst uitkwamen.
Eric van Westerloo

Super Picknick in
Speelbos Meermond
Heemstede - Vrijdag 31 mei
vindt van 12 -16 uur een Super
Picknick plaats voor de hele familie in Speelbos Meermond, aan
de Cruquiusweg 49 in Heemstede
(achter de gemeentewerf, volg de
borden).
Speelbos Meermond is echt een
superleuke plek, natuurspeeltuin
voor kinderen, lekker sjouwen
met stokken, hutten bouwen in
de bosjes en van de kabelbaan af
roetsjen.
Op de Superpicknick, die altijd op
de vrijdag tussen Hemelvaartsdag en het weekend valt, mag de
hele familie, de buurman of buur-

tot 1 september

VOOR

Diplomazwemmen

vrouw, vrienden en vriendinnen
mee. Het is ieder jaar weer supergezellig. De Super Picknick wordt
georganiseerd door Plexat/WIJ
Heemstede. Er wordt gezorgd
voor voldoende limonade en water, voor spelletjes waar iedereen aan mee kan doen en spelmateriaal en natuurlijk leuke prijzen voor de spelletjes. Neem zelf
een goed gevulde picknickmand
mee, een kleedje, je beste humeur en veel gezelligheid. Iedereen is welkom.
Kom je ook op de fiets? Er is een
kleine parkeerplaats waar je gratis kunt parkeren.

A-diploma
Pleun Atema, Mirre Baars, Isabella Bacarreta, Lewis Böhm,
Naomi Baron, Demir Bekin,
Max Borlée, Amelie Bouwhuis, IJsbrand van Bossum,
Jurriaan Braam, Annemoon
van den Broek, Bruce Buijtenhek, Tim Croese, James Dolmans, Tom Eijk, Mac de Goederen, Sophie Groenewegen,
Finn Bodhi de Haan, Senne
ter Haar, Jack Hoefsmit, Tosca van der Kamp, Leisha de
Koning, Liv Kortekaas, Davy
Krijnen, Eef van Leeuwen, Celine Luiting, Soufian el Makkloufi, Julie de Meel, Benthe de Munter, Julius Nijland,
Julian Oosterhof, Tobias Piet,
Nilo Reder, Lucas Reijn, Lou
Rövekamp, Roos Sipkes, Elle
van Trigt, Tobias van Vessem,
Dinand Wolffenbuttel.
B-diploma
Maurits Adema, Alita den Besten, Tobias Bodenstaff, Leonoor Bosch, Liesl Breith, Seppe Breith, Christiano Daniels, Pien Eenhoorn, Daniel Geluk, Fenna Giessen, Tess
Giessen, Maya Gomez Pascual, Janne Grooten, Mohammad Hussein, Shanty Janssen, Emma Kempen, Dani
Kooij, Mees Langhout, Tjalling
de Lint, Lotte Louwers, James
van den Oever, Norea Planting, Liv van Rennes, Ruben
van Rooijen, Derek Schepers,
Syl Schepers, Daniël Stal,
Olle van der Veldt, Mex Vossen, Oumaima Yassine, Tjalle
Zijlmans.

FITNESS

C-diploma
Taeke van der Bie, Femke ten
Boom, Liv Borlée, Victor Cateland, Olivia van Dijk, Ivy
van Eijndhoven, Hidde Endert, Tom Govers, Duco ten
Have, Jurre Hokke, Mirte Hokke, Mees Hoogkamer, Gijs
Horsman, Amaany de Jager,
Thijmen Janssen, Juliette
Janszen, çinar Karatas, Frederique Kock, Lynn Mul, Leanne
Olde, Rijk Otto, Julian Schuurmans, Evy Wijnberg.

VOOR

Alle kinderen van harte gefeliciteerd.

Kampioensfeest (na afloop) op het HBC complex.
Bruijn kon vijf minuten later de
stand alweer gelijktrekken, gevolgd door een mooi doelpunt
van Niel van Hooff. Zwanenburg
gokte op de counter en dat lukte
zo nu en dan aardig, al werd het
zelden echt gevaarlijk.
Van Hooff vergrootte na de rust
de voorsprong door een vrijetrap van De Bruijn beheerst binnen te koppen. Geen vuiltje aan
de lucht voor HBC. Zwanenburg
bracht al snel drie verse spelers in
het veld in een poging het tij te
keren. De succesvolle coach van
HBC, Jasper Ketting, deed hetzelfde, al was zijn beslissing ingeven door het feit dat hij alle spelers die hadden bijgedragen aan

FITNESS

Heemstede – Op 18 mei jl.
behaalden de volgende kinderen hun zwemdiploma op
SportPlaza Groenendaal:

HBC glorieus kampioen
Heemstede - Afgelopen zondag
19 mei werd HBC in de uitwedstrijd tegen Zwanenburg voor
het tweede jaar op rij kampioen.
Een huzarenstukje is dat zeker om
van de vierde klasse binnen twee
jaar op te stomen naar de tweede klasse. Tot op het laatst bleef
het spannend, want zowel IVV
als DCG voerden een felle strijd
om het kampioenschap. Met IVV
werd snel afgerekend, maar DCG
hield de spanning er lang in. HBC
toonde zich de betere in de rechtstreekse duels tegen deze clubs,
waardoor ze zich terecht de beste
van de derde klasse mogen noemen. Er volgt op 26 mei nog een
laatste wedstrijd, maar het kampioenschap is nu al binnen.

ZOMER DEAL:

ZOMER DEAL:

tot 1 september

€89,00
HealthClub

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl

ra afil
in de Luifel

Heemstede - Op woensdag
29 mei wordt om 20 uur een
dramafilm uit 2018 getoond
in de grote zaal van de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede. De filmduur is: 105 min.
Voor meer informatie over
deze film kunt u bellen met:
023-548 38 28. Reserveren
via: www.wijheemstede.nl of
van ma t/m do tussen 9-16
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel. 5483828.

€89,00
HealthClub

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl

Workshop APK
voor uw PC

Heemstede - Op dinsdagochtend 28 mei, van 10-12 uur vindt
de workshop APK voor uw PC
plaats bij WIJ in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Alles wat u
gebruikt heeft met regelmaat een
onderhouds- of schoonmaakbeurt nodig, ook uw computer.
In deze workshop laat Ludo Korteman u zien hoe u uw computer een regelmatige onderhoudsbeurt kunt geven. Neem uw eigen laptop mee met Windows
10. Kosten van deze workshop:
€ 5,-. 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.

ZOMER DEAL:

FITNESS
tot 1 september

VOOR

€89,00
HealthClub

FM HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl

HBC G1 - WSV 1930 G1
4-1: de derde...
Heemstede - Na de opmars in
de laatste drie wedstrijden, stond
WSV 1930 als laatste wedstrijd op
het programma. Door een wat
stroef begin in de voorjaarscompetitie, was de derde plaats nog
het hoogst haalbare. Daarvoor
moest echter wel gewonnen worden van WSV, die tot nu toe die
plaats bezet.
Coach George kon kort zijn in
zijn opdracht: winnen! Het leek
snel die kant op te gaan, maar de
kans kon zo vroeg in de wedstrijd
nog niet verzilverd worden door
Arjen. Dat lukte ‘pas’ bij de derde
kans. Een assist van Jeroen werd
in twee pogingen door Arjen afgerond. HBC had de gewenste
voorsprong en voetbalde lekker
door. Helaas zonder verdere doelpunten. Wel meer doelpogingen
dan WSV, maar gescoord werd er
niet meer.
Ook na de rust bleef HBC de betere ploeg. Door het even eenvou-

dige als doeltreffende systeem,
wordt de voorsprong verder uitgebouwd. De spits blijft dicht bij
het doel van de tegenstander
staan en doet wat hij moet doen:
scoren. Na de derde assist van Jeroen maakt Arjen zijn evenzovele doelpunt. Weliswaar deelt WSV
nog een plaagstootje uit, maar
Martijn maakt aan alle onzekerheid een einde door een harde
schuiver tussen de benen van de
keeper door. Omdat keeper Sebastiaan nog een geweldige redding in huis heeft, wordt de uitslag 4-1 en is de derde plek een
feit.
De flinke eindsprint betekent een
mooie afsluiting van deze competitie. Het was even wennen
met wat nieuwe spelers, maar
dit resultaat geeft volop vertrouwen voor de komende toernooien. HBC gaat voor meer dan een
derde plek.
Leo Holdorp
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CDA Statenfractie: “De provincie moet
bijdragen aan organisatie van Formule 1”
Regio - De provincie moet bijdragen aan de organisatie van de
Formule 1’, aldus Dennis Heijnen,
voorzitter van de CDA-Statenfractie in Noord-Holland. “Het is fantastisch dat Noord-Holland zo’n
wereldevenement mag gaan organiseren. De provincie moet hier
zeker een bijdrage aan leveren,
bijvoorbeeld door ondersteuning
bij het bereikbaar maken van het
circuit. De mag best wat geld kosten. De provincie heeft hier ook

ervaring mee, kijk bijvoorbeeld
naar Sail. Ook daar ondersteunt
de provincie in de managen van
de verkeersstromen rondom het
evenement.’

met deze prestatie. “In 2020 zal
de hele wereld de ogen gericht
hebben op Zandvoort. Het evenement zal in de brede regio zorgen voor werkgelegenheid en inkomsten. Liefhebbers van de auOok gedeputeerde Jaap Bond is tosport kunnen de Nederlandenthousiast. Bond, verantwoor- se publiekslieveling Max Verstapdelijk voor onder andere Econo- pen in hun eigen land bewondemie, Recreatie en Toerisme in de ren op het circuit van Zandvoort.”
provincie Noord-Holland, felici- De Grand Prix kan ook zorgen
teert het gemeentebestuur en de voor overlast. De provincie gaat
organisatoren van dit evenement vanuit haar kennis en bevoegd-

Duinbehoud: “Circuit Zandvoort
bedreiging voor de duinen”
Zandvoort - Na vijfendertig jaar
afwezigheid keert het grootste
racespektakel ter wereld, de Formule 1 als Dutch Grand Prix, in
2020 terug op Zandvoort. Afgelopen weekend waren de Jumbo Racedagen (17, 18 en 19 mei),
waarbij helikoptervluchten zijn
ingezet.
Stichting Duinbehoud vreest
voor overlast. De Haarlemse
Rechtbank waar bezwaar is aangetekend, ziet echter geen reden de vergunning voor het racespektakel in te trekken. De stichting heeft aangekondigd door te
gaan met acties.
“Bezoekers van de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen en bewoners van
Zandvoort en omliggende gemeenten kunnen ernstige hinder van het Circuit ondervinden.
Ook broedvogels en andere dieren in de duinen hebben last van
het geluid. De evenementen leiden tot verstoring van de natuur. Duinbehoud denkt dat dit
nog erger wordt met de definitie-

ve komst van de Formule 1 naar
Zandvoort. Daarnaast geeft Duinbehoud aan dat de infrastructuur
rond Zandvoort niet berekend is
op de grote bezoekersaantallen
die door de Grand Prix en andere
evenementen naar het Circuit komen. “Dat leidt tot grote verkeersoverlast.”
Het toenemende autoverkeer
draagt bij aan de luchtverontreiniging (met onder andere stikstofoxides), die in de huidige situatie al te hoog is en de duinnatuur beschadigt, volgens Stichting Duinbehoud.
De stichting heeft samen met
Rust bij de Kust, Milieudefensie afdeling Haarlem, Stichting
Vrienden van Middenduin actie
gevoerd tegen de komst van de
Grand Prix en bezwaar gemaakt
tegen de vergunning voor het
uitvoeren van de helikoptervluchten tijdens de Jumbo Racedagen. De vergunning is afgegeven door de provincie Noord-Holland en maakt het mogelijk om
50 keer per dag met helikopters
heen en weer te vliegen naar het

Circuit Park Zandvoort. De helikoptervluchten vinden plaats in
de directe nabijheid van natuuren recreatiegebied ‘Natura 2000’
in Kennemerland-Zuid en bovendien midden in het broedseizoen. “Dit leidt tot verstoring van
de natuur en overlast voor bezoekers van het natuurgebied”, aldus
Stichting Duinbehoud.
De uitspraak van de Rechtbank
Haarlem op 14 mei jl. stelt de
provincie in het gelijk in het verzoek om een voorlopige voorziening. De provincie geeft aan dat
zij geen probleem ziet in het verstoren van vogels midden in het
broedseizoen. Naar de mening
van de provincie gaat dit niet
ten koste van de totale populatie broedvogels in de Kennemerduinen. Als burgers daar een probleem mee hebben, dan dienen
ze een handhavingsverzoek in te
dienen.
Duinbehoud gaat door met acties tegen de overlast van het
Ciruit Zandvoort.

Natuur- en milieuorganisaties sturen
open brief over Duinpolderweg
Regio - Op 6 mei verscheen het
VN-rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten
(IPBES). Dit rapport slaat alarm
over de achteruitgang van het
aantal soorten planten en dieren
op aarde als gevolg van menselijke activiteiten, waaronder de
aanleg van wegen. Milieudefensie Haarlem, de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland, Behoud de
Polders Hillegom en Stichting
Duinbehoud hebben daarom een
open brief gestuurd aan de Provinciale Statenleden van Noorden Zuid-Holland om te stoppen
met het project Duinpolderweg
in het belang voor behoud van
biodiversiteit in de deze regio.

Grutto (aangeleverd door de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties).

Milieudefensie Haarlem, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Behoud de Polders Hillegom en Stichting Duinbehoud
achten de Duinpolderweg (DPW)
als een typisch voorbeeld van
een weg die mede bijdraagt aan
het proces van verlies en uitsterven van planten en dieren op lokaal niveau.
De aanleg van het Middenalternatief DPW door de Oosteinder-

polder en het gedeelte door de
Haarlemmermeer kan volgens
de organisaties betekenen dat
de standplaats van diersoorten
en het broed- en doortrekgebied
van vogels zo’n desastreuze impact heeft dat het gebied voor
een aantal diersoorten als verloren moet worden beschouwd.
Het gaat dan om dieren die op de
Rode lijst staan van kwetsbare en
bedreigde soorten, zoals bijvoor-

heden helpen om het evenement te laten slagen. “Samen met
de betrokkenen zullen we aan de
slag gaan om dit zoveel mogelijk
te beperken,’ aldus Bond. Een Formule 1 race kan worden gehouden binnen de huidige geluidsafspraken en natuurbescherming.
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kan zich te zijner
tijd over eventuele vervolgvragen buigen.”

N.O.G. en Vitaal
geven een
Lenteconcert
Zandvoort - Het N.O.G. Concertkoor uit Haarlem en
het Velser Seniorenkoor Vitaal uit IJmuiden geven op
zondag 26 mei a.s. voor de
tweede keer, een duo Lenteconcert in de St. Agathakerk, aan de Grote Krocht
45 te Zandvoort. Aanvang:
14:30 uur. Het programma
bestaat uit werken van o.a:
Vangalis, Denver, Cohen,
Mozart, Lloyd Webber, Puccini en Strauss. Tevens werken de solisten Ineke Groen,
sopraan, Bert Bergshoeff, tenor en Wim de Vries, bariton
mee aan dit concert. Het geheel wordt begeleid aan de
vleugel door Elizabeth Scarlat. De algehele leiding van
dit concert is in handen van
dirigent Wim de Vries. Kaarten á € 10,- p/p zijn verkrijgbaar v.a. 13:30 uur aan de
zaal op de uitvoeringsdag.
Voor verdere inlichtingen
tel: 023-5337288 of tel: 0255517392.

Presentatie
dichtbundels
Koos Smedes

Het leven van een uitvinder
Haarlem - Wat hebben bierbrouwen, veeteelt, luizen en het bestrijden van kanker met elkaar
gemeen? Plasma! Uitvinder André Kapitein legt donderdag 23
mei van 8-9 uur uit wat de raakvlakken zijn en hoe men soms
puur per toeval tot geweldige

Rijbewijskeuringen in
Wijkcentrum De Wereld
Haarlem - Wie voor verlenging
van het rijbewijs een medische
keuring moet ondergaan, kan
daarvoor op vrijdag 14 juni terecht bij Wijkcentrum De Wereld
(Stichting Dock) aan de Laan van
Berlijn 1 te Haarlem. De kosten

bedragen € 35. Chauffeurs jonger
dan 75 jaar met rijbewijs CDE betalen € 55. Vooraf moet wel even
een afspraak worden gemaakt via
023-5436004.
De volgende keuring is op vrijdag
12 juli.

Samen lezen en knutselen

Avonturen op een eiland
Haarlem - Houd je van lezen en
knutselen? Kom dan woensdag
29 mei om 15 uur naar de Bibliotheek Haarlem-Noord (Planetenlaan 170). Er wordt samen gelezen in het prachtige prentenboek
Eiland van Mark Janssen en daarna aan de slag gegaan achter de
knutseltafel. Daar wordt een eigen eiland gemaakt dat echt kan

drijven en waar plek is voor heel
veel beesten. Annelies van der
Zouwen van Pakje Plezier is de kapitein tijdens deze lees- en knutselreis. Zij laat tijdens deze gratis workshop kinderen van 4 tot
7 jaar kennismaken met niet-alledaagse knutselspullen. Bestel een
kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Heemstede - Op vrijdag 24
mei worden er twee poëziebundels
gepresenteerd
van de 87-jarige Koos Smedes: Verstrengeld in de liefde en De wereld is een groot
gedicht. De presentatie vindt
om 15 uur plaats bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen.

beeld de Grutto, Tureluur, Ransuil,
Huismus, Rugstreeppad, gewone
Dwergvleermuis en Watervleermuis. Alle vleermuizen zijn in het
kader van Europese wetgeving
beschermd.

Rondleidingen op Paviljoen Welgelegen
Haarlem - Wie altijd al de statige
buitenplaats Welgelegen heeft
willen bezoeken, heeft vrijdag 24
mei een unieke kans. Dan organiseert de provincie Noord-Holland
de hele dag gratis rondleidingen.

Bezoekers kunnen dan op plekken komen die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek.

Paviljoen Welgelegen aan de
Dreef 3 in Haarlem, werd aan

Mobiliteitsproblemen dienen volgens de organisaties te worden
opgelost met minder schadelijke middelen, zoals openbaar vervoer en fietssnelwegen.

Haarlem. Eerst als dol-, pest- en
leprooshuis en later als crisisopvang, woonplek voor ouderen en
als kindertehuis. Een plek die een
bijzondere – soms zelfs cruciale –
rol speelde in het leven van veel
mensen, een plek waar verhalen
zijn gemaakt.

kers (of familie van) en buurtbewoners van het Dolhuys die deze
verhalen en/of foto’s willen delen.
Kent u misschien oud-bewoners
of -medewerkers die hun herinneringen willen delen?
Deel uw verhaal via:
reserveringen@hetdolhuys.nl.

Het Dolhuys hoort graag van
oud-bewoners, oud-medewer-

Verhalen kunnen ingestuurd worden tot 30 juni 2019.

het eind van de 18e eeuw gebouw door Henry Hope, een Amsterdamse bankier. Het paviljoen
heeft rijk gedecoreerde vertrekken met meubels en wandtapijten die zoveel mogelijk in originele staat zijn teruggebracht. Ook is
er kunst te zien, zowel binnen als
in de tuin.
De rondleiders nemen bezoekers
mee in de bewogen geschiedenis
van het bijzondere pand. Waarom
koos bankier Henry Hope bijvoorbeeld voor deze plek? En waar
sliepen koning Lodewijk Napoleon en Wilhelmina van Pruisen, de
moeder van koning Willem I? Uiteraard staan ze ook stil bij de huidige functie van het gebouw: het
is de zetel van het provinciebestuur van Noord-Holland.

Verhalen gezocht van (oud)bewoners
van het Dolhuys
Haarlem - Het Dolhuys - Museum van de geest aan de Schotersingel 2 in Haarlem, viert in 2019
haar 700-jarig bestaan. In dit jubileumjaar wordt de start van een
volledige museale vernieuwing
gevierd, maar tevenes wordt er
teruggeblikt op 700 jaar zorg
voor de geest.
Het Dolhuys heeft al eeuwenlang
een belangrijke zorgfunctie in

ontdekkingen komt. De Open
Ochtend vindt plaats in de Bibliotheek op het station Haarlem
(middenperron, spoor 3/6). De
toegang is gratis.
Bestel een kaartje online via
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

De rondleidingen duren anderhalf uur en starten om 11 uur, 14
uur, 16 uur en 19 uur. Meelopen
kan uitsluitend na aanmelding
vooraf op www.noord-holland.nl/
rondleidingmei2019.
Foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland.

Meer informatie staat op: www.
noord-holland.nl/welgelegen.
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Tentoonstelling Laimböck: een
Hee steedse fir a an ereld aa
Heemstede - Op zaterdag 8 juni
zal Ruud Laimböck, de voormalig
directeur van de beroemde handschoenenfirma Laimböck, een
tentoonstelling openen die gewijd is aan de geschiedenis van
dit bedrijf en vooral de Heemsteedse jaren belicht. De tentoonstelling vindt plaats in het Pomphuis bij de watertoren, Watertoren 2 te Heemstede van de historische vereniging.
De Laimböcks hebben gedurende tachtig jaar, komend uit het
Zillertal in Oostenrijk, heel wat
mensen voorzien van warme
handen. Het karakteristieke pand
aan de Herenweg 133 was jarenlang in gebruik voor de productie van de overbekende en kwalitatief prachtige handschoenen.

Op deze tentoonstelling zijn natuurlijk alle soorten handschoenen te zien die in de loop van de
jaren zijn gemaakt. Aan de hand
van de getoonde foto’s zullen velen familieleden en vrienden herkennen, want tal van Heemstedenaren en mensen uit de Bollenstreek hebben bij dit bedrijf een
geschiedenis als ontwerper, verkoper, coupeur of naaister.
Mocht u meer willen weten over
Laimböck: een artikel hierover
is verschenen in het tijdschrift
HeerlijkHeden (nummer 180) van
de vereniging, verkrijgbaar bij de
boekhandels in Heemstede.
Openingstijden: 8, 10, 15 en 16
juni van 11 tot 16 uur. Gratis toegang.

aa ol on ert door Har onie t

Veelzijdigheid en vocale beleving bij Koorbiënnale

Kristien Jansen: “Van het
statische imago zijn we allang af”
Haarlem - Van vrijdag 28 juni
tot en met zondag 7 juli 2019
vindt alweer de 10de editie van
de Koorbiënnale plaats. Tien dagen lang de beste internationale vocale topensembles van dit
moment. Ook deze tiende editie staat de koorliefhebber een
hoogwaardig, prachtig en vooral veelzijdig programma te wachten, waar menig muziekliefhebber alleen maar van kan smullen.
Op iedere plek een eigen
invulling
Zakelijk leider Kristien Jansen:
“Het festival programmeren we
langs de lijnen ‘bos, stad, metropool’. Bos staat voor de buitenconcerten, de stad staat voor de
meer ‘klassieke’ programmering
in de Haarlemse binnenstad, de
metropool zoeken we op voor
het experiment, daar gaan we
voor naar Amsterdam. We zoeken
bij elke programmering op iedere
plek een mooie invulling. We denken ook dat deze krachtige diversiteit op elke plek een eigen publiek trekt. Zoals de bosconcerten
in een open tent zijn, dicht op de
musici onder het genot van een
glaasje wijn en een hapje. Dat is
een andere vorm dan de concerten in de Grote of St. Bavokerk of
de Philharmonie. Die concerten
worden in een meer traditionele
setting uitgevoerd. Zoals het koor

op het podium en het publiek in
de zaal, hoewel we daar ook mee
aan het spelen zijn. Het draait bij
de Koorbiënnale echt om de beleving.
Bij de bosconcerten staat de koorbeleving op zich al centraal. Hier
gaat het om de ambiance van de
zomeravond: de wind door je haren, de zon die langzaam ondergaat en de vogels die nog hun
laatste liedje zingen. Daar sluiten we ons programma op aan.
De vorige editie waren de bosconcerten een ontzettend prettige en unieke vorm van koorbeleving. Het weer was ook wisselend: of heel mooi, of iets minder. We hadden een keer een daverend onweer toen, maar daar
zongen onze musici keurig omheen en dat maakte het er alleen
maar gezelliger en intiemer. We
hadden toen gelukkig een geweldige concerttent die dienstdeed.
Zoiets gaan we dit jaar weer doen
maar dan op een andere plek.”
Scandinavische koormuziek
voor de fijnproever
“Een belangrijk onderdeel van
her festival is de Nordic Stars-dag
met drie Scandinavische koren en
een Fins koor. Die zijn op tournee
en willen ook graag naar Haarlem komen. Voor ons een buitenkans om koormuziek en koorensembles uit het Noorden te laten

horen. We gaan ze presenteren
in twee concerten op zaterdag
29 juni. Het middagconcert Nordic Stars 1 wordt in de St. Bavokerk door het Eric Ericson Chamber Choir en het Noorse Norwegian Soloists Choir uitgevoerd.
Het avondconcert Nordic Stars 2
wordt uitgevoerd door het Deense Ars Nova Copenhagen en het
Finse Helsinki Chamber Choir. Zij
brengen prachtige muziek voor
de fijnproever, die een staalkaart
laat zien van de veelzijdigheid
van koormuziek en op hoeveel
manieren componisten daar mee
bezig zijn geweest. Er zijn heel
veel mensen die de muzikale taal
vertaald hebben naar koormuziek. Wij gaan uit van een behoorlijk ruimtelijke opstelling. Soms
hoor je de zangers wel maar zie je
ze niet. Soms staan ze in groepjes om je heen of juist met elkaar
op het podium. Iedere variatie is
denkbaar en verrassend. Je krijgt
zo een mooie interactie met het
publiek. Dat koormuziek een statisch imago heeft, daar zijn we allang van af. Het is zowel voor de
zangers als het publiek een inspirerende ervaring”, aldus Kristien
Jansen.
Meer informatie, het programma
en kaarten op:
www.koorbiennale.nl.
Bart Jonker

Landelijke Bookstore Day
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag 25 mei
vindt de derde Bookstore Day in
Nederland plaats, ook bij Boekhandel Blokker aan Binnenweg
138 in Heemstede.

10.30 uur: Voorlezen uit Max Velthuijs – Het rode kippetje
12 uur: Jan van Mersbergen over
zijn met 5-sterren bekroonde roman De onverwachte rijkdom
van Altena.
In bijna 200 onafhankelijke boek- 13 uur: Sapjes proeven met
handels wordt het ‘boek’ gevierd Brenda Bas uit haar boek Green
en zijn er allerlei activiteiten en Yourself.
zijn er speciale, exclusieve en ge- 14 uur: voordracht van de Haarsigneerde uitgaven.
lemse dichter en verhalenverteller Sylvia Hubers met een bijzonBovendien wordt deze dag ge- dere gastoptreden van Gijs Ravierd met speciale kortingen die dix, woonachtig in Heemstede en
alleen op Bookstore Day geldig leerling op College Hageveld.
zijn.
15 uur: Voordracht over het boek
Humanity Van Jimmy Nelson, met
Dit is het programma bij Boek- speciaal gesigneerde exemplahandel Blokker:
ren.

Heemstede - Op zondagmiddag 19 mei trakteerde Harmonie St. Michaël haar luisteraars op
een smaakvol concert in de Pinksterkerk aan de Camplaan. Onder het genot van een drankje en
een hapje kon er geluisterd worden naar een prachtig samengesteld programma. Smaakvol was
het concert zeker, niet alleen vanwege de muziekkeuze, maar ook
door de gepresenteerde hapjes.
St. Michaël toonde ook haar kwaliteiten op culinair gebied, getuige de vele lege schalen die achterbleven op de keurig gedekte
tafels.
vooral bekend geworden door de
uitvoering van de onlangs overHet openingsstuk was God’s leden Charles Aznavour. En wie
Country, een arrangement van de kent niet het verhaal van de faAmerikaanse componist Rossano milie Von Trapp? Pakkende meloGalante. Van een ander gehalte dieën, oorspronkelijk geschreven
was Persian Dance nr.6 ontspro- door Rodgers en Hammerstein.
ten uit de hand van Amir Molook- Ten slotte een pakkende RussiPour. Een voor het orkest lastige sche mars, ‘Abshied der Slawin’. In
opgave vanwege de ongebruike- de originele tekst is het de mars
lijke maatsoort.
van een soldaat tijdens de BalHerkenbaar waren de melodieën kanoorlogen 1912/1913, die afvan She en The sound of Music. scheid neemt van zijn vrouw.
Het eerstgenoemde nummer is Op naar het jubileumconcert op

i a l

12 oktober. Op deze dag viert
Harmonie St. Michaël haar 110-jarig bestaan, met een bijzonder
evenement. Een samenwerking
tussen de Harmonie en de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek.
We sluiten het seizoen af met een
tweetal buitenconcerten: op 26
juni op het Rhododendronplein
en 10 juli bij de Hartekamp, beide
te Heemstede.
Meer informatie op:
www.stmichael-heemstede.nl.

l
aarten er o t oor
‘Klim naar het licht’
Haarlem - De toren- en gewelventocht ‘Klim naar het licht’ in de
Koepel Kathedraal van Haarlem
aan de Leidsevaart 146 in Haarlem, is een groot succes. Sinds de
start op 1 mei zijn al 10.000 kaarten verkocht. Voorzitter Wim Eggenkamp van Stichting Kathedrale Basiliek Haarlem spreekt van
een uitstekende start. ‘We willen
de Koepel Kathedraal als een toeristische trekpleister van nationale en internationale allure profileren en dat lijkt goed te lukken.’
Hoogtepunt van ‘Klim naar het
licht’ is de tijdelijke loopbrug op
bijna zestig meter hoogte tussen
de twee torens van de kerk. Om
de bezoekersstroom goed te kunnen blijven verwerken, zijn meer
vrijwilligers nodig.
‘Klim naar het licht’ duurt naar
verwachting tot eind juli. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
mikt op 50.000 bezoekers die
kennis willen maken met de culturele schatten, binnengalerij, bijzondere trappenhuizen en architectuur van de kathedraal.

Foto aangeleverd door Stichting Kathedrale Basiliek Haarlem.
De ‘Klim naar het licht’ kan zowel individueel als in groepsverband worden gemaakt. De laatste tijd tonen steeds meer scholen uit Haarlem en omstreken belangstelling voor het project. Het

advies aan hen is om vanwege
de massale toeloop vooraf via de
websitekaartjes te kopen.
Meer informatie op: www.koepelkathedraalhaarlem.nl.

r
i s on erten er izen
tijdelijk naar Kunstfort Vijfhuizen
Jan van Mersbergen.
Tot slot zijn er dit dag nog allerlei
verrassingen, maar kom daarvoor
vooral naar de boekhandel.
Meer informatie op:
www.boekhandelblokker.nl.

Vijfhuizen - Na 15 jaar CruquiusConcerten verhuist het kamermuziekpodium van de Haarlemmermeer in verband met de verbouwing van Cruquius Museum
naar het Kunstfort aan Fortwachter 1 in Vijfhuizen.
Ook op de nieuwe locatie Kunstfort bij Vijfhuizen is de stichting
erin geslaagd om 7 concerten

met kamermuziekjuweeltjes samen te stellen. Dit seizoen is er
een gevarieerd programma samengesteld met kamermuziek
op internationaal topniveau. Zo
zijn de volgende artiesten te zien
en te beluisteren: Klara Wurtz (pianosolo), Dostojevski Kwartet,
het Osiris Trio, Maria en Nathalia
Milstein, Joachim Eijlander (cello,
Aart Bergwerff (kistorgel), het Du-

dok Quartet en Lars Wouters van
den Oudenweijer (klarinet) Esra
Phelivanli (viola) Anastasia Safonova (piano).
Nu kunt u al de website bekijken en kaarten bestellen. Op de
website www.cruquiusconcerten.
nl vindt u uitgebreide informatie
en zijn vele musici ook te zien en
te horen.
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Bloemenweiderondleidingen door
Stichting MEERGroen
Heemstede - Al enige jaren voert
Stichting MEERGroen met en
voor de gemeente Heemstede
ecologisch beheer uit. Dat doen
zij in Speelbos Meermond, Landgoed Groenendaal en verschillende bloemenweides aan de Vrijheidsdreef, Kohnstamlaan, Ringvaartdijk en Cruquiusdreef.
De bloemenweides staan in deze
periode van het jaar in volle bloei.
Graag neemt Stichting MEERGroen de gelegenheid te baat om
aan belangstellenden daar wat
meer te vertellen en organiseert
zij rondleidingen op de Vrijheidsdreef, Kohnstamlaan en op Meermond.
De rondleidingen zijn op: 24 mei
om 16 uur op de Vrijheidsdreef
vanaf het monument, op 24 mei
om 20 uur op de Kohnstamlaan
in de Geleerdenwijk en op de vrijdagochtenden op 24 mei , 29 mei
en 7 juni vanaf 9.30 uur op Meermond.

Bijenhotel geplaatst bij
basisschool de Icarus
Heemstede - Op woensdag 15
mei een mooie start bij basisschool de Icarus in Heemstede,
waar de Stichting Bijenvrienden
en Fabian Zoon van de Partij van
de Dieren verwelkomd werden
door de leerlingenraad. Ze delen allebei de passie voor de wilde bij en willen deze helpen door
het plaatsen van bijenhotels en
informatie verstrekken. Deze actie wordt namens de provincie
mede gesteund door Adnan Te-

kin, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Dankzij deze
steun kunnen 200 bijenhotels en
lespakketten uitgedeeld worden
bij scholen in Noord-Holland. Bij
de Icarus is onder grote belangstelling het eerste bijenhotel geplaatst. Deze hotels worden bij
de Boei in Vlaardingen gemaakt
door mensen met een beperking.
Meer informatie op:
www.bijenvrienden.nl.

LEZERSPOST

Foto aangeleverd door Stichting MEERGroen.
Groepen en mensen die op deze tijden niet kunnen, maar wel
graag informatie willen, kunnen
een aparte afspraak maken.

Avondwandeling bij de Oosterplas

Leyduin naar
de… rupsen?

Bloemendaal - Op vrijdag 24
mei kunt u met de natuurgidsen
van IVN Zuid-Kennemerland een
avondwandeling maken in de
prachtige Oosterplas, gelegen in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tijdens deze excursie
kunt u heerlijk genieten van de
omgeving en meer te weten komen over het duinlandschap. Met
een beetje geluk zijn er ook nog
diersporen in het zand te zien.

Elk weekend wandel ik samen
met een vriendin in Leyduin.
We lopen langs de renbaan,
dan rechts terug door het
bos en langs ‘Buitenplaats Leyduin’. Elk weekend is de natuur veranderd, prachtig om
te zien en we praten daar over.
De matige bloei van de rodondendron voor de buitenplaats
wijten we aan de ‘te’ droge
periode.
Maar afgelopen zondag deden we een troosteloze ontdekking. Het viel ons op dat
het bospad erg licht is. We kijken omhoog en zien één gatenkaas aan gebladerde. De
rest van de weg kijken we om
ons heen en zien geen enkele - niet - aangevreten boom.
We vragen ons af wat hier aan
te doen is? Hoe moet je heel
Leyduin ontrupsen? Zijn het
wel rupsen en lopen we volgende week in een kaal bos?

Warme kleding en goede loopschoenen worden aangeraden.
Vooraf aanmelden is verplicht via Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deelname is gratis. De en Berg (Bergweg 60, Bloemen- Aanmelden en meer informatie
groep verzamelt om 19.30 uur bij daal).
via: www.np-zuidkennemerland.
het informatiebord, ingang Bleek De excursie duurt ongeveer 1 uur . nl of tel. 023-541112.

Op zoek naar de
houtsnip op Woestduin

J. Pronk, Heemstede

het grote bord van de plas aan
het strand.
In het voorjaar zingen de vogels
volop om hun partner te lokken
en concurrenten op afstand te
houden. De fietstocht door de zeven parken kan gezien worden
als een proeverij met als muziek
de vogelzang van onder meer de
merel, roodborst, fitis, tjiftjaf en

groenling. De nachtegaal is ook al
gehoord langs deze route.
Van de Toolenburgplas wordt onder andere gefietst door Park21,
Park Zwaanshoek, Groene Weelde en de tocht eindigt in het
Haarlemmermeerse bos.
Aanmelden:
ivnhaarlemmermeer@gmail.com
of sms naar 06-15121509.

Foto: Ger Tik

Red de mezen,
begin in je eigen tuin
Heemstede - In het voorjaar van
2018 stierven opvallend veel jonge mezen en hadden veel mensen last van buxusmotten. Dat
lijkt geen toeval. Om het oorzakelijke verband tussen de mezensterfte en het gebruik van gif tegen de buxusmotrups ook echt
aan te tonen, doen het CLM en
de Vogelbescherming dit jaar op
grotere schaal onderzoek. In september worden de eerste resultaten verwacht. In de tussentijd:
strooi of spuit geen gif. Iedere
tuin kan een vogeltuin zijn. Check
of de koolmees bij jou in de buurt
leeft op www.mijnvogeltuin.nl.
De meesjes in onze tuinen blijken
dol op de rupsen van de buxusmot. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) deed namelijk ook dieetproeven. Daaruit bleek dat koolmezen niet alleen buxusmotrupsen (groot en
klein) eten, maar ze zelfs liever
hebben dan meelwormen of de
wasmotlarven. Als er dus gespoten wordt tegen de buxusmot, is
de kans groot dat de mezen in de
buurt deze gifstoffen binnenkrijgen. Vooral de mezen die leven in
buurten waar de buxusmotrups
wordt bestreden, krijgen veel be-

strijdingsmiddelen binnen. Vaak
zijn dat ook nog illegale middelen. Dit blijkt uit een verkennend
onderzoek van het CLM.
Als je de mezen in je tuin of op het
balkon wil beschermen, spuit of
strooi dan geen gif. Niet tegen de
buxusmotten, en liever ook niet
tegen ander levend spul (mieren,
slakken, schimmels, etc). Om de
buxusmot te bestrijden, kun je
beter andere middelen inzetten.
De hogedrukspuit, bijvoorbeeld.
Of een feromonenval. Hierin
zit de specifieke sekslokstof van
vrouwtjes die de mannetjes van
de buxusmot aantrekken. Deze
vliegen in de val en kunnen daar
niet meer uit. De vlinders kunnen
zich dus niet voortplanten.
Foto: Hans Peeters

Fietsexcursie langs zeven
Haarlemmermeerse parken
Haarlemmermeer - Op zaterdag
25 mei laat de werkgroep Haarlemmermeer van IVN Zuid-Kennemerland graag meer van haar
gebied zien door middel van
een leuke fietstocht door diverse groene gebieden in de polder. Deze start om 7 uur bij de
parkeerplaats
Toolenburgplas,
IJweg en Bennebroekerweg bij

Voor meer informatie: Franke van
der Laan:
info@stichtingmeergroen.nl of
tel.: 06-48226490.

Vogelenzang - Op zaterdag 25 mei om 21 uur neemt
boswachter Jeroen Engelhart van Landschap NoordHolland je mee en ga je tijdens de schemering op zoek
naar de houtsnip. De houtsnip is een vogel die we niet
vaak te zien krijgen. Alleen
tijdens het broedseizoen
laat hij zich wat vaker zien,
vooral tijdens de schemering. Het gedrag is dan heel
opvallend, ook maakt hij een
heel apart geluid. Op buitenplaats Woestduin broedt er
ieder jaar een aantal. Natuurlijk besteedt de boswachter tijdens de wandeling ook
aandacht aan andere broedvogels, zoals de boomklever.
Die doet z’n naam eer aan
door de manier waarop hij
naar voedsel zoekt. Van 21
– 22:30 uur. Vertrekpunt: Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang. Reserveren via:
www.gaatumee.nl.

Wandelexcursie
Landgoed Hageveld
Heemstede - Op zondag 2 juni
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een mooie wandelexcursie op Landgoed Hageveld in
Heemstede. Landgoed Hageveld
dateert uit de 15e eeuw en is gelegen op een van de meest oostelijke strandwallen van Zuid-Kennemerland. Deelname is gratis en
vooraf aanmelden is niet nodig.
De groep verzamelt om 14.00 uur
bij de parkeerplaats voor de ingang van Atheneum College Hageveld (Hageveld 15, Heemstede). Duur: ca. 2 uur. Meer informatie op tel.: 023-5288577, of www.
ivn.nl/zuidkennemerland.
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Heemstede Centrum vol met
kramen tijdens de grote Jaarmarkt
kers uit de regio en de wijde omtrek slenteren over de markt of
pikken onderweg één van de vele terrasjes die het centrum rijk is
om te genieten van een hapje en
een drankje. Natuurlijk is er ook
aan de jonge generatie gedacht.
Kinderen kunnen volop genieten
van de draaimolen en de autoZondag zullen vele winkeliers uit tjes op de rondbaan.
het centrum van Heemstede hun Elk jaar trekt de grote markt veproducten en aanbiedingen presenteren, aangevuld met zorgvuldig geselecteerde handelaren van buitenaf. Deze formule
staat garant voor een breed aanbod van de meest uiteenlopende artikelen van lekkere hapjes
en drankjes tot gereedschap, sieraden, schoenen, kleding en veel
meer.
Marktmeester Willem van Dam
en mede-organisator Mariska
Kaptein zien persoonlijk toe op
de kwaliteit en diversiteit van de
Heemsteedse jaarmarkt.

le duizenden bezoekers. Winkelcentrum Heemstede is het hele jaar door leuk om te winkelen
maar op deze zondag is het echt
een feest.
Parkeergelegenheid is er onder
meer op het terrein van de Bibliotheek (Eikenlaan), achter het gemeentehuis (Raadhuisplein) en
in de parkeergarage van AH (Blekersvaartweg).

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.

Lezing Vitaliteit door Roeland
Krijnen. WIJ in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanvang
20 u. Kosten: € 8,-. Reserveren
via www.wijheemstede.nl of
op tel.: 5483828.
Het leven van een uitvinder. Bibliotheek station Haarlem (middenperron, spoor
3/6). Van 8-9 u. Toegang gratis.
Bestel een kaartje via www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl.

Opbrengst veiling 5000 euro

Diensten, kunst & kitsch in Oude Kerk
Heemstede - Ook als parttime
veilingmeester kun je wethouder Sjaak Struijf best vragen. Hij
maakt er gelijk een feestje van.
Als eerste ‘kavel’ mocht hij zaterdagochtend in de Oude Kerk een
thuisconcert veilen. Een concert
van zangeres Marjolein Sprengers en Sjoerd Bakker die ‘wereldmuziek’ voor u spelen, thuis
of in de tuin. Voor de zaal een gemakkelijk item, want ze hadden
net genoten van hun zang en gitaarspel. Dus de prijs liep al snel
op naar de honderd euro, maar
Sjaak bleef nog even doorzetten
en er kwam zowaar een bod van
110 euro. Geen gek begin voor
een aankomende veilingmeester.
Tussen het veilen door kon er in het leuk snuffelen tussen galande pauzes gegeten en gedronken terieën en snuisterijen die door
worden. In diverse kramen was het veilingcomité verzameld waren. Oud glaswerk, porselein, veel
koperwerk en mooie tinnen voorwerpen die veel te goedkoop
weggingen, maar dat bracht toch
geld in het laatje.

Themabijeenkomst beelden
van Van den Eijnde. Lezing
door kunsthistoricus /curator
Frans Hals Museum, Antoon
Erftemeijer. Sociëteit Vereening, Zijlweg 1, Haarlem. Aanvang: 20 u. Kaarten aan de zaal
€ 5,- voor de leden van de Historische Verenigingen, het ABC
en de Sociëteit. Niet leden:
€ 7,50.

Vr 24 mei

een zicht op de Oude Kerk van de
meester Gabe de Vries. Veel diensten als lezingen over de Europese Unie van Meine Pieter van Dijk
die ook een lezing geeft over de
ontwikkeling van Afrika. Hulde
voor al die initiatieven die leuk
geld opbrachten. Waar doe je het
voor? Voorzitter van de vrienden
Tot Max van der Zwaag weer het van de Oude Kerk, Piet Scheele,
volgende kavel aankondigde en mocht al vertellen dat de Kerkener serieus geboden werd. Varen raad een kunstwerk in glas wel
op de Kagerplassen met Joop passend vindt. Een nieuw kunstPostma. Hij moet zeker viermaal werk op de juiste plaats of geuitvaren, dat schiet lekker op. schilderde ramen achter het grafVeel aandacht had Dineke Drost monument van Adriaan Pauw. Er
met haar workshop Oesterschel- zijn nog vier jaar om hierover te
pen schilderen. Leuk om te doen beslissen want in, 2025 bestaat
met een nog leuker resultaat. de Oude Kerk 400 jaar. Dat moet
Feesttaarten,
verjaardagstaar- gevierd worden.
ten, een ovenschaal met lasagne.
Veel mooie schilderijen met zelfs Ton van den Brink

Programma Podia Heemstede gepresenteerd
koop en de losse verkoop start op
27 mei. De brochure, indien nog
niet in bezit, is verkrijgbaar bij diverse openbare plekken in de gemeente.

23 mei

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

Naast de vele stalletjes, waar
het heerlijk neuzen is, is het een
feest van zien en gezien worden. Heemstedenaren en bezoe-

Heemstede - Tijdens de feestelijke Open Dag in Theater De Luifel
werd het gloednieuwe programma gepresenteerd van Podia
Heemstede. De brochure staat
bol van grote namen uit de klassieke muziek, jazz, cabaret en toneel die Heemstede komend theaterseizoen met een optreden
verblijden, in Theater De Luifel en
in De Oude Kerk.
Met gepaste trots overhandigde
de voorzitter van Stichting Podia
Heemstede Erik Groot de brochure aan wethouder Sjaak Struijf.
De wethouder benadrukte nog
maar eens hoe bijzonder het aanbod is voor een kleine gemeente als Heemstede waar cultuur
een prominente plaats inneemt.
Toegankelijk voor een breed publiek en bereikbaar voor jong
en oud. Geldt wel dat sommige
voorstellingen snel uitverkocht
kunnen zijn, want vol=vol. Vrienden van de stichting krijgen deze
week voorrang met de kaartver-

▲

Heemstede - Op zondag 26 mei
vindt de jaarlijkse Heemsteedse
Jaarmarkt plaats. Deze groots opgezette markt met ruim 300 kramen strekt zich uit over de gehele Raadhuisstraat en de Binnenweg. De markt is te bezoeken van
11.00 tot 17.00 uur.

10.30-17 u. Meer informatie op
www.boekhandelblokker.nl.

Meer informatie via:
www.podiaheemstede.nl
of telefonisch: 023-5483838.
Mirjam Goossens

Avondwandeling bij de Oosterplas. Nationaal Park ZuidKennemerland,bij het informatiebord, om 19.30 u. ingang
Bleek en Berg Bergweg 60,
Bloemendaal. Deelname is gratis. Aanmelden en meer informatie via www.np-zuidkennemerland.nl of tel. 023-541112.

24 en 25 mei

Activiteiten op de Algemene
begraafplaats Herfstlaan. Algemene begraafplaats, Herfstlaan 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.

25 mei

Mediaspreekuur. Iedere vrijdag, 14:00 - 15:30 uur. Gratis.
Bibliotheek Heemstede.

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

31 mei

Super Picknick in Speelbos
Meermond. Cruquiusweg 49
in Heemstede (achter de gemeentewerf, volg de borden).
Van 12-16 u.

25 mei

De Arkgemeenschap houdt
een Open dag. Tuinderij op
de Dennenweg 2 en in haar
Werkplaats aan de Krommelaan 4, Bloemendaal Officiële
opening rond 10.45 uur. Meer
informatie op: https://www.
arkhaarlem.nl/.
Fietsexcursie langs 7 Haarlemmermeerse parken. Start om
7 u. op parkeerplaats Toolenburgplas, IJweg en Bennebroekerweg bij het grote bord van
de plas aan het strand. Aanmelden ivnhaarlemmermeer@
gmail.com of sms naar 0615121509.

Links voorzitter Erik Groot, rechts wethouder Sjaak Struijf.

Landelijke Bookstore Day.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Van

Op zoek naar de houtsnip op Woestduin. Van
21 – 22:30 uur. Vertrekpunt: Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang. Reserveren via www.gaatumee.nl.

1 juni

Biomarkt. Haarlemmer Kweektuin, ingang Kleverlaan 9,
Haarlem. Van 10- 15 u. Meer informatie op biomarkt@wijtelengroente.nl.

(Planetenlaan 170). Aanvang
15 u. Bestel een kaartje via
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Dramafilm (2018) in de Luifel. Herenweg 96, Heemstede. Aanvang 20 u. Meer informatie en reserveren via
www.wijheemstede.nl of op
tel.: 5483828.
Taalsoos. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Iedere woensdag van 10 - 11.30 u.
Gratis toegang.

26 mei

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

Grote Jaarmarkt in Raadhuisstraat/Binnenweg Heemstede.
11-17u. Ruim 300 kramen, kinderactiviteiten en terrasjes.
N.O.G. en Vitaal geven een
Lenteconcert. St. Agathakerk,
Grote Krocht 45, Zandvoort.
Aanvang: 14:30 u. Kaarten á
€ 10,- p/p v.a. 13:30 uur aan de
zaal. Meer informatie, tel: 0235337288 of tel: 0255-517392.
Busexcursie naar Hockney-Van
Gogh tentoonstelling, Amsterdam. Vertrek om 9 u. vanaf de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 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 rondleiding. Aanmelden via 023548 38 28 of op www.wijheemstede.nl.

2 juni

Wandelexcursie Landgoed Hageveld. Verzamelen om 14 u.
bij de parkeerplaats voor de ingang van Atheneum College
Hageveld, Hageveld 15, Heemstede. Duur: ca. 2 uur. Meer informatie op tel.: 023-5288577,
of www.ivn.nl/zuidkennemerland.

De straatspeelavonden van
18.30-20.30 uur aan het Haringvlietplantsoen. Door WIJ
Heemstede en Plexat. Op deze avonden worden de betreffende straten vanaf 17 uur afgesloten voor verkeer. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 29 mei

Fotograaf Gerrit de Heus exposeert met ‘De zege in zicht’
Fotogalerie De Gang, Grote
Houtstraat 43, Haarlem. Zie ook
www.fotogaleriedegang.nl.

T/m eind mei

Inktwerken van Cubaans schilder Carlos Casas bij Oléron,
specialist in vis, Zandvoortselaan 167. Thema: Vis & Vis.
Tevens kunst van Casas bij
Patisserie Tummers, Binnenweg 133. Binnenkijken tijdens
winkelopeningstijden.

T/m 2 juni

Expositie Sam de Jongh in de
Waag. Galerie De Waag, Spaarne 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, Heemstede. Van
11-16 u. Gratis toegang.

T/m 14 juni
3 en 17 juni

Workshop ‘Oma past op’. De
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Van 14-16 u. Kosten:
€ 7,50 per keer. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of op
tel.: 5483828.
Intuïtief schilderen: lente/zomer groei en bloei. De Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Van
10-12 u. Kosten: € 20,- incl. materiaal. Voor meer informatie:
www.intuitief-schilderen.nl.
Reserveren via www.wijheemstede.nl op tel.: 5483828.
Italiaans buffet in De Luifel.
Herenweg 96 te Heemstede.
Aan tafel tussen 17.15-18 u.
Kosten: € 10,55. Reserveren tot
uiterlijk 10 uur op de dag zelf,
op tel.: 023- 5483828.

28 mei

Workshop APK voor uw PC.
WIJ in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Van 10-12 u.
Kosten €5,- Reserveren via
www.wijheemstede.nl of op
tel.: 5483828.

Kunst op papier in de Kloostergangen. Grote Markt 2 in Haarlem. Op werkdagen van 8-17
u. Vrije toegang. Zie ook www.
kzod.nl en
www.facebook.
com/kunst.zijonsdoel.

T/m 17 juni

Tentoonstelling De Haarlemse Pijl in Kleinste Museum.
Gedempte Oude Gracht 119,
Haarlem. Meer info op: www.
kunstcentrum-haarlem.nl.

T/m 23 juni

Kinderkunstlijn over duurzaamheid. Locatie: Kunstboet
van het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1, Zandvoort.
Vrije toegang.

25 mei t/m 29 juni

Expositie van drie kunstenaars bij Galerij Année. Gedempte Oude Gracht 33 in
Haarlem. Meer informatie op
www.galerieannee.nl.

Tot 30 juni

Expositie over oeuvre beeldhouwer H.A. van den Eijnde. ABC Architectuurcentrum,
Groot Heiligland 47, Haarlem. Meer informatie: https://
www.architectuurhaarlem.nl/
ac tiviteit/van- den- eijnde herontdekt.

T/m 5 juli
29 mei

Samen lezen en knutselen:
avonturen op een eiland (4-7
jr.) Bibliotheek Haarlem-Noord

Expositie Raster Blaster in provinciehuis. Te bezichtigen van
9 tot 17 u. in Paviljoen Welgelegen, Dreef 3, Haarlem. Gratis
toegang.

Nieuws
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Heemstede

Praat mee over de veiligheid
en leefbaarheid in uw straat
en wijk
Wat vindt u belangrijk voor de veiligheid en leefbaarheid in uw straat en wijk?
Op 28 mei en 13 juni 2019 organiseren wij bewonersbijeenkomsten
over veiligheid en leefbaarheid onder het motto Samen Veilig.
Lees meer over het programma en meld u aan via www.heemstede.nl/samenveilig

Vergadering
gemeenteraad
29 mei

Breng uw stem uit
voor Europese
verkiezingen

Vragen aan de
gemeente?

Op donderdag 23 mei kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezingen voor het
Europees Parlement. Maar weet u al wat u gaat
stemmen? Diverse stemwijzers kunnen u daar
bij helpen. Kijk bijvoorbeeld op
www.kieskompas.nl of www.stemwijzer.nl

Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3
Rittencoördinator voor
theaterbezoeken

De Heemsteedse Kunstkring is op zoek naar
een vrijwilliger die het leuk vindt om voor
haar leden het vervoer naar de verschillende
theaters in de regio te coördineren. Je
bent dienstverlenend, servicegericht en
communiceert makkelijk.

Wandelmaatje

Voor een mevrouw op leeftijd, goed van geest
en traag van been, zijn we op zoek naar een
wandelmaatje. Ze loopt met een rollator,
woont in de buurt van de weekmarkt en wil
graag even van de buitenlucht genieten. Wie
heeft er een uurtje beschikbaar voor haar?

Tuinieren met groene vingers

Voor Heemstroom zoeken we iemand met
verstand van planten en bloemen, die weet
wat er moet gebeuren in de tuin. Kun jij met
veel enthousiasme en geduld samen met ons
een mooie, inspirerende tuin maken? Dan zien
we je graag!

Zaterdag 1 juni is End Plastic Soup Day
Rotary Heemstede en gemeente
Heemstede slaan de handen ineen en
geven samen gastlessen op basisscholen.
We gaan samen met scholieren de wijk in
om zwerfafval te prikken en op 1 juni wordt
‘de meest opgeruimde klas 2019’ op de
Binnenweg bekend gemaakt.
Doet u mee? Organiseer, net als de
bewoners van Merlenhoven, een priknick in
uw wijk.

Kijk op Facebook Duurzaam Heemstede
voor meer informatie.

Vergadering gemeenteraad 29 mei
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 29 mei 2019
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
29 mei 2019
Bespreekpunten:
- Verlenging ontheffing vereiste van
ingezetenschap wethouder
Hamerpunten:
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
en ontwerp omgevingsvergunning
parkeerplaats en passeerstroken voor
seminarhotel Mariënheuvel,
Glipper Dreef 199
- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

- Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
(MVI): speerpunt Social Return On
Investment (SROI)
- Zienswijze Ontwerpbegroting GR
Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten West-Kennemerland
- Wijziging verordening naamgeving en
nummering (adressen)
- Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019
Overige punten:
- Opheffen geheimhouding besluitenlijst
besloten gedeelte raadsvergadering
18 april 2019

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:
heemstede@wehelpen.nl

Verkeers- en
geluidshinder
Zandvoortselaan
(omgeving Station
Heemstede-Aerdenhout)

In de nacht van 30 op 31 mei tussen 0.00 uur
tot 8.00 uur voert Prorail werkzaamheden uit
bij de perrons op het station HeemstedeAerdenhout. Dit werk zorgt voor geluidshinder
in de omgeving.
Ter hoogte van het viaduct wordt verkeer via
1 rijbaan geleid. Kijk voor meer informatie op
Scan de QR-code
spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl

Alles over
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de
wegwerkzaamheden?
stukken waarover de raad besluit.
Alle stukken
liggen ook ter inzage in de publiekshal
van het
Kijk op www.heemstede.nl/
raadhuis. Meer weten?
werk aan de weg
Neem contact op met de raadsgriffie via
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Verwijderde fietswrakken
In opdracht van burgemeester en wethouders
zijn op 14 mei 2019 onderstaande fietswrakken
(met platte banden) verwijderd:
- Industrieweg, ter hoogte van 8: een zwarte
herenfiets, merk Giant
- Cruquiusweg, ter hoogte van halte R-net:
een paarse herenfiets, merk Union
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37:
een gele herenfiets, merkloos, een zwarte
damesfiets, merk Limit
- Sparrenlaan, ter hoogte van ingang
Herenweg: een blauw/grijze damesfiets,
merk Kopra
- Kerklaan, ter hoogte van 1: een blauwe
damesfiets, merk On the Road
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors:

een bruine damesfiets, merk Kyoso
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling:
een blauwe damesfiets, merk Gazelle
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink:
een witte kinderfiets, merk Cindy, een
groene kinderfiets, merkloos
Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen
voor een periode van maximaal 13 weken
na verwijdering. Binnen deze periode kan de
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Bewoners van Merlenhoven hebben
steeds minder afval! Het PMD
(plastic, metaal en drinkpakken)
wordt hier aan huis opgehaald,
want dit kan worden gerecycled en
het restafval brengt men weg. Met
resultaat. De landelijke doelstelling
(Van Afval Naar Grondstof) wordt
gehaald.
Lees er alles over in de speciale
pagina verderop in deze Heemsteder.

Verkeersbesluiten
Laadpunten elektrische voertuigen
Het realiseren van laadpunten voor elektrische
voertuigen ter hoogte van de adressen:
Beatrixplantsoen 11, Irislaan 31, Havenstraat 43,
H.W. Mesdaglaan 43 en Troelstralaan 40.
Zonale geslotenverklaring
Valkenburgerlaan
Het realiseren van een zonale
geslotenverklaring tijdens de weekmarkt op
de Valkenburgerlaan, ter vervanging van de
parkeerverbodzone. De volledige teksten van
deze verkeersbesluitenzijn gepubliceerd in
de Staatscourant en liggen tot 6 weken na
publicatiedatum (Staatscourant) ter inzage
in het gemeentehuis van Heemstede. Bent
u het niet eens met een besluit? Dan kunt u
een bezwaarschrift sturen. Zie verder ‘Bezwaar
maken’.

Avondvierdaagse
Op 16 mei 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan de Stichting
Avondvierdaagse Haarlem e.o. voor het
houden van de avondvierdaagse van 18 juni
tot en met 21 juni 2019 van 18.00 tot 21.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven de
Vrijheidsdreef (tussen de Van Merlenlaan en
de Burgemeester van Rappardlaan) en de
Sportparklaan (tussen Glipper Dreef en Meer
en Boslaan) op 21 juni 2019 af te sluiten tussen
18.00 en 21.30 uur.
Neem voor meer informatie contact op met
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, via
(023) 548 56 07.

Nieuwe regelgeving
Gemeenschappelijke regeling
schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten regio West-Kennemerland
Op 18 januari 2019 heeft het college,
na toestemming van de raad, de
Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim
en voortijdig schoolverlaten regio WestKennemerland gewijzigd vastgesteld.

De Gemeenschappelijke Regeling treedt met
terugwerkende kracht in werking op 1 januari
2019.

kracht in werking getreden op 1 mei 2019.
Het Protocol interne behandeling van
klaagschriften is hiermee vervallen.

Handleiding klachtbehandeling
Op 7 mei 2019 heeft het college de
Handleiding klachtbehandeling vastgesteld.
Deze Handleiding is met terugwerkende

Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Glipperweg 65, het balkon dat uit
bakstenen is opgetrokken boven de erker
voorzien van houten delen, wabonummer
405705, ontvangen 8 mei 2019
- Herenweg 117, vervangen dakpannen,
wabonummer 406141, ontvangen
9 mei 2019
- Wiekenplein 2, het plaatsen van een
dakopbouw en een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 404816,
ontvangen 7 mei 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Fie Carelsenlaan 13, het plaatsen van een
extra raam in de voorgevel, wabonummer
379454 , verzonden 16 mei 2019
- Glipperweg 40, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 398012, verzonden
20 mei 2019
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van
een geluidswerende erfafscheiding,
wabonummer 387773, verzonden
20 mei 2019
- Reggelaan 12, het uitbreiden van een
woonhuis, wabonummer 400834,
verzonden 13 mei 2019
- Ritzema Boskade 8, isoleren buitengevels en

hellend dak in verband met het realiseren
van energieneutrale woning, wabonummer
395292 , verzonden 16 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Bosboom Toussaintlaan 78B, het wijzigen
van de bestemming bedrijf van de eerste
verdieping naar wonen en verplaatsen van
de trap naar de voorzijde van het pand
met eigen opgang en het verlagen van de
verdiepingsvloer, wabonummer 385486,
ontvangen 24 maart 2019.
- César Francklaan 43, het uitbreiden van
de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 397819, ontvangen
18 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
- Bosboom Toussaintlaan 78B, het wijzigen
van de bestemming bedrijf van de eerste

verdieping naar wonen en verplaatsen van
de trap naar de voorzijde van het pand
met eigen opgang en het verlagen van de
verdiepingsvloer, wabonummer 385486,
ontvangen 24 maart 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Rectificatie Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van
een geluidswerende erfafscheiding,
wabonummer 387773, ontvangen
29 maart 2019.
Per abuis is een onjuiste termijn gepubliceerd
van 6 weken waarbinnen men na publicatie
zienswijzen kenbaar kan maken aan het
college van Burgemeester en wethouders.
Deze termijn is 2 weken in plaats van 6 weken.
Op 20 mei is de vergunning verzonden voor
de Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van een
geluidswerende erfafscheiding, wabonummer
387773.
Belanghebbenden kunnen binnen
6 weken de verzenddatum, 20 mei 2019 hun
zienswijzen kenbaar maken aan het college
van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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.

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.

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

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

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.

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 NoordHolland 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

Rugbymoeders actief bij
De Houtsche Rugbyclub
Haarlem - Het was afgelopen
zondag weer een vrolijke en
zeer actieve middag bij De Houtsche Rugbyclub. Zoals ieder jaar
wordt Moederdag traditioneel
gevierd met verschillende activiteiten op het Eindenhout Sportpark in Haarlem, de homebase van De Houtsche Rugbyclub.
Na een goede warming-up verdeelden de leeftijdsgroepen zich
over het veld en stond er voor alle

moeders (en ook vaders) een actieve en vooral interactieve workout op het programma. Moeders en vaders namen het hierbij
op tegen hun kroost, waarbij de
ouders niet minder competitief
bleken.
Het einde van de dag werd gezamenlijk afgesloten met een echte
Nieuw-Zeelandse ‘Haka’ door niemand minder dan jeugdinternational Mike Broekman.

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 NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Haarlemse auteur Frans van Deijl
finalist Hotze de Roosprijs
Haarlem - Het boek Billy de binnenjongen van de Haarlemse auteur Frans van Deijl behoort tot
de drie finalisten die in aanmerking komen voor de Zaanse Hotze de Roosprijs.
Het boek is in 2018 verschenen
bij Uitgeverij Kluitman. Behalve
boeken schrijft Van Deijl onder
andere voor HP/De Tijd en Haarlems Dagblad.
Foto: Ayshea Boer

De Hotze de Roosprijs is een prijs
die jaarlijks aan een debuterende
kinderboekenschrijver wordt uitgereikt.
Leerlingen van Zaanse basisscholen lezen vier maanden lang
zo veel mogelijk genomineerde
Haarlem - Op zondag 26 mei metaforische wisselingen. Sober tussen mens en natuur en over geluk. Van 15- 17 uur (inloop van- boeken, zowel op papier als dikomt de groep Merope naar het en klankrijk geïnstrumenteerd de magie van het alledaagse le- af 14:30). Kaarten voorverkoop € gitaal. Daarna brengen zij hun
Lichthuis aan de Vergierdeweg waarbij de kanklès (citer) en de ven. Merope laat je reizen door 15,- via Sounds Grote Houtstraat stem uit. Het boek met de meeste
456 in Haarlem. Merope is een ge- bansuri (Indiase fluit) de meest prachtige landschappen, subtie- 171 en website:
stemmen wint de Hotze de Roosmêleerd kwintet met een aange- opvallende instrumenten zijn. le harmonieën, texturen, poly- www.helendegeluiden.nl.
prijs.
Op zondag 2 juni wordt tijdens
name maar zeer ongebruikelijke Merope brengt bewerkingen van ritmiek en improvisaties, onder- Haarlem pas/CJP € 10,de Zaanse Kinderboekenmarkt
bezetting. Tegen een bijna psy- traditionele Litouwse volksliede- steund door een laagje elektro- Meer info vind je op deze websi- De prijs is vernoemd naar Hotze bekendgemaakt wie de winnaar
chedelische achtergrond word ren en eigen composities. De lie- nische sounds, en creëert een ge- tes: www.meropemusic.com en de Roos, auteur van onder ande- is van de felbegeerde Hotze de
je meegenomen in een sfeer van deren vertellen over de connectie voel van zachte melancholie en www.granvat.com.
re de serie De Kameleon.
Roosprijs.

Wereldmuziek: Merope komt naar Haarlem

