de Heemsteder

Heemstede

Lees
het
Achterop
deze
Lees
het gemeentenieuws
achterop
krant
het
gemeentenieuws
Gemeentenieuws
in deze
dezekrant
krant
29 mei 2019

www.heemsteder.nl | 0238200170

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Europese verkiezingen:
Hoe stemde Heemstede?
Heemstede - Het blijft lastig te vergelijken. Gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale verkiezingen en nu Europa. Was
de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen nog 65%, bij de
provinciale verkiezingen werd dat zelfs 68% en afgelopen week
voor Europa kwam bijna 59% naar de stembus. Voor Europa
niet slecht, omdat het in het verleden kon rekenen op een heel
lage opkomst.

Kopen, niet swipen

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

HEMELVAARTSDAG OPEN
10.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN
2 JUNI VAN 13.00 - 17.00 UUR

FUCHSIA

0.

1,50

99

Voorjaarsmarkt centrum
met echt koopplezier
Heemstede - De Voorjaarsmarkt
Raadhuisstraat/Binnenweg was
zondagmorgen bij het begin van
de markt, 11 uur, al gezellig druk.
Kijken en kopen, keuren, wikken
en wegen, twijfelen, of nog even
nadenken, zo leuk kan het zijn op
de markt waar je pas beslist als
alles klopt.
Waar koop je een leuke ketting
voor één euro of een bos pioenrozen voor weinig? Kleding te kust
en te keur. De paling is er vers,

veel groenten groeiden de dag
ervoor nog en de worst is eindelijk gerijpt. Allemaal even lekker.
Er werd overigens ook flink op de
markt gegeten. Smaakt toch even
anders dan achter je laptop. Zwieren en zwaaien konden de kinderen volop in de draaimolen. Boeken te geef op de markt met een
lach achter de toonbank.

voorjaarspretje voor de winkeliersvereniging mooi georganiseerd hadden. Heerlijk weer om
te winkelen in die straten, in 2013
nog de Leukste Straat van Nederland en dat geldt nog steeds.
Typisch Heemstede zou je zeggen. Houden zo!
Ton van den Brink

Lachen konden ook Willem van Meer foto’s elders in deze HeemDam en Mariska Kaptein die dit steder.

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

Voor Europa geldt dat, als het Verenigd Koninkrijk uit de EU
stapt, Nederland er drie zetels bijkrijgt.
Welke partijen dat vrijwel zeker zijn, zijn de PvdA en de PVV met
ieder één extra zetel. Het kaartspel in Europa kan beginnen.

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

KEURSLAGERKOOPJE

www.mandarin-heemstede.nl

Blije
dijen
spiesen Docenten Bosch en Hovenschool
als VIP naar concert Marco Borsato
4 stuks
Heemstede - De Bosch en Hovenschool uit Heemstede is de
grote winnaar van de jaarlijkse
Muziek Werkt winactie. De school
ontvangt tien VIP-tickets voor het
concert van Marco Borsato op zaterdag 1 juni in de Kuip. Muziek
Werkt is een initiatief van Sena en
Buma/Stemra.
“We zijn verheugd dat we de docenten van de Bosch en Hovenschool op deze manier een mooie
muzikale dag kunnen bezorgen”,

aldus Harm Groustra van Muziek
Werkt. “Daarnaast zijn we er natuurlijk blij mee dat deze basisschool ervoor kiest om muziek tijdens lessen te gebruiken en de
licentie daarvoor regelt.”

Pieter Gulickx, directeur van de
Bosch en Hovenschool: “Helemaal te gek dat we gewonnen
hebben! We zijn natuurlijk erg blij
met deze prijs. Bij ons op school
speelt muziek ook een grote rol.

Foto aangeleverd door Muziek Werkt

Eric van Westerloo

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s
6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

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

Wat blijkt uit het Europees stemgedrag van alle Europeanen samen, is dat de hegemonie van de EVP (Europese Volkspartij o.a.
CDA) en socialisten in het parlement voorlopig verleden tijd is.
Mogelijk dat de Unie een andere koers gaat varen. Er moet nu
samengewerkt worden met minimaal een derde partij, bijvoorbeeld De Groenen of de liberalen. Er zijn echter meer opties mogelijk. Binnen de blokken van partijen zijn zij het ook niet altijd
eens samen. Zo wordt binnen de liberale fractie ALDE en de VVD
gematigder gedacht over het milieu, klimaat en immigratie dan
door D66. Ook de Eurosceptische partijen worden een factor van
belang, al is hun invloed minder dan vooraf werd gedacht.
In Heemstede werd de VVD, door het ontbreken van de grootste fractie (HBB), opnieuw de grootste. Gevolgd door de PvdA,
D66, GroenLinks en Forum voor Democratie. Misschien doordat
er twee Heemstedenaren op de lijst van de nieuwe partij Volt
stonden, behaalden zij 378 stemmen, ongeveer evenveel als
50+. De PvdD scoorde met 509 slechter dan bij de provincie.
De PVV kon maar 386 kiezers bekoren en nog slechter verging
het de SP met 152 stemmen. Hekkensluiters in Heemstede zijn
De Groenen (16), Piratenpartij (14), Jezus Leeft (8) en Denk (8).

Chinees Restaurant

6,95

Er zijn partijen die alleen lokaal, in de provincie of landelijk meedoen. Dat maakt het vergelijken lastig. Spelen er lokale of landelijke thema’s, dan zijn de uitslagen nog slechter te duiden. Wat
opvalt is dat de kleinere partijen zoals Denk, Partij van de Dieren
(PvdD), de Groenen en de SP het bij de provinciale verkiezingen
beter deden dan voor Europa.
Verrassend is zeker dat de PvdA, ook in Heemstede, goed scoorde. Bij de lokale verkiezingen in 2018 behaalde deze partij 1037
stemmen, bij de provincie 1102 stemmen en voor Europa 2475.
De VVD haalde voor de provincie nog 3587 stemmen binnen,
tijdens de verkiezingen voor Europa daalde dat tot 3164 stemmen. D66 daarentegen kreeg 659 stemmen meer voor Europa
dan tijdens de provinciale verkiezingen, maar weer minder dan
voor de gemeenteraad. GroenLinks is met een opmars bezig en
zag het aantal stemmers toenemen. De PVV is juist de weg naar
beneden ingeslagen, waar Forum voor Democratie langzaam
vaste voet onder de bodem krijgt, al viel dat voor Europa flink
tegen.

Muziek draagt namelijk op een
unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het brein
wordt middels muziek maken en
luisteren op een andere manier
gestimuleerd en zo vergroot het
bijvoorbeeld de woordenschat,
het lees- en rekenvermogen en
taalbegrip. En daarbij zorgt muziek natuurlijk ook voor veel plezier en een goede sfeer in de klas.
Namens alle collega’s: bedankt
Muziek Werkt, wij gaan genieten!”

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede in de lente
Heemstede - Een wandeling op het landgoed de Hartekamp, waar
het heerlijk tot rust komen is.
Verborgen en stilletjes ligt hier een magische vijver, een pareltje
met uitbundig prachtige bloeiende Rododendrons. Een plaatje uit
een sprookjesboek waar je stil van wordt.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (51)

De panden Zandvoortselaan
31 t/m 43 zijn in één keer gebouwd in 1910-1912. Voor zover na te gaan in krantenviewer
van het NHA zijn al deze panden alleen voor bewoning geweest.
Een grote stap dus naar Zandvoortselaan 29. Dit pand hoort
bij de panden 25-27-29, die
rond 1912 gebouwd zijn. Tot
in de jaren vijftig is nummer 29
vooral woonhuis. Geen ondernemerschap.
In het adressenboek van 1963
komen we ondernemer Nick
Rooijakkers tegen. Hij handelt
in tuingereedschappen zaden
en bollen, maar ook in visgerei.

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

terecht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn we
op zoek naar beeldmateriaal.
Tips en opmerkingen? Bel 0238200170 (kantoor de Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Hervormd PKN
Bennebroek

Rafaelgemeente
Nehemia

Zondag 2 juni
Geen dienst in onze kerk.
Wel een Oecumenische dienst in
het Trefpunt Bennebroek.

Zondag 2 juni, 18.30u.
avondbijeenkomst met
Yvonne Elbers.
Thema: Goede Woorden.
Met een groep christenen
God ontmoeten in woord,
muziek en verhalen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

17.30u. maaltijd,
opgave via website.

De toen-foto komt uit het archief van de familie IJff en is uit
de jaren 70.
De bijna 89-jarige mevrouw
Rooijakkers vertelt: “Wij hebben met erg veel plezier op de
Zandvoortselaan
gewoond.
Eind jaren vijftig zijn ze komen
wonen op nummer 29. Boven
was het woongedeelte, beneden de winkel. Daarnaast was er
een grote lange tuin van ruim
11 meter, die helemaal overdekt is gemaakt als een soort
showroom.
Per 1 januari 1982 ging de
Zandvoortselaan dicht voor
verbreding en nieuwe riolering e.d. In augustus van dat
jaar zou de Zandvoortselaan
weer opengaan. Dit duurde te
lang voor diverse winkeliers,
waardoor ze noodgedwongen
moesten stoppen, ook de familie Rooijakkers. Dhr. Rooijakkers heeft daarna even in de horeca gewerkt op het Wilhelminaplein, maar kwam bij toeval
(hij werd gevraagd) bij de Zandvoortse Politie terecht en heeft
daar nog 12 jaar gewerkt. Na
een ziekbed van 12 jaar is dhr.
Rooijakkers 9 jaar geleden overleden.”
Na het vertrek van de familie
Rooijakkers heeft er geen ondernemer meer op de Zandvoortselaan 29 gezeten.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk

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

Akonietenplein 1
Bennebroek

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
Oude Kerk: ds. N.G. Scholten
(Aerdenhout), gezamenlijke
dienst.
Zondag 2 juni
Oude Kerk, 10u. ds. P.I.C. Terpstra
Crèche, Kinder Anders-dienst,
Verhalenboom en
De Kerk Draait Door.

Bomen moeten wijken voor
parkeerplaats bij Mariënheuvel
Heemstede - De Heemsteedse
politiek is blij met de vestiging
van een seminarhotel in de gebouwen en op het terrein van het
voormalige klooster. Het schitterende gebouw wordt intern geschikt gemaakt als congresruimte en ingericht voor overnachtingen. Om alle gasten, of liever cursisten, te accommoderen dienen
er ook parkeerplaatsen te komen.

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 30 mei, 9u.
Hemelvaart. Klaverbladviering
met m.m.v. alle koren.
Eucharistieviering.
Met alle pastores.
Zondag 2 juni, 10u.
Eucharistieviering m.m.v.
Bavokoor. R. Verhaegh. Koffie.
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

www.adventskerk.com

Eric van Westerloo

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

Postlaan 16
Heemstede

www.vdgh.nl

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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!

GEEN KRANT? 0251-674433

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk
21-05
Bas Meulendijks &
Janneke Vens
23-05
Marinus J. Vos &
Félice Ouwehand

Doopsgezinde Gemeente
Zondag 2 juni, 10.30.
Br. W. Grimme.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

Zondag 2 juni, aanvang 10u.
Voorganger ds. N. Scholten.

De wethouders gaan nog wel in
overleg met de eigenaar om e.e.a.
zoveel mogelijk te beperken qua
aantal parkeerplaatsen en de te
vellen bomen. Ook vestigen zij
de aandacht op de groep scouts
die in het gebied veilig moeten
kunnen rondlopen. De gemeenteraad beslist op 29 mei, al is het
een hamerstuk.

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

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

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

soneel en het wisselen van gasten die gelijktijdig aankomen of
vertrekken.

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

Achterweg 19A
Heemstede

www.pknheemstede.nl

af het station of via het openbaar
vervoer. Dat werkt volgens de betrokken wethouders Mulder en
Van der Have niet. Het gaat om
een hoog segment bezoekers die
per auto komen. De wethouders
willen voorkomen dat er of in de
omliggende wijken of langs de
weg in het bos wordt geparkeerd.
Het hoofdgebouw ligt op 500
meter van de Glipperdreef, zeker
met slecht weer lastig te voet te
overbruggen.
Raadsleden trachtten nog alter- Hoewel het hotel 64 hotelkamers
natieven te bedenken, zoals cur- krijgt, is het aantal van 104 parsisten ophalen met busjes van- keerplaatsen nodig voor het per-

Trefpunt Bennebroek
Zondag 2 juni, 10u.
Oecumenische feestviering
met pastor Ans Dekker en
ds. D. Jorissen.
Koorzang met leden van alle
kerken o.l.v. Ria Neve en
Addy Alberts.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 27 mei 2019. Mocht
u informatie over de Zandvoortselaan hebben, dan kunt u

Op het terrein zijn er momenteel 32, maar daarvan kunnen er
slechts een twaalftal worden gebruikt door het hotel. Totaal schat
de uitbater, Chateauform, 104
paarkeerplaatsen nodig te hebben. Hiervoor zullen 76 bomen
moeten wijken op het terrein. Ter
compensatie zal de gemeente elders in Heemstede, waarschijnlijk in Groenendaal, zogenaamde
Stinsenplanten aanplanten. De
gemeente en Chateauform zetten zich in om ook de parkeerplaatsen zo groen mogelijk te
houden. Van de 76 bomen moet
een aantal wijken op plaatsen
waar passeerstroken worden aangelegd. Op de smalle toegangsweg kunnen auto’s elkaar niet
passeren.

Koediefslaan 73
Heemstede

Binnenweg 67
Bennebroek

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

Paul Kooreman &
Angelique M. Mathilda

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

24-05
René Verhoog
Ingrid A.V. van Bakel
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‘De Potvis’ in het Haarlemmerhout Theater

en

medie

Haarlem - In het Haarlemmerhout Theater wordt in juni de komedie De Potvis opgevoerd. Een
satirische voorstelling, maar voor
velen zo herkenbaar. Het theaterstuk kan direct als blauwdruk op
het alledaagse leven worden gelegd. De Potvis gaat over de twee
zussen Mia en Roos en hun moeder Ingrid, die worden geconfronteerd met de beperkte houdbaarheid van hun vertrouwde bestaan. Na de dood van haar man

n el

voelt Ingrid een soort bevrijding
die zij haar dochters ook wil meegeven. Het leven is te kort. Waarom riep haar man vlak voor hij
de laatste adem uitblies dat hij
een miserabel leven had gehad?
Ingrid spiegelt zichzelf en haar
leven aan haar dochters. Zij
neemt het heft in handen.

i

er en aar

onder meer series als ’t Schaep
met de 5 pooten, Gooische Vrouwen en Hertenkamp. Ook schreef
hij het scenario voor de film Ja
Zuster, Nee Zuster (gebaseerd op
de personages van Annie M.G.
Schmidt) en voor twee films van
Gooische Vrouwen. De regie is in
handen van Thomas Terstal en
het stuk wordt gespeeld door
Frank Houtappels tekende voor Mirjam van Casteren, Jack Bonde tekst van dit stuk. Hij schreef tekoe, Liesbeth Veltman en Lyreeds eerder knappe teksten voor dia Struijk. De cast heeft er zin in
en vertelt kort over het verhaal
en hun verbondenheid door dit
‘pièce de theatre’.
“De schrijver van het stuk, Frank
Houtappels, heeft geweldige teksten geschreven. Je wordt uitgenodigd om te oordelen en mee te
denken. Je wordt echt in het verhaal meegezogen. En de taal is alledaags en ongelooflijk herkenbaar”, aldus Mirjam van Casteren.
Lydia Struijk vult aan: “Oh ja, dat
had ik van de zomer. Ik wandelde
door de stad en langs mij liepen
twee jonge meiden. Hoor ik de
een tegen de ander zeggen: ‘Gewoon een zomerjurkje?’ Die zin
komt letterlijk uit het stuk.”
Liesbeth Veltman: ”De teksten
van De Potvis komen uit het dagelijkse leven, maar voor ons lijkt
het net andersom, alsof De Potvis
daar invloed op heeft. Heel onwerkelijk, natuurlijk.”
V.l.n.r.: Karen van de Bosch (regie-assistentie), Jan Verloop (kostuums), De spelers zijn al een behoorlijJack Bontekoe, Thomas Terstal (regisseur), Mirjam van Casteren, Liesbeth ke tijd aan het repeteren voor het
Veltman en Lydia Struijk.
stuk. Regisseur Thomas Terstal

and e naaien i
de n el l
Heemstede - Op woensdag 5 juni gaan de kinderen (5-10 jaar)
bij de Knutselclub bij WIJ in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in
Heemstede een mandje naaien. De Knutselclub is van 13.30 tot
15 uur. Kosten: € 5,- per keer of een kaart voor 5x kost € 22,50.
Graag de kinderen per keer aanmelden via tel.: 5483828.

Op de
koffie bĳ ...

Proeﬂokaal
de Groene Druif

Heemstede – Van groene, maar ook
rode en blauwe druiven worden de
fijnste wijnen gemaakt. Je verwacht
het misschien niet meteen maar ook in
een bruin café (ik heb nu al vier kleuren genoemd!) kan een kwaliteitswijn
worden geschonken. Gelukkig voor
onze rubriek kun je hier ook terecht
voor een lekker kopje koffie.

LEZERSPOST

werkt intensief aan de personages en het ‘tegenkleuren’, zoals hij
het zelf noemt. Hij geeft de spelers de opdracht mee om het stuk
‘thuis te maken’.
Nu de voorstellingen naderen,
kunnen de spelers niet wachten om het stuk op de planken
te brengen. Aan de andere kant
gaan zij het samenzijn enorm
missen.
De Potvis is te zien op donderdag
13 juni, vrijdag 14 juni, zaterdag
15 juni, donderdag 20 juni, vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni
om 20.15 uur. Op zondag 23 juni
wordt de voorstelling ’s middags
gespeeld om 14 uur.
Locatie: het Haarlemmerhout
Theater, van Oldenbarneveltlaan
17, Haarlem. Kaarten à 17,50 via
www.haarlemmerhouttheater.nl.
Bart Jonker

‘Steekje los’
Als vogelonderzoeker loop ik regelmatig vanaf kort na zonsopgang door het Groenendaalse Bos. In het voor honden
verboden gebied tel ik voor een SOVON BMP project het
aantal territoria van broedende vogels.
Opvallend is het aantal loslopende honden met baasjes dat
ik in dit voor honden verboden gebied tegenkom.
Afgelopen woensdagochtend rond 6 uur kwam in de zuidoosthoek van het bos een dergelijk sujet met hond mij tegemoet. 25 meter verder trof ik een wanhopige reegeit met een
zeer jong reekalfje. Verstoord door de hond(-en), want zeer
jonge reekalfjes blijven liggen op een vaste plek en worden
door de moederree alleen bezocht om te voeden.
Alleen al de geur van de hond doet de ree op de vlucht slaan.
Onvoorstelbaar is wat er gebeurt als de hond het reekalfje
vindt. Op internet kun je gruwelijke beelden vinden.
Hondenbezitters, de andere helft van het park is vrij voor
honden. Sta 5 minuten vroeger op en laat de hond daar
loslopen en spaar de natuur in het voor honden verboden
gebied.
H. Limper, Heemstede

ECOstyle Tuinspecialist geeft informatie en test uw grond

Kom met uw tuinvragen naar
Tuincentrum de Oosteinde

Hillegom - Op zaterdag 1 juni
komt de ECOstyle Tuinspecialist
bij Tuincentrum De Oosteinde
aan de Zandlaan 22 in Hillegom
en aan de Schipholweg 1088 in
Vijfhuizen. Van 10 – 16 uur staat
de Tuinspecialist klaar om al uw
vragen op het gebied van natuurlijk tuinieren te beantwoorden.

ge dieren en insecten als vogels, Wilt u weten hoe u op een verbijen en lieveheersbeestjes.
antwoorde manier ziekten en
plagen de baas wordt? Of heeft
Een goede zuurgraad (pH) is u juist een vraag over uw moesheel belangrijk voor een mooie tuin? Kom gerust langs bij De
en gezonde tuin. Wilt u weten Oosteinde en laat u informehoe het met de zuurgraad in uw ren. En voor de kleintjes is er een
tuin gesteld is? Neem een zakje prachtige kleurplaat.
met een klein beetje grond uit
uw tuin mee naar de Tuinspeci- Het is nu hét moment om uw
alist. Hij/zij zal deze graag voor u tuin goed te verzorgen, zodat
Met eenvoudige middelen kunt testen en u een passend advies u het hele jaar door kunt genieu zelf gemakkelijk een bijdrage geven.
ten van een prachtige, natuurlijleveren aan het verhogen van
ke tuin.
al het leven in uw tuin. Gebruik Daarnaast kunt u met al uw anbijvoorbeeld ecologisch verant- dere tuinvragen terecht bij de U bent van harte welkom op
woorde producten. En biedruim- ECOstyle Tuinspecialist. Is uw ga- zaterdag 1 juni bij Tuincentrum
te en mogelijkheden aan nutti- zon niet wat u ervan verwacht? De Oosteinde!

Veel meer dan een bruin café
Afgelopen vrijdag zeeg ik neer op het gezellige terras van Proeflokaal de Groene Druif. Even bijpraten met een van de eigenaren, Robin Drayer. Zijn compagnon is Paul Reder en samen hebben zij twee jaar geleden de horecagelegenheid aan de Jan van
Goyenstraat nummer 33 overgenomen. Beiden hadden al ervaring opgedaan in het vak, Robin werkte al in ‘de Druif’, zoals intimi de kroeg liefkozend noemen, Paul loopt al jaren mee in diverse horeca zaken uit de regio. De heren weten, naast hun kwaliteiten als gastheer, ook aardig hun weg te vinden achter het fornuis. Wat goed uitkomt want naast mooie wijnen, diverse bieren
en ook echt wel koffie en thee, kun je hier goed eten. Niet dat
de menukaart overvol staat maar van maandag t/m donderdag
kun je hier terecht voor heerlijke kipsaté, of een malse tournedos. “Ook al iets dat je niet snel associeert met een café”, vertelt
Robin. Toch kijkt hij absoluut niet neer op deze kwalificatie want
de sfeer van een gezellige buurtkroeg is er wèl. Een warmdonkerhouten vloer, nostalgische foto’s aan de muur, in de winter
een haard en een overdekte rookruimte. Het visitekaartje is ongetwijfeld het supergezellige terras dat wanneer je er - uiteraard
tijdens openingstijden - ook langsrijdt, áltijd gezellig vol lijkt. De
steigerhouten meubelen hebben er debet aan maar de mensen
maken het gezellig. Vrolijke gesprekken, een schaterlach of juist
‘een goed gesprek’, wie er gaat zitten en langs de tafels kijkt
waant zich een beetje in de ‘stadse gezelligheid’ die o, zo ongecompliceerd is.
Aan de koffie gezeten vraag ik naar de andere zaken die De Druif
zo populair maken. Robin: “Buiten de dagelijkse perfecte service
zijn wij actief met organiseren van leuke activiteiten. Vijf keer
per jaar organiseren wij een thema-week. Heerlijke mosselen, in
roomboter gebakken zee-tong of asperges staan dan bijvoorbeeld op het menu. Daarnaast hebben we Groene Vrijdag, elke laatste vrijdag van de maand livemuziek.” Wie denkt dat hier
louter glazen worden geheven komt bedrogen uit: er is ook tijd
voor sportieve activiteiten en wel in de vorm van een fietstocht.
“Op Hemelvaartsdag doen we mee aan de Wereldwijntour, een
tocht in de buurt waaraan zes horecagelegenheden meedoen.
Elke zaak schenkt een mooie wijn en serveert daarbij een culinair
hapje wat past bij het toegewezen land.” Dit jaar waant De Druif
zich voor een dag in Chili. En door...! “Sinds kort hebben wij een
speciale actie voor alle ‘klassenborrels’ in de regio. Ouders van

Mogen wĳ ook bĳ u op de koffi e?

Robin Drayer en Joke van der Zee.
schoolgaande kinderen kunnen tijdens zo’n borrel elkaar makkelijker leren kennen. Wij bieden vanaf 20 personen, voor een tientje drie consumpties en een snackje bij de borrel. Ook staat de 5e
editie van de Sloepentocht op het programma, dit jaar gehouden
op zaterdag 6 juli. Een boottocht met opdrachten op gebied van
kennis van de omgeving.”
Bedrijvig duo dus, Robin en Paul! Daar past een toost en dat
deed ik met koffie (deze keer).
Joke van der Zee

verkoop@heemsteder.nl
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Niets mis met de identiteit van Heemstede
Heemstede - In de Heemsteder
van 24 april heeft u kunnen lezen
dat Heemstede een onderzoek is
gestart naar de eigen identiteit.
Een vijftigtal inwoners en winkeliers werkte in groepen samen om
de sterke en zwakke punten van
Heemstede te benoemen.
Op 14 mei werd de uitkomst gepresenteerd door het bureau IMA
dat het hele onderzoek heeft begeleid. De uitkomst is voor ve-

le Heemstedenaren geen verrassing. Heemstede is een rustig,
groene en welvarende gemeente waar het prima wonen is. Het is
al sinds de jaren 30 een forensendorp. Nadat er oorspronkelijk veel
landgoederen en buitenhuizen
verrezen voor de gegoede burgerij uit vooral Amsterdam, werden woningen voor de middenklasse gebouwd. Voor de minder
draagkrachtigen inwoners waren
er kleinere (huur)woningen be-

schikbaar. In de ochtend loopt
Heemstede leeg, omdat veel inwoners elders in de randstad werken. In het begin van de avond
keren zij weer terug. Zandvoort,
Haarlem, Amsterdam en Schiphol
liggen op fietsafstand. Dat sommigen het dorp saai vinden kan
best zo zijn, maar het vertier ligt
dus in steden om de hoek.

deren dan de eigen inwoners te
promoten. Wat zou een toerist
hier te zoeken hebben. Het winkelbestand is op dit moment op
orde, al vrezen de onderzoekers
dat er op termijn winkels zullen
sluiten. Gebruik de leegkomende panden voor appartementen voor jongeren. Met de terugloop van het winkelbezoek,
mede door de al maar stijgende
IMA zag geen reden om Heem- aankopen via internet, lost ook
stede onder de aandacht van an- het eventuele parkeerprobleem
zich vanzelf op, zo dachten de onderzoekers. Men kwam met een
voorbeeld uit Amsterdam waar
de Beethovenstraat zichzelf op
de kaart wilde zetten als een sterk
winkelgebied. Een kostbare reclamecampagne had geen succes,
de omzetten namen niet toe. Met
andere woorden: Heemstede trap
daar niet in. Zij pleiten wel voor
het meer bouwen voor jongeren
en liever geen AirBnB in Heemstede. Dat gaat ten koste van de
woningvoorraad.
IMA had meer adviezen: “Ga op
zoek naar waar Heemstede zelf
behoefte aan heeft. Gemeentebestuur, zorg dat je een factor van belang bent binnen de
Metropool Regio Amsterdam.”

COLUMNITEITEN

Euroruzie Songfestival
Nederland heeft het Eurovisie Songfestival 2019 gewonnen. Een
knappe prestatie van Duncan Laurence. Gefeliciteerd: nog geen
minuut later nadat de overwinning beklonken was, werden we
na zangeres Madonna voor de tweede keer getrakteerd op valse
noten. Een toon van eerzucht en ijdelheid werd ingezet. En wat
werd er vals gezongen en gekissebist door menig stad in ons
land, die zich het Eurovisie Songfestival 2020, dat ettelijke miljoenen moet gaan kosten, al snel had toegeëigend.
Het volgende valse deuntje kwam van enkele BN’ers die in koor
zongen dat zij zichzelf wel het songfestival zagen presenteren.
Altijd weer hetzelfde liedje waarin niemand elkaar het licht in
de ogen gunt en waarvan het refrein en de afkraakcoupletten
smartelijk worden meegezongen in de media, die ervan smullen. De strijd om het ‘Euroruzie Songfestival’ was nu echt een feit
en ging pijn aan de oren doen.
Zou er nu niet eens een belletje gaan rinkelen bij menigeen?
Dat je als presentator zowel Engels als Frans vloeiend dient
te beheersen voor zoiets internationaals, in plaats van alleen
mooi te zitten wezen op Instagram? Dat er iets meer competenties van je worden verwacht? Sorry, maar die vlieger gaat
dan al niet op voor enkele BN’ers die zich hebben opgeworpen.
In deze puntentelling is het dan al snel no points.
Oftewel Ding-A-Dong, dag jong.
Bart Jonker

Heemstede kan een voorbeeld
zijn voor vergelijkbare gemeenten. Hoe aantrekkelijk je kunt zijn
in een oase van rust en groen in
een drukke omgeving. Reclame
maken (branding) voor Heemstede, dat het uitgangspunt was om
aan het onderzoek te beginnen, is
volgens de onderzoekers zinloos.
Eric van Westerloo

Jubeljaar voor Fit4lady
Heemstede - Ze zijn de meest effectieve sportschool voor vrouwen in Heemstede. Althans dat
beweert franchiseonderneemster
Liselot van de Langerijt van Fit4lady nu inmiddels vijf jaar. En inderdaad hebben veel vrouwen
de weg gevonden naar de sportschool aan de Raadhuisstraat met
intussen bijna 250 leden.

gedreven vrouw en het contact
met de andere franchiseondernemers is prima. Bovendien delen
we de kosten van marketing en
van het reclamebureau en ondersteunen wij elkaar waar nodig.”

van de actieve ochtend was een
lunchbuffet met gezonde, maar
lekkere producten die door een
voedingsdeskundige werd samengesteld.

De kracht van Fit4lady zit in het
Op zaterdag 25 mei werd het eer- slimme concept dat bestaat uit
ste lustrum sportief gevierd met een circuittraining van 30 minueen fitnessmarathon. Geduren- ten en omvat een combinatie van
de twee uur hielden 18 vrouwen steps en apparaten. De apparaLiselot: “Eigenlijk heb ik geen mo- tegelijk de 9 fitness apparaten ten zijn ingesteld op weerstand
ment getwijfeld aan het succes, de 9 steps bezet en werkten zich en hoe meer kracht er wordt gewant het concept van Fit4lady een half uur lang in het zweet tot zet, hoe zwaarder de training.
bestaat al 15 jaar in Nederland. ze werden afgelost door de vol- Op deze wijze kan iedereen op
De initiatiefneemster is een erg gende groep dames. Onderdeel haar eigen niveau trainen, volgens Liselot. “Als je tweemaal per
week het circuit doorloopt met
daarna eventueel wat buikspieroefeningen en stretchen, ben je
in 45 minuten klaar. Maar vaker
kan natuurlijk ook, want je kunt
zo vaak komen als je wilt.”
De afwisseling, de afwezigheid
van spiegels en het feit dat je
traint met gelijkgestemden - immers alleen vrouwen - wordt als
prettig ervaren door de leden.
“Maar minstens zo leuk is de grote verscheidenheid aan leeftijd
onder de dames: van twaalf tot
tachtig jaar traint samen en toch
ook weer individueel, met of zonder begeleiding van mijzelf en de
vier andere trainsters. Dat schept
een hele plezierige sfeer.”

RCH sluit het seizoen in stijl af
Heemstede - Met de mooie cijfers 5-2 was RCH afgelopen zondag de meerdere van Geel Wit.
Door dit resultaat krijgt het seizoen voor RCH nog een mooi gevolg via wedstrijden in de nacompetitie. Tot de winterstop kwakkelden de Heemstedenaren. Na
een trainerswissel, gedurende
het seizoen, ging het crescendo. Met een fraaie tweede plaats,
achter kampioen SV Spaarnwoude kan RCH terugkijken op een
geslaagde voetbaljaargang.

straffe storm in de rug voetbalde
RCH veel beter. De combinaties
bij RCH waren verzorgder en dat
bleef vrijwel de gehele wedstrijd
zo. Binnen vier minuten had RCH
het eerste doelpunt al te pakken.
Aanvoerder Tim van Klink ging,
na een strak genomen corner, het
duel aan met doelman Leuverman van Geel Wit. Van Klink gebruikte zijn lichaam goed en kopte de bal over de doelman 0-1.
Door dom balverlies op het middenveld van Nordin Chabbouk,
verspeelde RCH de bal. De verdeGeel Wit stond voor aanvang diging stond ver naar voren zonslechts op een punt afstand van der aan rugdekking te denken.
RCH. Aan het spel was daarvan Barry Beugelink is snel en spurtechter niets terug te zien. RCH te in een rechte lijn naar het doel
overheerste het hele duel. Met de en rondde beheerst af 1-1. Lang

Lopers Company by Enno
zet zich in voor Running Aid

Liselot van de Langerijt.
In het jubeljaar 2019 zijn cadeaukaarten verkrijgbaar die het recht
geven om 5 keer gratis mee te
sporten en zelf te ervaren hoe
je simpel en aangenaam fit kunt
blijven.
Meer info: www.fit4lady.nl.
Adres: Raadhuisstraat 53a in
Heemstede.
Mirjam Goossens

ook voor RCH nu lastig voetballen met de wind vol tegen. Toch
bouwde RCH de voorsprong verder uit, door opnieuw Balaydin.
kon Geel Wit er niet van genie- Geel Wit kreeg nog twee kanten, want binnen twee minuten sen, maar doelman Van Nijnatwerkte Urwin IJssel de bal tussen ten bleek een betrouwbare sluitde benen van de doelman door post. Geel Wit zag kans om via Vahet doel in. RCH denderde vervol- lentijn M’Zaad toch nog een doelgens door.
punt te fabriceren. De wedstrijd
Nog voor rust werd de voor- was toen allang gespeeld. Geel
sprong vergroot door opnieuw Wit kon niet laten zien waarom
IJssel, die gebruik maakte van ze zo hoog op de ranglijst staan.
chaos in de Geel Wit-verdediging. RCH maakte het wel waar en kan
Met een kopbal van Rick Balaydin zich nu opmaken voor de nacomging RCH met een terechte voor- petitie waar zij clubs uit een afdesprong van 1-4 de rust in.
ling hoger treffen. Xander Roosen speelde zijn laatste wedstrijd
Na de pauze kwam Geel Wit wat voor de Heemstedenaren. Na jabeter in de wedstijd en tracht- ren een vaste waarde voor RCH
te met lange ballen en de wind te zijn geweest, maakt hij nu de
in de rug de wedstrijd nog een overstap naar de Koninklijke HFC.
echte wedstrijd te laten worden.
Dat lukt maar matig, al was het Eric van Westerloo

Heemstede - Stichting Running
Aid is opgezet om getalenteerde
hardlopers in Ethiopië, die onder
de armoedegrens leven, de kans
te geven hun inkomen te verdienen in de hardloopsport. Daarbij geeft de stichting steun door
middel van kennisvergroting van
hardlooptrainers en hardlopers
om de hardlopers gerichter te
leren trainen en hun voeding beter te leren verzorgen. Tweemaal
per jaar gaan zij daarvoor naar
Ethiopië.

Lopers Company by Enno in
Heemstede verzamelt hardloopschoenen en kleding in voor Running Aid. Deze worden gegeven
aan de zeer armlastige hardlopers en gehandicapte sporters in
Ethiopië.
Heb je oude hardloopschoenen
over? Lever ze in op de Binnenweg 35 in Heemstede en stop ze
in de kist die hiervoor in de winkel staat. Enno zorgt dat ze bij
Stichting Running Aid komen.

Speelbatje beschilderen
bij de Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 29
mei gaan de kinderen (5-10 jaar)
bij de Knutselclub bij WIJ in de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11
in Heemstede een speelbatje beschilderen. De Knutselclub is van

13.30 tot 15 uur. Kosten: € 5,- per
keer of een kaart voor 5x kost
€ 22,50.
Graag de kinderen per keer aanmelden via tel.: 5483828.
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Geweldige resultaten door persoonlijke
begeleiding bij FM HealthClub
Heemstede - Waarom nog langer
wachten en uitstellen”, dacht Petra. Verleden jaar rond deze tijd
trok zij haar stoute schoenen aan
en stapte binnen bij Sportschool
FM HealthClub op de Kerklaan
113C (achter de Zwart) in Heemstede, om zich in te schrijven voor
de Zomer Deal. Nu, 1 jaar later, is
zij 21 kg afgevallen en heeft zij
een betere conditie. Hoe? “Simpel, gewoon de eerste stap zetten. Daar zit je vaak lang tegenaan te hikken maar achteraf denk
je waarom heb ik dit niet eerder
gedaan”, aldus Petra. Ze koos een
fitnessclub uit die goed bij haar
paste, dat was voor haar FM HealthClub: een kleinschalige fitnessclub waar iedereen zichzelf kan
zijn. De intensieve begeleiding
sprak haar aan en die bepaalde
uiteindelijk een groot deel van
haar succes. Haar fitnesstrainer
stelde samen met haar eenprogramma samen. Door de geleidelijke opbouw in het op maat gemaakte trainingsschema genoot
ze steeds meer van bewegen. De
combinatie van sporten met een
gezond eetpatroon resulteerde
in het gewenste gewichtsverlies.
Haar conditie verbeterde en zij
ervaarde steeds meer de voordelenvan het afvallen in het dagelijks leven. Nu is het een jaar later
en kijkt Petra terug op een zeer
succesvol jaar vol goede gezondheid en zij raadt iedereen aan gewoon over de drempel te stap-

pen bij FM HealthClub. Het succes dankt Petra aan 2 aspecten.
Ten eerste de persoonlijke begeleiding die zij kreeg met het persoonlijke bewegingsprogramma
en maandelijkse evaluatiemomenten. Ten tweede haar intrinsieke motivatie om haar gezondheid te verbeteren. Doordat er
snel effect was, is haar motivatie
Doordat er snel effect was, is haar

motivatie alleen maar toegenomen en overstijgt het uiteindelijk
behaalde resultaat de oorspronkelijke verwachting. Petra gaat
nu met plezier meerdere keren
per week naar de FM HealthClub,
waar zij geniet van bewegen; iets
wat ze lange tijd gemist had.
Meer informatie op:
www.fmhealthclub.nl.

Gezellige drukte voorjaarsmarkt

Vervolg voorpagina (foto’s: Ton van de Brink)

Toegankelijke kunstmarkt voor
liefhebber en ware kunstkenner
Heemstede - Zondag 2 juni
wordt de Jan van Goyenstraat
weer omgetoverd in een groot
kunstfestijn. 66 kunstenaars uit
heel het land presenteren hun
werk. En dit al voor het 20ejaar!
Door de veelzijdigheid en variatie
in het gepresenteerde werk is deze kunstmanifestatie aantrekkelijk voor de kunstgeïnteresseerde
maar ook voor andere bezoekers,
die op ongedwongen wijze kennis willen nemen van verschillende disciplines uit de beeldende
kunst. U vindt er beeldhouwwerk,
sieraden, keramiek, glastechniek,
fotografie en een keur aan schilderwerken als olieverf, acryl en
aquarel.

probeert zij humor in haar werk wijs. Naast zijn werk is kunst altijd
te brengen en tekenen doet zij een grote passie geweest en gemet veel plezier.
bleven. Dertig jaar lang maakte
hij olieverfschilderijen, gouaches
Loraine McLeod
en aquarellen. Hij exposeerde
Loraine is geboren in Schotland in binnen- en buitenland. Sinds
en is van jongs af aan creatief. Zij 2000 wijdt hij zich geheel aan de
heeft zich enkele jaren verdiept in kunst en creëert beelden in hout
het schilderen met olieverf door en brons. Wortelhout vormt het
middel het volgen van diverse uitgangspunt voor het creatieve
cursussen. Maar miste het driedi- proces, aangevuld met brons ontmensionale perspectief. Dat heeft staan unieke kunstwerken.
zij gevonden in de keramiek. Haar
onderwerpen zijn vaak vertede- Tijdens de Kunstmarkt maakt u
rend of met een scheutje humor kennis met de kunstenaar zelf.
overgoten.
Ze geven graag uitleg over hun
werk.
Ineke Voigt
Voor ieder die op zoek is naar
Haar werk bestaat uit abstrac- een kunstwerk voor thuis, op het
te schilderijen. Om een mooi re- werk, als geschenk of die gewoon
Een kleine impressie van het
liëf te krijgen verwerkt zij materi- door nieuwsgierigheid wordt geaanbod:
alen als stof. Papier. Gaas. Zand en prikkeld is deze zondag zeker een
dergelijke. Zij houdt van stapelen, bezoek aan de Kunstmarkt waard.
Yvette van Nes
laag op laag.
Op de kunstmarktposter staat
Ook dit jaar wordt de muziek
een tekening die gemaakt is door Teun van Veen
weer verzorgd door de SpaarneYvette van Nes. Zij heeft veel be- Teun woont en werkt in Nieuw- town Jazzband.
wondering voor de grote teke- Vennep. Na zijn studie aan de aca- De markt duurt van 11.00 tot
naars en voor cartoonisten. Zelf demie koos hij voor het onder- 17.00 uur en de toegang is vrij.

Nieuw programma Stadsschouwburg en Philharmonie
Haarlem gepresenteerd

‘Trots op uitdagend aanbod
en groeiende bezoekersaantallen’
Haarlem - Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem zet in het
nieuwe seizoen in op een stevig
toneel- en dansaanbod. Donderdag 23 mei werd het nieuwe, volle programma voor de regionale
pers gepresenteerd in de Stadsschouwburg. Voor de laatste maal
in zijn functie als directeur zette Jaap Lampe uiteen wat er zoal voor fraais te verwachten is op
beide concertpodia binnen het
Haarlemse centrum.
Lampe gaf hierbij de tip aan cultuurliefhebbers om vooral eens
‘buiten de paden van het bekende’ te gaan: “Ook wanneer je
iets niet kent is het meestal de
moeite waard om te gaan kijken.
Ons motto is niet voor niets: Blijf
nieuwsgierig!”
Laura Marcus, programmeur,
haalde enthousiast ‘de neusjes van de zalm’ naar voren. Trots
is zij op de bijzondere voorstelling ‘Trojan Wars’. “Dit wordt een
soort binge-marathon theater
van maar liefst vijf uur. Er is eten
en drinken, er is een dj… echt
een avondvullend spektakel!” Er
is veel om uit te kiezen, het programma op beide podia telt maar
liefst 360 voorstellingen. Het theater leeft in Haarlem en omstreken, dat blijkt wel uit de groeiende bezoekersaantallen. Zo steeg
de gemiddelde zaalbezetting
naar 60% en dat is zeer goed ten
opzichte van 45% landelijk.
Belangrijk is dat de verwende cultuurliefhebber niet alleen theater, cabaret en muziek kan verwachten in het nieuwe seizoen,
maar ook zijn hart kan ophalen
aan andere soorten van oogstrelend vermaak. Je zult niet gauw

Het Nationale Theater ‘Trojan Wars’ (fotograaf: Marijke de Gruyter &
Nicolien de Jong).
aan een circus denken in een klassiek pand als de Stadsschouwburg, maar dat komt er wél. “Een
bijzondere voorstelling met rauwe kantjes, maar je kunt er met
de hele familie naartoe”, aldus
Marcus. Daarnaast breekt de programmeur een lans voor experimentele producties (‘moeilijk toneel’), musicals en vertellingen
zoals ‘Wad Life’, waarin live muziek de prachtige beelden van
de succesvolle film over de Waddenzee omlijst. Een ander hoogstandje vormen de Memphis Maniacs. “Een kernfusie van pop en
klassiek. Metallica meets Vivaldi”,
aldus de aanbeveling.
Het uitgebreide programma
biedt op educatief gebied ook
het een en ander. Zo komt ‘Onze man uit Teheran’, Thomas Erdbrink, naar Haarlem en laat het

beroemde duo Frank Evenblij &
Erik Dijkstra van zich horen. Grote
namen op muzikaal gebied ontbreken niet. Van Waylon tot aan
Clannad en van gevierde klassiek
geschoolde musici tot aan enerverende jeugdvoorstellingen en
ontroerende toneel, zoals ‘Intouchables’, de beroemde Franse film
die ook op het toneel vast voor
een traan gaat zorgen.
Rode draad in het programma
blijft vermaak, verwondering en
het opzoeken van je eigen culturele grenzen. En dat kan prima als
je je neus in het nieuwe programmaboekje steekt. Op 4 juni kun je
je keuze maken als de kaartverkoop van start gaat. Kijk ook op
www.theater-haarlem.nl.
Joke van der Zee
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Het HPhO gaat met
muziekvrienden de grens over
Heemstede - ‘HPhO & muziekvrienden’ is de titel van de mini
tournee die het Heemsteeds Philharmonisch Orkest zal maken in
juni. In het hemelvaartsweekend
maakt het HPhO haar traditionele tweejaarlijkse concertreis naar
Bad Pyrmont, de Duitse zusterstad van Heemstede, om aldaar
op zaterdagavond 1 juni een concert te geven in het Konzerthaus.

Vogelenzang - Leyduin, met z’n
eeuwenoude bomen en gebouwen, is een schitterende plek om
te wandelen. Op zaterdag 8 juni
kun je met de boswachter mee
op stap terwijl de avond valt.
De zon gaat onder en de stilte
wordt intens. Misschien hoor je
het ritselen van een ree op zoek
naar voedsel of de roep van een
uil.
Je zult merken dat er in het donker meer te zien is dan je denkt.
Beukenlaan op Leyduin (foto: Johan Stuart).
Een bijzonder ervaring.
Verzamelen om 21 uur op de parkeerplaats buitenplaats Leyduin, op de grens van Vogelenzang en Reserveren via:
Woestduinweg 4, Vogelenzang, Heemstede.
www.gaatumee.nl.

Op 8 juni speelt het HPhO het
prachtige programma nogmaalsen speelt dit concert in de Grote Kerk van Monnickendam. Met
de medewerking van 4 geweldige solisten en zo’n 100 koorzangers moet dit een mooie belevenis worden.
Op het programma staan onder
mee het wonderschone Requiem
van Gabriel Fauré.
Daarnaast speelt het orkest samen met de talentvolle violiste
Manja Kruidhof-Okkerse het wereldberoemde vioolconcert van
Max Bruch.
Ook het orgel zal klinken, natuurlijk in het Requiem, maar ook in
het concert voor orgel en orkest van Josef Rheinberger. Solist is Dirk Brödling, organist en
tevens de cantor van de Kanto-

Schemerexcursie op buitenplaats Leyduin

Foto aangeleverd door HPhO

rei der Stadtkirche uit Bad Pyrmont waarmee het HPhO samenwerkt in dit concert. De voltallige
Kantorei reist op 8 juni naar Monnickendam om ook daar mee te
zingen in dit programma. Samen
met The Voice Company vormen
zij een 100-koppig koor.

muziek te schrijven bij Goethe’s
Trauerspiel “Egmont”.

Zaterdag 1 juni 2019: 19.30 uurKonzerthaus, Schloßstraße 1, Bad
Pyrmont. Kaarten (div prijzen):
tickets@staatsbad-pyrmont.de.
Zaterdag 8 juni 2019: 20.15 uurGrote Kerk, De Zarken 2, MonHet HPhO opent het concert met nickendam. Kaarten: € 15,- (vv)/
de Ouverture Egmont. In 1810 € 17,50. Kaarten via:
kreeg Beethoven de opdracht www.hpho.nl.
van het Wiener Burgtheater om

Ook Heemsteedse dichters bij
Haarlemse Dichtlijn
Haarlem - Donderdag 30 mei, op
Hemelvaartsdag, vindt het jaarlijkse poëziefestival van de Haarlemse Dichtlijn plaats, een uniek
en inspirerend inkijkje in de zielenroerselen van honderd taalkunstenaars op zes podia in het
centrum van Haarlem.

Heemstede - Vanaf zondag 2 juni is Kom In Mijn Tuin (KIMT), gelegen in het Groenendaalse Bos
te Heemstede, Herenweg 18, iedere zondagmiddag weer geopend voor belangstellenden en
wandelaars van 14-16 uur. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig om
een rondleiding te geven of om
groente te verkopen.
KIMT is een educatief project voor
o.a. moestuinieren voor kinderen
en ouders/grootouders. Deze zomer is er een zomerproject gestart, natuur beleven en zien met
andere ogen.
Het doel is om op deze middagen meer mensen op de tuin te
laten genieten van de moestuin,
de kinder- en generatietuinen, de binding maken met andere na- informatie op de website:
bloemenborders. Educatie ver- tuurorganisaties. Op zondag 30 www.kominmijntuin.com. en
zorgen over biodiversiteit en ver- juni wordt hiermee gestart. Meer Facebook.

Studio Artistiek exposeert in Burgerzaal
Heemstede - Studio Artistiek is
een enthousiaste schildervereniging met ca.60 leden in het
centrum van Haarlem. Van
woensdag 5 juni t/m vrijdag 2
augustus 2019 kunt u werk van
leden van Studio Artistiek bekijken in de Burgerzaal van het raadhuis Heemstede.

Met tevens deelnemers uit Heemstede: Jan J.A. de Bruin, Frits Agterdenbos, Jetty Armaiti Scholten,
Rogier Cornelisse, Peter Straus en
Marten Janse.
De zes podia zijn bij Jansstraat
33 in de Jansstraat, yogacentrum
Hof20 aan het Begijnhof, gebouw
Zang & Vriendschap in de Jansstraat, souterrain Hoofdwacht
aan de Grote Markt, café Koops dragen poëzie. Yvonne Weijers
aan de Damstraat en wijnlokaal is er een van, Jazz & Latinzangeres
Louwtje in de Lange Veerstraat.
met een mooi Nederlandstalig
repertoire, theaterwetenschapDichters zijn welkom als deel- per Babette Straus die geleerd
nemer, ongeacht hun kunde of heeft hoe je teksten moet perervaring. Publiek wordt uitge- formen, dansdocent en coach
nodigd om zelf de oren te ope- Mascha Tielemans, singer/songnen en de woorden te proeven. writer Mark Werkman, jonge
Maar liefst achttien programma’s hond, ‘verhalendame’ en chariszijn er om uit te kiezen op het matisch docent Mattijs Reinen,
festival. Enthousiaste en enthou- en tekstdichter, multi-instrumensiasmerende presentatoren gid- talist en professioneel vertaler
sen het publiek door de voorge- Jan Willem Reitsma.

KIMT weer open op zondagmiddag

Foto: Monique Rusman
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fessioneel beeldend kunstenaar.
Ieder jaar gaan zij ergens in Nederland een week buiten schilderen en tweemaal per jaar bezoeken zij een spraakmakende ex-

positie in een van de Nederlandse musea.
Voor meer informatie over Studio
Artistiek of over de expositie mail:
tonvanierschot@telfort.nl.

De opening vindt plaats op
woensdag 5 juni om 16 uur en
Foto: Dick Stegenga wordt verricht door de professionele begeleider Sjak Janssen. De
De opening, met voormalig expositie is te bezichtigen op de
stadsdichter Sylvia Hubers, is om openingstijden van het raadhuis.
12 uur in de kerk van de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten Doel van de vereniging is het pleHaarlem aan de Frankestraat 24. zier in schilderen en de mogelijkHet projectkoor Muziek & Poëzie heid van elkaar te leren. Het atezingt hier het door Arno Vree ge- lier is gevestigd in het Klein Heitoonzette en voor koor gearran- ligland, waar de leden in vollegeerde gedicht van haar: Zij zag dige vrijheid kunnen werken, zo
nodig geadviseerd door een promij en groette.
Meer informatie op:
www.haarlemsedichtlijn.nl.
De toegang is gratis.

Heerlijk genieten van wandelbos Groenendaal

Heemstede - Op dinsdag 4 juni organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een prachtige avondwandeling in wandelbos Groenendaal. Wandelbos Groenendaal is een eeuwenoud duingebied in Heemstede dat ooit deel
Heemstede - Woensdagmorgen Ondanks de hoge waardering
uit maakte van landgoed Bos5 juni geeft de Haarlemse psy- van cliënten en huisartsen kregen
beek. In de 18e eeuw werd Groecholoog Frits Bosch een lezing Bosch en collega’s veel tegenwernendaal tot buitenplaats beover zijn pas verschenen boek king van machtige partijen in en
noemd. Het gebied zit vol met leHelp, de psycholoog verzuipt!, ‘s rond de GGZ, die voorstander zijn
ven. Muizen, wezels, roodborsten
ochtends om 10.30 uur bij Boek- van grootschalige gestandaardien heggemussen zijn er volop te
handel Blokker, Binnenweg 138 in seerde hulp. Help, de psycholoog
vinden. Afgebroken takken blijHeemstede.
ven liggen waardoor voedingsverzuipt! is daarom meer dan een
Help, de psycholoog verzuipt! persoonlijk verslag van een psystoffen bewaard blijven voor de
biedt een intrigerende blik in de choloog die vecht voor zijn beplanten en dieren, in de aangepraktijk van eerstelijnspsycho- roepseer. Het is een fascinerende
legde takkenrillen vinden vogels
loog Frits Bosch, een pionier in analyse van de GGZ in Nederland.
en zoogdieren een schuilplaats
zijn vak. Een bonte verzameling Toegang vrij, reserveren gewenst
en een plek om te rusten en voor
aan praktijkverhalen uit zijn 36-ja- via info@boekhandelblokker.nl of Frits Bosch (foto aangeleverd door insecten is het de ideale plek om
rige loopbaan passeert de revue. 023-5282472.
te overwinteren.
Boekhandel Blokker).

Lezing ‘Help de psycholoog verzuipt!’
bij Boekhandel Blokker

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De groep
verzamelt om 19 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats
van restaurant Landgoed Groenendaal (Groenendaal 3, Heem-

stede). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur.
Meer informatie via Wim Swinkels, tel. 023-5293302 of kijk op
www.ivn.nl/zuidkennemerland.
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29 mei 2019

▲
30 mei

Haarlemse Dichtlijn. Diverse
locaties in Haarlem-Centrum.
Zie hiervoor www.haarlemsedichtlijn.nl. Gratis toegang.

6 juni

Voorjaarsbijeenkomst HVHB.
Raadhuis Heemstede, Raadhuisplein 1. Aanvang 20 u., zaal
open 19.30 u. Gratis toegankelijk voor leden en niet-leden.

Verhalen vanuit het verleden

Historische Vereniging Heemstede
Bennebroek vertelt
Heemstede - Een bijzonder concert met zangeres Helen Botman en zanger-gitarist Peter van
Vleuten, luidden vrijdagavond
het Landelijke Weekend van de
Begraafplaats in. Met hun thema Great Stories vertolkten zij in
de aula Grote Verhalen die wonderwel pasten bij de verhalen die
Marc de Bruin zaterdagmiddag
vertelde over bijzondere mensen
die begraven liggen op de begraafplaats aan de Herfstlaan.

transactie is een nieuwe periode
van bloei ingeluid voor Bosbeek.
Na een korte loopbaan bij de cavalerie zou jonkheer J.B. van Merlen vanaf 1873 als beroep ‘grondeigenaar’ invullen. Adriaan Elias Hope had omstreeks 1838 de
Belvedère gebouwd.

kwam via een veiling in 1791 in
handen van Jan Messchert van
Vollenhoven. De firma Van Vollenhoven en Co. werd in 1814
voortgezet door zijn zoons Antoni en Joshua en kleinzoon Willem Cornelis. Willem Cornelis ligt
in de neoclassicistische grafkapel van de familie Van VollenhoAnnie Kots
ven uit 1874. Het gebouwtje doet
Annie werkte vanaf 1912 als on- denken aan een kleine Romeinderwijzeres aan de Voorweg- se tempel. In de kelder liggen loschool en bleef, tegen de ge- den kisten en zijn inscripties aanwoonte van die tijd in, werken gebracht: Maurits van VollenhoGeneraal van Merlen
toen ze in 1917 trouwde met Jan ven (1860-27 mei 1885) en jonkIn 1909 is jonkheer J.B. van Merlen Bouwman. Ook op andere vlak- vrouwe Maria Louisa Jacoba Ceoverleden en drie jaar later zijn ken kwam ze op voor haar rech- cilia van de Poll (1858-12 februaechtgenote, vrouwe C.A. Visser ten. Kort na haar vaste aanstel- ri 1928).
van Hazerswoude. Beiden zijn bij- ling vroeg ze om meer loon (ove- Er liggen nog in kleinere grafgezet in de familiekelder van het rigens zonder succes). Zij was zo kelders invloedrijke families belandgoed Groenendaal Bosbeek. geliefd bij haar leerlingen dat die, graven als de families EnscheJean Baptiste van Merlen had de toen ze in 1928 op 35-jarige leef- dé, Van Lennep, Van Verschuerehofstede Bosbeek op 31 januari tijd in de crisisjaren aan haar ein- Brants en Teding van Berkhout.
1873 gekocht voor 210.000 gul- de kwam, met stuivers en dubbel- Ook broeders Penitenten die op
dens van de familie Hope. Koper tjes een grafmonument voor haar de Hartekamp gewerkt hebben.
was feitelijk mevrouw Clasina Ali- bijeen brachten. Een monument Marc maakte, met opzichter Jos
da Visser, met geld van haar va- met een zon waaronder kinderen Willemse, na de lezingen van 13
der Gerrit Visser van Hazerswou- schuilen.
en 15 uur rondleidingen met onde, die een vermogen beheerde
geveer 40 belangstellenden.
dat door voorouders in de Zaan- Van Vollenhoven
streek was verworven. Met deze Bierbrouwerij De Gekroonde Valk Ton van den Brink

Fotoboekje HVHB op Jaarmarkt
Heemstede - Zondag 26 mei was
weer de traditionele Jaarmarkt op
de Raadhuisstraat en de Binnenweg. Het was weer gezellig druk
ondanks de stevige wind.
Ook de HVHB-stand werd goed
bezocht, mede naar aanleiding
van het speciaal voor deze dag
gemaakt fotoboekje over de winkels op het Wilhelminaplein en de
Camplaan (vanaf Wilhelminaplein
tot aan de Dreef ). In 2017 was het
fotoboekje ‘Winkels in de Indische Buurt’ uitgegeven, het nieuwe boekje is daar een vervolg op.
De samenstellers Harry Opheikens (bekend van de wekelijkse
rubriek over de winkels toen en
nu in de Heemsteder) en Louis
Goulmy (hij verzorgde de opmaak) konden terugkijken op een
goede verkoop van de boekjes.
Daarnaast mag de HVHB zich verheugen op een flink aantal nieu-

Komedie ‘De Potvis’. Haarlemmerhout Theater, Van Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem.
Aanvang 20.15 u., zo 23 juni
om 14 u. Kaarten à €17,50 via
www.haarlemmerhouttheater.
nl.

31 mei

Super Picknick in Speelbos
Meermond. Cruquiusweg 49
in Heemstede (achter de gemeentewerf, volg de borden).
Van 12-16 u.
Mediaspreekuur. Iedere vrijdag, 14:00 - 15:30 uur. Gratis.
Bibliotheek Heemstede.

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

1 juni

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

we leden tijdens deze Voorjaarsmarkt. Mocht u geen gelegenheid hebben gehad het boekje aan te schaffen, dan is dat nog
mogelijk, want er zijn er nog een
paar. U kunt het per mail bestel-

len via de website van de HVHB:
https://www.hv-hb.nl/ maar ook
op de voorjaarsbijeenkomst van
de HVHB op 6 juni a.s. in het Raadhuis. Het boekje kost 12,50 euro.
Op is op.

wikkeld. Hij was toe aan een nieuwe stap die meer inhoud geeft
aan zijn politieke carrière. In de
afgelopen periode manifesteerde Radix zich steeds vaker als de
spreekbuis van de VVD in de gemeenteraad.
Stam blijft in de gemeenteraad
actief in de commissie Ruimte.
Eveneens blijft zij de commissie
Middelen voorzitten. Het VVDbestuur en de fractie hopen onder het bewind van Radix de terugval van de lokale afdeling ten
goede te keren.
Eric van Westerloo

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.
Gezellige Kunstmarkt in de Jan
van Goyenstraat, voor liefhebbers en kenners, 11-17u. Met
muziek en terrasjes.
Verhaallezing ‘Moe van het
pleasen’. St. Raphaёlkerkje, Popellaan 1, Bloemendaal. Van
14-16 u. Bijdrage € 9,- incl. koffie/thee/fris en schrijfgerei.

3 juni

Muziek om te delen bij Alzheimer Café. Trefpunt ’t Trionk,
Van Oosten de Bruynstraat 60,
Haarlem. Aanvang: 19.30 u.,
toegang gratis.

Michel Radix.

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.

Een kunstzinnige collage maken. Atelier van Dineke van
der Valk, Blekersvaartweg 35,
te Heemstede. Van 10-13 u. Alle materialen zijn in het atelier
aanwezig. Kosten per ochtend
€ 10,- ( inclusief koffie en thee).

Wandelexcursie door Groenendaal. Start om 19 u. bij het informatiebord op de parkeerplaats van restaurant Landgoed Groenendaal , Groenendaal 3, Heemstede. Meer informatie via Wim Swinkels, tel.
023-5293302 of op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

25 juni

Busexcursie ‘De Wieden’ en de
Vijvertuinen van Ada Hofman.
Verzamelen om 9 u. bij WIJ de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: € 60,50. Incl. vervoer, koffie met gebak, rondvaart, lunch, entree tuin en
thee. Opgeven kan tot 4 juni.
Aanmelden via 023-548 38 28
of op www.wijheemstede.nl.
Voor de excursies moet u wel
goed ter been zijn.

Italiaans buffet in De Luifel.
Herenweg 96 te Heemstede.
Aan tafel tussen 17.15-18 u.

12 juni

De straatspeelavonden van
18.30-20.30 uur aan de Anna
Blamanlaan. Door WIJ Heemstede en Plexat. Op deze avonden worden de betreffende
straten vanaf 17 uur afgesloten
voor verkeer. Omwonenden
krijgen hierover vooraf bericht.
Parkinson Café Haarlem en
Omstreken. Wijkcentrum De
Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. Van 14-16 u.
Toegang € 2,- p.p. incl. koffie/
thee. Informatie: 023 5278170
of 06-36323306.

TENTOONSTELLINGEN
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

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

Opruimactie van zwerfplastic
in Haarlems water door Rotary clubs. Stadsstrand de Oerkap, Harmenjansweg in Haarlem. Van 14-17 u.

2 juni

Harry Opheikens tijdens de voorjaarsmarkt.

3 en 17 juni

13 t/m 15 en 20 t/m 23 juni 4 juni

Wereldmelkdag op Informatieboerderij Zorgvrij. Genieweg
50, Velsen-Zuid. Van 12-17 u.
Entree 5,- Meer informatie op:
www.spaarnwoude.nl/zorgvrij.

Wisseling van de wacht bij de VVD
Heemstede - Per 22 mei heeft
Michel Radix het stokje als fractievoorzitter van VVD Heemstede overgenomen van Eveline Stam. Eveline heeft de afgelopen zes jaar het fractievoorzitterschap bekleed, in een periode
dat de VVD in stemmen en zetelaantal verlies en winst kende. Na de collegeonderhandelingen kwam de VVD, na decennia
de Heemsteedse politiek te hebben gedomineerd, niet terug in
het college. Michel Radix heeft
er intussen al negen jaar opzitten
binnen de fractie van de VVD en
heeft daar een eigen geluid ont-

Film en diner, met introductie. WIJ in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Aanvang: 16 u.
Entree: lezing en film € 10,-,
incl. diner € 18,-. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of op
tel.: 5483828.

Kosten: € 10,55. Reserveren tot
uiterlijk 10 uur op de dag zelf,
op tel.: 023- 5483828.

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

T/m 23 juni

29 mei

Speelbatje beschilderen bij de
Knutselclub (5-10 jr.) WIJ in de
Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Van 13.30 tot
15 u. Kosten: € 5,- per keer of
een kaart voor 5x kost € 22,50.
Graag aanmelden via tel.:
5483828.
Dramafilm (2018) in de Luifel.
Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang 20 u. Meer informatie en reserveren via www.
wijheemstede.nl of op tel.:
5483828.

5 juni

Taalsoos. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Iedere woensdag van 10 - 11.30 u.
Gratis toegang.
Lezing ‘Help de psycholoog
verzuipt!’ Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede. Van 10.30 u. Toegang
vrij, reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.
Mandje naaien bij de Knutselclub (5-10 jr.) WIJ in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Van 13.30 tot
15 u. Kosten: € 5,- per keer of
een kaart voor 5x kost € 22,50.
Graag aanmelden via tel.:
5483828.

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

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

5 juni t/m 2 augustus

Studio Artistiek exposeert in
Burgerzaal. Raadhuis Heemstede, aan Raadhuisplein 1.
Voor meer informatie mail:
tonvanierschot@telfort.nl.

Tot 15 september

Rembrandts Wereld in Teylers Museum. Teylers Museum,
Spaarne 16 in Haarlem. Meer
informatie op: www.teylersmuseum.nl.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 29 mei 2019

Heemstede

End Plastic Soup Dag op zaterdag
1 juni
Zaterdag 1 juni organiseren Rotary Heemstede en gemeente Heemstede samen End Plastic Soup
Dag. Ze vragen aandacht voor het inleveren en het goed scheiden van plastic verpakkingen en
het voorkomen van zwerfafval. Want plastic soup begint als zwerfafval op de stoep!

Je komt ons tegen op de volgende locaties:

Volg ons via
Facebook en Twitter

09.00-09.30 uur: Albert Heijn Zandvoortselaan
10.30-11.00 uur: Albert Heijn Blekersvaartweg
11.00-14.00 uur: End Plastic Soup Plein voor Gall&Gall Binnenweg.
Om 13.00 uur maakt wethouder Annelies van der Have bekend welke
Heemsteedse basisschoolklas de ‘meest opgeruimde klas’ van 2019 is.
14.00-14.30 uur: Spar Geleerdenwijk
15.00-15.30 uur: COOP Glipper Dreef
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Duurzaam Heemstede.

Aangepaste
openingstijden
gemeentehuis
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
is het gemeentehuis gesloten. Op
vrijdag 31 mei gelden de normale
openingstijden (van 08.30-16.00 uur,
balies tot 13.00 uur).
Zie ook www.heemstede.nl/contact

Vragen aan de
gemeente?
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

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

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Verwijdering gemeentelijke boom
- Richard Strauszlaan, achter 2: 1 sierkers
(Ø 25 cm, vanwege vergroeiing van
boomkroon in de kroon van een andere
sierkers, geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 12
juni 2019 reageren via gemeente@heemstede.nl
of telefonisch via (023) 548 57 78. Deze publicatie
is een aankondiging van feitelijk handelen,
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Overlastspreekuur
op 6 juni
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen
over burenoverlast terecht bij een speciaal
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek
om vragen die u niet direct met uw buren
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling,
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerste spreekuur in 2019 is op donderdag
6 juni tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel
(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 45, het kappen van 25 bomen:
8 populieren, 11 essen, 1 els en 5 iepen,
wabonummer 408445, ontvangen 15 mei
2019
- Eerelmanstraat 10, het vervangen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 409018, ontvangen 16 mei
2019
- Eerelmanstraat 12, het plaatsen van een
dakkapel op het zijgeveldakvlak en het
vervangen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 409082,
ontvangen 16 mei 2019
- Fresialaan 24, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak , wabonummer
408481, ontvangen 15 mei 2019
- Jan van Goyenstraat 18, het toestaan
van het gebruik van het pand als
dierenartspraktijk, wabonummer 409450,
ontvangen 15 mei 2019
- Reinier van Holylaan 10, het plaatsen van
een overkapping, wabonummer 406900,
ontvangen 12 mei 2019
- Strawinskylaan 27, het uitbreiden van het
woonhuis op de begane grond en de
eerste verdieping, wabonummer 407913,
ontvangen 12 mei 2019
- Voorweg 26, uitbreiding kap van het
woonhuis, wabonummer 407875,
ontvangen 14 mei 2019

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Glipperweg 6, het verbouwen/uitbreiden
van het woonhuis, wabonummer 371927,
verzonden 21 mei 2019
- Glipperweg 65, het balkon dat uit bakstenen
is opgetrokken boven de erker voorzien
van houten delen, wabonummer 405705,
verzonden 21 mei 2019
- Herenweg 117, het vervangen van
dakpannen, wabonummer 406141,
verzonden 23 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’.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
- Jan van Goyenstraat 18, het toestaan
van het gebruik van het pand als
dierenartspraktijk, wabonummer 409450,
ontvangen 15 mei 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Collecteren
en venten in
Heemstede
- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van
maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
Volgende week collecteert:
Epilepsiefonds

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

Bijeenkomst over toekomst Kennemerduin
Heemstede - Op dinsdagavond
4 juni organiseert Elan Wonen
een bijeenkomst over de vernieuwing van Kennemerduin. De bijeenkomst start om 19.30 uur in
de Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede, inloop vanaf 19
uur. De inwoners van Heemstede
worden hier van harte voor uitgenodigd.
Tijdens de bijeenkomst gaat Elan
Wonen met Heemstedenaren
in gesprek over wat zij belangrijk vinden bij de vernieuwing
van Kennemerduin. “We lichten
kort de doelstellingen voor het
nieuwe Kennemerduin toe”, zegt
Chris Schaapman, directeur-bestuurder van Elan Wonen. Er worden nog geen nieuwbouwplannen gepresenteerd. Die worden pas gemaakt nadat Elan Wonen de wensen en ideeën van de
Heemstedenaren heeft gehoord.
“Ik hoop dat we met veel mensen van gedachten kunnen wis-

selen over de toekomst van Ken- woners vertegenwoordigd zijn,
nemerduin.”
naast woningzoekenden en andere geïnteresseerden.
Omwonenden van het Kennemerduin-terrein hebben een Elan Wonen kocht Kennemerduin
schriftelijke uitnodiging ontvan- in 2017 van Ymere. Op het tergen voor de bijeenkomst. Ook al- rein staat een woonzorgcentrum
le andere Heemstedenaren zijn dat gehuurd wordt door Zorgbavan harte welkom. U dient zich lans. Het huidige hoofdgebouw is
wel vooraf aan te melden, zo- sterk verouderd en niet ideaal gedat Elan Wonen een idee heeft schikt voor de zware zorgvraag
van het aantal deelnemers aan van haar bewoners. Elan Wonen
de bijeenkomst. Wilt u ook mee- en Zorgbalans streven naar de
luisteren of meepraten op 4 juni? bouw van nieuwe huisvesting,
Meldt u zich dan vóór vrijdag 31 waardoor verpleeghuiszorg bemei aan via: www.elanwonen.nl/ houden blijft voor Heemstede.
kennemerduin.
Om het grote tekort aan woningen in Heemstede aan te pakken
Tijdens deze avond kunt u zich wil Elan Wonen hiernaast op het
opgeven voor de interesselijst Kennemerduin-terrein woningen
van de ‘Meedenkgroep Kenne- bouwen voor mensen met een
merduin’. Dit wordt een groep laag of modaal inkomen.
van circa 15 personen die voor De toekomstige woningen op
Elan Wonen de komende tijd een Kennemerduin zijn overigens
belangrijke gesprekspartner zal niet alleen bestemd voor oudezijn. In de meedenkgroep zul- ren, maar ook voor andere leeflen omwonenden en huidige be- tijdsgroepen.

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’.

Italiaans buffet
in De Luifel
Foto aangeleverd door SeniorWeb

Mysterieus
gat in
grond
Heemstede - De redactie
kreeg een foto toegestuurd
van een mysterieus gat in de
grond in het Sorghbos, de
groene omgeving rondom
Kennemerduin aan de Herenweg. Rondom het tehuis is het
prima wandelen maar je zult er
niet aan moeten denken in een
diep gat te vallen. Het is gegraven met een onbekend doel.
Het bevindt zich langs de Van
Lennepweg als de opgang
naar Kennemerduin, daarna rechts de paden op. Enkele omwonenden hebben zich
boos gemaakt over diepte en
breedte van het gat, ca 1 bij 1
meter.
“Schandalig om daarvoor struiken en bomen uit de grond te
rukken”, is in een briefje naar
de redactie te lezen.

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.

Senioren delen graag
foto’s via WhatsApp
Heemstede - Acht op de tien senioren met een smartphone delen hun leukste foto’s met familie en vrienden via WhatsApp, zo
blijkt uit onderzoek van SeniorWeb. Onder de senioren met een
smartphone deelt maar liefst 82%
zijn of haar foto’s via deze app.
Maar liefst twee/derde van alle
senioren gebruikt steeds vaker
een smartphone. Ook gaan ouderen steeds vaker op vakantie. De
smartphone gaat de komende
vakantieperiode dan ook bij veel
vakantiegangers weer mee in de
reistas. Om contact met het thuisfront te onderhouden, de route te
plannen, nieuws en het weer te
volgen en natuurlijk ook om foto’s te maken.
Op vakantie is (gratis) wifi tegenwoordig dus een ‘must’ geworden, ook voor ouderen. Volgens
Linksys vindt 77% van de Neder-

landers (18 tot 65 jaar) wifi op vakantie belangrijk. Onder 65-plussers is dit niet veel anders, zo
bleek uit een rondvraag door SeniorWeb op een camping in midden Nederland.
Buitenshuis is wifi echter vaak
niet (goed) beveiligd of zelfs
openbaar. Het is dus van belang
om bewust te zijn van de risico’s
van wifi op vakantie. Iedereen
die meer wil weten over veilig internetten op vakantie of tips wil
voor handige apps voor onderweg kan terecht op www.seniorweb.nl/vakantie.
SeniorWeb Haarlem geeft o.a.
in Heemstede bij De Luifel/Wij
Heemstede aan de Herenweg 96
in Heemstede cursussen en workshops.
Op www.seniorwebhaarlem.nl
vindt u alle informatie.

Groenbak leeg; deel op straat
Heemstede - De heer Zwarter uit Heemstede stuurde deze foto in,
nadat zijn groenbak net was geleegd door de Meerlanden. Niet echt
zoals het hoort. “Nu moet ik als 80-jarige het nog zelf opruimen”, was
zijn commentaar bij de foto.

Voorzitter Jaap Verschoor neemt
afscheid op Voorjaarsbijeenkomst HVHB
Heemstede - Op donderdag 6
juni om 20 uur houdt de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst, in het raadhuis van
Heemstede. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is
tevens de algemene ledenvergadering, waar Jaap Verschoor
na twaalf jaar afscheid neemt als
voorzitter – wegens het bereiken
van de statutaire termijn. Kandidaat-voorzitter is Ronald Huigen uit Heemstede. In die twaalf
jaar heeft de vereniging een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Van een bescheiden, veel-

al op de achtergrond opererende organisatie naar een club die
volop meedoet aan het publieke debat over cultureel erfgoed
in Heemstede en Bennebroek.
En het terrein van cultureel erfgoed is breed. Niet alleen monumenten vallen eronder, maar ook
landschap (Manpadslaangebied)
en verhalen over het verleden.
Ook toetst de vereniging nieuwbouwplannen op hun plek in de
omgeving, zodat het bestaande
erfgoed niet aangetast wordt.
Tevens heeft de vereniging een
kwaliteitsslag gemaakt: het tijdschrift HeerlijkHeden is veran-

derd van een zwart-wit blad op
klein formaat naar een echt magazine in kleur op A4-formaat.
Ook de kwaliteit van de inhoud
is op een veel hoger niveau komen te liggen. En datzelfde geldt
voor de vele activiteiten van de
HVHB. Jaap Verschoor: ‘Dat alles is
niet zozeer mijn verdienste, maar
de verdienste van de hele vereniging.’
Op het programma van de voorjaarsbijeenkomst staat tevens
het thema ‘religieus erfgoed’. Architectuurhistoricus Michel Bakker heeft een inventarisatie opgesteld van dit erfgoed in Heemste-

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.

de, onder meer omdat in de nabije toekomst veel religieuze gebouwen in Nederland afgestoten worden voor de eredienst en
een nieuwe bestemming krijgen
of gesloopt worden. Bakker heeft
in zijn overzicht ook scholen meegenomen, die immers vaak vanuit kerkelijke instellingen zijn opgericht. Hillebrand de Lange zal
tijdens de bijeenkomst enkele
voorbeelden geven van kerken
die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Het rapport wordt
aangeboden aan monseigneur

Jan Hendriks (hulpbisschop in het
bisdom
Haarlem-Amsterdam),
Alexander van der Voort Maarschalk (voorzitter PKN Heemstede) en wethouder Nicole Mulder.
Zoals gebruikelijk is de ze avond
de film te zien die leerlingen van
Hageveld in het kader van hun
maatschappelijke stage voor de
HVHB hebben gemaakt. Tevens
wordt deze avond de Burgemeester Van Lennep Erfgoedprijs uitgereikt.
Gratis toegankelijk voor leden en
niet-leden.

Dramafilm 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: 023548 38 28. 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.

Busexcursie
‘De Wieden’ en
de Vijvertuinen
van Ada Hofman
Heemstede - Op dinsdag 25
juni vindt er een busexcursie
plaats naar ‘De Wieden’ en
de Vijvertuinen van Ada Hofman. Verzamelen om 9 uur
bij WIJ de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Start met
koffie en gebak bij de Vollenhoofsche Poort in Zwartsluis.
Daarna twee uur varen op
de Wieden. De lunch is aan
boord. Na de een bezoek aan
de Vijvertuinen van Ada Hofman. Eén grote tuin, waarin
ongeveer 30 tuinen en daarin 50 vijvers, 3 natuurvijvers
met één van de grootste verzamelingen planten, struiken en bomen van ons land.
Kosten: € 60,50. Incl. vervoer, koffie met gebak, rondvaart, lunch, entree tuin en
thee. Opgeven kan tot 4 juni. Aanmelden en meer informatie via 023-548 38 28
of op www.wijheemstede.nl
of bij de receptie van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. U ontvangt een bewijs
van betaling. Voor de excursies moet u wel goed ter
been zijn.

