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2e PINKSTERDAG

Blijf nieuwsgierig!

VAN 10.00 - 17.00 UUR

www.theater-haarlem.nl

Seizoen 2019-2020
Kaartverkoop gestart!

OPEN!
SANVITALIA

Jaarlijkse kunstmarkt
99 Jan van Goyenstraat goed bezocht Parkeertarieven Heemstede
0.
blijven tot 2020 gelijk
1,75

KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde

kipschnitzels
4 stuks

6,98

Heemstede - Het is maar net hoe je het bekijkt.
Is het te warm, of heb je liever een frisse dag
waarbij je de paraplu bij de hand moet houden.
Op 2 juni was het warm, dus de korte broek aan
en lekker slenteren langs de kraampjes. Er was
weer van alles te zien en te kopen. Al ben je zelf
niet erg creatief om iets bijzonders te bedenken,
dat geeft niets. Daar heb je dan de kunstenaar
voor nodig die met een creatieve geest iets onverwachts bedenkt. Of het nu aparte tassen zijn
of sieraden, schilderijen, houtsnijwerkbeelden
of wandkleden. Het was allemaal te zien op de
kunstmarkt. De kunstenaars zijn maar wat graag
bereid om tekst en uitleg te geven hoe ze tot

hun ontwerp zijn gekomen en doen uit de doeken hoe iets is gemaakt. In de aanloop vanaf 11
uur was het nog heerlijk rustig om ongestoord
bij een van de 65 kraampje te kunnen kijken. Nadat de dag vorderde kwam er steeds meer publiek op het evenement af. De terrassen deden
ook goede zaken, want een verfrissing gaat er,
op de tot nu toe heetste dag van het jaar goed
in. Ongetwijfeld zullen de organiserende winkeliers ook in 2020 weer een kunstmarkt houden,
onder het motto ‘wat goed is moet je niet veranderen’.
Eric van Westerloo

Laimböck, historie van de handschoen

Expositie van tachtig jaren
werken met leer in het Pomphuis

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

Belvédère op
buitenplaats
Leyduin gesloten
Vogelenzang - Stichting Landschap Noord-Holland heeft de
Belvédère op buitenplaats Leyduin gesloten. Landschap NoordHolland is hiertoe genoodzaakt
door overlast van jeugd uit de
omliggende dorpen die het gebouwtje overdag en ’s nachts
op de verkeerde manier gebruiken.
Ongewenst nachtelijk bezoek van
groepen jongeren in het natuurgebied heeft geleid tot geluidsoverlast, vandalisme, schade,
graffiti en veel afval van drinken,
eten en rookwaar.

Heemstede - “Wat moet ik met al
die dozen vol foto’s, documenten
en zelfs predicaten hofleverancier
van de koninginnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix?” Dat
vroeg Ruud Laimböck zich af toen
hij ging verhuizen naar Heemstede en de zolder moest opruimen.
Hij benaderde Frans Harm van de
Historische Vereniging Heemstede Bennebroek, HVHB, die er wel
raad mee wist. Samen met Louis
Goulmy, bestuurslid HVHB, bekeken zij de uitstalling die Ruud in
zijn huis had gemaakt van de buit
en zo kwam het tot een tentoonstelling van een van de belangrijkste werkgevers in Heemstede
van de vorige eeuw, met op een
gegeven moment zelfs 150 medewerkers. De wasserijen hadden
nog meer medewerkers, maar
waren allemaal relatief klein.

handschoenen op jaarmarkten
en kermissen. In 1877 openden zij
hun eerste winkel in het Kurhaus
in Scheveningen. De gebroeders
Laimböck openden meer zaken
in de jaren twintig. Er kwam nog
een familielid uit het Zillertal,
Johan Baptist, die bij zijn oom
Joseph in Amsterdam ging werken. Hij had interesse in de productie en verhuisde naar Heemstede. Twee Amsterdammers
nam hij mee, Louis Goulmy, de
vader van Louis, die nu vanuit het
bestuur HVHB het Pomphuis bestiert. Joop Laats verhuisde mee.
In 1941 verhuisden ze naar Berkenrode, waar Ruud geboren
werd. Johan deed de winkels over
aan neef Frans en had het nodige kapitaal om de productie te
starten op de drie verdiepingen.
Er werkten 150 mensen en 600
thuisnaaisters die de handschoeAl in de 17e eeuw verkochten de nen met de hand afwerkten. Op
Laimböcks, afkomstig uit Stumm de eerste etage werkten de naaiin het Zillertal in Oostenrijk, sters achter hun naaimachines,

Links Louis Goulmy en rechts Ruud Laimbock.

waar Louis Goulmy op toezag. Op
de tweede etage was de coupeur,
snij- en stansafdeling, waar Joop
Laas de leiding had.
Beiden hadden het vak op 14-jarige leeftijd in Amsterdam geleerd. De Laimböcks waren experts in het uitzoeken van de beste huiden, die na het looien werden opgerekt, zodat het leer niet
meer kromp of uitrekte. Daarna werd er gestanst, genaaid,
gevoerd en in vorm gebracht.
In 1966 overleed Johan, boekhouder Jan de Wolf nam de leiding over, maar toen De Wolf in
1976 overleed, moest de jonge
Ruud de leiding nemen. Hij ging
exporteren naar de USA, Japan
en ging werken met het duurdere peccary, varkensleer met
zuiver zijden of kasjmier binnenvoeringen. Laimböck fuseerde in
1990 met Modana in Hoofddorp.
Helaas met het faillissement van
V&D was ook het merk Laimböck
weg. Kenmerkend voor deze firma waren de saamhorigheid onder het personeel en de vele feesten die ze konden vieren. Tot de
jaren 60 moest je ook katholiek
zijn om er te werken. Sinterklaas
werd altijd groot gevierd en op
de foto`s op de expositie is de
trots te zien, de geschonken klok
aan de Bavo-kerk aan de Herenweg waar de klokken in de oorlogstijd door de Duitsers waren
weggehaald. Uit de dozen van
de zolder van Ruud Laimböck is
een compleet overzicht van de
geschiedenis van het ooit Heemsteedse Trots te zien. Tweede
Pinksterdag 10 juni, het weekend
15 en 16 juni is het Pomphuis bij
de Watertoren geopend met een
Open Dag waar Louis Goulmy u
graag ontvangt.
Ton van den Brink

Heemstede - De winkeliers op de
Binnenweg/Raadhuisstraat hebben voorstellen gedaan aan de
gemeente om de parkeertarieven en tijden aan te passen. Minder gedoe om te parkeren kan
een opsteker zijn voor de winkelstraat. Gelijktijdig vragen deze winkeliers ook om op de Jan
van Goyenstraat een parkeerregime in te stellen. Dit laatste komt
er niet van, want de steun hiervoor binnen de politiek is er niet.
Momenteel moet je 1,50 betalen
tussen 9 en 18 uur maandag t/m
zaterdag. Hier houdt de gemeente, na aftrek van de kosten voor
handhaving, 350.000 euro aan
over. De winkeliers willen het gratis hebben tot tien uur, daarna 1
euro voor de eerste twee uur vervolgens € 1,50 per uur voor elk
extra uur. Opbrengst voor de gemeente 250.000 euro. Spelen met
de tijd en bijvoorbeeld tot 11 uur
en na 17 uur gratis met een tarief
van € 1,50 levert de gemeente
276.000 euro op. Bij volledig vrij
parkeren vloeit er niets in de gemeentelijke schatkist. Een blauwe zone kan ook met gebruik van
een parkeerschijf en een maximale parkeertijd. Er zijn veel meer
varianten mogelijk en de mees-

te oplossingen leiden tot minder
opbrengsten voor de gemeente. Volgt de gemeente het voorstel van de winkeliers, dan derft
de gemeente 120.000 euro op
jaarbasis. Het is de bevoegdheid
van de raad om hierin te beslissen. Het college stelt voor, vanuit
financieel oogpunt, nu geen aanpassing te doen. Zij wil in 2020
het parkeerbeleid koppelen aan
de algehele bereikbaarheid.
Eric van Westerloo

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede
in de lente
Heemstede - De Vrijheidsdreef
is de meest gefotografeerde
dreef. Wel prachtig, nu er in de
wilde berm bloemen uitkomen
met kleurige klaprozen, rood en
roze.
Het is heerlijk om op de paden
aan weerszijden te wandelen
over de Dreef, geflankeerd door
een palet aan kleuren. De klaproos doet zijn naam zeker eer
aan.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (52)

De panden Zandvoortselaan
25 en 27 zijn gebouwd in 19101912. De panden zijn voornamelijk als woning gebruikt en
niet als winkel/bedrijfspand.
Wel hebben er mensen gewoond met een variëteit aan
beroepen. Zo zien we op nummer 25 de volgende beroepen
(straatnamenboeken Heemstede-Bennebroek): handelaar in
effecten, assuradeur, schilder,
ambtenaar, leraar en op nummer 27: kantoorbediende, gepensioneerde stuurman, notarisklerk, bedrijfsleider, boekhouder, loodgieter G. Rekoert
(bekende naam op de Zandvoortselaan).

“Garage Tromp was oorspronkelijk een boerderij, toen ongeveer 300 jaar oud, maar was
daarna het koetshuis van Oud
Berkenroede. In 1927 verhuisde
de familie Kaars Sijpestein vanwege de Haarlemse annexatie
vanuit Haarlem naar Oud Berkenroede in Heemstede. Toen
kwam Jan Tromp als chauffeur
bij de familie in dienst. Toen de
heer des huizes in 1934 overleed, erfde Tromp de auto’s en
een aardig startkapitaal en zette een taxibedrijf op met collega-chauffeur Jan Cassée.“

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 2 juni 2019. Mocht u
informatie 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).
Bijdrage: Harry Opheikens

Zondag 9 juni om 10.00 uur

Zondag 9 juni 10.00 uur
Geen bijeenkomst in de aula.

Binnenweg 67
Bennebroek

Ds. Dirk Jorissen.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Koediefslaan 73
Heemstede

Wel bij iemand thuis de
Opwekkingsdienst via
Family7 bekijken.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk

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

De toen-foto komt uit het NHA
en is van 1969, (gesloopt in
1974, wat in 1934 eigenlijk al
de bedoeling was). Rechts op
de foto is nog wat tuingereedschap te zien van de winkel van
de familie Rooijakkers (nr. 29).
De Eerste Heemsteedsche Courant van 29 juni 1934 maakt
melding van het verplaatsen
van garage Zuiderhout (Beelslaan 9) naar de Zandvoortschelaan 23. De heer Tromp woonde
voorheen op Beelslaan 9 met
een stal die later garage Zuiderhout werd.

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1
Bennebroek

Zondag 9 juni - 11 uur:
Pinksterfeest bij Caprera
(Bloemendaal).
www.pkntrefpunt.nl

Inspiratiesessie ‘Meer sporters in Heemstede’
dig, denk ‘out of the box’ en creeer sportaanbod voor een nieuw
publiek. Uw vereniging komt
toch ook? U kunt zich aanmelden
bij Lisette van Dee, voor vragen
of meer informatie kunt u ook
met haar contact opnemen; 0232055509 of lvandee@teamsport-

Moederpoezen
De poezen zijn over het algemeen nog best wel jong. Natuurlijk worden ze eerst gesteriliseerd voordat ze naar een
nieuwe baas kunnen. Om een
poes te adopteren die onlangs
kittens heeft gehad is er nog
wel een beetje geduld nodig.
De kittens blijven tot een leeftijd van 9 weken bij hun moeder. Lijkt het je leuk om één van
de moedertjes te adopteren?
De poezen staan niet op onze
site maar je kunt contact opnemen voor meer informatie op:
jacquelien.veldhoven@dierenbescherming.nl.
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,
Door het verblijf bij een gast- dan ook telefonisch bereikbaar.
gezin is er vaak al heel veel bekend over het karakter van de
poezen. Zo weet de gastouder
of de kat van knuffelen houdt
en lekker op schoot komt zitten. Ook is bekend of de poes
angstig is of juist heel makkelijk. En er is vaak bekend hoe de
kat met kinderen om gaat.

www.pknheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart
Valkenburgerplein
Heemstede

Zaterdag 8 juni: géén Holy Mass
Zondag 9 juni: géén Hoogmis
(1e Pinksterdag)
Zondag 9 juni: 18.45u. Plechtig
Lof
Maandag 10 juni: 10u. Hoogmis
(2e Pinksterdag)
Dinsdag 11 juni: géén H.Mis

service.nl. De locatie wordt nog
nader bekendgemaakt. Heeft u
interesse om uw accommodatie ter beschikking te stellen, laat
dit dan a.u.b. ook in uw reactie
weten. Voor meer informatie ga
naar www.teamsportservice.nl/
heemstedezandvoort.

www. parochiesklaverblad.nl

H. Bavo parochie
Donderdag 6 juni, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Barry Hughes
overleden
Heemstede - Voormalig voetbaltrainer Barry Hughes is overleden
na een kort ziekbed. Dit werd op
2 juni jl. bekendgemaakt. Hij werd
81 jaar.
Barry Hughes woonde in Heemstede en was getrouwd met voormalig VARA-omroepster Elles
Berger. Hij wordt beschouwd als
de ontdekker van Ruud Gullit.
Hughes werd geboren in Wales
en was onder meer trainer van
Sparta, F.C. Utrecht, MVV, F.C
Volendam en Go Ahead Eagles.
Daarnaast werd hij bekend met
enkele carnavalshits zoals ‘Ik wil
op mijn kop een kamerbreed
tapijt’ en presenteerde hij een
tv-quiz.

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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!

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 9 juni, 10u.
Gezamenlijke Eucharistieviering
met de O.L.V.H.
m.m.v. In Between.
Pastor Van Ogtrop.

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

Achterweg 19A
Heemstede

Zondag 9 juni
Eerste Pinksterdag
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk.
Crèche en Kinderkring.

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

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

PKN Heemstede

De familie Rekoert schreef het
volgende over nummer 23 in
HH 2002-8:

Zandvoort - Als er zwangere
poezen of poezen met kittens
binnen komen in de opvang,
worden deze het liefst tijdelijk geplaatst in een gastgezin. Op die manier krijgen de
jonge katjes veel indrukken te
verwerken en groeien ze op
tot stabiele huiskatten. Op dit
moment zijn er vijf nestjes in
de thuisopvang. Niet alle nestjes kunnen naar een gastgezin
worden gebracht; erg bange
en/of verwilderde poezen blijven met hun kroost in het asiel.
Een gastgezin brengt dan te
veel stress mee, zowel voor de
poes als voor de gastopvang.
Het is altijd heel eenvoudig om
voor alle kittens een nieuwe
baas te vinden. Maar natuurlijk
zijn ook de zorgzame mamapoezen op zoek naar een nieuwe eigenaar nadat hun kittens
zijn uitgevlogen.

Rafaelgemeente
Nehemia

Meer info via website.

In 1969 is nummer 25 uitgebreid van een woonhuis naar
magazijnruimte met bovenwoning, opdrachtgever was de
heer De Vries van de bakkerij
aan de overkant. Op nummer
23 zien we o.a.: koetsier E. van
den Brand, chauffeur/garagehouder/taxibedrijf J. Tromp, J.
Cassée (garage, 1939), Glazenwasserij en Markiezenfabriek J.
Van Eerden & Zoon (Adressenboek Bloemendaal 1951).

Heemstede - De gemeente
Heemstede en Team Sportservice
Heemstede-Zandvoort nodigen
uw vereniging/organisatie uit
voor de bijeenkomst ‘Meer Sporters in Heemstede’ op donderdag 13 juni om 19.30 uur. Maak
uw vereniging toekomstbesten-

Hervormd PKN
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

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Geen dienst in de Adventskerk.
Pinksterviering in Caprera.
www.adventskerk.com

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk:
31-05
Hans Corbeel &
Györgyike I.M. Horváth
1-06
Berend G. de Boer &
M. Broekhuizen
Geboorte:
30-05
Suzanna Bervoets

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT? 0251-674433

Rijbewijskeuringen
vrijdag 14 juni
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.

Dunweg.nl/inloopspreekuur-hetoudeslot

INLOOPSPREEKUUR

Gevraagd:
Verzamelaar zoek nog steeds lp’s
en singeltjes van pop beat en rock
muziek uit de jaren 50 en 60. Tel.
06-12946730
Te koop:
Brother portable electronic typewriter AX-1 + 2 cassettes ribbon, 1
cassette daisy wheel, gebruiksaanw.
€25,-. Tel. 023-5361717
Gevraagd:
Zit u met uw oud ijzer metalen, of
apparaten in uw maag? Arie haalt het
graag. Tel. 0682-440450

HUISWERKBEGELEIDING
voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

- elke schooldag ‘s middags geopend van 14.00-18.00 uur
- aantal middagen per week naar eigen voorkeur
- inclusief uitleg, overhoren en coaching
- ook individuele bijles per vak mogelijk
Adres: Pinksterkerk, Camplaan 18 in Heemstede
Informatie: Hedwig Jurrius, 06-46577776
HJF Huiswerkbegeleiding

IN ALLE RUST EN MET REGELMAAT WERKEN AAN
EEN GOED RESULTAAT

Elke 2e dinsdag van de maand

Square Mode

Het Oude Slot

GROTE
COLLECTIE
JURKJES

Rabarber
Aardbei Slof
12.95

11.95
LOPERSCOMPANY
BY ENNO 9 NOV

Wilt u weten wat er komt kijken bij
het regelen van een uitvaart? Loop
gerust bij ons binnen voor informatie.

•
•

vrijblijvend
van 10.00 - 11.00 uur

U bent welkom!

in vele dessins

V.A. €49,95

E
1
VERJAARDAGRUN
Weekaanbieding
Vrijdag 9 november vieren we het 1 jarig bestaan, met de
1e VERJAARDAGRUN. Samen met toploopster Inge de Jong gaan
we een mooie route lopen.
Brooks stelt een koffer met testschoenen beschikbaar. En wie jarig
is trakteert; voor elke loper is er een verrassende goodiebag!

ZOEK JE
DE JUISTE
Tijd:
HARDLOOP19:00
uur
SCHOEN?

Het Oude Slot
Dunweg Uitvaartzorg
Ringvaartlaan 11Advertentie 8.4.indd
2103 XV Heemstede

023 - 563 35 44

Dunweg.nl/inloopspreekuur-hetoudeslot

1

Deelname is gratis,
Wij maken
wel graag vooraf
voor
jou een
aanmelden

Binnenweg 148 •Heemstede •023-5287038

3-6-2019 09:10:48

Bel of mail naar:

023-5286802
info@vosse.nl

1E
VERJAARDAG
RUN

loopanalyse.

Lopers
Company
Lopers
Companyby
by Enno
Enno

Binnenweg Binnenweg
35
info@loperscompanyheemstede.nl
35
info@loperscompany.nl
2101 JB Heemstede
www.loperscompany.nl
2101 JB Heemstede
www.loperscompanyheemstede.nl
fb: Lopers Company by Enno
023 - 20 033023
23- 20 033 23fb: Lopers
Company by Enno

Erkend a , a er , v in alla e e rij
v r nne iler , arm em en
i ie in 1
even ani air en m lee e n alleer e
a amer a
jaar j n en rin leven Kijk op onze site: www.vosse.nl

Te koop:
12 Landleren €5,-. Boek bloemen
in de natuur €2,50. 3 Stripboeken
(Garfield) 1991-94-96 €3,50. I.z.g.st.
spectrum atlas Ned. landschapp. vol
foto’s €3,50. Tel. 023-5713509

Rijbewijskeuringen
bij ti ting o k

Laan van Berlijn 1, Haarlem • Vrijdag 14 juni €35,Afspraak maken?
Bel: 023-5436004

Rijbewijske ringen.info

Te koop:
Sony dvd recorder met 160 gb
harde schijf, type rdr hx725 met
afstandsbed. i.z.g.st. €25,-.
Tel. 06-21154112 / 023-5581649

Op zoek naar een goede
loodgieter/installatiebedrijf?

Te koop:
Bankje zonder leuningen van antraciet kleurige stof van l. 1.40 m x h. 78
cm x d. 55 cm. i.z.g.st. €75,-.
Tel. 023-5767302

Te koop:
3 wiel fiets, merk atd van huka i.g.st.
fietst licht zonder versn. €25,-. Mooie,
super lage instap dames fiets, merk
calvin,3 versn. €100,-.
Tel. 06-54223908

1ste Ginsterdag
geopend!
Uitgebreid
gin-tonic buffet.
Met uitleg van
onze gin-master.

HAAL- EN BRENGSER

VICE !
HAAL- EN BRENGSERVICE !
Uw mooiste
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06 - 576 275 40
UW UITVAART IN VERTROUWDE HANDEN

Jacco van der Laarse

Jaap van der Maarl

www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

Te koop:
D.blauw kostuum, i.z.g.st. €45,-. 4
pantalons €20,-. Div. vilten hoeden
mt. 60 a €15,-. Antiek ovalen spiegel
met houten lijst (2 kleuren) a €75,-.
Filmscherm (oprolbaar) a €20,-. Multi
tafelgrill a €15,-. Tel. 0297-348181/0653507473
Te koop:
Kristal geslepen glasservies o.a. advocaat, champagne, cognac en jenever
glazen, alles p.st. €1,-.
Tel. 023-5365300
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding) .
Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Fermob luxembourg stoelen voor in
de tuin. Iedere kleur is welkom. Prijs
graag in overleg. Tel. 06-42170803

Raadhuisstraat 103 • www.1steaanleg.nl
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Behandeling kadernota 2020 - 2023
Heemstede - In juni behandelt de gemeenteraad de kadernota, het financieel perspectief
voor Heemstede voor de periode
2020-2023. In de kadernota bepaalt de raad op hoofdlijnen de
koers voor de komende jaren en
wat de kosten hiervoor zijn. Een
aantal maatschappelijke opgaven reikt daarbij verder dan deze bestuursperiode. Autonome
(financiële) ontwikkelingen zetten echter het realiseren van deze opgaven onder druk. Daarom
doet het college voorstellen aan
de raad voor het stellen van prioriteiten en aanvullende dekkingsmiddelen. Belangrijk daarbij is
dat de juiste balans wordt gevonden tussen enerzijds een sluitend
financieel perspectief en anderzijds blijven innoveren en werken aan de maatschappelijke opgaven.

raad de mogelijkheid om in een
vroeg stadium richting (kaders)
te geven aan de financiële, maatschappelijke en bestuurlijke opgaven voor de komende jaren.
De gemeente blijft oog houden
voor mensen die hulp nodig hebben en versterkt daarvoor de netwerken en verbindingen tussen
maatschappelijke partners, bewoners en de gemeente. De aandacht voor het voorkomen van
veel voorkomende criminaliteit
en ondermijning moet zorgen
dat Heemstede een veilige en
leefbare gemeente blijft. Er blijft
hard gewerkt worden aan het
versterken van participatie.

dienstverlening naar de inwoners
op peil te houden.
Duurzaam financieel beleid
De ambities en opgaven zijn dus
groot. Maar deze staan onder
druk door autonome ontwikkelingen die een negatieve impact
hebben op de gemeentelijke financiën. Dit betreft o.a. een verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds. En daarnaast forse investeringen, onder andere
in de huisvesting van scholen en
het gemeentelijke vastgoed.

De gemeente hecht grote waarde
aan het voortzetten van de lange traditie van duurzaam verantwoord financieel beleid in HeemDaarnaast bepaalt de huidige stede. Daarom doet het colleomgang met de energie- en kli- ge in de kadernota voorstellen
maatopgaven hoe Heemstede voor het stellen van prioriteiten
wordt doorgegeven aan de vol- en voor aanvullende dekkingsgende generaties. De gemeen- middelen. Er wordt onderzocht
Door uitvoering van de raadsmo- te investeert daartoe structureel op welke wijze de lokale lasten in
tie ‘Een kader voor de kadernota’ in duurzaamheid en zet blijvend evenwicht gebracht kunnen worneemt vanaf dit jaar de kaderno- in op het verlagen van de afval- den met de gestelde opgaven.
ta een prominentere plek in bin- stroom. Het Integraal Huisves- Hierbij wordt zowel gekeken naar
nen de besluitvorming over waar tingsplan (IHP) basisscholen is het verlagen van de uitgaven, als
het geld naar toe moet gaan. In een belangrijke stap om de kwali- het verhogen van de inkomsten.
de nieuwe opzet wordt de raad teit van het onderwijs ook op lan- Belangrijk daarbij is dat de juisin positie gebracht om inhoude- ge termijn te kunnen continueren te balans wordt gezocht tussen
lijk de discussie te voeren en pri- en verbeteren. Tot slot is een in- enerzijds een sluitende meerjaoriteiten te stellen. Ter voorberei- vestering in de gemeentelijke or- renbegroting en anderzijds blijding op de begroting 2020 geeft ganisatie nodig om de extra ta- ven innoveren en werken aan de
de kadernota daarmee aan de ken te kunnen realiseren en de maatschappelijke opgaven.

SUP-verhuur in Heemstede
Heemstede - Tuday Sports
Heemstede aan de Nijverheidsweg 17, is naast wintersportspecialist in de wintermaanden, de
SUP (Stand Up Paddling) shop
in de zomermaanden. Verhuur,
advies, privéles, groepen tochten in de snelgroeiende watersport Stand Up Paddling. Bekijk
Heemstede eens vanaf de andere kant en huur een SUP. Deze actieve watersport is voor veel mensen een laagdrempelige sport. Je
kunt super relaxt op een stabiele
plank rond peddelen of heel actief een toertocht maken op een
touringboard voor de geoefende suppers. Suppen is een full body workout en zeer goed voor lichaam en geest.
U kunt al voor € 15,- een uur sup-

pen vanuit de Haven van Heemstede, andere opstapplaatsen en
het langer behouden van een
board zijn natuurlijk ook mogelijk. U kunt de SUP huren voor
een uur, twee uur, dagdeel, dag,
weekend of zelfs week. Informeer
naar de mogelijkheden.
Overweegt u de aanschaf van een
eigen SUP, ook dat kan. Vakkundig advies over de verschillen in
materiaal, merken, prijzen, peddels en accessoires en ‘Try before you buy’. Kom naar onze shop
op vrijdag en zaterdag, andere
dagen na telefonische afspraak.
Vandaag of morgen het water op,
bel 06-39013070.
Meer informatie op:
https://www.tudaysports.nl.

Actie ‘Stappen
die tellen’
tijdens Avondvierdaagse

Binnentuinpracht

Heemstede - “Ook de bewoners van Het Carré in Heemstede doen hun best om hun binnentuin
een wat beter aanzicht te geven”, aldus de heer E. Westerhoff uit Heemstede die deze foto instuurde.

Vrouw gewond bij kop-staartbotsing
Heemstede - Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt
bij een kop-staartbotsing op de
Zandvoortselaan. Om 17 uur ging
het fout ter hoogte van de Schollevaarlaan. Een auto reed achterop een bestelbus.
Een tweetal ambulances kwam
ter plaatse omdat er meerdere personen betrokken waren bij
het ongeluk. Een vrouw naar het
ziekenhuis overgebracht om foto’s te laten maken van haar arm.
De personenauto is weggesleept
door een berger.

Heemstede - Wereld Dorpen voor Kinderen geeft
Nederlandse kinderen die
meedoen aan de Avondvierdaagse de kans om geld
op te halen voor kinderen
in Mexico met de landelijke
campagne ‘Stappen Die Tellen’.
De Avondvierdaagse is een
jaarlijks evenement dat in
het hele land wordt georganiseerd van eind mei tot
eind juni. In Heemstede
vindt deze plaats van 18 tot
en met 21 juni.
Kinderen lopen vier avonden 5, 10 of 15 km per avond.
Voor elke €10 die wordt opgehaald, geeft Wereld Dorpen voor Kinderen een paar
schoenen aan een kind in
een van de Werelddorpen in
Mexico. Zo heeft de campagne ‘Stappen Die Tellen’ direct
impact op de levenskwaliteit
van een kind.
Het doel is om met deze actie €25.000 op te halen en
zo 2.500 kinderen te helpen
aan een paar schoenen.

Beeld: Laurens Bosch

Meer informatie op:
www.werelddorpenvoorkinderen.nl/stappen-die-tellen.

Heemsteeds schilderij van Monet?

Heemstede - Loes Crouwel uit Heemstede stuurde deze foto.
“Wat een pracht om nu over de vrijheidslaan te fietsen en/of
te lopen...de zijkanten kijken wel een schilderij van Monet”,
vermeldde ze erbij.

Zomermarkt met veel
activiteiten op Kennemerduin
Heemstede - Kennemerduin aan
de Herenweg 126 in Heemstede,
houdt op zaterdag 15 juni van 1016 uur een gezellige zomermarkt
voor jong en oud met diverse activiteiten.

Zo zijn er kraampjes, foodtrucks,
is er een loterij, schepijs en is er
om 14.30 uur een optreden van
de Delta Singers.
Voor de kinderen is er schminken
en sjoelen.
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Bon Vivant, de lekkerbek van de regio
Bennebroek - Het is een vertaling uit 1850 van Bon Vivant ‘de
lekkerbek’, maar het klopt nog
steeds op de Bennebroekerlaan
in Bennebroek. Als zoon van een
slagersfamilie uit Amsterdam was
Henny al vroeg ingewijd in de geheimen van lekker eten. Te beginnen met een goed stuk vlees.

Verhalen van typisch Heemstede

Aan de verhalentafel met Sybil van Dam
Heemstede - In de verhalen van
vroeger, verteld door geboren
en getogen Heemstedenaren,
komt veel boven wat je typisch
Heemstede zou kunnen noemen.
Met de nodige landgoederen,
winkels, scholen, kerken en het
groen, maar bij de verhalentafel
gaat het meer om de mensen die
erbij betrokken waren. Niet zijn,
want we praten wel over het verleden. Toen. Vijf jaar komen ongeveer 15 ouderen bijeen in de bibliotheek Plein1 om ouwe koeien uit de sloot te halen. Een wat
oneerbiedige benadering van
lieden die de geschiedenis van
Heemstede bespreken die hun zo
dierbaar is. Die ouwe koeien geven wel aan dat iedereen zijn of
haar inbreng heeft en de sfeer gemoedelijk is met alle ruimte voor
herinnering en humor. Sybil zorgt

altijd voor een thema dat door
enkelen is voorbereid. Zij nemen
dan ook bewijzen voor herkenning mee als foto`s, film, oude geschriften of boeken. Sybil is helemaal gek met boeken, zij had ze
als baby al in haar hand. Zij heeft
dan ook alle steun van de bibliotheek, waar de vestigingsdirecteur Martha ter Heijden ook deel
uitmaakt van de verhalentafel.

dak dat in de winter gesloten is.
Dineren bij die boom die ooit zo
groot was, maar met die herinnering is het nu goed toeven. Met
de meest verfijnde steaks, tournedos, satés en burgers met bijgerechten en sauzen. Daarna een
dessert. De spareribs zijn een verhaal apart.
De spareribs van het Ibéricovarken worden geserveerd in enkele restaurants in Nederland,
zoals bij Grand Café Bistro Bon Vivant in Bennebroek. Daar serveren Hennie, Helga, zonen Mike
en Sander elke woensdag een
2-gangen-menu met gerechten
van het Ibérico-varken. Als voorgerecht krijg je Ibérico-paté met
stokbrood en salade en als hoofdgerecht onbeperkt Ibérico-spareribs van de houtskoolgrill. Uniek
in Nederland, zo dichtbij in Bennebroek, juist voor lekkerbekken.
Ton van den Brink

baar maken in Japan waar geen
mens toen Engels sprak. Belevenissen van zeelieden die altijd iets
te vertellen hebben, maar tevens
een heilige afspraak hebben, zo
weinig mogelijk over hun werk
te praten. Kostelijke verhalen
werden eerdere vrijdagen verteld door Heemstedenaren die
nog met oude bussen naar OudValkeveen gingen met de Res
Nova-organisatie. Alleen voor
kinderen die het minder goed
hadden en de organisatie smeerde de broodjes. Sybil van Dam
maakt van die verhalen een
hoofdstuk met foto`s zodat hun
‘bekentenissen’ bewaard worden
voor het nageslacht. Kostelijke
verhalen die verteld moeten worden om nooit te vergeten.

Het thema vrijdag 31 mei was
‘Koopvaardij’ waarvoor zich twee
leden van de verhalenclub zich
beschikbaar hadden gesteld.
Cees Fortgens en Gerrit van Dam
hadden hun voordrachten goed
voorbereid met foto`s, land/zeekaarten monsterboekjes, foto`s
van schepen en hun soms identieke verhalen over de doorgang
bij het Suezkanaal, het verstaan- Ton van den Brink

Bijeenkomst Frisse Blik:
Heemstede anno 2035
Heemstede - Heeft u al eens nagedacht over hoe onze gemeente
eruitziet over ruim 16 jaar? En wat
zijn dan uw ideeën en voorstellingen? Hoe verhoudt Heemstede
zich als groene leefomgeving tot
de regionale mobiliteit? Heemstede, een groene gemeente in
de Metropoolregio Amsterdam?
De vraag is: wat staat ons echt allemaal te wachten? En hebben
we daar invloed op?

fone/Ziggo. Zij deden onderzoek
naar toekomstige veranderingen
van leefomgeving. Met elkaar aan
het werk om een eigen droomomgeving te creëren. De concrete ideeën daarover kunnen overlegd en gepresenteerd worden
aan de vertegenwoordigers van
de Gemeenteraad van Heemstede. Inschrijven via ook voor interessante artikelen over dit onderwerp, zodat u beslagen ten ijs
kunt komen.
Op maandag 17 juni om 20 uur U kunt zich inschrijven door te
bent u van harte uitgenodigd mailen naar:
in de Luifel aan de Herenweg emile.kouwenhoven@mac.com.
96 in Heemstede om met een
groep dorps- en regio-genoten Frisse Blik is een initiatief van D66
(en neem gerust vrienden mee) Heemstede. Frisse Blik organite luisteren naar de visie van Ida seert bijeenkomsten om zonder
Sanders van Natuur & Milieu en de (politieke) waan van alle dag
Martin de Jong, directeur maat- visies op de toekomst te bespreschappelijke waarde van Voda- ken met inwoners uit de buurt.

Twee nieuwe
raadsleden
geïnstalleerd

GEEN KRANT? 0251-674433

Wethouder onder vuur over
kinderopvang Camplaan
Heemstede - In de lopende
kwestie over het al dan niet toestaan van uitbreiding naar de eerste en tweede verdieping bij de
kinderopvang aan de Camplaan,
liep de discussie anders dan verwacht. Het college is autonoom
bevoegd om deze beslissing te
nemen, maar vond het, in april,
correct om ook de raad om advies te vragen.

van de raad waren er op 29 mei
nog geen antwoorden. De wethouder kon niet goed uitleggen
wat daarvan de reden was. Drukte in het ambtelijk apparaat zou
de oorzaak zijn en/of het lopende mediation traject. Dat viel verkeerd bij Boeder (CDA): hij sprak
schande over het uitblijven van
antwoorden. Vooral richting de
burgers maakte dit een slechte
indruk. Boeder kreeg bijval van
Dat gebeurde een maand gele- D66, VVD en collegepartij Groenden en wethouder Van der Have Links. Boeder verweet Van der
zegde toe op de vele vragen en Have als wethouder van de lokaopmerkingen van burgers en le partij de burgers niet serieus
raadsleden met antwoorden te te nemen. Antwoorden kwamen
komen. Zij stelde zich ten doel er onvoldoende. De wethouder
dit snel te doen. Tot ontzetting wekte de indruk het verder via

het college af te doen. Op zich is
het een netelige kwestie. Het bestemmingsplan staat uitbreiding
niet toe.
Ware het niet dat dit door een
vorig college, wegens een administratieve fout, in het bestemmingsplan zo is opgenomen. De
nieuwe huurder denkt juridisch
sterk te staan. Om een langslepende juridische strijd te voorkomen, neigt het college er naar
dan maar toestemming te geven
en het bestemmingsplan aan te
passen. Dit tot groot ongenoegen van de buurtbewoners en
de gemeenteraad. Zij vrezen een
verkeer- parkeerchaos. Ook zou
de veiligheid in het geding zijn en

geluidoverlast. De discussie werd
steeds grimmiger, alleen de fractie van HBB gaf steun aan haar
wethouder door te benadrukken
dat het een collegeafweging is en
de raad hierin geen zeggenschap
heeft. Boeder vond dat het college het dan ook niet aan de raad
had moeten voorleggen. Heel
onbevredigend dat er niet in het
openbaar, over de antwoorden
van het college, kon worden gesproken. Hoe het verder gaat
blijft onduidelijk.
Of de antwoorden deze maand
wel komen, is afwachten. Er loopt
nog een mediation traject. Als dat
niets oplevert, dan moet er snel
worden besloten omdat, op een
eenmaal gedane aanvraag, door
de huurder, wettelijk binnen zes
weken een antwoord moet volgen. Die termijn verloopt rond 21
juni.
Eric van Westerloo

Inloopspreekuur Dunweg Uitvaartzorg in Het Oude Slot

Heemstede - Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29
mei zijn twee nieuwe raadsleden
beëdigd. Voor HBB legde Tom
Smole de gelofte af. Hij vervangt
tijdelijk Peter Keyzer, die wegens
een ongeval enige maanden uit
de roulatie is. Smole is als be- Jan Duinker.
stuurder en toezichthouder bekend met de terreinen bouwen
en wonen, industrie en de zakelijke dienstverlening. Jan Duinker neemt de plaats in van de vertrokken fractievoorzitter Sebastiaan Nieuwland. Deze laatste werd
per 1 juni in de gemeente Vlaardingen. Duinker heeft een carrière bij de politie achter de rug en
richt zich momenteel op bestuurlijke veiligheidsvraagstukken. Hij
geeft trainingen op het gebied
van toezicht en handhaving.
Eric van Westerloo

Daar weet Hennie inmiddels veel
van met zijn ervaringen in eigen restaurants in Nederland en
Frankrijk. Hij kijkt helemaal blij
als hij vertelt over zijn Indonesisch avontuur in de Auvergne
in Frankrijk. Hoe verzin je het om
in een regio te gaan zitten, waar
niemand de Indonesische keuken kent. Hennie en zijn vrouw
Helga begonnen in hun gezellige ambiance met een heerlijke tuin de recepten van TV-kok
Lonny Gerungan te serveren.
Henny achter de pannen en Helga serveerde. Toeval dat er veel
mensen uit Den Haag in de Au-

vergne verbleven, bracht mee dat
er kenners kwamen en ook terugkwamen met hun gasten. Dat
geeft zelfvertrouwen. Een gouden tijd, maar eenmaal terug op
de thuisbasis Haarlem werd het
restaurant Bon Vivant, succesvol,
tot het Hennie te veel werd. Geen
goed personeel meer te vinden.
Hij had inmiddels een restaurant
in Bennebroek overgenomen dat
al twee jaar leegstond: het gerenommeerde ‘Les Jumeaux’. Hij
kon geen gekwalificeerd personeel meer krijgen in Haarlem en
besloot door te gaan met uitsluitend Bennebroek, met zijn zoons
en medewerkers uit Haarlem.
Klein probleem, een deel van de
medewerkers gaat elders studeren, Leeuwarden en nog verder,
dus die moeten straks weer vervangen worden. Hoe leuk is het
niet om te werken aan de bar, aan
één van de hoge of lage tafels in
de brasserie of caféruimte of in de
zomertuin met dat unieke open

Tom Smole.

Heemstede - Geïnteresseerden
uit Heemstede en omgeving kunnen vanaf dinsdag 11 juni voor
informatie en advies over uitvaarten en wat daarbij komt kijken, terecht op het inloopspreekuur van Dunweg Uitvaartzorg in
Het Oude Slot in Heemstede. Dit
spreekuur vindt iedere tweede
dinsdag van de maand plaats van
10 tot 11 uur aan de Ringvaart 11
in Heemstede. U bent welkom:
een afspraak maken is niet nodig.

rij of de mooie tuin bewonderen.
En u laten informeren over de diverse mogelijkheden van een uitvaart door een van onze medewerkers.
Het Oude Slot te Heemstede
leent zich uitstekend voor de ontvangst van gasten na een uitvaart. Een mooie afscheidsceremonie op een rustige en sfeervolle locatie, steun geven en condoleren in een mooie omgeving,
waar aandacht is voor elkaar.

Dunweg Uitvaartzorg wil graag
haar kennis en expertise over uitvaarten met u delen. Want vroeg
of laat: iedereen krijgt ermee te
maken.
Een vrijblijvend inloopspreekuur
biedt u een laagdrempelige mogelijkheid om kennis met Dunweg en Het Oude Slot te maken.
Zo kunt u een kijkje nemen in Het
Oude Slot met de Theeschenke-

In Het Oude Slot zijn diverse
sfeervolle zalen en vertrekken beschikbaar. In het zomerseizoen
zijn er ook diverse terrassen mogelijk met fraai meubilair en parasols. Zo kunnen uw gasten een
wandeling maken door de tuinen, de boomgaard en over het
schelpenpad naar de Ringvaart
van de Haarlemmermeer waar
Het Oude Slot (foto aangeleverd door Dunweg Uitvaartzorg).
een steiger zich bevindt.

Dunweg Uitvaartzorg denkt
graag met u mee over een mooi
afscheid en inventariseren uw
wensen.

Neem vandaag nog kosteloos en
vrijblijvend contact op meer informatie via: tel.: 023 – 563 35 44
of info@dunweg.nl.
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Programma Stadsschouwburg en
Philharmonie Haarlem gepresenteerd
Haarlem - ‘Blijf nieuwsgierig‘ is
het thema van het nieuwe programma van de Stadsschouwburg en de Philharmonie Haarlem. Verken je grenzen en laat je
verrassen door het theater is het
devies van een gevarieerd voorproefje dat directeur Jaap Lampe en theaterprogrammeur Laura Marcus het publiek voorschotelde op maandagavond 3 juni.
Met optredens van onder meer
cabaretier Rayen Panday, de dansers van De Dutch Don’t Dance
Division en de jonge spelers van
De Grote Kerstrevue werd het
publiek opgewarmd voor een geweldig theaterseizoen. Het programma ligt klaar en de kaartverkoop is gestart.
Informatie:
www.theater-haarlem.nl.

Foto: Harry Opheikens

Mirjam Goossens

Leerlingen ontdekken Adventure
Dagen in Speelbos Meermond

RCH O13-2 kampioen
Heemstede - Woensdagavond 29 mei 2019
speelde RCH O13-2 zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2018-2019 tegen
Overbos O13-3. Overbos had geen doel meer
te halen, maar RCH O13-2 moest vandaag winnen om kampioen te worden. Een gelijkspel was
niet genoeg. Een mooie eer om deze wedstrijd
op het hoofdveld te mogen spelen en daarbij
was het ook nog heerlijk voetbalweer.
RCH ging voortvarend te werk en stond na 5
minuten met 1-0 voor. Daarna moest het enthou-

siaste publiek lang wachten. Overbos kon weinig
inbrengen. Vlak voor rust dan toch de 2-0.
Na rust ging RCH helemaal los en binnen tien
minuten was het al 4-0. Overbos gaf zich gewonnen en zo kon RCH nog uitlopen naar 6-0.
De doelpuntenmakers waren: 1-0 Daniël Begovic, 2-0 Juliën Brunnekreeft, 3-0, Jurik Shamoyan,
4-0, Juliën Brunnekreeft, 5-0 Boet van Dijk en 6-0
Juliën Brunnekreeft.
Het kampioenschap kon gevierd worden.

Districtswedstrijd pittig voor HBC Gymnastics

Heemstede - Op dinsdag 28 en
woensdag 29 mei 2019 werd alweer de zesde editie van de Adventure Dagen georganiseerd
door de buurtsportcoaches in
Heemstede. Het waren twee fantastische dagen. Veel kinderen
waren nog nooit in dit speelbos
geweest en ontdekten hoe leuk
deze speelplaats eigenlijk is. Een
verstopt pareltje in Heemstede.
De Adventure Dagen zijn er om
de kinderen kennis te laten maken met het Speelbos en weer
laten ervaren hoe leuk het is om
buiten te spelen. Het programma
was zo opgezet dat alle speeltoestellen van Speelbos Meermond
aan bod kwamen. Zo werden
er prachtige hutten gebouwd,
touwbruggen beklommen, bergen opgerend en de kabelbanen
bedwongen. Een heerlijke open
natuurspeelplaats waar veel kinderen graag nog eens terugkomen.
De 310 kinderen hadden een

Heemstede - Op zaterdag 25 mei
vonden de districtswedstrijden
van de 4de en 5de divisie plaats.
Dit is de hoogst haalbare wedstrijd in het niveau van de turnsters bij HBC Gymnastics. In de
eerste wedstrijd was Lente aan
de beurt. Zij begon bij de balk
en turnde een stabiele oefening,
maar helaas een stopje tussen de
sprongen. Bij de vloer durfde ze
nog geen flikflak, dus helaas ook
een eis minder. Bij de sprong een
overslag over de pegasus, waar
de meeste concurrenten een
draai erbij maakten. Bij de brug
niet al te hoge zwaaien, waar ook
weer een eis door miste. Een goede wedstrijd maar voor districtsniveau niet hoog genoeg.

Foto’s aangeleverd door SportSupport

zonnige sportieve dag. Alle leerlingen uit groep 5 van de Voorwegschool, de Molenwerf, de Jacobaschool, de Nicolaas Beetsschool, de Ark, de Evenaar, de
prinses Beatrixschool, de Crayenesterschool en de Bosch en Ho-

venschool gingen met rode wangen en met een voldaan gevoel
weer naar school. Deze twee dagen werden georganiseerd door
SportSupport.
Meer informatie op:
https://sportsupport.nl/.

1ste Pinksterdag is 1ste GINsterdag
bij Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Gin & tonic blijft hip
en wordt met de uitgebreide gintonic bar van Café de 1ste Aanleg
nóg hipper.
Of het nu je eerste kennismaking
wordt met deze zomerse drank of
je bent al jaren ‘expert’ met kennis van diverse gin-tonics, in dit
Heemsteedse café aan de Raadhuisstraat 103, kun je terecht voor
een geweldige ervaring.

en heel veel passende garnituren
zoals o.a.: verse frambozen, zoethout, munt, rozemarijn, kaneel.
Net wat passend is bij de gin-tonic van jouw keuze.

Het terras is vanaf 15 uur geopend. Indien je ook de gin-tonic proeverij wilt doen is vooraf
reserveren noodzakelijk via 0235286035. Binnenlopen voor een
mooi groot glas met alles erop en
Niet zo’n fan van de tonic? Exclu- eraan kan altijd dus is reserveren
sief biedt café de 1ste Aanleg een niet nodig.
heerlijke pink grapefruitsoda aan
die perfect combineert jouw gin. Café de 1ste Aanleg is niet uitsluitend gespecialiseerd in ginAls heel speciale verrassing heeft tonics, ook met whisky’s, rums,
Op zondag 9 juni, 1ste Pinkster- gastheer Kees Heger voor de eer- jenevers, tequila’s, port en nadag, pakt Café de 1ste Aanleg ste 40 gin-genieters een
tuurlijk bier en wijn zijn er dagroots uit met een zeer uitgebrei- ‘molucular experience’ gepresen- gelijks vele proeverijen die heel
de gin-tonic buitenbar, 10 ver- teerd op een amuselepel die he- geschikt zijn voor kleine gezelschillende gins, een gin master lemaal bij deze 1ste GINsterdag schappen. Voor meer informatie
die je er alles over kan vertellen past.
www.1steaanleg.nl.

In de tweede wedstrijd was Zoë
aan de beurt. Ook zij turnt in de
5de divisie, alleen dan bij de junioren, dus een paar eisen moeilijker. Helaas ging het bij haar bij
het eerste toestel al mis. Bij de
brug viel ze na het ophurken en
na een tweede ophurken ging
het mis bij de kip. Ze kwam niet
meer op de hoge ligger en eindigde haar oefening. Door te
weinig elementen vier minpunten en een wedstrijd die verkeken is. Omdat dit toch de laatste
wedstrijd is, kon ze voor haarzelf
de wedstrijd nog wel goed afmaken met de andere toestellen. Bij
de balk bleef ze netjes staan, wer-

Tentoonstelling
‘Manse vrouwen’
van Kennemerland
Regio - Honderd jaar na de
zwaarbevochten invoering
van het vrouwenkiesrecht
zet Museum Kennemerland
de vrouw op een voetstuk.
Met honderd portretten
van vrouwen uit de streek.
De tentoonstelling is te zien
vanaf 8 juni. Museum Kennemerland, Noorderwijkweg
2a (hoek Westerhoutplein) in
Beverwijk.Openingstijden:
zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uur. Toegangsprijs: volwassenen en
kinderen vanaf 12 jaar: € 5,Meer informatie op: www.
museumkennemerland.nl.

den alle elementen, combinaties
en eisen geteld en kreeg ze een
10.60. Bij de vloer werden ook alle
elementen geteld, maar werd wel
veel afgetrokken voor netjes werken. Bij de pegasus deed ze een
overslag die niet helemaal gestrekt was, dus ook niet genoeg
om dichterbij de concurrenten te
komen.
In de derde en tevens laatste
wedstrijd van de dag was Christa aan de beurt. Bij de senioren 5e
divisie is er een sterk deelnemersveld. Volgend jaar stopt Christa met turnen om zich te richten
op haar studie. Het was dus voor
haar de laatste wedstrijd waarin ze kon laten zien wat ze de afgelopen 9 jaar allemaal geleerd

heeft. Ondanks minder trainingsuren kon ze toch nog nieuwe elementen turnen. Niet alles lukte,
maar de wedstrijd was een goede afsluiter van haar turncarrière.

HIT sluit af met finales
Theater en Beeldende Kunst
Haarlem - Het HIT (Haarlems Interscholaire Toernooi) biedt leerlingen die hun talenten willen
ontwikkelen de kans om deel te
nemen aan mastaerclasses en finales waarin zij zich op professionele Haarlemse podia presenteren aan een groot publiek. Medio april barstte de HIT-finaleperiode los. In juni wordt de reeks afgesloten met de finales Theater
en Beeldende Kunst. Vrienden, familie en andere belangstellenden
kunnen de finales komen bezoeken.
De expositie Beeldende Kunst 2D
en 3D is sinds begin mei te bezichtigen bij Hart, hét centrum
voor kunst, kennis en cultuur aan

de Kleine Houtweg 18 in Haarlem.
Vanaf maandag 3 juni kan het publiek ook stemmen via ‘stembiljetten’ die bij de bar van het Hart
Café te verkrijgen zijn. Vrijdag 14
juni vindt bij Hart om 16.00 uur
de prijsuitreiking plaats. Deze ‘finale’ is voor iedereen vrij toegankelijk.
Dinsdag 11 juni is de Toneelschuur om 20.00 uur het podium voor theatertalenten. De HIT
Jongeren Theaterjury zal dan bepalen wie zich winnaar mag noemen in deze categorie.
Kaarten voor deze finale zijn verkrijgbaar via de Toneelschuur
(www.toneelschuur.nl).
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Wijk in beeld:
Schildersbuurt, groen en waterrijk

Markante boom voor de Bronsteevijver.

Zicht op de Bronsteevaart.

Bronsteevijver.

Heemstede - Niet te vergelijken met de Schilderswijk Wikipedia is allerlei informatie op te vragen over de be- ren nemen er een duik om af te koelen. Wie een boot
in Den Haag maar een heel andere identiteit heeft de kende en minder bekende schilders, de artiesten van heeft kan via de Bronsteevaart naar waterwegen in de
Schildersbuurt in Heemstede.
weleer.
buurt, de mooie Nel of de ringvaart op richting Haarlemmermeer. De meeste huizen in de wijk worden niet
Lommerrijke lanen met huizen veelal in jarendertig- Menig dorp of stad kent wel een schildersbuurt. In het verkocht onder een miljoen euro. De bouwstijl is dan
stijl gebouwd. Wie een ommetje maakt in deze wijk ziet geval van Heemstede is de wijk ook inderdaad schilder- ook in de meeste gevallen prachtig, gevels zijn soms
allereerst een breed scala aan schilders op de straat- achtig te noemen. Vooral aan de Rembrandtlaan is flink voorzien van een naam of spreuk. Hoewel er ook woninnaambordjes voorbij komen. Nee, Van Gogh of Karel ruimte gemaakt voor groen. De pleintjes in de buurt, het gen zijn die de tand des tijds niet helemaal goed hebAppel zijn er niet bij. Het gros van de kunstschilders die Marisplein en Jozef Israëlsplein, zorgen voor een dorpse, ben doorstaan, net als de ruimte voor de toegangsdeur
zijn ‘gebruikt’ om de straten hun naam te geven beho- gemoedelijke uitstraling. Water is er ook; de Tooropka- zijn er juist ook huizenbezitters die hun domein een
ren tot de klassieken zoals Rembrandt en Jan Steen. Ze de grenst aan het Spaarne waar je overigens ook lekker flinke opknapbeurt hebben gegeven en de tuin goed
leefden in de 17e, 18e of 19e eeuw en werkten in klas- onder schaduw biedende bomen kunt wandelen. Dan bijhouden.
sieke stijl. De schilders van later tijd bekwaamden zich in de Bronsteevijver, die wordt ’s zomers omgedoopt tot
nieuwere stijlen als pointillisme en impressionisme. Via recreatiegebied; je kunt er suppen of spelevaren. Kinde- (Tekst en beeld: Joke van der Zee)

Rembrandtlaan.

Het Zuider Buiten Spaarne met aan de overkant molen ‘De Eenhoorn’.

Doorkijkje naar de Bronsteevaart.

Jan van Goyenstraat.

Bankje aan de Tooropkade.

Blik op het water van het Zuider Buiten Spaarne.
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Monet, uitzicht op Sassovallei.

.

Tentoonstelling ‘Terugkeer naar de Rivièra’

Claude Monet op zoek
naar het mediterrane licht

Tot eind juli vindt in de voormalige villa van de Italiaanse koningin Margherita in Bordighera aan de Rivièra,
samen met het Castello Doria in Dolceaqua, een tijdelijke tentoonstelling plaats over de Franse impressionist
Claude Monet. Beeldend kunstenaar Claude Monet
was onlangs nog in het nieuws, omdat zijn werk ‘Les
Meules’ uit 1890 bij veilinghuis Sotheby’s een recordbedrag van 110 miljoen dollar opbracht. Hij bezocht
135 jaar geleden de Rivièra om op zoek te gaan naar
‘het mediterrane licht’. Deze schilderachtige en kleurrijke regio met rijke vegetatie en een mild mediterraan
klimaat het gehele jaar door, was tevens een zeer geliefd vakantieoord voor kunstenaars en de Europese
adel aan het einde van de 19de en begin 20ste eeuw.
In 1871 werd de spoorlijn Genua-Ventimiglia geopend,
alsmede in 1872 de spoorlijn Marseille-Ventimiglia,
waardoor deze omgeving werd bevrijd uit haar isolement, een grote toeristische opleving kende en een
immense populariteit genoot.

tijd voor Paul Durand-Ruel, een kunsthandelaar uit Parijs
die kunstenaars beschermt en hen financieel ondersteunt.
Monet is dan 44 jaar oud en maakt op dat moment een
moeilijke periode door. Na de dood van zijn vrouw Camille Doncieux in 1879, bouwt hij een relatie op met Alice
Hoschedé, de echtgenote van zijn vriend Ernest Hoschedé,
met kinderen uit beide huwelijken. Dat gaat hem moeilijk af.
In de Rivièra gaat Monet op zoek naar het mediterrane licht
dat hem zo inspireert. Hij slaagt erin dit licht te reproduceren en hij schildert hier onder meer zijn werken ‘Zicht
op de Sasso-vallei met zoneffect’, ‘Zicht op Bordighera’ en
het ‘Zicht op Dolceaqua en de oude brug met het Castello
Doria. Het Castello Doria is een fort dat stamt uit de 15de
eeuw en onder andere in het bezit is geweest van de familie Doria uit Genua.
Claude Monet overlijdt uiteindelijk op 5 december 1926 op
86-jarige leeftijd in Giverny aan de gevolgen van longkanker. Hij wordt als een van de belangrijkste en revolutionaire
vertegenwoordigers gezien van het impressionisme.

Claude Monet (1840-1926)
Claude Monet wordt in 1840 in Parijs geboren. In 1859 begint Monet aan de Académie Suisse in Parijs te studeren.
Daar ontmoet hij andere kunstenaars, onder anderen Pissarro en Johan Barthold Jongkind. In het begin waren de werken en de stijl van kunstenaar Édouard Manet een inspiratiebron voor de jonge Monet. Het werk van Manet vertoonde al karakteristieken voor de latere impressionistische stijl.
Monet reist onder andere buiten Frankrijk naar Londen. In
1871 brengt Claude Monet zelfs een kort bezoek aan de
Zaanstreek in Nederland. Naar verwachting wordt dit in
2021, dan 150 jaar later, in Zaanstad gevierd. Zaanstad staat
te boek als Nederlandse Monetstad.
Eind 1883 en begin 1884 bezoekt hij samen met zijn vriend
en collega-kunstenaar Pierre-Auguste Renoir de Franse en
Italiaanse Rivièra. Hij verblijft dan ook in en rond Bordighera en Dolceaqua. Zowel Monet als Renoir werken in die

Over koningin Margherita di Savoia (1851-1926)
Margherita di Savoia wordt
geboren te Turijn in 1851,
als dochter uit het huwelijk van de hertog van Genua, Ferdinando di Savoia
en Elisabetta, prinses van
Saksen uit Duitsland en
hertogin van Genua. Vittorio Emmanuel II di Savoia,
koning van Piemonte en
van het zojuist herenigde Italië (1861), beslist dat
ze moet trouwen met zijn
zoon, kroonprins Umberto, de latere koning Um- Koningin Margherita di Savoia.
berto I. Een gearrangeerd
huwelijk dus, dat in 1868 in Turijn plaatsvindt. Met haar
kersverse echtgenoot reist ze na het huwelijk kriskras door
Italië, om kennis te maken met het prille koninkrijk. Een van
hun beroemdste bezoeken is aan de stad Napels, de bakermat van de pizza, waar Margherita enkele pizza’s krijgt
voorgeschoteld om te proeven. De pizza die speciaal is opgemaakt in de Italiaanse driekleur met tomatensaus, mozzarella en basilicum heeft dan haar absolute voorkeur en staat
heden ten dage nog steeds bekend als de naar haar vernoemde pizza Margherita.

Margherita staat te boek als een koningin die beeldende kunstenaars, schrijvers en artiesten een warm hart toedraagt. Ze richt dan ook veel culturele genootschappen op
en stimuleert de kunsten. Dat maakt haar populair en geliefd. Niet zo verwonderlijk dat wereldwijd veel kunstenaars
in die tijd juist neerstrijken in Italië, zoals de impressionisten
Monet en Renoir. Buiten het natuurschoon en het specifieke
licht in Italië, heeft het kunstenaar-vriendelijke klimaat zeker
een grote rol gespeeld, mede gecreëerd door deze kunstminnende koningin.
In 1900 wordt haar gemaal koning Umberto I in de stad
Monza bruut vermoord door een extreemlinkse anarchist.
Margherita sterft uiteindelijk op 4 januari 1926 in Bordighera. Ze verbleef regelmatig hier in haar villa. Villa Regina Margherita is thans ingericht als museum en voor het
publiek toegankelijk.
Meer informatie over de tentoonstelling op https://
www.monetinriviera.it/ (ook in het Engels beschikbaar).
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Pluswijzer

Monet, Dolceaqua.

Zicht op Dolceaqua.

Wilt u ook adverteren en een artikel in deze Pluswijzer?
Neem dan contact op over de mogelijkheden via:
verkoop@heemsteder.nl.
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Expositie Perfectie en
Imperfectie in de Waag
Haarlem - De komende weken in
juni exposeren twee beeldende
kunstenaars, Marie-Thérèse Dijkman en Jolanda Kanters uit Haar-

Werk van Marie-Thérèse Dijkman.

lem in De Waag aan het Spaarne met werk onder een intrigerend thema: Imperfectie. Als Marie-Thérèse beeldhouwt of Jolanda fotografeert, zoeken zij daarom onbewust vaak naar het tegenovergestelde van perfectie:
het authentieke. De niet-perfecte
dingen, het natuurlijke. Het gaat
in hun werk om de schoonheid
van het vergankelijke, de asymmetrie, de eenvoud, het niet pretentieuze en de liefde voor oude
en verweerde objecten.
De werken van Marie-Thérèse en
Jolanda Kanters zijn vanaf donderdag 6 juni tot en met zondag
23 juni te bezichtigen in Galerie
De Waag, Spaarne 30 te Haarlem.
De opening van deze tentoonstelling wordt verricht door foto-

Open Tuinendag op Tweede Pinksterdag
Regio - Op 10 juni - Tweede Pinksterdag – organiseert Groei &
Bloei samen met de Nederlandse
Tuinenstichting weer een Open
Tuinendag met tuinen in Haarlem-Zuid, Heemstede en Aerdenhout. Het gaat om tuinen van hoge kwaliteit die door de Nederlandse Tuinenstichting zijn geselecteerd uit haar donateurenbestand met de bedoeling om deze voor andere donateurs open
Werk van Jolanda Kanters.
te stellen. De eigenaren van deze
tuinen zijn ook allemaal enthousigraaf Adriaan Brand op 2e Pink- aste leden van Groei & Bloei.
sterdag: maandag 10 juni om
15.00 uur. De openingstijden van
de Waag zijn: donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

In de tuinen ziet u mooie bloemen- en plantencombinaties en
wandelt u door origineel ontworpen en vaak heel indrukwekkende tuinen. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers
te ontmoeten en van elkaars tips
en trucs te leren. Kom langs en
laat u inspireren.
Het gaat om de volgende tuinen:
• Aerdenhoutsduinweg 4, 2111
AN Aerdenhout
• Crayenesterlaan 21, 2012 TH
Haarlem

• Overboslaan 25, 2101 AL Heemstede
• Johan Wagenaarlaan 29, 2102
GB Heemstede
In de tuin aan de Johan Wagenaarlaan geeft de eigenaar een
rondleiding die aanvangt op
het hele uur (11, 12, 13, 14 en 15
uur). Natuurlijk kunt u deze tuin
ook bezoeken zonder rondleiding.
De tuinen zijn open van 11 tot 16
uur. De toegang is gratis.

Zie:
www.marietheresedijkman.nl,
www.artamis.123website.nl,
www.kzod.nl en www.facebook.
com/kunstzijonsdoel.

Concert ‘Raakvlakken en dwarsverbanden’
in Remonstrantse Kerk
Haarlem - Op zaterdag 15 juni van 16-17 uur is er een tweede concert in de mini-serie ‘Raakvlakken en dwarsverbanden’ in
de Remonstrantse Kerk aan de
Wilhelminastraat 60 in Haarlem.
Een programma waarin Maria ‘Sterre der Zee’ - in al haar ver-

schijningsvormen centraal staat.
De Maria’s, Madonna’s, Vierges
en Jungfrauen zullen over elkaar
heen buitelen, evenzo zal het zijn
met de muziek, composities van
Hildegard van Bingen tot en met
La Vierge Noire van Poulenc en
Ave Maria’s in een bonte mix en

Musical4daagse in de
Philharmonie Haarlem
Haarlem - De Musical4daagse
keert na grote successen weer
terug naar Philharmonie, Lange
Begijnestraat 11 in Haarlem. Het
unieke project geeft kinderen
vanaf zes jaar de kans om in de
zomervakantie musicalles te volgen. Vier dagen zingen, dansen
en acteren met als afsluiter een
échte voorstelling voor een publiek. Samenwerken, zelfvertrouwen en discipline zijn belangrijk,
maar wat vooral voorop staat is

plezier voor iedereen. Bij de Musical4daagse gaan we voor een
te gek eindresultaat: de voorstelling. Geen ervaring vereist, het is
voor iedereen van 6 tot 12 jaar
die van zingen, dansen en acteren houdt.
Let op, er is nog maar beperkt
plaats bij de Musical4daagse op
13 t/m 16 juli & 17 t/m 20 juli.
Aanmelden en meer informatie
via www.musical4daagse.nl.

Voice Company Koor
zingt werk Gabriel Fauré
Haarlem - Op zondagmiddag 9
juni om 16 uur wordt een concertspecial georganiseerd waarbij uitsluitend muziek van Fauré
te beluisteren is. Dit concert vindt
in de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg hoek Zaanenstraat in Haarlem. Bijna nooit wordt rond deze zeer toegankelijke componist
een speciaal concert georganiseerd.

Gabriel Fauré (1845-1924) was
één van de belangrijkste Franse componisten van zijn generatie samen met jongere tijdgenoten als Debussy en Ravel. Hij is bekend om zijn pianomuziek en liederen. Hij vernieuwde tevens de
Franse religieuze muziek.
Toegang: 15 euro. Kaarten aan de
zaal of vooraf te reserveren via:
www.hetvoicecompanykoor.nl.

overvloed. De oorsprong van de
Maagd Maria wordt toegelicht in
de context van tijden en plaatsen.
Met Xandra Mizée, solisten, vrouwenkoor en Gerrie Meijers, piano/orgel. Het concert - toegang
vrij (collecte) - wordt afgesloten
met een hapje en een drankje.

Bart van Loo en
de Bourgondiërs
Haarlem - Bart van Loo vertelt vol passie over de geschiedenis van Europa en
over hoe de Bourgondiërs
in de 15e eeuw de Lage Landen tot één geheel smeedden.
Zijn bestseller De Bourgondiërs, Aartsvaders van de Lage Landen is een even spannende als leerrijke verkenning van de Middeleeuwen
en groeit gaandeweg uit tot
een wervelende cultuurgeschiedenis. Als geen ander
weet Van Loo bevlogenheid,
humor en kennis van zaken
te combineren. Kom dinsdag
18 juni van 20-21.30 uur luisteren naar zijn meeslepende
verhaal.
De avond vindt plaats in de
Bibliotheek Haarlem-Centrum (Gasthuisstraat 32).
De toegangsprijs bedraagt
€ 10,-; niet-leden betalen
€ 15,- Bestel je kaartje via:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Genieten van de Oosterplas
Bloemendaal - Op donderdag
6 juni maken de natuurgidsen
van IVN Zuid-Kennemerland een
avondwandeling maken bij 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.
Denk aan de ontluikende bomen
in het voorjaar, de vruchten en
paddenstoelen in het najaar en
hoe de bomen zich tegen de kou
in de winter beschermen. In elk

jaargetijde valt er genoeg te beleven hier. Goede loopschoenen
worden aangeraden.
Vooraf aanmelden is verplicht via
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deelname is gratis. De
groep verzamelt om 19.30 uur bij
het informatiebord, ingang Bleek
en Berg (Bergweg 60, Bloemendaal). De excursie duurt ongeveer
1 uur. Aanmelden en meer informatie via:
www.np-zuidkennemerland.nl of
tel. 023-5411123.

Luilakwandeling
door Haarlem
Haarlem - Op zaterdag 8 juni organiseert het IVN ZuidKennemerland een unieke Luilakexcursie in het centrum van Haarlem.
Haarlem zit vol met flora en
fauna. Het is een bekende en
populaire stad; het bruist er
met leven en de straten zijn
bijna nooit leeg.
Wilt u ook meer te weten komen over het planten- en
dierenrijk van Haarlem? Dan
bent u deze ochtend van
harte welkom.
Deelname is gratis en vooraf
aanmelden is niet nodig. De
groep verzamelt om 6 uur
‘s ochtends bij standbeeld
‘De Hoofdwacht’ van Laurens Janszoon Coster (Grote
Markt, Haarlem). De excursie
duurt ongeveer 1,5 uur.
Meer informatie via:
Eric van Bakel, e-mailadres:
ericvanbakel@hetnet.nl, of
kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Expositie Vera Bruggeman in Café Raecks
Heemstede - In de serie Raecks
Kunst Exposities exposeert de
Heemsteedse beeldend kunstenaar en schilder Vera Bruggeman een keuze uit haar recente werk onder de titel ‘In de stad
en er vlak buiten’. De opening is
op zaterdag 8 juni om 17 uur (tot
19 uur) in Café Raecks, Raaks 1, in
Haarlem; 023-5326629. De expositie is in juli en augustus dagelijks te zien van de ochtend tot
de avond (horecatijden, gratis
toegankelijk). ‘In de stad en vlak
er buiten’ toont schilderijen, grote en kleine stadsgezichten van
Haarlem en Spaarndam. Het zijn
de mooie en herkenbare plekken,
maar die door het aanlokkelijke
kleurgebruik en de stevige verfstreek van Vera Bruggeman een
nieuw, verrassend en zelfs overrompelend beeld van de vertrouwde scenes in de oude stad

en daarbuiten opleveren. Vera
Bruggeman (Almelo, 1964) is een
enthousiast beeldend kunstenaar
met een persoonlijke, heel expressieve stijl. Zij is lid van Kunstenaarsvereniging KZOD (Kunst

Zij ons Doel) te Haarlem. Voor informatie over de expositie in Café
Raecks: Maria van Vlijmen, curator: m.vanvlijmen@kpnplanet.nl.
Contact Vera Bruggeman:
www.verart.nl.
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Streek- en brocantemarkt in Heemstede
zondere kunst, streekproducten en interessante spullen uit
grootmoeders tijd aan. Antiek,
glas, boeken, sieraden, aardewerk, porselein, tin, schilderijen,
bronzen beelden, nostalgische
en verzamelobjecten zijn aanwezig. Ook voor vader is er vast wel
een passend Vaderdag cadeau te
Standhouders bieden in het cen- vinden.
trum tegen betaalbare prijzen Er zijn vele stalletjes, waar het
mooie brocante en curiosa, bij- heerlijk neuzen is. Lekker slente-

▲

Heemstede - Op veler verzoek
vindt er op zaterdag 15 juni a.s.
weer een streek- en brocantemarkt op de Binnenweg/Raadhuisstraat plaats. Meer dan 50
marktkramen zijn van 10 tot 17
uur gevuld met een zeer gevarieerd en aantrekkelijk aanbod.

ren over de markt en vervolgens
op een van de vele terrasjes die
het centrum rijk is lekker genieten van een hapje en een drankje.
Het wordt vast weer een zeer geslaagd evenement voor publiek,
standhouders en winkeliers van
Heemstede. De toegang is gratis.
De rijbaan blijft gewoon open en
parkeerplaatsen blijven beschikbaar.

6 juni

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

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.

13 juni

Vreemde eend in de bijt
Heemstede - Een vreemde eend in de bijt in een haag aan de
Leidsevaart op 2 meter hoogte.
Ze komt niet van haar nest af, ze krijgt water via de sproeislang,
dat ze dan aflikt van de bladeren van die haag. Ook wel zorgelijk
want als straks de kleintjes uit het ei komen, zullen ze zich moeten laten vallen en dan nog zien om veilig de sloot te bereiken.

COLUMNITEITEN

Schots en scheef
U heeft vast vroeger, misschien als scholier of student,
ook weleens op een blauwe maandagochtend een bijbaantje gehad. Zo’n baantje waarbij je het na enkele
uren weer gezien had.
Als student had ik gesolliciteerd bij een Schotse illustere pub waar je ook kon eten, ergens in Amsterdam.
Het heette McDowell als ik me goed herinner en bestaat allang niet meer. Ik kwam in de ochtend op gesprek. De eigenaar was een Nederlander en heette
Zonnestrael. Nou, die zonnestralen wisten nimmer door
het zware wolkendek heen te breken. Ik heb in mijn leven nog nooit zo’n stuk chagrijn meegemaakt. Werkelijk
een gezicht dat altijd op onweer stond er net zo appetijtelijk uitzag als het gerecht ‘haggis’ dat ze daar serveerden. Om op te gaan zitten.
Afijn, ik werd aangenomen en ik kon in de namiddag beginnen. Maar niet in spijkerbroek. Ik kreeg een Schotse
kilt aangereikt die ik moest aantrekken. Nee hè. Daar liep
ik dan rond met die witte melkflessen die onder mijn kilt
tevoorschijn kwamen. Tussen allemaal bezopen gasten,
meestal Britten en Schotten, die flink wat weg wisten te
tanken. Naarmate de avond vorderde, kon ik echt niet
meer verstaan wat ze uitkraamden. Uiteraard op de muziek van de doeldelzak. Kreeg je geen koppijn van de
drank, dan was het wel de doedelzakmuziek die als een
hamer op je hoofd sloeg en je een kater bezorgde.
Om het uur werd er een happy hour gehouden. Om dit
aan te kondigen, moesten ik en mijn collega-obers een
soort Schots volksdansje doen. De choreografie was net
zo monsterlijk als Loch Ness. Ik deed maar wat met het
schaamrood rond mijn kaken, het zag er niet uit. Ik liep
dan rond met de drankjes, soorten bier en vooral Schotse whisky, waarbij ik herhaaldelijk door de dronken en
lawaaiige meute in mijn achterste werd geknepen. Aan
een lange tafel vol Schotten die compleet lazarus waren, serveerde ik de drankjes. Ik had op dat moment niet
door dat de trotse kwast van mijn kilt in een brandend
waxinelichtje terechtkwam en onmiddellijk vlamvatte.
De ooit zo volumineuze kwast doofde ik meteen oneerbiedig in een glas sodawater dat op tafel stond en was
binnen een mum van tijd geminimaliseerd tot een zielig opzetstuk van een gebruikte elektrische tandenborstel. Ik had niet eens tijd om te eten. Na de avond bedankte ik voor de eer en nam ontslag. Niets voor mij en
tevens mijn laatse performance in de horecasector. Het
was tijd om te gaan eten: van de Schotse McDowell naar
de Amerikaanse MacDonalds voor een ordinaire hamburger…

Mediacafé, Bibliotheek Heemstede, 13:30 -15:30 uur. Gratis.

9 juni

Voice Company Koor zingt
werk Gabriel Fauré. Adelbertuskerk, Rijksstraatweg hoek
Zaanenstraat, Haarlem. Van 16
u. Toegang: € 15,-. Kaarten aan
zaal of via: www.hetvoicecompanykoor.nl.
1ste GINsterdag bij Café de 1ste
Aanleg. Raadhuisstraat 103,
Heemstede. Vanaf 15 u. Meer
informatie www.1steaanleg.nl.

10 juni

Open Tuinendag. Tuinen: Aerdenhoutsduinweg 4, Aerdenhout, Crayenesterlaan 21, Haarlem, Overboslaan 25, Heemstede en Johan Wagenaarlaan
29, Heemstede. Van 11-16 u.
Gratis toegang.
Bosfair Speeltuin Groenendaal 11-17 uur. Info: Launique Events Laura Weijland, tel.
06 54272662. info@launique.nl
Site http://launique.nl/event/
heemsteedse-bosfair.

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

Opening atelier
kunstenaar
Alisa Lim A Po
Heemstede - Kunstenaar
Alisa Lim A Po opent haar
nieuwe atelier aan de Lieven
de Keylaan 24 in Heemstede, op 27 juni vanaf 16 uur.
Ook zijn haar nieuwste werken tijdens de opening te
bewonderen zijn. Haar werk
verwijst naar grote aspecten
van het menselijke gevoelsleven, zoals geluk, liefde,
verdriet of angst. Vanuit haar
persoonlijke visie op deze
thema’s creëert Alisa unieke
conceptuele series, die zich
kenmerken door haar kleurrijke handschrift. Daarbij valt
haar onderzoek naar materiaalgebruik en nieuwe technieken direct in het oog.

Landelijke
collecte
Oranje Fonds
Heemstede - Tussen 11-15
juni vindt de landelijke collecte van het Oranjefonds
plaats: in actie voor een socialer Nederland. Door geld op
te halen willen zij ervoor zorgen dat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn, kinderen niet in armoede op hoeven te groeien en er voor iedereen een plek is in onze
samenleving. Geven aan de
collectanten kan aan de deur
als online via: www.oranjefondscollecteonline.nl.

stede, Julianaplein 1. Iedere woensdag van 10 - 11.30 u.
Gratis toegang.

Zomermarkt Kennemerduin.
Herenweg 126 in Heemstede.
Van 10-16 uur.

Genieten van de Oosterplas,
wandelexcursie. Verzamelen
om 19.30 u. bij informatiebord,
ingang Bleek en Berg, Bergweg
60, Bloemendaal. Aanmelden
en meer informatie via www.
np-zuidkennemerland.nl
of
tel. 023-5411123.

Foto: B. v.d. Linden

Concert ‘Raakvlakken
en
dwarsverbanden’ in Remonstrantse Kerk. Wilhelminastraat
60, Haarlem. Van 16-17 u. Toegang vrij (collecte).

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.

7 juni

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

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

14 juni

Mamacafé, Bibliotheek Heemstede, 10:00 -11:30 uur. Gratis.

8 juni

Luilakwandeling door Haarlem. Verzamelen om 6 uur bij
standbeeld ‘De Hoofdwacht’
van Laurens Janszoon Coster
(Grote Markt, Haarlem). Meer
informatie op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

15 juni

Streek- en brocantemarkt in
Heemstede. Op de Binnenweg/Raadhuisstraat
Heemstede. Van 10-17 u. Toegang
gratis.

Foto: Oranje Fonds – Stefan van der Kamp

TENTOONSTELLINGEN

6 juni t/m zo 23 juni

Expositie Perfectie en Imperfectie. Galerie De Waag, Spaarne 30 te Haarlem. Van 13-17 u.
Meer info op www.kzod.nl.

Tentoonstelling
Laimböck.
Pomphuis bij de watertoren,
Watertoren, Heemstede. Van
11-16 u. Gratis toegang.

T/m 14 juni
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.
Bijeenkomst Frisse Blik: Heemstede anno 2035. De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanvang 20 u. Inschrijven via emile.
kouwenhoven@mac.com.

Di 18 juni

Bart van Loo en de Bourgondiërs. Bibliotheek HaarlemCentrum, Gasthuisstraat 32 in
Haarlem. Van 20-21.30 u. Toegang: € 10,-; niet-leden betalen € 15,- via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

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.

Bart Jonker

De straatspeelavonden van
18.90-20.30 uur in de Zeelandlaan. Door WIJ Heemstede en
Plexat. Op deze avonden worden de betreffende straten
vanaf 17 uur afgesloten voor
verkeer. Omwonenden krijgen
hierover vooraf bericht.

8, 10, 15 en 16 juni

20 juni

Leven met iemand die psychische problemen heeft. Tandem, 3e etage, Raaks 36, Haarlem. Van 19-21.30 u. Toegang
gratis. Aanmelden voor 10 juni
per mail: info@tandemmantelzorg.nl of telefonisch via tel
023-89 10610.

19 juni

12 juni

Taalsoos. Bibliotheek Heem-

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.

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.

T/m 2 augustus

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

8 juni t/m 31 augustus

Expositie Vera Bruggeman in
Café Raecks. Café Raecks, Raaks
1, in Haarlem. Vrije toegang.
Meer info op www. verart.nl.

Tot 15 september

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

Nieuws
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Heemstede

Praat mee over de veiligheid
en leefbaarheid in uw straat
en wijk
Is er drugslab in mijn straat? Hoe zorg ik ervoor dat ik veilig online blijf?
Praat mee op donderdag 13 juni tussen 19.00 en 21.30 uur tijdens de
bewonersbijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid onder het motto Samen Veilig.
U bent van harte welkom in het schoolgebouw HBM aan de Koediefslaan 73.
Lees meer over het programma en aanmelding via www.heemstede.nl/samenveilig

Vergaderingen
raadscommissies
juni
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

Gewijzigde
openingstijden
Op maandag 10 juni (tweede
pinksterdag) is het gemeentehuis
gesloten.

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

End Plastic Soup Dag 1 juni

Groep 8a Nicolaas Beetsschool
‘Meest opgeruimde klas van 2019’
Zaterdag 1 juni was het End Plastic Soup Day,
een landelijke dag van Rotary om even stil te
staan bij de plastic soup en (zwerf )afval. Want
plastic soup begint op de stoep!
De kinderen van de groepen 7 en 8 van 6
Heemsteedse basisscholen hebben in de
afgelopen weken zwerfafval opgeruimd in
de wijken rondom hun school . Dit deden ze
samen met leden van Rotary Heemstede en de
gemeente.
Wethouder Annelies van der Have en voorzitter
van de Rotary Heemstede Maarten Thans
maakten zaterdag bekend dat groep 8A van
basisschool Nicolaas Beetsschool zich een
jaar lang de ‘Meest opgeruimde klas van 2019’
mogen noemen. Samen hebben de kinderen
ruim 21.000 stuks afval opgeruimd, een mooie
prestatie.

Agenda raadscommissie Samenleving
11 juni 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen
(2e zienswijze) (B)
- Beleidsplan sociaal domein 2019-2023 (B)
- Rapportage sociaal domein 2018
(Q1 t/m Q4)
- Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio
Kennemerland 2018 en Ontwerp
Programmabegroting 2020-2023 (A)
- Toekomstbestendige bluswatervoorziening
(A)
- Oprichting coöperatie Brandweerschool
Noord-Holland U.A. (A)
- Kaders voor jaarlijks budget bewoners/
buurtinitiatieven van €25.000 (A)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
12 juni 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners

- Marqt Holding B.V., Binnenweg 41

aan de

weg

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

Hoofd team
Buitenruimte
(36 uur, schaal 10A)
Heb jij hart voor de openbare ruimte?

Jaarrekening 2018
Voorjaarsnota 2019
Kadernota 2020-2023
Strategisch gemeentelijk vastgoed
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en
jaarverslag Omgevingsdienst IJmond
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Bekijk deze vacature op
werkenbijheemstede.nl en
reageer uiterlijk 23 juni.

-

Agenda raadscommissie Ruimte
13 juni 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Resultaten deskresearch Zuidstrook
De Hartekamp (Herenweg 5)
- Jaarverslag 2018 en jaarplan 2020
mobiliteitsfonds Bereikbaarheid
Zuid-Kennemerland
- Heemstede van A tot Z, 1e fase
Omgevingsvisie Heemstede
- Aanpak fase 2 Omgevingsvisie, visie op
hoofdlijnen
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
U kunt uw visie kenbaar maken aan de
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u
uw visie en/of mening geven door gebruik
te maken van het spreekrecht. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier,
via (023) 548 56 37 of per e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Melding Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt namens het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede bekend
dat het volgende bedrijf een melding
Activiteitenbesluit heeft gedaan:

Werk

Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Vergaderingen raadscommissies juni
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 11,12 en 13 juni 2019. Al deze
openbare vergaderingen zijn om 20.00 uur
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1.
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij
aanwezig te zijn.

Scan de QR-code
en ga direct naar

De melding heeft betrekking op het oprichten
of veranderen van de inrichting ter uitvoering
van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet
milieubeheer.
Neem voor meer informatie contact op met
Omgevingsdienst IJmond via (0251) 26 38 63
of per e-mail info@odijmond.nl

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:
Oranje Fonds

Verwijdering
gemeentelijke boom
- Scholtenlaan, ter hoogte van 30:
1 es (Ø 25-30 cm, slechte vitaliteit, herplant
2 bomen in naastgelegen groenvak)
Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en
met 19 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.

Verwijdering
fietswrakken
Stationsomgeving
Op 25 juni 2019 gaan medewerkers van
bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede fietswrakken verwijderen die
zich bevinden in de directe omgeving van
het NS-station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het
is verboden een voertuig op de weg te
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende
staat van onderhoud en ook in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.
Fietskettingen waarmee deze fietsen aan
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair
zijn bevestigd zullen op de minst belastende
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle
fietskettingen en andere zaken verwijderd die
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke
eigendommen zijn bevestigd. De fietsen en
kettingen worden in opdracht van het college
van burgemeester en wethouders verwijderd
en voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van
de gemaakte kosten bij de milieustraat van
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023

Diner en blanc Crayenester basisschool
Op 28 mei 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan de Crayenester
basisschool voor het organiseren van een ‘diner
en blanc’ op de Crayenestersingel op 14 juni

2019 van 15.00 tot 01.00 uur op 15 juni 2019.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven het
weggedeelte van de Crayenestersingel tussen

de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan
(aan de zijde van de Crayenester basisschool))
af te sluiten tussen 15.00 en 01.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023)
548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 1-61, de bouw van een steiger
langs de Ankerkade, wabonummer 411620,
ontvangen 22 mei 2019
- Heemsteedse Dreef 96, het wijzigen van
het zijgeveldakvlak, wabonummer 411864,
ontvangen 22 mei 2019
- Landzichtlaan 56, het bouwen van een
dakterras, wabonummer 409485, ontvangen
17 mei 2019
- Snelliuslaan 23, het vergroten/vernieuwen
van een schuur en bouwen uitbouw,
wabonummer 412073, ontvangen 22 mei
2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 55, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,

wabonummer 3911401, verzonden 28 mei
2019
- Berliozlaan 2, het kappen van een beuk,
wabonummer 394078, verzonden 27 mei
2019
- Binnenweg 163, het plaatsen van een
nieuwe luifel en reclame, wabonummer
341506, verzonden 28 mei 2019
- Fresialaan 24, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
408481, verzonden 3 juni 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
- Glipper Dreef 199C, verbouw pand naar

seminarhotel Mariënheuvel, verbouw
hoofdhuis en vleugels, wabonummer
396565, ontvangen 16 april 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik
- Glipper Dreef 199C, brandveilig gebruik
seminarhotel Mariënheuvel, wabonummer
396564, ontvangen 16 april 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie 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

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’.

Wat brengt de Formule 1
voor Heemstede?
Heemstede - Het heeft even geduurd tot de hoge heren van de
FIA besloten Zandvoort te verkiezen boven welk ander circuit
dan ook en in het bijzonder Assen. Assen had de beste papieren, mooi veilig circuit, goede infrastructuur, betrouwbare organisatie en meer positieve punten.
Of een lid van de koninklijke familie de doorslag heeft gegeven
om te kiezen voor Zandvoort zullen wij nooit weten, maar opvallend is het zeker.
Pieterpeuterpad van Diederik Smits.

Nationale Buitenspeeldag bij
speeltuin Floragaarde
Haarlem - Na het succes van vorig jaar is De Buitenspeeldag in
speeltuin Floragaarde helemaal
terug als jaarlijks terugkerend
evenement.

Bruijnstraat omgetoverd tot een
waar buitenspeelparadijs.
Een grote attractie dit jaar is de
spectaculaire Bungee Trampoline. En er kan nog meer gesprongen op diverse springkussens en
Op woensdag 12 juni tussen 13 op de trampoline op het dak van
en 18 uur pakt de speeltuin aan de Kameleon. Voor coole kids is
de van Oosten de Bruijnstraat in er een Freerun Parcours olv Sport
Haarlem Zuid-West ook dit jaar Support. Ook zijn er veel creaweer groots uit tijdens de Natio- tieve activiteiten: op het Kunstnale Buitenspeeldag. In samen- plein kun je de voetbalgoals opwerking met de BSO de Kamele- pimpen met graffiti, een schilderij
on en Sport Support worden de creëren en Tie-dye tasjes maken.
speeltuin, het dak van de Kame- Voor de allerkleinsten op het speleon, als ook de van Oosten de ciale veld is kunstenares Diede-

rike Smits er met haar Pieterpeuterpad. Wijkagent Arno de Jonghe komt langs in zijn dienstauto. En ook de poffertjeskraam is
er weer, er is popcorn en suikerspin, maar er kunnen ook gezonde fruitspiesjes gemaakt worden.
Onze schmickers zijn er en er is
nog veel meer.
De Nationale Buitenspeeldag is
een initiatief van Stichting Jantje
Beton dat jaarlijks plaatsvindt om
kinderen te stimuleren om meer
buiten te spelen en waarbij lokale initiatieven kunnen aansluiten.

250.000 bezoekers, verdeeld over
drie dagen, worden er verwacht.
De aanvoerroute over de weg is al
een eeuw niet aangepast. De Zeeweg in Bloemendaal en de Zandvoortselaan in Heemstede liggen er, afgezien van een viaduct
onder het spoor en nieuw asfalt,
al sinds mensenheugenis zo bij.
Ook in de jaren vijftig, toen het
autoverkeer goed opgang kwam
stond het verkeer op de Dreef
al vast. Anno 2019 zien we nog
steeds files op mooie zomerse dagen. Vergelijk je de bezoekers aan
Ten opzichte van 1985, het laat- de GP met een mooie zomerdag
ste jaar dat er een GP (Grand Prix) zal het weinig verschil maken. De
op Zandvoort werd verreden, is parkeerruimte in Zandvoort is beer weinig veranderd. Wat aanpas- perkt dus moet je niet raar opsingen aan de baan en daarmee kijken rechtsomkeert te moeten
houdt het wel op. Voor 2020 zal maken, ook niets nieuws.
er opnieuw flink verbouwd moeten worden. Niet alleen de baan Bewoners die de duinen koesmoet worden aangepast, ook de teren verzetten zich hevig tepitstraat, tribunes en meer.
gen het gebruik van helikopters
gedurende deze drie dagen. De
Heikel punt voor velen is de aan- Raad van State veegde alle been afvoer van de bezoekers. Ruim zwaren resoluut van tafel.

Leven met iemand die
psychische problemen heeft
Haarlem - Leven met een familielid of naaste die te kampen heeft
met psychische problemen, zoals depressie, angst, autisme, dementie e.d. valt niet altijd mee.
Gevoelens van schuld, schaamte,

angst en/of medelijden en spanning kunnen opspelen. Hoe ga je
daar mee om? Hoe hou je het vol,
hoe zorg je ook voor momenten
van ontspanning.
Tandem en Prezens geven op

Zijn er voor Heemstede lichtpuntjes? Misschien kan dit evenement worden aangewend om
voor nu en altijd een oplossing te
vinden voor de slechte Oost-West
verbinding(en).
Shuttlebussen
vanaf bijv. Hoofddorp is een optie. De NS wil extra, hoge en langere treinen inzetten.
Voor bijna alles is een oplossing
en zo niet dan doen we gewoon
of het heel mooi weer is en de wegen naar de kust, zoals zo vaak,
dichtslibben. Ecologisch zal het
allemaal wel niet kloppen, geluid,
fijnstof en CO2 uitstoot.
Economisch geeft de GP een
enorme impuls, hotels zullen tot
in de wijde omgeving vol zitten.
Ook Heemstede kan via een uitgekiende reclamecampagne onze winkels en restaurants onder
de aandacht brengen. We gaan
zien wat ervan komt. Een jaar is
echter snel voorbij, dus Heemstede let op uw saeck.
Eric van Westerloo

donderdag 20 juni van 19-21.30
uur informatie over psychische
problemen. Je krijgt als mantelzorger handvatten en tips. De locatie is Tandem, 3e etage, Raaks
36 in Haarlem.
Toegang gratis. Aanmelden voor
10 juni per mail:
info@tandemmantelzorg.nl
of
telefonisch via tel. 023-89 10610.

