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Kwaliteitsslagerij

WIJ ZIJN OPEN!
Zowel afhaal,

terras en restaurant

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

Openingstijden: 16.00-22.00 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

Chinees Restaurant

ZONDAG OPEN

1.49

13 JUNI VAN 12.00 - 17.00 UUR

VLIJTIGE LIES

2,50

11
VLIJTIGE LIESVLIJTIGE LIES

 

- Omgeving Lanckhorstlaan/Bronsteeweg,  300 kranten
- Omgeving Herenweg/ Broeder Josephlaan,  225 kranten

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

65-plussers ook 
van harte welkom!

Tel. 023-7853748 - Heemstede
info@btu-airconditioning.nl

Door Bart Jonker

Heemstede - Yes! Vrijdag 11 juni is 
het zover, dan start het Europees 
Kampioenschap voor voetbal. Hoe 

gaan onze Oranjejongens het doen? 
De bewoners van de Kastanjelaan 
hebben in er ieder geval al heel veel 
zin in en hebben hun straat al hele-
maal uitgedost in oranje. Zij zijn er 

helemaal klaar voor. Volgens een 
bewoner is de Kastanjelaan de eerste 
straat in Heemstede die in oranje is 
getooid. Welke straten zullen er 
volgen en gekleurd worden in oranje 
kledij?  Of Nederland gaat winnen of 
niet, het wordt sowieso wel een 
spannende maar bovenal gezellige 
periode. Vrijdag 11 juni om 21 uur 
wordt het EK afgetrapt met een 

mooie wedstrijd: Italië-Turkije. Onze 
Nederlandse jongens maken hun 
eerste opwachting zondag 13 juni 21 
uur tegen Oekraïne.

De drie zusjes op de foto juichen nu 
al en hopen natuurlijk dat Nederland 
kampioen wordt. We gaan het zien.
De Heemsteder wenst iedereen 
alvast heel veel voetbalplezier toe!

Kastanjelaan is als eerste klaar voor het EK!

Drie zusjes juichen nu al voor Nederland. Foto: Bart Jonker.

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444  hg@stampdealer.nl

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

GEEN KRANT?
0251-674433
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 13 juni, ds. J.G. Berbée – 
Bakhuis Abbenes. De diensten kunt 
u volgen via de link www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 10 juni om 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.  

Zondag 13 juni om 10u.
Woord- en Communieviering.
Voorganger Pastor A. Dekker.
Maximaal 112 personen per viering 
toegestaan. Reserveren verplicht: 
hbavo.aanmelden-vieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504. Alle vierin-
gen zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Woensdagmorgen 9 juni, 10u, 
viering Hart voor Ouderen,
pastor Rob Verhaegh.
Saturday  12th June,  5 P.M., Mass in 
English, Father Tristán Peréz.
Zondagmorgen, 13 juni, 10u, eucha-
ristieviering, pater Diego Pilain.
Zondagavond 13 juni, 18.45u 
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 

orgel. Per viering zijn maximaal 105 
kerkgangers toegestaan. Reser-
veren verplicht: info@olvh.nl of tele-
fonisch 023-5286608 tijdens 
kantooruren.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u.
Aanmelden via: 
reserveringpetrakerk@gmail.com.
Online volgen via 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 13 juni 10u. Ds. A. Molen-
dijk. Maximaal 30 personen per 
dienst toegestaan. Reserveren 
verplicht: www.kerkpleinheems-

tede.nl/kerkdienstaanmelding. De 
diensten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 13 juni 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers.
Vrije toegang (wel RIVM regels).
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 13 juni, dr. Jan van Butse-
laar. Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via www.pkntref-
punt.nl, klik op actueel. Vanaf juni 
kunnen meerdere personen bij de 
vieringen aanwezig zijn.
Reserveren verplicht:
bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

De eerste bebouwing van Kerklaan 55 is in 1889 als 
J. Thijs (overleden op 2 oktober 1912) een koets-
huis laat bouwen. Het is het linkergedeelte van het 
huidige pand met garagedeur. In 1919 laat A,H. Krieger het koetshuis 
verbouwen en wordt het rechtergedeelte aangebouwd. In 1924 wordt er 
een veiling gehouden van onroerende goederen, waaronder Kerklaan 55 
voor fl. 14.800,-  

Van 1925 t/m april 1931 werd er flink geadverteerd in de Eerste Heemsteed-
sche Courant, Nieuwe Haarlemse Courant en het Haarlems Dagblad door de 
fa. Joh. Rosenkrantz & Zonen op tuinbouwgebied (bedrijf opgericht in 1760) 
vanaf Kerklaan 55. In die periode woonde de familie Preijde ook op Kerklaan 
55, zoals bloemist C.J. Preijde (overleden 29 maart 1962). Bij hem kon je ook 
terecht voor een tuinbouwcursus, hij was secretaris van de Heemsteedse 
afdeling voor Bloembollencultuur. 
Van de fa. Rozenkrantz staan in de kranten nog advertenties tot in de jaren 
30, daarna is het vooral de familie Preijde. In verschillende gezinssamenstel-
lingen (ouders en daarna de kinderen) woonde de familie op Kerklaan 55. 
Ook J. Preijde deed aan tuinaanleg- en onderhoud aldus een advertentie in 
de Nieuwe Haarlemsche Courant van 8 juli 1946. 
Het adresboek van Heemstede van 1 november 1963 vermeldt P.M. Preijde 
als zeefdrukker op Kerklaan 55. Hij blijft er nog wonen tot zeker in de jaren 
70. 

In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 5 maart 1960 wordt een ‘pientere 
jongeman’ gevraagd voor een opleiding tot zeefdrukker bij zeefdrukkerij 
Oase op Kerklaan 55. 
Het is niet helemaal duidelijk wanneer de drukkerij gestopt is. Het was in 
ieder geval tot aan de jaren zeventig in bedrijf. Tegenwoordig in gebruik als 
(boven)woning. 

De toen-foto is uit de jaren 70 uit de verzameling van Johan van Schie, de 
nu-foto is van 5 juni 2021. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).  

Kerklaan toen en nu (18)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel.  023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

rama Misdaadfilm 
in de Luifel
Heemstede - Om de week draaien er 
bij WIJ Heemstede in de grote zaal 
van de Luifel op Herenweg 96 in 
Heemstede films. Op woensdag 16 
juni draait om 19.30 uur een drama/
misdaadfilm uit 2019. Wilt u meer 
informatie over de titel en/of de 
inhoud van de film? Belt u dan even 
met de receptie van de Luifel: 023- 
548 38 28. 

Opgeven voor de film is verplicht en 
kan via www.wijheemstede.nl, 
023-548 38 28 of info@wijheemstede.
nl. Er is een maximum aantal bezoe-
kers voor de filmzaal en vanzelfspre-
kend wordt deze volgens de 
geldende coronaregels ingedeeld. 

Heemstede/Haarlem - Cees Boon 
vertrekt per 1 oktober bij Paswerk en 
Werkpas Holding.
Hij treedt dan terug als algemeen 
directeur van de Gemeenschappe-
lijke Regeling Paswerk en als direc-
teur-bestuurder van Werkpas Hol-
ding b.v. en de vier onderliggende 
vennootschappen.

Zijn vertrek hangt samen met de 
besluiten van de gemeenteraden van 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 
en Zandvoort om per januari 2022 
een regionaal Participatiebedrijf op 
te richten.
Dit bedrijf is een samenvoeging van 
Paswerk en de meeste bedrijfsactivi-

teiten van Werkpas Holding b.v. Cees 
Boon is zestien jaar directeur ge-
weest van Paswerk. Het bestuur van 
Paswerk zal binnenkort bekend 
maken hoe in de directiefunctie 
voorzien zal worden.

Paswerk bestuursvoorzitter Floor 
Roduner: “Wij bedanken Cees Boon 
voor zijn inzet voor sociale werkgele-
genheid in deze regio. Onze regio 
mag trots zijn op de manier waarop 
wij het sociale vangnet voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
structureel hebben georganiseerd.”

Meer informatie op:
www.paswerk.nl.

Directiewisseling bij Paswerk

Cees Boon, algemeen directeur van Paswerk (foto: Joyce Goverde).
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Je mag het zeker 
bijzonder noemen, een dienstver-
band van 45 jaar bij één werkgever. 
Arno Schumacher heeft al deze jaren 
in dienst van de gemeente Heem-
stede volgemaakt en gaat nu met 
een zeer verdiend pensioen. Tijd om 
even bij te praten met Arno en zijn 
verhaal te horen.  

Rasechte Heemstedenaar
Ambtenaren blijven meestal uit de 
publiciteit, dat gold ook voor Arno. 
Op de achtergrond is hij jaar na jaar 
wel heel nadrukkelijk aanwezig 
geweest. Hij diende zes burgemees-
ters en 12 gemeenteraden. Dat vergt 
altijd weer aftasten wat de politiek, in 
een nieuwe samenstelling, verwacht 
van het ambtelijk apparaat. Door zijn 
geboorte in Heemstede is Arno 
Schumacher een rasechte Heemste-
denaar die, tot een paar jaar terug, 
altijd in Heemstede woonde.

Hij maakte een mooie carrière door 
van jongste bediende op het 
gemeentehuis tot directeur. Na zijn 
middelbare school kwam hij bij de 
belastingdienst (FIOD) te werken dat 
werk beviel hem allerminst. Tijdens 
een bezoek aan de bibliotheek, die in 
1976 nog aan de Kerklaan zat, zag 
Arno een advertentie voor een mede- 
werker algemene zaken en onderwijs 
bij de gemeente Heemstede. Hij solli-
citeerde en kreeg de baan als jongste 

medewerker op deze afdeling. “Alle 
klusjes die de afdeling niet graag 
deed kwamen bij mij terecht”, vertelt 
Arno. “Ik herinner mij nog als de dag 
van gisteren dat ik de schoolmelk-
kaarten moest controleren.” Lagere 
scholen kregen dagelijks kleine 
flesjes melk aangeleverd, waarna de 
schooldirecteur de administratie, in 
de vorm van melkkaarten, naar de 
gemeente stuurde. Regelmatig 
ontbraken er kaarten en moest Arno 
de directeur aan zijn jasje trekken. 
Niet de meest zinvolle bezigheid 
vond Arno, maar het overige werk 
maakte veel goed. In de avonduren 
ging hij studeren. Eerst gedurende 
5½ jaar de studie Hoger Bestuurs-
ambtenaar en daarna rechten. Toen 
zijn gezin vorm kreeg met de komst 
van kinderen heeft hij de studie op 
een laag pitje gezet. Intussen verliep 
zijn loopbaan binnen de gemeente 
voorspoedig. In zijn eigen woorden: 
“Dit was een geweldige leerschool 
met veel kansen.” 
 
Menig robbertje en het 
Symfonisch Blaasorkest
In 2000 werd Arno benoemd als 
directeur bij de gemeente. Na alge-
mene zaken en onderwijs vielen 
ruimtelijke ordening, verkeer en 
milieu onder zijn aandachtsgebied. 
Een heel uitgebreid gebied met 
vergunningen, grondverkopen, 
ontwikkelen woonwijken, bouw- en 
woningtoezicht enz. Bij recente 
bouwprojecten zoals de Slottuinen, 

Havendreef, Watertoren, het Vogel-
park en Spaarnelicht was hij van het 
begin tot de oplevering betrokken. 
Gaandeweg kwam ook de afvalpro-
blematiek op zijn bord terecht. 
Menig robbertje werd er uitge-
vochten met projectontwikkelaars. 
Een heldere presentatie aan de poli-
tici was ook niet altijd eenvoudig. 

Maatschappelijk was/is Arno zeer 
betrokken. Hij is mede-oprichter en 
lang bestuurslid geweest van het 
Symfonisch Blaasorkest Heemstede. 
Tot op heden zingt hij zijn partijtje 
mee in het koor van de O.L.V. Hemel-
vaartkerk aan het Valkenburgerplein. 
Recentelijk sloot hij een opleiding tot 
mediator af en heeft zich, voor na 
zijn pensionering, aangemeld bij 
Buurtbemiddeling. Met vrienden 
tennist Arno op het tennispark in 
Groenendaal.

Arno Schumacher sluit zijn werk-
zaamheden als directeur bij de ge- 
meente Heemstede af per 1 augustus 
met 17 juni als laatste werkdag. 
Heemstede verliest met zijn vertrek 
een zeer ervaren ambtenaar. Arno tot 
slot: “Ik heb altijd met ontzettend 
veel plezier gewerkt. Op het gemeen-
tehuis was nimmer sprake van 
koninkrijkjes waardoor de sfeer door 
de jaren heen heel prettig was om in 
te werken.”

De Heemsteder wenst Arno een fijn 
en langdurig pensioen toe.

Icoon Arno Schumacher vertrekt 
uit het raadhuis van Heemstede

Arno Schumacher bij het raadhuis. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - Schuif op dinsdag 15 
juni aan bij de Buurttafel en ontmoet 
elkaar weer live. Deze keer p de Drs. 
J.R. Thorbeckelaan nr. 162 staat Ons 
Trefpunt, een gezellig wijkgebouw 
van woningbouwvereniging Elan, de 
plek om uw buurtgenoten te 
ontmoeten en samen een kopje 
koffie te drinken. Van 11-12 uur. 
Op dinsdag 22 juni van 11-12 uur 
kunt u terecht op Plein1, Julianaplein 
1 Hemstede om met elkaar in 

gesprek te gaan en te ontdekken 
welke ontmoetingsmogelijkheden er 
zijn in uw eigen wijk. 
Een gespreksleider start de Buurttafel 
en met elkaar wordt een thema 
gekozen. Dat kan van alles zijn, eigen 
inbreng is altijd welkom. Deelname 
aan deze activiteit is gratis. U bent 
van harte welkom Interesse? Stuur 
een mail naar info@wijheemstede.nl 
t.a.v. Ellen Swart of Daniëlle de Haan 
of bel 023 – 548 38 28.

De Buurttafel op Thorbeckelaan en Plein1

Haarlem/Heemstede -Museum 
Haarlem op het Groot Heiligland 47 
in Haarlem toont tot 5 juli zeven nog 
nooit getoonde tekeningen van 
koninklijke bezoeken aan de Heerlijk-
heid Heemstede van Adriaan Pauw. 
De tekeningen zijn afkomstig uit de 
particuliere collectie en vormen een 
prachtige schenking aan Museum 
Haarlem. 

Koninklijk bezoek
Driemaal ontvangt Pauw koninklijke 
gasten in Heemstede. Veel is er niet 
over bekend, doordat archiefmate-
riaal bij een brand is vernietigd. Maar 
zeker is dat Frederik V van de Palts 
het vermaarde slot in de namiddag 
van 24 juni 1623 een bliksembezoek 
brengt. Ook in de blekerijen toont hij 
interesse.
Datzelfde doet hij vier jaar later bij de 
ontvangst van Maria’s dochter Henri-
etta Maria, koningin van Engeland. 

Zij arriveert met haar dochter Mary 
Stuart en schoonzoon prins Willem II 
in drie karossen; het slot zelf 
betreden ze niet. In 1638 wordt Maria 
de’ Medici door Pauw ‘gerecipieert en 
onthaald’. De Franse koningin-
moeder reist met Amalia van Solms 
op 31 augustus van Den Haag via 
Haarlem naar Amsterdam en op 5 
september weer terug. Bij een van 
die gelegenheden doet ze ook 
Heemstede aan. Jan Martszen de 
Jonge (Haarlem, ca. 1609 – Haarlem 
of Amsterdam na 1647) heeft dit 
bezoek op tekeningen vastgelegd. 

Naast de bijzondere tekeningen 
worden nog twee prenten van 
Adriaan Pauw en zijn vrouw getoond, 
een schilderij van het Oude Slot uit 
de omgeving van Nicolaes Berchem 
en een bijbel uit de beroemde biblio-
theek van Adriaan Pauw.  Zie ook 
www.museumhaarlem.nl.

Unieke tekeningen Adriaan Pauw 
te zien in Museum Haarlem

Jan Martszen de Jonge - Koninklijk bezoek voor Adriaan Pauw in Heemstede.

Beeld: aangeleverd door Museum Haarlem.

Heemstede - De Knutselclub is er 
voor jongens en meisjes van 5 t/m 10 
jaar, iedere woensdag van 13.30-15 
uur Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Zo 
ook 16 juni. Kinderen kunnen super-
leuke en originele kunstwerken 
maken van klei, papier, hout en stof, 
die vaak te maken hebben met de 

jaargetijden of de feestdagen. 
Kosten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze kaart 
samen doen.
Vanwege de coronaregels moet je je 
wel van tevoren opgeven. Dat kan 
door een appje te sturen naar 06-14 
23 45 80 van begeleider Gaby Godijk.

De Knutselclub is weer terug!

Heemstede - Brasserie Sanz op de 
Jan van Goyenstraat 31 in Heem-
stede is zeven dagen in de week 
geopend voor lunch en diner. Zowel 

op het terras als in het restaurant.
Reserveren?
Uitsluitend telefonisch op:
023 529 18 92.

Brasserie Sanz iedere dag open

Heemstede/Haarlem - Kom je er 
niet uit op de websites van de over-
heid? Bijvoorbeeld bij zaken als huur- 
en zorgtoeslag, belastingen, 
pensioen en uitkering. Dan ben je 
niet de enige. Maar liefst 4 miljoen 
mensen vinden dit lastig. Kun je wel 
wat hulp gebruiken? Bel dan het tele-
fonisch spreekuur van het Informa-
tiepunt Digitale Overheid (IDO) in de 
Bibliotheek. Wij moeten steeds meer 
dingen zelf digitaal regelen met de 

overheid. Zoals het aanvragen van 
zorgtoeslag, een woning zoeken, je 
rijbewijs verlengen of een afspraak 
maken bij de gemeente. Veel mensen 
vinden dit nog best lastig en komen 
er niet uit op al die verschillende 
websites. Om deze mensen te helpen 
is er het Informatiepunt Digitale 
Overheid bij de Bibliotheek. Gratis 
hulp Bij de Bibliotheek kunnen we 
helpen bij het vinden van informatie 
op internet of doorverwijzen naar de 

juiste organisaties. Deze hulp is gratis 
en voor iedereen (ook als je niet lid 
bent van de Bibliotheek). Op dit 
moment kun je vanwege de corona-
maatregelen bellen naar het 
spreekuur op telefoonnummer 023 
- 511 54 40, op maandag van 10:00 
tot 12:00 uur en donderdag van 
14:00 tot 16:00 uur.
Meer informatie over IDO vind je op 
www.bibliotheekzuidkennemerland.
nl/ido.

Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek
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Door Joke van der Zee 

Heemstede – Van den Broek Inte-
rieur heeft iets te vieren. De gere-
nommeerde meubelzaak bestaat 
maar liefst 141 jaar. Dat betekent dat 
een jaar geleden een respectabele 
leeftijd werd behaald. De coronapan-
demie zorgde er echter voor dat 
uiting geven aan het jubileum ‘on 
hold’ werd gezet.  
Van den Broek is een echt familiebe-
drijf. 141 jaar geleden begon het in 
Rotterdam, met een meubelfabriek. 
Treurig genoeg werd die fabriek met 
de grond gelijkgemaakt tijdens het 
beruchte bombardement van Rotter-
dam in de oorlog. Hierna begon Van 
den Broek in Haarlem een eigen 
meubelfabriek. Niet lang daarna 
kwam de Blekersvaartweg in het oog 
waar tevens een fabriek werd geves-
tigd. Helaas ging die ruimte in 
vlammen op. Inmiddels is het bedrijf 
met de prachtige showroom alweer 
jaren te vinden op de Kerklaan 52. 

Gezamenlijke passie
De huidige eigenaren zijn Cathelijne 
en Marcel van den Broek. Het is zeker 
niet zo dat het tweetal het als 
‘moeten’ ervoer om de ouders van 
Marcel op te volgen. Een gesprek 
over hun meubelzaak leert dat het 
meer als prachtige kans voelt om te 
werken in een omgeving van design-
meubels, prachtige vloeren, wandbe-
kleding en accessoires. De meubel-
zaak is echt hun gezamenlijke passie. 
En voor Cathelijne een nieuw avon-
tuur: zij werkte 12 jaar als eindredac-
teur bij RTV Utrecht) Wat ook mee-
hielp is het drukke gezinsbestaan, 
het echtpaar kreeg na hun eerste een 
drieling. Dat de jonge ouders van 
aanpakken weten vertaalt zich in een 
goede ondernemerszin. Naast hun 
liefde voor meubels is er namelijk 
ook nog ruimte voor ‘Little Hero’, hun 
bedrijf dat zich specialiseert in toebe-
horen voor prematuur geboren 
baby’s. Cathelijne zag met eigen 
ogen hoe haar te vroeg geboren 

drieling in couveuses lag, afgedekt 
met een klinisch aandoende doek. 
“Dat kan anders vonden we en dus 
ontwerpen we nu voor ziekenhuizen 
couveuse-hoezen met mooie print 
en kleuren.”  

Hoe is het ooit begonnen voor jullie? 
Marcel vertelt: “Mijn vader vroeg of ik 
de stoffeer-kant wilde opzetten. Ik 
ging als 17-jarige aan de slag bij De 
Zwart (ook aan de Kerklaan) om het 
vak te leren. Na een tijdje ging ik bij 
mijn vader aan de slag met tapijten, 
gordijnen en stofferen. Dat is nu zo’n 
25 jaar geleden. 14 jaren terug nam 
ik het stokje van mijn pa over.” Marcel 
en Cathelijne – beiden afgestudeerd 
binnenhuisarchitect - zetten de zaak 
voort maar brachten wel verande-
ringen aan.

Zo werd het predicaat ‘klassiek’ 
achter de naam Van den Broek ver- 
vangen door ‘Interieur’. Een kleine 
ingreep zou je denken maar wel een 
slimme. Hoewel Van den Broek wijd 
en zijd bekendstond als de winkel 
waar iedereen met een klassieke 
smaak kon slagen wilden de nieuw-
bakken eigenaren een breder publiek 
bereiken. Zonder het oog op klassiek 
te willen verliezen en met behoud 
van dat aspect waar de winkel 
bekend om staat: absolute topklasse 
in ontwerp.  

Samen met klant totaalplan maken
Als je nu door het pand wandelt val 
je van de ene verbazing in de andere. 
Marcel en Cathelijne zijn er in 
geslaagd klassieke ontwerpen te 
combineren met gedurfde stijlen. 
Denk aan een bank uit de jaren 60 
van de vorige eeuw en een metalli-
cachtige wandbekleding. Of aan een 
oor fauteuil uitgevoerd in een 
enthousiast bloemmotief. Daar is lef 
voor nodig!  
Hoe is het contact met de klant? 
“Wat we vaak doen is een totaalplan 
maken, samen met de klant. Je 
bespreekt de wensen, bijvoorbeeld 

met een moodboard. Het is verras-
send hoe mensen soms voor een 
heel andere stijl kiezen. Een ouder 
iemand kan juist helemaal gaan voor 
een strak design terwijl jongeren 
happy worden van een klassiek 
meubel. Dat is prima! Een samenstel-
ling van stijlen kan ook; wij hangen 
nergens een label aan”, aldus 
Cathelijne.
Wat een bruggetje is naar een ander 
label: dat van henzelf. Van den Broek 
Interieur komt met een eigen 
meubelcollectie. Een spannende zet 
die tevens het vieren waard is. In het 
voorbije jaar kon er niets worden 
gevierd.
Moeilijk jaar? “Per toeval hebben we 
vóór corona onze webshop ver- 
nieuwd. Een mooie aanvulling op 
onze fysieke zaak. Het online bestel- 
len is een goede greep geweest”, 
geeft Marcel aan. Toch vindt het 
tweetal het heel fijn dat er weer 
mensen de zaak kunnen binnen-
lopen, zonder afspraak en vast en 
zeker met een verrassende blik.  

Van den Broek Interieur,
Kerklaan 52, 023-5281692.

Moderne tijden bij familiebedrijf Van den Broek Interieur

Marcel en Cathelijne van den Broek: “Modern en klassiek gaan prima samen.”

Foto: Joke van der Zee.

Heemstede - Iedere maand zijn er 
culturele lezingen en/of presentaties 
op dinsdagmiddag in de Luifel, Heren- 
weg 96 te Heemstede. Deze midda- 
gen beginnen om 13.30 uur. De en- 
tree is €5,-. Op dinsdag 15 juni om 
13.30 uur de Trefpuntlezing ‘De ont- 
dekking van het Kubisme, Georges 
Braque en Pablo Picasso’ gegeven 
door Michiel Kersten. Michiel Kersten 

vertelt u de geschiedenis en de 
ontwikkeling van het kubisme van 
Montmartre, over de schilderij van 
Picasso, Braque en Gris.
Aanmelden veplicht: via www.
wijheemstede.nl , 023 - 5483828 of 
info@wijheemstede.nl. Helaas 
kunnen geen bezoekers toegelaten 
worden die niet van tevoren gereser-
veerd hebben.

Lezing ‘De ontdekking van het Kubisme’

Heemstede - Vrijdagmiddag 11 juni 
zal Wim Vogel een interview houden 
met local hero Antoinette Stockmann 
over ‘Jouw Helena, een onbegrensde 
liefdesgeschiedenis’, om 16.00 uur bij 
boekhandel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Net voor de Eerste 
Wereldoorlog uitbreekt, vindt Helena 
de liefde van haar leven. Hij verhuist 
naar Parijs en stuurt haar een brief 
waarin hij eerlijk is over de reden van 
zijn vertrek. Desondanks reist ze hem 
achterna. Een tweede grote liefde 
komt op haar pad, maar als hij naar 
Indië vertrekt, groeit hun verschil van 
mening. Als de relatie op een defini-

tieve breuk lijkt af te stevenen, neemt 
Helena het heft in handen. Jouw 
Helena is gebaseerd op de briefwis-
seling die Helena Peltenburg voerde 
met haar liefdes en familie. In de 
jaren twintig van de vorige eeuw 
zocht zij de grenzen op om haar 
leven op haar manier in te richten. 
Door Helena’s uitzonderlijke keuzes 
verdween zij niet tussen de plooien 
van de geschiedenis. Antoinette 
Stockmann is woonachtig in Kenne- 
merland.
Datum/tijd: vrijdag 11 juni 16.00 uur
Locatie: Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede.

Interview local hero Antoinette 
Stockmann over ‘Jouw Helena’

Vastgoedonderhoud

Tel. 06-47474747  •  info@ikaonderhoud.nl

Schilder nodig?
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Het is fijn dat het vooruit gaat. Het 
vaccinatietempo is omhoog waar-
door we beter zijn beschermd, 
maatrelen zijn komen te vervallen 
of versoepeld en we kunnen weer 
de dingen doen zoals we gewend 
waren.

Het voelt aan als lente. We kunnen 
weer naar buiten, elkaar weer zien 
en spreken en plannen maken hoe 
we de ellende van het afgelopen 
jaar van ons af gaan schudden. 

En toch is het zaak dat we wat 
achter ons ligt niet vergeten. Het 
gevoel vast te houden dat samen-
werken loont en om trots te zijn op 
hoever we zijn gekomen.
En natuurlijk ook wat we ervan te 
leren hebben voor de toekomst.

Het coronavirus heeft blootgelegd 
hoe kwetsbaar we zijn als mensen. 
Dat een ongekend virus ons zo in 
zijn greep kan houden en ons zorg systeem daar niet als vanzelfsprekend 
op is berekend. Dat maakt het nodig meer te weten over infectieziekte-
dreiging en hoe we ons daar beter op kunnen voorbereiden. Dat vraagt 
om creativiteit en innovatievermogen zodat we het zorgsysteem beter 
kunnen organiseren. 

We zijn het afgelopen jaar ook nog eens op de feiten gedrukt dat onze 
leefstijl een belangrijke factor is gebleken waar het ging om het ziektever-
loop. Mensen met onderliggend lijden als gevolg van overgewicht en met 
een slechte conditie door het roken, kwamen sneller op de Intensive Care 
en liepen een groot risico op gezondheidsschade of zelfs op overlijden. 
Wat we ervan geleerd hebben is dus dat we door gezonder te leven beter 
beschermd zijn. Het zal niet alle risico’s voorkomen, maar het helpt wel. 
GGD Kennemerland heeft veel expertise op dit terrein en zet die van 
harte in om mensen daarin te helpen.

Een van de activiteiten die is opgepakt is om mensen extra te stimuleren 
om te stoppen met roken. Vanaf deze week staan GGD Kennemerland 
medewerkers op de vaccinatielocatie in Beverwijk om mensen die daar-
voor openstaan, te voorzien van gratis advies over stoppen met roken. 
Uit een eerste pilot bleek dat dit aanbod gewaardeerd wordt door de 
inwoners en ook zij zien dat het belangrijk is om na te denken over een 
gezonde leefstijl.  

Pak je kans, ga gezonder leven. Eet gezond, beweeg meer en stop met 
roken! Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een meer weerbare 
samenleving.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Pak je kans

Bert van de Velden. Foto: aange- 

leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Fijn om nu wekelijks te 
kunnen melden dat het steeds beter 
gaat met het aantal besmettingen in 
Heemstede en daarbuiten. De ver- 
soepelingen van de lockdown heb- 
ben tot nu toe geen oplopende aan- 
tallen besmettingen opgeleverd. 
Juist een daling waar je zou verwach- 
ten dat door meer vrijheid het aantal 
zou toenemen. Ondanks al het posi-
tieve worden er nog gemiddeld 51 
Nederlanders opgenomen in het zie- 
kenhuis. Er belanden 5 personen op 
de IC-afdelingen. Het aantal mensen 
dat in Nederland rondloopt die be- 
smettelijk zijn ligt momenteel op de 
67.000, een schil contract met de 
meer dan 150.000 enige weken 
geleden. 
 
In Heemstede heeft de daling ook 
doorgezet. Er zijn 16 inwoners posi-
tief getest de afgelopen week. 
Niemand belandde in het ziekenhuis 
of stierf. Naast het warmere weer 
heeft de op volle toeren draaiende 

vaccinatie, volgens de specialisten, 
een grote invloed.  
De afgelopen week werd afgesloten 
met 10,5 miljoen gezette vaccinaties. 
Deze week verwacht het RIVM daar 
nog eens 1,1 miljoen prikken aan toe 
te voegen. Momenteel mag iedereen 
die in 1979 of eerder is geboren een 
afspraak maken om gevaccineerd te 
worden. Ook zij die om welke reden 
dan ook nog hebben gewacht met 
het maken van een afspraak kunnen 
dat nu alsnog doen. Ongeveer 25% 
van de Nederlanders die zijn uitge-
nodigd voor vaccinatie twijfelen nog 
of zij wel geprikt willen worden. Een 
deel van deze twijfelaars geeft aan 
dat zij niet met AstraZeneca ingeënt 
willen worden. Het Pfizer vaccin is 
het meest gewenste vaccin.  
 
Voor veel inwoners is het wachten op 
een document of App waarmee ge- 
reisd kan worden, zodat er vakantie-
plannen kunnen worden gemaakt. 
Een verdere versoepeling is aanstaan- 
de en dan gaan wij langzaamaan 
weer richting het normaal.

Corona in Heemstede week 22

Heemstede/Regio - Afgelopen week 
(27 mei t/m 2 juni) waren er in Kenne- 
merland 496 nieuwe besmettingen 
(90 per 100.000 inwoners). Dit zijn er 
50 minder dan vorige week (-9%).
In die week zijn er 7.905 testen afge-
nomen door GGD Kennemerland. Dit 
zijn er ongeveer evenveel als vorige 
week (8.013), na een wekenlange 
daling.

In de periode van 15 januari t/m 2 
juni zijn er 232.025 vaccinaties gezet 
door GGD Kennemerland, waarvan 
155.637 eerste prikken (67%) en 
76.388 tweede prikken (33%). Deze 
week (27 mei t/m 2 juni) zijn er 
29.556 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 14.837 
eerste prikken (50%) en 14.719 (50%) 
tweede prikken. Er zijn deze week 
1.045 meer prikken gezet dan vorige 
week. Inplannen kan via:
www.coronavaccinatie-afspraak.nl, 
als bekend is gemaakt welke geboor-
tejaren deze afspraak kunnen maken.

Janssen vaccin
Uit de meest recente cijfers blijkt dat 
Janssen een voldoende veilig en 
effectief vaccin is, maar voor de 
landelijke vaccinatiestrategie advi-
seert de Gezondheidsraad om het 
Janssen-vaccin anders in te zetten. 
Dit betekent dat de leeftijdsgroepen 
die nog aan de beurt komen vanaf 
nu alleen nog BioNTech/Pfizer of 

Moderna-vaccins krijgen, zo ook in 
Kennemerland. Wel kan het in 
bepaalde gevallen volgens de 
Gezondheidsraad verstandig zijn om 
het Janssen-vaccin aan te bieden, 
omdat mensen met één prik van 
Janssen direct volledig gevaccineerd 
zijn. Hierover meer in de volgende 
media update.
 
Gele boekje
Afgelopen donderdag werd bekend 
dat vanaf maandag er stempels of 
stickers in het gele boekje worden 
gezet als je gevaccineerd wordt met 
een vaccin tegen COVID-19. Dit kan 
ook via terugwerkende kracht, kijk 
hiervoor op:
www.ggdkennemerland.nl/
nieuws/2021/06/COVID-vaccinatie-
in-gele-boekje-op-korte-termijn-
met-terugwerkende-kracht-mogelijk. 
Het is vooral belangrijk dat de regis-
tratiebrief moet worden bewaard.
Houd rond deze berichtgeving de 
website www.ggdkennemerland.nl 
in de gaten. 

Werving
De GGD’en staan voor een grote, 
belangrijke uitdaging: de vaccinatie 
van miljoenen inwoners van Neder-
land. Daarbij kan GGD de hulp 
gebruiken van vele artsen en 
medisch specialisten. Omdat de 
komende periode het aantal vaccina-
ties omhooggaat, is GGD met een 

videoboodschap naar buiten getre-
den om mensen te werven voor onze 
vaccinatielocaties: arts, anios, of 
gepensioneerd, verpleegkundig 
specialist, physician assistant, 
medisch triagist. Allemaal welkom 
om te solliciteren, mits ze minimaal 
16 uur per week beschikbaar zijn.
Bekijk de video hier: www.youtube.
com/watch?v=DmZwEAJVHJw.

Rookstopadvies Beverwijk
Corona is een goede aanleiding om 
het gesprek over roken aan te gaan. 
Rokers hebben meer kans om be- 
smet te raken en er is steeds meer 
bewijs dat mensen die COVID-19 
hebben en roken, een grotere kans 
lopen op ernstige complicaties en op 
overlijden. In Denemarken zijn goede 
ervaringen opgedaan met het geven 
van een rookstopadvies in de corona 
test/vaccinatiestraten. In Kennemer-
land wordt ook van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om rokers, nadat ze 
gevaccineerd zijn, te informeren over 
de mogelijkheden om te bellen met 
de stoplijn en de gratis hulp die voor-
handen is voor hen. Op de vaccina-
tielocatie Beverwijk worden sinds 
afgelopen week per dag 2000 
mensen gevaccineerd. Per 2 juni zijn 
3 medewerkers daar op de locatie 
gestart daar met voorlichting over 
www.ikstopnu.nl.

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo

Heemstede – Wereldwijd zijn er 
duizenden vrijwilligers actief om het 
vervuilende plastic uit het water en 
de natuur op te ruimen. De Rotary-
organisatie is over de hele wereld 
verspreid, zo kunnen zij per land 
acties opzetten.

Op zaterdag 5 juni konden vrijwilli-
gers door het hele land van start 
gaan met het verzamelen van plastic 
en andere rommel. Rotary Heem-
stede zocht de samenwerking met 
NJV Het Haventje, vervolgens sloot 
ook WIJ Heemstede zich aan bij dit 

initiatief. De jachthaven van NJV aan 
het Heemsteeds kanaal werd de 
uitvalsbasis. Niet alleen te voet 
vertrokken de ijverige vrijwilligers, 
maar ook per boot vanuit het kleine 
haventje van de club.

Gewapend met afval grijpers en vuil-
niszakken vertrokken de boten rich-
ting het Spaarne. De sloepen en 
vletten van de zeilvereniging lenen 
zich uitstekend voor het manoeu-
vreren langs de oevers en onder 
bruggen. Het is genoegzaam bekend 
dat al het water van kanalen, rivieren 
en de zee sterk zijn vervuild met 
plastic. Ook op land hoef je maar om 

je heen te kijken en het plastic afval 
komt je tegemoet.

Al is deze actie op wereldwijde schaal 
natuurlijk een druppel op een gloei-
ende plaat. Het motto alle kleine 
beetjes helpen gaat hier zeker op. 
Over heel Nederland genomen vist 
men al snel 10.000 kilo rommel uit 
het water, zodat dit niet langer ons 
water of land kan vervuilen. Een 
goed initiatief waarbij veel jeugd van 
NJV vanuit de bootjes met hun neus 
op de vervuiling is gedrukt. Dat 
maakt hen bewust van het probleem 
en biedt zo hoop voor de toekomst 
van moeder aarde.  

‘End Plastic Soup’ ook in Heemstede
Al het plastic afval verzamelen! Foto: Eric van Westerloo.
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Haarlem – Vorig jaar namen Lenie 
Oudshoorn en Marianne Veefkind 
van de Immanuelkerk het initiatief 
om de diaconie Haarlem te bena- 
deren. Zij lazen in een krantenbericht 
dat ook zij Vakantietassen hadden 
gevuld en nodigden diaconaal 
werker Daniëlle Leder uit om dit jaar 
samen op te trekken: “Al snel hadden 
wij samen een brief opgesteld en 
gedeeld onder de kerken die wij in 
ons netwerk hadden. Er is heel 
enthousiast op gereageerd door 
kerken die dit als een mooie manier 
zagen om diaconaal actief te zijn in 
coronatijd. Wij hadden het ambiti-
euze streven om 250 tassen te vullen 
voor kinderen van de Voedselbank 
en Speelgoedbank, en dat is gelukt!”

Kerken die samenwerken in deze 
actie samenwerken zijn de Protes-
tantse kerk in Haarlem Noord en 
Spaarndam, Grote of St. Bavokerk, 
Ontmoetingskerk, Oosterkerk, Groen- 
marktkerk & Antonius Gemeenschap, 
Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen, Pelgrimkerk, 
Koningkerk en de Doopsgezinde 
Kerk. Aan het begin van de zomerva-
kantie worden de Vakantietasjes 
uitgedeeld bij de Voedselbank en 
Speelgoedbank. Volgend jaar hopen 
Lenie, Marianne en Daniëlle dat nog 
meer kerken zich aansluiten bij de 
Actie Vakantietas zodat meer 
kinderen uit kwetsbare gezinnen in 
Haarlem blij kunnen worden 
gemaakt in de zomer.

Elf Haarlemse kerken in de bres 
voor kinderactie Vakantietas

De vakantietas. Foto: aangeleverd.

Heemstede/Haarlem - Via een fond-
senwervingsactie van Soroptimist-
club Haarlem-Kennemerland heeft 
Stichting Bretels een donatie 
ontvangen van €3.800,00. Stichting 
Bretels zal het geld gebruiken voor 
de organisatie van activiteiten voor 
kinderen & jongeren die een ouder 
gaan verliezen of hebben verloren. 
Ook zal er van het geld een dag gefi-
nancierd worden voor het hele gezin 
én wordt er een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van het Bretels 
Boek. 
Stichting Bretels zet zich in voor 
jonge gezinnen die een ouder 
verliezen. De Stichting is een initiatief 
van de zussen Nicky, Femke en 
Suzanne Westerhof, die op jonge 
leeftijd hun moeder verloren. Stich-

ting Bretels bestaat dit jaar vijf jaar 
en heeft inmiddels al veel ouders en 
kinderen samengebracht die bij 
elkaar herkenning vinden. Er worden 
bijeenkomsten en evenementen 
voor verschillende leeftijdscatego-
rieën georganiseerd. Het lotgenoten-
contact is enorm belangrijk.  
Soroptimistclub Haarlem-Kennemer-
land koos Bretels als het goede doel 
voor hun 25-jarig bestaan.
Club Haarlem-Kennemerland maakt 
deel uit van Soroptimist Internati-
onal, een wereldwijde vrouwenorga-
nisatie met 3000 clubs.
Meer informatie voor Stichting 
Bretels: www.stichtingbretels.nl. 
Soroptimistclub Haarlem-Kennemer-
land: www.soroptimistclubhaarlem-
kennemerland.nl

Stichting Bretels ontvangt donatie van 
Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland

Zittend op de bank: links Femke Westerhof, rechts Nicky Westerhof van Stichting 

Bretels. Staand achter de bank: links Annette Wolters, rechts Marjan Adema van 

Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland. Foto: aangeleverd door Soroptimistclub 

Haarlem-Kennemerland).

Heemstede - Han Rabenberg kwam 
in 2006 als vrijwillige klussenman bij 
WIJ Heemstede. Dinsdag 1 juni heeft 
hij, na 15 jaar met plezier gewerkt te 
hebben, afscheid genomen.
De Klussenbank ging in 2005 van 
start bij Welzijn Ouderen Heemstede 
en na 2014 werd het de Klussen- 
dienst.
Han hielp de mensen altijd op een 
rustige en vriendelijke manier. Was 
hij eenmaal geweest bij iemand dan 
werd hij vaak teruggevraagd: “U weet 
wel die grote aardige meneer.”
De tuin viel eigenlijk buiten de Klus-
sendienst maar toch wisten ouderen 
hem te vinden om even de heg te 
knippen of plantjes neer te zetten. 
Tuinieren deed Han graag en zo hielp 
hij altijd mee de tuin rondom het 
gebouw van de Lieven de Keylaan 
weer zomer/winterklaar te maken. 
Samen met andere vrijwilligers pakte 
hij de tuin aan en met een drankje en 
pizza werd de middag afgesloten. 
Dat waren mooie tijden volgens Han, 
zo gezellig en met elkaar.

Jammer genoeg kreeg Han last van 
de gewrichten in zijn handen en 
werd het te pijnlijk om verder te 
klussen. WIJ Heemstede gaat een 
goede klussenman missen. Gelukkig 
heeft Han meteen voor een vervan-
ger gezorgd. En dat komt goed uit, 
want senioren die in Heemstede 
wonen kunnen weer een beroep 
doen op de Klussenbank. Voor een 
kleine klus zijn de kosten €7,50 per 
uur of per klus. Afspraken kunnen 
worden gemaakt bij de dienstverle-
ning van Plein1, telefoonnummer 
023 528 85 10.

Han Rabenberg neemt afscheid 
van Klussenbank WIJ Heemstede

Han Rabenberg voor Plein1. Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede.

Zaandam - Een goede nachtrust is 
geen toeval, daarvoor dient een 
goede ‘bedkeus’ gemaakt te worden. 
Dat begint bij TOPslaap Waterbedden 
in Zaandam, met twee verdiepingen 
vol waterbedden van de topmerken 
Cityline, Trendline en Cascade. Jan 
van Breemen van TOPslaap Water- 
bedden: ,,De basis is altijd hetzelfde: 
een warm, droog en hygiënisch ma- 
tras die door het comfortabele war- 

me water perfect ondersteunt. Niet 
voor niets wordt al jaren gebruik ge- 
maakt van waterbedden bij het be- 
handelen van chronische pijnklach-
ten en de daarmee samenhangende 
slaapstoornissen. Het is bewezen dat 
men op een waterbed sneller in- 
slaapt en een diepere slaap bereikt.”
 
Geen omkijken naar
 TOPslaap Waterbedden zorgt met 

eigen mensen voor het installeren en 
vullen van het waterbed. Daarna is er 
geen omkijken meer naar voor mini-
maal de komende twintig jaar. 

TOPslaap Waterbedden is gevestigd 
aan de Provincialeweg 156 in 
Zaandam. Bel 075 6120960 of 075 
6414453.
Kijk op www.topslaap.nl voor meer 
informatie. 

TOPslaap Waterbedden: 
voor de ultieme slaapervaring

Heerlijk uitrusten in een waterbed. Foto: aangeleverd door TOPslaap.
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Bloemendaal - Op zaterdag 26 en 
zondag 27 juni presenteert 2turven-
hoog samen met de Toneelschuur, 
een buitenversie van 2turvenhoog in 
het openluchttheater Caprera op de 
Hoge Duin en Daalseweg 2 in Bloe-
mendaal. Kleinschalig en op onver-
wachte plekken zijn er bijzondere 
ontmoetingen met theater, dans, 
muziek en beeldende kunst voor 
gezinnen met jonge kinderen.  

De kaartverkoop is gestart. Stoere 
dans en een muzikale vertelling 
BonteHond presenteert ‘Superslow’ 
op zaterdag 26 juni, hun nieuwste 
voorstelling voor de allerkleinsten. 
Een stoere dansvoorstelling waar uit 
blijkt dat peuters veel stoerder zijn 
dan volwassenen denken.  

In ‘Buurmans Keukenparade’, op 
zaterdag 26 en zondag 27 juni 
nemen dansers Andreas Denk en 
Cherif Zaouali je mee in een werve-
lende reis door de wereldkeuken. In 

‘Heb je mijn zusje gezien?’ op zondag 
27 juni is een meisje op zoek naar 
haar grote zus. Dit stapelverhaal is 
geïnspireerd op het gelijknamige 
boek van Joke van Leeuwen, die zelf 
ook een rol in het stuk heeft.  

Loopt daar nou een nijlpaard? In het 
Kunstspeelbos zou je zomaar eens 
Nellie de Hippo (Teatro Pavana) 
tegen kunnen komen. Als ze in een 
goed humeur is, krullen haar oren en 
gloeien haar ogen van plezier. Maar 
als ze grof en ondeugend is, moet 
verzorger Alki er alles aan doen om 
Nellie in het gareel te houden.  
Ook kun je in het bos klauteren op 
Sharona, de enorme gehaakte rups 
van Den Draad/Cathy Bertel, opgaan 
in de wereld van de paddenstoel in 
de installatie ‘Diep in het bos’ en je 
verwonderen bij de doorlopende 
performance “Bjoesh’. 

Op vrijdag 25 juni biedt 2turvenhoog 
een besloten programma aan voor 

peuterspeelzalen en basisscholen in 
diverse Haarlemse wijken. Allereerste 
kennismaking met podiumkunst 
2turvenhoog is avontuurlijke podi-
umkunst voor iedereen van 0 t/m 6 
jaar én volwassenen. En vaak ook de 
allereerste kennismaking. Daar zijn 
de makers, maar ook de organisatie 
zich heel erg van bewust.
Daarom doet zij haar uiterste best 
om voor zowel ouders als kinderen 
een omgeving te creëren, waarin ze 
de voorstellingen en beeldende 
kunstinstallaties veilig en optimaal 
kunnen beleven. Ook sluit het 
programma perfect aan bij de bele-
vingswereld van het jonge kind.

2turvenhoog nodigt alle gezinnen 
met jonge kinderen van harte uit om 
te komen ontdekken en genieten. 

Informatie kaartverkoop
Kaartverkoop alleen online via:
www.caprera.nu. Maximaal 4 kaarten 
per voorstelling.

Buitenversie 2turvenhoog te zien in 
openluchttheater Caprera Bloemendaal 

Heemstede - Jan Oostenbrink begint 
binnenkort met de Zomergespreks-
groep van 3 avonden ‘vrij zijn van 
angst’. Jan Oostenbrink is auteur/
uitgever van ‘Innerlijke Bereidheid’ en 
begeleidt belangstellenden op het 
gebied van Bewustwording & Veran-
dering door het geven van consulten 
en het aanbieden van o.m. cursussen, 
open avonden en lezingen. 
 
‘Ik kan het niet (aan)’ is één van onze 
grootste onbewuste overtuigingen. 
En dat, terwijl we alle mogelijkheden 
in ons hebben. Nelson Mandela zei: 
‘Onze grootste angst is niet dat we 
onvolmaakt zijn. Onze grootste angst 
is dat we mateloos krachtig zijn’.  
Hoe kunnen we die oneindige moge-
lijkheden in ons aanwenden om het 

plezier in- en de kwaliteit van ons 
leven en welzijn te vergroten? In drie 
opeenvolgende avonden gaan we 
hierop in, binnen een ondersteu-
nende en inspirerende gespreks-
groep. De avonden zijn ook los te 
volgen.  

Leidraad is twee hoofdstukken over 
angst uit ‘Innerlijke Bereidheid’, de 
autobiografie en grondbeginselen 
van Bewustwording & Verandering 
(€19,95 - ISBN 978-90-9029012-6). 
Data: woensdag 16 juni, 14 juli en 11 
augustus 2021. Tijd: 19.30-21.30 uur. 
Kosten: €20,- per avond. Plaats: de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden: www.wijheemstede.nl. 
Informatie/begeleiding: Jan Oosten-
brink, tel. 06 50 81 56 97.

Aanvang Zomergespreksgroep 
‘Vrij zijn van angst’ in de Luifel

Vrij zijn van angst. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op zaterdag 12 juni 
signeert Michael van Praag zijn bio-
grafie ‘Van Praag, achter de coulissen 
van het voetbal’ om 14.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.
Michael van Praag (1947) is de 
belangrijkste voetbalbestuurder van 
Nederland in de laatste dertig jaar. 
Hij was veertien jaar voorzitter van 
Ajax en elf jaar preses van de KNVB. 
In het voorjaar van 2021 nam hij 
afscheid als bestuurslid van de UEFA.
Als kind van de Joodse onderduiker 
Jaap van Praag beleefde hij een 
bewogen jeugd die leidde tot zwijg-
zaamheid thuis over de verschrik-
kingen van de oorlog. Vader Jaap 
verloor zijn ouders en zusje in de 
gaskamers. De relatie met Jaap van 
Praag, die in een vechtscheiding 
belandde met zijn moeder Hendrika 
- roepnaam Joep - , was moeizaam.

Tussen vader en zoon ontstonden 
ook opvallende parallellen. Ze waren 
bijvoorbeeld allebei voorzitter van 
Ajax. Michael van Praag, zakelijk 

geslaagd door een aantal winkels 
met elektronica op Schiphol en 
andere vliegvelden, beleefde bij Ajax 
de grote successen met Louis van 
Gaal als trainer. Van Praag stond in 
2014 als enige bestuurder op tegen 
Sepp Blatter, omdat hij vond dat de 
voorzitter van de FIFA zich niet meer 
herkiesbaar mocht stellen. Toen dat 
toch gebeurde, stelde hij zichzelf 
kandidaat. Uiteindelijk trok hij zich 
terug. Later legde hij het na het 
gedwongen vertrek van Michel 
Platini af tegen Aleksander Ceferin, 
bij de verkiezingen voor het voorzit-
terschap van de UEFA.

In de biografie ‘Van Praag’ beschrijft 
Willem Vissers het soms turbulente 
leven van een echte bestuurder, ‘een 
van de laatste der Mohikanen’, zoals 
hij ergens wordt genoemd, daterend 
uit een tijd dat voorzitters nog onbe-
zoldigde boegbeelden van clubs 
waren. Een boek met talloze herin-
neringen aan Ajax en de KNVB, 
alsmede berichten en verwikke-
lingen vanuit de FIFA en UEFA.

Michael van Praag signeert zijn 
biografie bij Boekhandel Blokker

Michael van Praag. Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Een beroemd schrijf-
ster deed afgelopen zaterdag 5 juni 
Heemstede aan bij Boekhandel Blok-
ker: Roxane van Iperen. Roxane 
schreef het Boekenweekessay 2021: 
‘De genocidefax’. Ze stond buiten 
voor de boekhandel aan de Binnen-
weg 138 om hier iets kort over te 
vertellen en om haar boeken te sig-
neren. Eerder schreef ze de bestseller 
‘Het hoge nest’ en ‘Het schuim der 
aarde’.  Daarnaast hield ze een indruk- 
wekkende lezing tijdens de Nationale 
Herdenking van 4 mei jl. De schrijf-
ster kon rekenen op veel publieke 
belangstelling. Eigenaar Arno Koek 
was blij dat hij door de coronaversoe-
pelingen weer eindelijk een normaal 
evenement kon organiseren. Hij had 
een kort interview met Roxane.

Aandacht is abstract
Roxane van Iperen: “De coronape-
riode heeft voor mij persoonlijk niet 
veel veranderd. Ik ben voor 99% 
blijven schrijven, lezen en was archie-
fonderzoek aan het doen. De buiten-
wereld is natuurlijk wel veranderd en 
misschien daardoor iets meer geïnte-
resseerd geraakt in de onderwerpen 

waarover ik schrijf. Ik neem niet altijd 
de meest makkelijke of sexy onder-
werpen als thema. Door de corona-
verandering is de belangstelling voor 
deze onderwerpen gegroeid. Voor 
mij is dat niet anders: ik schreef 
‘Schuim der aarde’ destijds met net 
zoveel plezier als ‘Het hoge nest’.  Ik 
krijg nu veel aandacht voor mijn 
werk, maar aandacht is heden ten 
dage abstracter geworden. Kijk maar 
eens naar een verjaardag. Vroeger 
kreeg je handgeschreven verjaar-
dagskaarten. Nu krijg je veel felicita-
ties via Facebook, dat voelt abstract.”

Gewaagd essay
“Mensen zeiden dat ze ‘De genocide-
fax’ best een gewaagd Boekenweek-
essay vonden en vroegen zich af of 
mensen dit wel gingen lezen”, ver-
volgt Roxane. “Daar heb ik nooit over 
nagedacht, want ik had zoiets om 
gewoon een onderwerp te kiezen. Ik 
was daar niet bang voor, want ‘Het 
hoge nest’ werd zo gewaardeerd, dat 
ik verwachtte dat de mensen dan 
juist ook wel dit essay gingen lezen, 
dat ze voorheen wellicht hadden 
laten liggen. Ik ben juist blij dat ook 
de ‘De genocidefax’ op veel belang-
stelling rekent.”

“De genocidefax’ is absolute non-
fictie. Het is een essay in de ouder-
wetse zin van het woord. Ik bedoel 
daarmee dat het een betoog is 
waarbij je breed uit alle disciplines 
put, zoals de literatuur, de geschie-
denis, het recht, etc.

Het beschrijft het moment in 1994 
dat een strijd dreigt te ontaarden in 
Rwanda tussen de Hutu’s en de 
Tutsi’s. Een VN-generaal probeert de 
wereld  ervan te overtuigen dat inge-
grepen moet worden, om een 
bloedbad te voorkomen. De wereld 
weigert echter verantwoordelijkheid 
te nemen.

Ik wilde met dit boekje neerzetten 
hoe groepsprocessen werken. Eigen-
lijk hoe je als individu denkt dat je 
autonoom bent en goed nadenkt 
over je eigen beslissingen.
Groepsprocessen drukken je met de 
neus op de feiten dat je als individu 
een redelijk willoos wezen bent en 
dat je onder groepsdruk gedwongen 
wordt binnen een bepaalde cultuur-
norm te vallen en te handelen. Het 
confronteert de lezer met de centrale 
vraag: wat zou jij doen?”, aldus 
Roxane van Iperen.

Roxane van Iperen: “Met ‘De genocidefax’ wil ik 
neerzetten hoe groepsprocessen werken”

Roxane van Iperen. Foto: Bart Jonker.
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AGENDA

ZATERDAG 12 JUNI 
Michael van Praag signeert bij 
Boekhandel Blokker. Binnenweg 
138 in Heemstede. Om 14u.

MAANDAG 14 JUNI 
Vriendinnenclub bij WIJ Heem-
stede. De Luifel, Herenweg 96,  
Heemstede V.14-16u. Van tevo-
ren opgeven via  Corrie van Rijn 
023 – 8224297 of corrievanrijn@
ziggo.nl of via Ellen Swart 
eswart@wijheemstede.nl of op 
023 – 548 3828. 

DINSDAG 15 JUNI 
De Buurttafel op Thorbeckelaan 
162 in Heemstede.
V. 11-12 u. Gratis. Aanmelden 
via: info@wijheemstede.nl t.a.v. 
Ellen Swart of Daniëlle de Haan 
of via 023 – 5483828.

Trefpuntlezing ‘De ontdekking 
van het Kubisme’ De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
13.30u. Aanmelden veplicht: via 
www.wijheemstede.nl , 023 - 
5483828 of info@wijheemstede.
nl.

WOENSDAG 16 JUNI 
Iedere woensdag. Inloopspreek-
uur Werkgroep Toegankelijkheid. 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. Van 9.30-12 u.

Iedere woensdag. Knutselclub (5 
t/m 10 jr.) De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
V.13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of 5x €22,50. Veplicht 
opgeven via app 06-14 23 45 80 
van Gaby Godijk.

Zomergespreksgroep ‘Vrij zijn 
van angst’ van 3 avonden (woe 
16 juni, 14 juli en 11 augustus).
V. 19.30-21.30 u. Kosten: €20,- 
per avond. Plaats: De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden:
www.wijheemstede.nl.
Informatie/begeleiding: Jan 
Oostenbrink, tel. 06-50815697.

Drama/Misdaadfilm in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
19.30u. Aanmelden verplich via 
www.wijheemstede.nl, 
023-5483828 of via:
info@wijheemstede.nl. 

DINSDAG 22  JUNI 
Julie leest voor uit eigen 
boekenkast. Plein1, Julianaplein 
1 Heemstede of online. V. 12-13 
u. Gratis. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl.

De Buurttafel op Plein1, Juliana-
plein 1 in Heemstede.
V. 11-12 u. Gratis. Aanmelden 
via: info@wijheemstede.nl t.a.v. 
Ellen Swart of Daniëlle de Haan 
of via 023 – 5483828.

ZATERDAG 26  JUNI 
70-jarig jubileum Kinderboer-
derij ’t Molentje. Burgemeester 
Van Rappardlaan 1, Heemstede. 

Door Mirjam Goossens 
 
Heemstede – Voor bezoekers en 
medewerkers van de Pauwehof 
waren de afgelopen maanden een 
onzekere periode. Bij het ontmoe-
tings- en activiteitencentrum voor 
ouderen aan de Achterweg werden 
de cursussen noodgedwongen 
gestaakt of vanuit het eigen huis 
gevolgd. Om de saaiheid te door-
breken bedacht docent ‘Tekenen en 
schilderen met ZIN’ Gerda van 
Rooyen in maart een creatieve 
wedstrijd waarvoor alle bezoekers 
van de Pauwehof werden uitgeno-
digd om aan deel te nemen. Het 
thema ‘De Lente’ met een verwijzing 
naar het lied ‘Lentekind’ van Robert 
Long inspireerde velen om aan de 
slag te gaan. 

Een jury onder leiding van Adriaan 
Pauw koos uit de inzendingen 3 prijs-
winnaars. De Heer van Heemstede en 
zijn gemalin Anna kwamen op 
donderdag 3 juni persoonlijk naar de 
tuin van de Pauwehof om de prijzen 
uit te reiken. 

Het was een thuiswedstrijd, stelde 
Pauw, aangezien zijn praalgraf op 
steenworp afstand ligt in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein. Voor 
het VIP-echtpaar en voor alle geno-
digden vormde de bijeenkomst een 
eerste ontmoeting sinds lange tijd, 

vooralsnog met een beperkt aantal 
personen. 
 
Een nieuwe start
Het mooie weer en de gunstige 
vaccinatieontwikkelingen stemmen 
optimistisch. “Een goede start van 
ons zomerprogramma vol met activi-
teiten”, zegt sociaal werker Anky 
Weitkamp. “We volgen uiteraard de 
coronamaatregelen en daarom zul- 
len alle zomeractiviteiten gehouden 
worden in de grote zaal en in de tuin 
van de Pauwehof.”

Na een ontvangst met koffie werden 
de twee aanwezige prijswinnaars 
plechtig toegesproken en in de 
bloemen gezet door Adriaan Pauw 
en zijn echtgenote. 
De derde prijs ging naar de helaas 
verhinderde Sylvia Cup-Robert. Zij 
won een cadeaubon t.w.v.15 euro 
van B&B Printoffice voor de vervaar-
diging van 2 figuurtjes waarin 
Adriaan Pauw in een van beide zijn 
vrouw herkende: “Een treffende gelij-
kenis, vooral dankzij het brilletje en 
de grijze krullen, hoewel ze in werke-
lijkheid nog hoogblond zijn, maar 
dat is slechts een kwestie van tijd.” 
De tweede prijs, een cadeaubon ter 
waarde van 25 euro van Juul ging 
naar Francine Bouman-Koppenol 
voor haar potloodtekening van nar-
cissen. Gerdien Oei-Waterham won 
de eerste prijs voor een creatief werk-

stuk dat alom werd geprezen door 
de vele details die het thema ‘Lente-
kind’ totaal omvat. Zij verdiende een 
gratis zomercursus naar keuze bij de 
Pauwehof.  
De prijsuitreiking werd afgesloten 
met de opening van een expositie 
van al het ingeleverde werk en met 
een drankje. 

De inschrijving voor alle zomeractivi-
teiten is begonnen. Sommige cur-
sussen zijn al volgeboekt, maar voor 
diverse activiteiten is nog plaats. 
Meer informatie is te vinden op de 
website: www.wijheemstede.nl of 
telefonisch: 023-5286022, 
06-38241265. 

Creatieve prijswinnaars bij de Pauwehof

Gerdien Oei-Waterham (links) krijgt prijs uitgereikt uit handen van het echtpaar 

Pauw. Foto’s: Mirjam Goossens

Haarlemmermeer - Eindelijk kunnen 
Cruquius Museum en Historisch 
Museum Haarlemmermeer hun 
deuren weer openen voor publiek. 
De afgelopen zes maanden was een 
deel van de collectie via online 
tentoonstellingen te bekijken. 
Vanaf 5 juni is het weer mogelijk om 
de collectie in 3D te beleven. Voor 
kinderen zijn er speurtochten om zelf 
op onderzoek te gaan. Er zijn prach-
tige reproducties van de landschap-
stekeningen van Gevers van Ende-
geest te zien in Cruquius Museum. En 
in het Historisch Museum zijn de 
portretten ‘Vakmanschap = Meester-
schap’ van fotograaf Kees van der 
Veer te bekijken. Informatie over de 
tentoonstellingen en toegang is te 
vinden op www.haarlemmermeer-
museum.nl.
 
Meesterlijk vakmanschap
Haarlemmermeermuseum De 
Cruquius is de gelukkige eigenaar 
van een omvangrijke collectie histori-
sche landbouwwerktuigen. Deze 
staan in het depot ‘de Polderschuur’ 
waar zij worden gerestaureerd en 
beheerd door vakkundige vrijwilli-
gers. De Polderschuur is een inspi-
ratie voor fotograaf Kees van der Veer 
die opgroeide tussen landerijen in de 
Kop van Noord-Holland. Maak kennis 
met ‘de mannen van de Polderschuur’ 
en bewonder hun meesterlijk vakman- 
schap. De tentoonstelling in het 
Historisch Museum Haarlemmermeer 
aan de Bosweg 17 in Hoofddorp, is 
behalve maandag, elke dag te 
bezoeken tussen 13 en 17 uur.
 
Tekeningen Gevers van Endegeest
Gevers van Endegeest (1793 - 1877) 

was een conservatieve 19e-eeuwse 
politicus uit een Rotterdams regen-
tengeslacht. Behalve voorzitter van 
de droogmakingscommissie was hij 
lid van de 2e en 1e Kamer, voorzitter 
van de 2e Kamer en minister. Hij was 
een drukbezet man.
In de jaren 1831-1833 was hij als 
schutter van de Haagse Schutterij 
betrokken bij de schermutselingen 
tussen Nederland en het opstandige 
België. In deze periode tekende hij 
de getoonde landschappen in 
Brabant. De ten- 
toonstelling in Cruquius Museum is 
te zien op weekdagen tussen 10 en 
17 uur en in het weekend tussen 11 
en 17 uur.
 
Praktische informatie
Voor Cruquius Museum kunt u 
www.haarlemmermeermuseum.nl 
online tickets kopen. In Historisch 
Museum Haarlemmermeer is vol-
doende ruimte om zonder reserve-
ring langs te kunnen komen. U vindt 
Cruquius Museum aan de Cruquius-
dijk 27 in Cruquius en het Historisch 
Museum aan de Bosweg 17, naast 
het Claus Event Center, in het Haar-
lemmermeerse Bos te Hoofddorp. 
Beide musea hebben ruim en gratis 
parkeergelegenheid en zijn rolstoel- 
toegankelijk.

Meer informatie op: 
www.haarlemmermeermuseum.nl.

Historisch Museum Haarlemmer-
meer, Bosweg 17, 2131 LX 
Hoofddorp.

Cruquius Museum, Cruquiusdijk 27, 
2142 ER Cruquius.

Historisch Museum Haarlemmermeer en het 
Cruquiusmuseum zijn weer open voor publiek

Het Cruquius Museum. Foto: aangeleverd door Cruquius Museum.

Portret van Theo van Munster. Foto: Kees van der Veer.





KORT
 was eens  

een er ameling 
s roo es an een 
oom
‘Haarlem - ‘Я was eens’ van 
Lucas Kruse uit Haarlem is een 
verzameling van sprookjes die 
zijn oom Ger Ruhe zijn leven 
lang schreef. Deze verzameling 
bevat een selectie van zijn 29 
beste sprookjes, hier en daar 
aangepast door Lucas. 
Lucas Kruse: “Een bijzondere 
man, m’n ome Ger Ruhe (1929-
2003), oudere broer van mijn 
moeder. Hij schreef z’n leven 
lang, o.a. sprookjes: fantasierijk, 
origineel, spits en sfeervol. Over 
o.a. een ruziënd lepelrek, een 
waanwijs jongetje dat God ont-
moet, een man die niet ouder 
wil worden, een vermoeide 
schemerlamp, een koning die 
zich letterlijk een aap verveelt, 
een peperklip die de wijde 
wereld wil verkennen. 
Ik stofte ze af, paste ze waar 
nodig wat aan, en selecteerde 
29 van z’n beste sprookjes. 
Van harte aanbevolen voor alle 
volwassenen die jong genoeg 
zijn gebleven om in sprookjes te 
blijven geloven.

Meer informatie op:
www.boekscout.nl. 
ISBN: 9789464314724. 

riendinnencl b 
bi   eemstede

Heemstede - Bij de Vriendin-
nenclub ontstaan hechte vriend-
schappen. Misschien vindt u het 
leuk om ook eens te komen? U 
bent van harte welkom in de 
Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede op maandag 14 juni 
van 14.00 – 16.00 uur. 

Als u al graag eerder met de 
deelnemers wilt kennismaken 
en nog niet op de e-mail lijst 
staat neemt u dan contact op 
met Corrie van Rijn op telefoon-
nummer 023 – 822 42 97 of via 
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen 
Swart bij WIJ Heemstede 
eswart@wijheemstede.nl of op 
023 – 548 38 28. 
Van tevoren opgeven is 
verplicht. Dat kan op boven-
staande telefoonnummers.
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Kleermakerstraat 71, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

EXTRA VOORDEEL 
op elektrische voorraadmodellen

Rijd direct weg in een nieuwe 
elektrische Renault uit voorraad

�              �        �       

Tot € 7.000,- 
korting op de Zoe!

elektrische Renault uit voorraad
Rijd direct weg in een nieuwe 

elektrische Renault uit voorraad

Kom langs, wij informeren u graag over de mogelijkheden  

Tot € 4.000,- 
korting Twingo Electric!

Afbeelding uit ‘Я was eens’.

Foto aangeleverd.

Heemstede - Vanaf 14 juni gaat 
Eethuis de Luifel aan de Herenweg 96 
in Heemstede weer open en de mede- 
werkers hopen u dan weer bij de 
Luifel te verwelkomen. Tijdens de 
eerste sluiting van de horeca, vorig 
jaar, is het eethuis overgegaan op het 
bezorgen van de maaltijden. Het was 
fijn om te zien dat veel mensen daar- 
van gebruik hebben gemaakt. Omdat 
de chef ook verplichtingen elders 

heeft gaan de maaltijden van vijf 
maaltijden in de week terug naar drie 
maaltijden in de week. Sinds maan- 
dag 31 mei worden wekelijks uw 
maaltijden verzorgd op maandag, 
woensdag en donderdag.
Verder kunt u vanaf heden alleen 
reserveren bij de receptie van de 
Luifel (023 – 548 38 28), uiterlijk voor 
13:00 uur op dezelfde dag. Een 
compleet 3-gangen menu blijft 

€12,50 en de daghap (alleen hoofd-
menu) €9,- U kunt het bedrag ook 
per pin voldoen. 
Als u liever nog thuis eet: het menu 
kan ook tussen 17.00 en 18.15 uur 
worden opgehaald bij de Luifel of bij 
u thuisbezorgd als u in Heemstede 
woont. Een eventueel alternatief 
voor de maaltijden op dinsdag en 
vrijdag vindt u op de website: 
www.wijheemstede.nl.

Wijzigingen voor heropend Eethuis de Luifel
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FOTOMOMENT

Heemstede - Deze bloemenpracht kwam Ingrid Bosschert woensdag juni 
tegen op de Blekersvaart in Heemstede.

Bloemenpracht Blekersvaart

FOTOMOMENT

Heemstede - Harm Piek stuurde deze foto van twee pauwen die op 4 juni 
op het dak van de Dr. Schaepmanlaan 69 zaten. “Een bijzonder gezicht”, 
vertelt hij erbij.

Trotse pauwen op het dak

Door Mirjam Goossens 
  
Heemstede – Kinderboerderij ’t 
Molentje in wandelbos Groenendaal 
viert binnenkort haar 70-jarig 
bestaan met een feestje voor alle 
bezoekers, groot en klein, samen met 
de dieren. Voor het zover is willen 
beheerder Ingrid Schenk en haar 
team de kinderboerderij opvrolijken 
met een meterslange slinger vol met 
vlaggen. De kinderboerderij die sinds 
enkele weken weer open is voor 
publiek vraagt alle kinderen om 
hieraan mee te werken. Leef je uit op 
je vlaggetje met kleurpotloden, verf 
of knipsels, zodat je straks deel 
uitmaakt van de feestslinger. Wie 
weet val je bovendien met jouw 
inzending in de prijzen. 
Het 70-jarig jubileum is een unicum 
te noemen, want daarmee is ’t 
Molentje de oudste gemeentelijke 
kinderboerderij van Nederland. 
De gemeente Heemstede is sinds 
1913 in het bezit van het landgoed, 
maar er waren aanvankelijk alleen 
herten aanwezig. De bouw van de 
karakteristieke stolp in 1951 vormde 
het begin van de kinderboerderij 
met meerdere soorten 
boerderijdieren. 
Ingrid Schenk maakte een aanzienlijk 
deel van het bestaan mee, eerst als 
stagiaire en sinds 1999 als beheerder. 

Ze vertelt: “Naast de herten kwamen 
geiten en een varken, want een 
varkensstal behoorde ook bij de 
bouwplannen, gevolgd door een 
uitgebreide volière met diverse 
soorten vogels.” 
 
Mooie herinneringen en een 
heftige brand 
Oudere inwoners van Heemstede 
herinneren zich waarschijnlijk het 
caviadorp dat centraal op het plein 
stond. “Het was een huisje met 
allerlei ingangen met rondom een 
muurtje. Kinderen konden eindeloos 
blijven kijken naar de cavia’s die 
lekker druk scharrelden in en om het 
huis. Met de komst van de nieuwe 
stallen, nu 35 jaar geleden, is dat huis 
verdwenen, maar de cavia’s zijn 
gebleven.” 
“Ook lama’s behoorden tot de bewo-
ners”, memoreert Schenk. “Wij 
hebben nog altijd een lamabaan, 
hoewel ze hier al 40 jaar niet meer 
zijn.” Verder vonden kangoeroes hun 
plek in Groenendaal. “Ik herinner mij 
dat ze in 1988 toen ik stage liep nog 
in de molen bivakkeerden. Voor de 
restauratie van de molen viel die 
namelijk nog binnen de hekken van 
het terrein.” 
Minder leuk was de brand in 2010 
toen de hooibergstal met de bijenko-
lonie afbrandde. Ook de varkensstal 

vatte vlam, het onderkomen van 
varken Pien. “Zij vluchtte van de 
stress de stal in, maar ze werd 
gelukkig gered door de brandweer-
lieden. Als eerbetoon werd de 
herbouwde stal omgedoopt tot Villa 
Pien.” 
Soms ontbreekt enige logica, want in 
de hertenstal huizen in de winter 
koeien. Dit verblijf heeft een bijzon-
dere historie, volgens de beheerder: 
“Deze stal diende 100 jaar geleden 
als muziektent in het bos, maar werd 
op een bepaald moment overbodig. 
Nu wonen de koeien er.” 

Op zaterdag 26 juni wordt het 
70-jarig jubileum gevierd en krijgen 
bezoekers koffie, thee, limonade en 
iets lekkers erbij. Bovendien worden 
de geiten getrakteerd op een heer-
lijke lunch op een speciaal gecre-
eerde eettafel van strobalen. Hieraan 
kunnen de bezoekers bijdragen door 
groente en fruit daags tevoren in te 
brengen. Om 14.00 uur is de aanvang 
van de feestlunch en iedereen kan 
erbij zijn. 
Maar eerst mogen kinderen hun 
vlaggetjeskleurplaat inleveren bij de 
ingang van de kinderboerderij.  
De kleurplaten zijn bij de kinderboer-
derij en bij het raadhuis van Heem- 
stede te verkrijgen. 
Uiterste inleverdatum is 16 juni.  

Samen een feestslinger maken voor 
jubilerende Kinderboerderij ’t Molentje

V.l.n.r.: Hayden en Jasmijn geven het goede voorbeeld. Foto: Mirjam Goossens.

Heemstede - Stichting MEERgroen 
begeleidt fietstochten om te laten 
zien wat er is en hoe je bloemen-
weides aanlegt op alle soorten 
terreinen. Belangstellenden wordt 
uitgenodigd mee te fietsen op zater-
dagavond 12 juni in Heemstede 
langs acht bloemenweides. Verzamel- 
punt is het Raadhuisplein om 20.30 
uur. I.v.m. veiligheid is het maximum 
aantal deelnemers 20 personen per 
fietstocht. Op zondagavond 13 juni is 
een fietstocht door de Haarlemmer-
meer. Het verzamelpunt is dan het 
Raadhuisplein in Hoofddorp om 
20.30 uur.

Begeleide fietstochten langs bloemenweides met Stichting MEERgroen

Klaprozenveld. Aangeleverd door Stichting MEERgroen.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. traktement; 7. hinderlijk persoon; 12. boerde-
rijdier; 13. muzikaal oefenstuk; 14. nagerecht; 15. oude lente-
maat; 17. lef (moed); 19. land in Azië; 21. lidwoord; 22. in de
grond levend zoogdier; 24. gemeentelijk ambtenaar; 27.
levenspartner; 28. stilstaand water; 30. Chinese vermicelli; 31.
naaldboom; 32. kampeerverblijf; 33. vangwerktuig; 35. aanrei-
ken (schenken); 37. kippenloop; 38. vlinderbloemige plant; 41.
duizend kilo; 42. regelmatige bijdrage aan een krant; 44.
geestdrift; 46. warme drank; 47. noeste vlijt; 48. Italiaans auto-
merk; 49. nagemaakt (onecht); 50. beklemd; 52. tegen; 54.
begrensd  gebied; 56. verpakkingsmiddel; 58. afwezig zijn; 61.
stuk doek of stof; 62. bloedgever; 64. baardje; 65. vijver; 67.
bergpapegaai; 68. uitroep van schrik; 70. echtgenoot; 72. (pot-
lood)streep; 73. warm broodje met gehakt; 76. Nijmeegse
voetbalclub; 77. voltooid; 78. snaarinstrument; 79. op het
genoemde; 81. deel van bijbel (afk.); 82. plaaggeest; 83. daar-
mee verbonden (aan dat); 84. eikenschors; 86. accepteren
(innemen); 87. gemalen biefstuk.

Verticaal  1. badkleding; 2. kosten koper (afk.); 3. de schep-
per; 4. tijdperk; 5. chique; 6. Japanse vechtsport; 7. plaats in
Zuid-Holland; 8. naaldboom; 9. deel van boom; 10. per per-
soon (afk.); 11. gedroogde druiven; 16. paleis in Apeldoorn;
18. vertragingstoestel; 20. kippenloop; 21. judograad; 23. rivier
in Rusland; 25. zeer warm; 26. plaats in Noord-Brabant; 27.
spijslijst; 29. boterhambeleg; 32. communicatiemiddel; 34.
ogenblik; 36. hoofd van een afdeling; 37. gordijnrail; 39.
inwendig orgaan; 40. losse weefseldraad; 42. land in Azië; 43.
maalinrichting; 45. troefkaart; 46. open plek in een bos; 51.
houten drinkbakje; 53. terbeschikkingstelling (afk.); 54. toejui-
ching (geklap); 55. geestdrift; 56. zeer open asfaltbeton (afk.);
57. grote zanggroep; 59. een eik van schors ontdoen; 60.
landbouwvoertuig; 62. dimmen van licht en geluid; 63. land-
voogd (gouverneur); 66. lichaam; 67. voertuig; 69. Europeaan;
71. erfelijkheidsdrager; 73. tuingereedschap; 74. staat in Ame-
rika; 75. scheepsstuur; 78. deel van schoen; 80. hoofddeksel;
82. muzieknoot; 85. vogel.
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 14 juni 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.
Succes!
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naaldboom; 32. kampeerverblijf; 33. vangwerktuig; 35. aanrei-
ken (schenken); 37. kippenloop; 38. vlinderbloemige plant; 41.
duizend kilo; 42. regelmatige bijdrage aan een krant; 44.
geestdrift; 46. warme drank; 47. noeste vlijt; 48. Italiaans auto-
merk; 49. nagemaakt (onecht); 50. beklemd; 52. tegen; 54.
begrensd  gebied; 56. verpakkingsmiddel; 58. afwezig zijn; 61.
stuk doek of stof; 62. bloedgever; 64. baardje; 65. vijver; 67.
bergpapegaai; 68. uitroep van schrik; 70. echtgenoot; 72. (pot-
lood)streep; 73. warm broodje met gehakt; 76. Nijmeegse
voetbalclub; 77. voltooid; 78. snaarinstrument; 79. op het
genoemde; 81. deel van bijbel (afk.); 82. plaaggeest; 83. daar-
mee verbonden (aan dat); 84. eikenschors; 86. accepteren
(innemen); 87. gemalen biefstuk.

Verticaal  1. badkleding; 2. kosten koper (afk.); 3. de schep-
per; 4. tijdperk; 5. chique; 6. Japanse vechtsport; 7. plaats in
Zuid-Holland; 8. naaldboom; 9. deel van boom; 10. per per-
soon (afk.); 11. gedroogde druiven; 16. paleis in Apeldoorn;
18. vertragingstoestel; 20. kippenloop; 21. judograad; 23. rivier
in Rusland; 25. zeer warm; 26. plaats in Noord-Brabant; 27.
spijslijst; 29. boterhambeleg; 32. communicatiemiddel; 34.
ogenblik; 36. hoofd van een afdeling; 37. gordijnrail; 39.
inwendig orgaan; 40. losse weefseldraad; 42. land in Azië; 43.
maalinrichting; 45. troefkaart; 46. open plek in een bos; 51.
houten drinkbakje; 53. terbeschikkingstelling (afk.); 54. toejui-
ching (geklap); 55. geestdrift; 56. zeer open asfaltbeton (afk.);
57. grote zanggroep; 59. een eik van schors ontdoen; 60.
landbouwvoertuig; 62. dimmen van licht en geluid; 63. land-
voogd (gouverneur); 66. lichaam; 67. voertuig; 69. Europeaan;
71. erfelijkheidsdrager; 73. tuingereedschap; 74. staat in Ame-
rika; 75. scheepsstuur; 78. deel van schoen; 80. hoofddeksel;
82. muzieknoot; 85. vogel.

KRUISWOORDPUZZEL

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - We kennen de kunstschilder Vincent van Gogh (1853-1890) 
van zijn schilderijen: de aardappeleters, de zonnebloemen, etc. Ook de 
blauwe irissen heeft hij geschilderd en zijn wereldberoemd geworden.
Zo schreef hij aan zijn broer Theo, wat hij beleefde waar hij tijdelijk 
woonde: “Ik ben met twee andere doeken bezig: paarse irissen en een 
seringstruik, twee motieven die ik in de tuin gevonden heb, met mij gaat 
het goed (1889).”
Deze irissen staan op de rand van Heemstede aan de Zandvoortselaan.

Lente in HeemstedeHeemstede – Heeft u een kruiden-
tuin? Wie er oog voor heeft kan 
mogelijk een piepkleine vlinder 
aantreffen: het muntvlindertje 
(Pyrausta aurata). Vanwege de 
geringe grootte (spanwijdte 10-15 
mm) behoort de muntvlinder tot de 
microvlinders. Ondanks het kleine 
formaat is de tekening van dit vlin-
dertje bijzonder fraai te noemen.

Het muntvlindertje komt algemeen 
in tuinen voor en komt vooral, zoals 
de naam al zegt, op munt af. Ook 
andere kruiden van de zgn. lipbloe-
menfamilie zijn echter in trek, zoals 
citroenmelisse, marjoraan en salie. 
Dit zijn ook de waardplanten voor de 
rups van deze vlinder.

Nog een tip: citroenmelisse trekt 
bijen en vlinders aan. Steekmuggen 
hebben echter een afkeer van de 
sterke citroengeur die de plant 
verspreidt en blijven er vandaan. 
Handig om te weten als u last van 
muggen heeft. 

Onderscheid dag- en nachtvlinders
Meestal blijven muntvlindertjes een 
tijdje in hetzelfde territorium 
hangen. Het muntvlindertje is een 
nachtvlinder die overdag actief is. 
Dat is op zich natuurlijk bijzonder, 
maar niet geheel ongewoon. Er zijn 
nogal wat andere nachtvlinders die 
overdag actief zijn, zoals de kolibrie-
vlinder. Ze worden onder de nacht-
vlinders geschaard, vanwege de 
kenmerkende bouw die nachtvlin-
ders hebben ten opzichte van dag-
vlinders. Zo worden nachtvlinders 
hoofdzakelijk verdeeld op grond van 
het aderstelsel van de vleugels. 

Daarnaast hebben de meeste nacht-
vlinders geveerde sprieten, terwijl de 
sprieten van dagvlinders knots-
vormig zijn (bijvoorbeeld van de 
atalanta). Nog een verschil is dat een 

dagvlinder in de rust hun vleugels 
omhoog klappen. Een nachtvlinder 
doet dit niet en houdt de vleugels 
laag uitgespreid. Ze hebben voor- en 
achtervleugels die via een vleugel-
verband zijn verbonden. Op de foto 

is dit duidelijk te zien bij het munt-
vlindertje. Deze werken bij het 
vliegen als een geheel. Het muntvlin-
dertje vliegt van eind april tot en met 
september en kent in deze periode 
twee generaties.

Ken uw tuin: het fragiele muntvlindertje 

Het fraaie muntvlindertje (Pyrausta aurata). Foto’s: Bart Jonker.
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Adresgegevens

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m woensdag van 8.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-19.30 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur

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

Inmiddels kunnen mensen die 
geboren zijn in de jaren tot en met 
1984 gevaccineerd worden. Zoals ook 
Wethouder Annelies van der Have: 
“Ik laat mij vaccineren, zodat mijn 
kinderen weer aan het leven kunnen 
deelnemen.” Ga voor meer informatie 
over vaccineren in Kennemerland naar  
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

De verkeersdruk in Heemstede is hoog. 
Gemeente en inwoners willen graag de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroten. 
Daarom is het plan om overal binnen de 
bebouwde kom een maximumsnelheid 
van 30 kilometer per uur in te voeren. 
Uitzondering zijn wegen die nodig zijn 
om een gebied te ontsluiten; deze blijven 
50 km per uur (Heemsteedse Dreef, César 
Francklaan, Herenweg, Zandvoortselaan, 
Glipper Dreef, Glipperweg, Cruquiusweg 
binnen de bebouwde kom). Dit staat in het 
‘wegcategoriseringsplan’ dat tot 30 juni 
2021 ter inzage ligt; het is te vinden via 
heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/
wegcategoriseringsplan.

30 km tenzij...
In november 2020 nam de raad de motie 
‘Veilig verkeer 30 km in Heemstede aan’. Dit 
uitgangspunt van ’30 km tenzij…’ is verwerkt 
in het plan voor alle wegen in Heemstede. Om 
doorgaand verkeer goed te laten doorstromen, 
blijft op ‘gebiedsontsluitingswegen’ de 
maximale snelheid 50 km per uur. Deze 
wegen hebben al zoveel mogelijk een veilige 
inrichting met verkeerslichten, fietspaden 
en oversteekplaatsen. Alle overige wegen 
blijven of worden ‘erftoegangsweg’ waar een 
maximale snelheid van 30 km per uur geldt. 
Tot welke van deze twee soorten de weg 
behoort, staat voor heel Heemstede in het 
wegcategoriseringsplan. 

Herinrichting van weg volgt later
Nu gaat het om het ‘categoriseren’ van alle 
wegen in Heemstede, waarbij de weg de 
status krijgt van ‘gebiedsontsluitingsweg’ of 
van ‘erftoegangsweg’. De inrichting als 30 km-
weg volgt later. Hiermee is veel geld gemoeid 
en daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij 
het bestaande onderhoudsprogramma. Als 
een weg toch al open moet, wordt meteen de 
herinrichting aangepakt. Uiteraard wordt de 
buurt hierbij betrokken.

Ter inzage
Alle bewoners van de wegen die 50 km blijven 
en van de wegen die van 50 naar 
30 km gaan zijn via een brief uitgenodigd om 
te reageren op het plan. Het plan ligt tot 30 
juni ter inzage. Alle informatie is te vinden via 
heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/
wegcategoriseringsplan

Plan voor wegen Heemstede 
ter inzage

In maart is begonnen met het opknappen 
van het riool onder de Javalaan, Cruquiusweg 
en Heemsteedse Dreef. De producent heeft 
een fout ontdekt bij de ‘kousen’ die aan de 
binnenkant van de rioolbuizen komen. De 
nieuwe voorraad kousen moet opnieuw 
worden gemaakt. Hierdoor loopt het werk 
enige vertraging op. Het werk start weer 
vanaf begin juli. Tot aan de bouwvak wordt 
eerst gewerkt aan de Cruquiusweg en daarna 
de Heemsteedse Dreef. Na de bouwvak 
wordt het werk aan de Sportparklaan en 
Javalaan afgemaakt. Medio september is naar 
verwachting het project afgerond. De actuele 
planning komt op de gemeentelijke website 
heemstede.nl/rioolwerk.

Vanaf 1 juli online 
bekendmakingen 
leidend
Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische 
publicaties (Wep) in werking. Vanaf dat 
moment zijn de officiële publicaties via de 
landelijke website officielebekendmakingen.
nl leidend. Nu al publiceert de gemeente 
Heemstede daar bekendmakingen. Omdat 
dan deze online bekendmakingen leidend 
worden, gaan we vanaf 1 juli over op 
beknoptere bekendmakingen in de krant. Op 
de gemeentepagina HeemstedeNieuws vindt 
u dan een overzicht van de bekendmakingen; 
de volledige tekst vindt u op bovengenoemde 
website.

Blijf op de hoogte van bekendmakingen 
over uw buurt
•	 Abonneer	u	op	de	e-mailservice	van	

overheid.nl. U ontvangt bekendmakingen 
en kennisgevingen over door u 
geselecteerde onderwerpen.

•	 Download	de	app	 mgevingsalert	o 	 ver	
uw buurt’ om geïnformeerd te blijven over 
bekendmakingen in uw buurt. U ontvangt 
een melding op uw mobiel.

•	 Via	heemstede.nl bekendmakingen	vindt	u	
de bekendmakingen van de gemeente op 
overheid.nl.

Zonnepanelenactie
De installateurs van zonnepanelen uit 
uw regio organiseren samen een unieke 
groepsaankoop voor zonnepanelen. 
Wilt u vrijblijvend advies en een aanbod 
op maat voor zonnepanelen? Meld u 
aan voor de informatiebijeenkomst op 
woensdag 16 juni via actieheemstede.nl.

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede en Brijder Jeugd Preventie de 
gratis workshop In gesprek met je kind. In deze 
workshop bekijken we samen met ouders wat 
effectief is bij het praten met uw kind. 

Aanmelden
Ouders met kinderen in de leeftijd van 12 
tot 24 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. 
De workshop wordt online gegeven en start 
om 19.30 tot 21.30 uur. Stuur een mail naar 
preventie@brijder.nl onder vermelding van 
workshop ‘In gesprek met je kind’ om u aan te 
melden. Er is plek voor maximaal 16 ouders. 

Workshop In gesprek met je kind

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
raadsvergadering op 14 juni en 1 juli 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 pening
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	

14 juni 2021

Bespreekpunten:
•	 adernota	2022-	2025

Na de algemene beschouwingen wordt de 
vergadering geschorst, en hervat op 1 juli 2021.

Overige punten:
•	 Lijst	van	 ngekomen	 tukken	

raadsvergadering van 14 juni en 1 juli 2021

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail 
griffie@heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad 14 juni en 1 juli 2021

n	maart	2021	is	de	 uick	 can	Lokale	
Democratie uitgezet onder inwoners, 
collegeleden, raadsleden en ambtenaren. 
Deze vragenlijst over de lokale democratie 
in Heemstede is in totaal door 569 personen 
ingevuld. Bekijk de uitkomsten via heemstede.
nl/lokaledemocratie.

Ga met ons in gesprek op 19 juni
Hoe we verder gaan met de uitkomsten 

Samen zijn we aan zet!

Annelies stroopt 
haar mouw op 

Planning werk aan riool
bespreken we met 
inwoners, raadsleden, 
collegeleden en 
ambtenaren in een 
bijeenkomst op 19 juni. 
We zoeken enthousiaste 
deelnemers om met ons mee te denken! 
Wilt u als inwoner of anders betrokkene bij de 
gemeente Heemstede meepraten? Stuur dan 
een mail naar lokaledemocratie@heemstede.nl.



Heemstede – Voor en door sterke 
vrouwen is het motto van stichting 
Melania ontwikkelingssamenwer-
king. Al honderd jaar steunen 
vrouwen in Nederland onderne-
mende vrouwen in Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika. De focus is in de 
loop der jaren verschoven van liefda-
digheid naar empowerment (het 
versterken van mensen en groepen 
zodat ze kunnen deelnemen aan de 
samenleving), maar in de basis is het 

gevoel van lotsverbondenheid altijd 
gebleven. De stichting vraagt via 
sportieve sponsoracties aandacht en 
financiële steun voor haar werk. 
Caroline van Dijk uit Heemstede, 
rijksambtenaar en moeder van drie 
dochters, draagt graag haar steentje 
bij. In 2019 fietste zij voor Melania 
door Rwanda. Het resultaat was 
groots. In 2021 doet zij opnieuw mee 
met de actie van Melania. Begin 
september loopt ze met negen 

andere vrouwen door drie landen 
rond de Mont Blanc. Een pittige 
meerdaagse bergwandeltocht van 
170 km met hoogteverschillen van 
1000 meter per dag. Caroline wil in 
Heemstede 1.000 euro ophalen voor 
Melania. Doneren kan via http://bit.
ly/MelaniaCaroline en volg de actie 
op de site van Melania: https://
melania.nl/helpmee/kom-in-actie/.
Mocht je zelf mee willen lopen, kan 
dat. Meld je aan via info@melania.nl.

Caroline van Dijk gaat Tour du Mont 
Blanc lopen voor stichting Melania

Caroline in Rwanda (2019). Foto: aangeleverd.

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

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

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
•	 Een	rood	met	grijze	polyester	boot,	in	de	

Glipper Zandvaart op ligplaats PAT023 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 

openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 16 juni 2021 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt 
het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 25 mei 2021 het 
volgende voertuig aangetroffen:
•	 Patrijzenlaan,	ter	hoogte	van	nummer	19,	

een open dubbelassige aanhanger, Solide 
C2000 

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 

dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 9 
juni 2021 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 23 juni 2021 
de gelegenheid zijn aanhangwagen van 
de openbare weg te verwijderen. De 

aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 
worden naar een andere plek op de openbare 
weg. Als de betreffende aanhangwagen 
binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt deze 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 de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	92,	het	plaatsen	van	reclame,	

wabonummer 846318, ontvangen 30 mei 
2021

•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	27,	een	
opbouw op de garage/woonkamer en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 845855, 
ontvangen 28 mei 2021

•	 Havenstraat	10,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw en een dakkapel op het voor- 
en achtergeveldakvlak, wabonummer 
844667, ontvangen 26 mei 2021

•	 Landzichtlaan	51,	het	realiseren	van	een	
inrit/uitweg, wabonummer 844678, 
ontvangen 26 mei 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	92,	het	plaatsen	van	reclame,	

wabonummer 846318, verzonden 3 juni 
2021

•	 Franz	Lehárlaan	31,	het	verbouwen	van	de	
carport naar een garage, wabonummer 
804524, verzonden 2 juni 2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	
een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 803269, verzonden 3 juni 
2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 815685, verzonden 3 juni 
2021

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Cruquiusweg	27-27a,	vervangen	van	de	

kozijnen in de voorgevel van de eerste 
verdieping van het pand, wabonummer 
825499, ontvangen 19 april 2021

•	 Glipperweg	67,	het	uitbreiden	van	de	
eerste verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 831870, ontvangen 1 mei 
2021

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

Niet verder in behandeling genomen 
aanvraag omgevingsvergunning
•	 Esso	tankstation	zuidzijde	Cruquiusweg,	

het plaatsen van een prefab unit voor 
onbemande verkoop tankshop artikelen, 
wabonummer 801702, ontvangen 9 maart 
2021. Deze aanvraag is niet verder in 
behandeling genomen. Besluit verzonden 1 
juni 2021.

•	 Glipperweg	92,	het	plaatsen	van	een	
haagondersteunende constructie, 
wabonummer 795436, ontvangen 27 
februari 2021. Deze aanvraag is niet 
verder in behandeling genomen. Besluit 
verzonden 4 juni 2021.

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’.

Verwijdering vaartuig op ligplaats

Verwijdering aanhangwagen

Omgevings-
vergunningen

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen 
en -diensten. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft het voornemen om de 

volgende persoon per 5 mei 2021 ambtshalve 
uit te schrijven uit Nederland:
•	 A.L.	Daries,	geboren	04-07-1987,	

Heemsteedse Dreef 246

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen vier weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023 
548 58 68).

Uitschrijvingen Basisregistratie persoon (BRP)




