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In deze krant:

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
Chinees Restaurant

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

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00
AANBIEDING
1 portie mini loempia’s
6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur
www.mandarin-heemstede.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Biefstukspiesen
4 stuks

Wordt O.L.V. Hemelvaartkerk
gemeentelijk monument?

ZONDAG

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

KINDER
BOERDERIJ
EN KOFFIE
TERRAS!

Het is niet voor niets dat deze
kerk de aandacht krijgt. In het
omvangrijke en voor de architectuurgeschiedenis van Nederland belangrijke oeuvre van Joseph Th.J. Cuypers (1861-1949)
neemt de kerk een prominente
plek in. Dezelfde Cuypers was tevens een van de ontwerpers van
het Uitbreidingsplan van Heemstede (ca. 1910) en van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de ‘Nieuwe Bavo’) in Haarlem.

Foto: Bart Jonker

de als brandpunt van het kerkelijke en sociale leven in een ooit
sterk verzuilde samenleving.
Door de kerk te beschermen als
gemeentelijk monument wordt
het mogelijk om de aanwezige

kwaliteiten voor de toekomst te
behouden. Anno 2019 wijst de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed echter geen gebouwen van
voor 1945 meer aan als rijksmonument.

Heemstede - Zondag 9 juni
vertrok de Nederlandse bowlingselectie naar Duitsland voor
deelname aan het EK heren. Het
team gaat er alles aan doen het
succes van het laatste EK in 2016
te evenaren of zelfs te overtreffen. Jeffrey van de Wakker uit
Heemstede maakt deel uit van
deze EK Bowlingselectie.

föhring, onder de rook van München.
Het Nederlands team, dat bestaat
uit zes heren, speelt tijdens het
EK verschillende events. Er wordt
woensdag 12 juni begonnen met
het Singles Event, daarna volgen
het Doubles Event, Trio’s Event
en het Team Event (5-mans). De
beste 24 heren sluiten het EK
op donderdag 20 juni april af
Tijdens het EK 2016 won de selec- met het Masters Event. Het team
tie drie bronzen medailles op in- wordt gecoacht door Ron van
dividuele events en werd in het den Bogaard en Menno van den
team event de top 5 behaald. Het Heuvel, die zijn debuut maakt als
was lang geleden dat de heren bondscoach.
van het Nederlands team zo succesvol waren. In 2017 volgde nog De selectie bestaat uit:
de historische gouden medaille - Jeffrey van de Wakker, 30 jaar uit Jeffrey van de Wakker (foto aangeop de WK voor Xander van Mazijk.
Heemstede
leverd door Nederlandse Bowling
- Johnny Spil, 31 jaar uit Rotter- Federatie).
Deze prestaties gaven een boost
dam
en dat maakt het team honge- - Jord van Weeren, 25 jaar uit Lei- - Xander van Mazijk, 26 jaar uit
rig voor de events die volgenden
Maassluis
de week starten in het prachti- - Mark Jacobs, 30 jaar uit Nieuwe- - Yorick van Deutekom, 20 jaar uit
ge Dream Bowl Palace in Untergein
Julianadorp.

AALSMEER FLOWER FESTIVAL
15 & 16 JUNI
11.00 – 17.00 UUR
Een cultureel dagje uit tussen de
bloemen voor jong en oud!
WWW.AALSMEERFLOWERFESTIVAL.NL

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

Heemstede - Invasieve exoten
maken een snelle agressieve opmars in Nederland. Dit zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet hun habitat in Nederland hebben, maar zich in ons
land toch weten te handhaven,
zich snel voortplanten, daardoor
veel schade toebrengen en zelfs
de oorspronkelijke flora en fauna verdringen. In de Heemsteder
zijn in het verleden enkele van
deze invasieve exoten belicht, zoals de Amerikaanse rivierkreeft en
recentelijk nog de buxusmot.

9,99 Heemstedenaar
Jeffrey van de Wakker in
Nederlandse bowlingselectie EK Heren

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

depot

Japanse duizendknoop plaagt
ook Heemsteedse tuinen

Heemstede - Deze week hebben de landelijke Stichting het
Cuypersgenootschap en de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek de gemeente Heemstede verzocht de Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaartkerk aan het
Valkenburgerplein 20 te Heemstede te beschermen als gemeentelijk monument. Zij worden
daarin ondersteund door de Erfgoedvereniging Heemschut.

De kerk is uitvoerig onderzocht
door de architectuurhistorici
Gerrit Vermeer en Gert van Kleef.
Zij komen heel duidelijk tot
de conclusie dat de kerk ruimschoots in aanmerking komt om
aangewezen te worden tot gemeentelijk monument. De kerk
heeft belangwekkende stedenbouwkundige, esthetische en architectonische kwaliteiten en is
van een historisch belang. Naast
deze kwaliteiten heeft de kerk
een sterk lokaal-historische waar-

STOMERIJ EN WASSERIJ

Ook de plant Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) overwoekert letterlijk en figuurlijk
Nederland, waarvan de situatie
toch wel zorgwekkend is. Door
de uitzonderlijk agressieve groeikracht en de taaie wortelstokken van deze plant, is die in staat
aanzienlijke schade aan te richten aan gebouwen, leidingen en
wegen. Daarnaast is de plant zeer
moeilijk weg te krijgen als die zich •
eenmaal ergens geworteld heeft. ten af in een afgesloten vuilnisZo worden ook de Heemsteedse zak in de grijze bak (restafval)
tuinen veelvuldig geplaagd door dus niet in de groenbak! De kans
deze plant.
is anders groot dat de plant zich
elders verder verspreidt.
Wat moet je nu doen als je een •
Japanse duizendknoop (zie foto) verwijderen, zonder dat de woraantreft in de tuin, hoe bestrijd je tels achterblijven.
deze en voorkom je verdere ver- •
spreiding? Op internet is geluk- (ecologisch) bestrijdingsmiddel
kig veel informatie te vinden die aan een tuincentrum of een hovan advies kan dienen. Een goe- venier. Denk eraan dat chemide website die daarover deskun- sche bestrijdingsmiddelen ook
dig informeert en adviseert is de schadelijk zijn voor ander leven
website van de universiteit van in de tuin, zoals vogels, egels,
Wageningen (WUR: Wageningen nuttige insecten etc. en daarom
University and Research):
zeker niet de voorkeur genieten.
https://www.wur.nl/nl/artikel/
Japanse -duizendknoop-Wat- Sommige Nederlandse gemeenkun-je-eraan-doen.htm.
ten zetten als natuurlijk wapen
op grote terreinen en in bosgeDe belangrijkste adviezen op een bieden met de woekerende Jarijtje:
panse duizendknoop schapen en
•
varkens in, die de plant wegvredoor de stengels meerdere ke- ten en er ook nog verzot op zijn.
ren per groeiseizoen af te knippen.
Bart Jonker

Intuïtief schilderen
Heemstede - Op maandag 17 juni geeft Susanna Marijs bij WIJ in
de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede de workshop intuïtief schilderen met als zomerthema ‘stralende vormen en kleuren’. Van 10
-12 uur. Werkvormen zijn inleidende dans, bewegen met muziek en eenvoudige yoga en ademoefeningen, visualisatie en stilte oefeningen. Daarna schilderen

vanuit de ontstane spontaniteit
en experimenteren met verschillende materialen om zo de intuitie op gang te brengen. Kosten:
€20,- incl. materiaal.
Voor meer informatie: www.intuitief-schilderen.nl.
Reserveren kan via www.wijheemstede.nl of telefonisch van
ma t/m do tussen 9-16 uur en op
vrij tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.

Parochianen vergadering t.b.v. behoud: OLVH KERK
Woensdag 19 juni 19.30 uur • Valkenburgerplein 19 • Heemstede

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede in de lente
Heemstede - Ook in de Heemsteedse tuinen staat het vol
met bloemen. Neem nu de roos. De leden van de rozenfamilie
hebben veel verschillende verschijningsvormen.
De Rosa is de meest algemene soort, maar dat maakt geen
verschil voor dit insectje.
Het wilde roosje is een gewild object voor een zweefvliegje
en het doet ook zijn best om het stuifmeel te verplaatsen.
De rozenstruik biedt een fontein aan bloemen, waarop ook de
hommel goed gedijt.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (53)

We gaan zo langzamerhand
richting einde van de Zandvoortselaan ten oosten van
Station
Heemstede-Aerdenhout en dat doen we met een
foto van een bollenschuur (archief Librariana van Hans Krol).
Waarom op die plek een bollenschuur? Daarover volgende
week meer.

Van de daaropvolgende generatie heeft een achterkleinzoon
van de oprichter, ook weer een
Quirinus van den Berg, thans de
leiding van het bedrijf.

Hotel-restaurant Van Ree (Camplaan 18, voor 1900 gebouwd)
was sinds 1897 een herenhuis en was de woning van de
bloembollenkweker Quirinus
Vorige week hebben we het al van den Berg. In 1956 is dit kaover garage Tromp gehad, die rakteristieke latere hotel gein 1974 gesloopt werd.
sloopt.
Voor deze garage stond nog
een flinke bollenschuur, dat De bollenschuur op de Zandtoebehoorde aan het bedrijf voortselaan is in 1969 gesloopt
van Quirinus van den Berg.
t.b.v. de verbreding van de
Ook op o.a. de Manpadslaan
had hij een bollenschuur.

Zandvoortselaan.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 9 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).

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Petrakerk

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

Bijdrage: Harry Opheikens

Valkenburgerplein
Heemstede

Zaterdag 15 juni géén Holy Mass.
Zo
Zo
Di
Wo

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

Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Met zijn mede-raadsleden dokter Droog, gemeentesecretaris
Swolfs, de kleerbleker Peeperkorn en zijn neef en zwager Johannes Casparus van der Eijken,
was hij in 1909 oprichter van de
woningbouwvereniging ‘Berkenrode’.

Achterweg 19A
Heemstede

Zondag 16 juni, 10u.
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche en Kinderkring.
www.pknheemstede.nl

Natuurlijk overdrijf en verzin ik dit ter plekke, maar het is toch
een beangstigend idee. In het buitenland wonen is best oké,
maar een bed & breakfast zijn? Nee, never, nooit.
Bart Jonker

Postlaan 16
Heemstede

Zondag 16 juni, 10.30u.
ds. H. Heijn.

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Hier bevinden zich nu nog de
kantoren van het bedrijf.

Even een hypothese. Als mensen lucht krijgen dat je in het buitenland woont, dan zou het zo kunnen zijn dat vage kennissen,
die jij allang bent vergeten, ineens voor je deur staan. Het zou
dan theoretisch zo kunnen zijn, dat je plotseling ongewild interessant bent en dat je automatisch als bed & breakfast wordt
gebombardeerd. Dit houdt dan in dat je niet meer vrij bent in
huis, voortdurend aan het schoonmaken bent, beddengoed aan
het wisselen en wassen bent en ook nog iets aan eten en drinken in huis moet hebben voor je gasten en ze moet entertainen.
De lange haren dagelijks uit het doucheputje en de afvoer van
de wastafel moet vissen. Aanlokkelijk niet?
Dan volgt er ook misschien nog commentaar. Dat kan hè,
theoretisch gezien. Het hoeft niet. Dat je ‘s nachts snurkt bijvoorbeeld. Of ze blijven een halve dag in hun nest liggen. Er wordt
geen kopje opgetild met afwassen. Daarnaast begrijpen ze en
lusten ze niets van die mooie rijke Italiaanse keuken, waar jij
zo lyrisch over bent. Als je met de auto rondrijdt om de omgeving te laten zien, hoor je als gastheer dat ze je muziek die in de
auto wordt gedraaid niet leuk vinden. De airco moet op 10,
waardoor jij een week later, als je gasten allang weer terug zijn,
met een keelontsteking twee weken achtereen blijft hoesten.
Omdat het zo ‘heet’ is. Of totaal geen interesse in het land, maar
alleen in het bakken op het strand. Het lijkt dan of je leven daar
bepaald wordt door je gasten. Aanpassen is ook een kunst en
dan vergaat het lachen je en het gastheer spelen al snel. Dat
zou allemaal denkbaar kunnen zijn, toch? U bent vast gewaarschuwd als u plannen heeft om te vertrekken. Allemaal vormen
van ‘Ik verrek’.

Doopsgezinde Gemeente

www.vdgh.nl

Al voor de Eerste Wereldoorlog
was Quirinus eigenaar van de
bollenschuur met kantoor en
bovenwoning (Herenweg 147)
op de hoek van de Zandvoortselaan en de Herenweg; hij had
de boerderij ‘Overleg Alles’ en
een aantal landerijen langs de
Ringvaart in Zwaanshoek.

Het programma ‘Ik vertrek’ is moedig en soms naïef tegelijk. Aan
de ene kant is het heel dapper dat mensen de knoop doorhakken om buiten Nederland een nieuw leven te beginnen. Respect, want je werpt jezelf in een diepte van onzekerheid omdat
je niet weet wat er komen gaat. Er is echter ook een naïeve kant,
namelijk dat mensen totaal onvoorbereid vertrekken zonder de
taal van het land spreken, waar de communicatie met handen
en voeten moet plaatsvinden. Of ze beginnen in de meeste gevallen een ‘bed & breakfast’ zonder goed over de consequenties
te hebben nagedacht. Je kunt dit tevens als moedig bestempelen, maar vaak wordt dit schromelijk onderschat. Dan wordt
‘Ik vertrek’ al gauw ‘Ik verrek’.

Zondag 16 juni, aanvang 10u.
Preek van de Leek.
www.adventskerk.com

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

PKN Heemstede

Op 12 december 1919 richtte
hij met zijn drie zonen Johannes Casparus, Henricus Johannes en Antonius, de vennootschap onder firma Q. van den
Berg en Zonen op.

Ik verrek

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

de Heemsteder

De heer Van den Berg was
raadslid van de gemeente
Heemstede van 20 april 1906
tot 22 augustus 1911.

COLUMNITEITEN

Adventskerk
Aerdenhout

Donderdag 13 juni, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Knutselclub vol
verrassingen

Heemstede - Op woensdag 12
juni wordt er een vaderdagverrassing gemaakt bij de Knutselclub.
En op woensdag 19 juni is de laatste Knutselclub van het seizoen
waar iets lekkers wordt gemaakt.
De Knutselclub is er voor jongens en meisjes van 5 t/m 10 jaar.
Van 13.30 tot 15 uur bij WIJ in de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Kosten: € 5,- per keer
of een kaart voor 5x kost € 22,50.
Graag de kinderen per keer aanmelden via tel.: 5483828.

Zondag 16 juni, 10u.
Woord- en Communieviering
m.m.v. Bavokoor.
Voorganger geestelijk
verzorgster Petra Kuperus.

Hervormd PKN
Bennebroek
Binnenweg 67
Bennebroek

Zondag 16 juni om 10u
Ds. J.B. Mulder
www.hervormdpknbennebroek.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1
Bennebroek

Zondag 16 juni, 10u: JOOST met
mw. A. Knol (Haarlem).
Ook jeugdviering.
www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente
Nehemia
Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 16 juni 10u
Leiding: Rob Elbers en
Daniel Koper
Spreker: Daniel Koper
Aanbidding: Clementine
www.rafael-nehemia.nl

Heemsteedse An Lommerse
schrijft boek over fibromyalgie
Heemstede - Vandaag de dag is
er nog altijd veel onduidelijk over
fibromyalgie. Met het boek ‘Fibromyalgie, een ongrijpbare ziekte Chronische pijn en vermoeidheid’
laat An Lommerse uit Heemstede haar licht schijnen op deze
‘onzichtbare’ ziekte. Dit gezondheidsboek wordt sinds vrijdag 31
mei uitgegeven door Uitgeverij
Boekscout.
Fibromyalgie is een ongrijpbare
ziekte, waarover nog veel vragen
bestaan.
Duidelijk is wel dat fibromyalgiepatiënten vooral last hebben van
chronische pijn en chronische

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

vermoeidheid, maar niet altijd in
dezelfde mate. Goede en slechte dagen wisselen elkaar af, waardoor het voor de buitenwereld
niet altijd te begrijpen is.
Omdat de oorzaak (nog) niet duidelijk is, bestaat er ook geen eenduidige behandeling, maar dat
neemt niet weg dat er verschillende mogelijkheden zijn, die
soms meer en soms minder effect
hebben.
An Lommerse (1954) schreef dit
boek over fibromyalgie, omdat
ze zelf deze reumatische aandoening heeft. Tot op de dag van
vandaag is nog veel onduidelijk

over fibromyalgie en wordt op
verschillende terreinen onderzoek gedaan. Hoewel er dus (nog)
geen eenduidige behandeling is,
zijn er wel verschillende mogelijkheden, die soms meer en soms
minder effect hebben. Het is vaak
een individuele zoektocht om te
ontdekken wat werkt.
De auteur deed literatuuronderzoek en sprak een aantal lotgenoten. De daardoor opgedane kennis wil ze graag delen met andere fibromyalgiepatiënten en geïnteresseerden.
Meer informatie op https://www.
boekscout.nl/.

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL
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David van Lennep Erfgoedprijs voor
het Engelse landschapspark Hageveld
Heemstede - Het Engelse landschapspark Hageveld heeft de
David van Lennep Erfgoedprijs
2019 gewonnen. Dit heeft de jury van de David van Lennep Erfgoedprijs bestaande uit: Florianne van Hees, Rob Hinse, Wim de
Wagt, Johannes van der Weiden,
Olga van der Klooster (voorzitter)
en Marc de Bruin (secretaris) afgelopen donderdag 6 juni bekendgemaakt.

lieden uit de stad. Zij legden hier
prachtige tuinen aan, compleet
met beelden, vijvers en wandelpaden. Volgens wandelaars was
het landgoed ’t Clooster, zoals
het toen werd genoemd, aan het
eind van de 18de eeuw een van
de mooiste lustplaatsen in de
omgeving.
Van al deze ingrepen in de geschiedenis zijn sporen terug te
vinden. Zo resteert aan de zuidzijde van het terrein rondom het
Het landschap rondom het hui- sportveld een deel van het Endige Hageveld kent een lange gelse landschapspark. Een klein
geschiedenis. Aanvankelijk la- deel wordt onderhouden door
gen hier alleen weilanden en een het groenteam van de Vereniging
boerderij met de naam ‘Willigen- Van Eigenaren (VVE), het overihoern’. In de 15de en 16de eeuw ge door het groenteam van Hastond hier het Barnardietenkloos- geveld. In het bijzonder noem ik
ter. Door de schitterende ligging hier de naam Kees Stokman. Kees
aan het Spaarne en het Haarlem- komt uit een tuindersfamilie en is
mermeer, werd het gebied na docent lichamelijke opvoeding
de reformatie een aantrekkelijke op Hageveld geweest. Al vanvestigingsplaats van rijke koop- af het begin van zijn aanstelling

Veteranendag
in Heemstede

in 1971 combineerde hij zijn docentschap met het beheer en het
onderhoud van de binnentuinen
en het bos.
Op een verstilde plek in het bos
ligt ook de begraafplaats uit de
seminarietijd op een resterende zichtas van de formele Franse tuin uit de 18de eeuw. Ook deze plek is dankzij het groenbeheer een oase op landgoed Hageveld. Aan het begin van 2018 nam
Theo Caspers het stokje van Kees
Stokman over, hoewel Kees ook
nu nog wekelijks in de tuinen en
bossen op Hageveld te vinden is.
Het onderhoud van het groen is
tegenwoordig ook gebaseerd op
een door Landschap Noord-Holland opgesteld beheerplan.
Ook de Herinrichting Wilhelminaplein en het onderhoud van de
kerk OLV-Hemelvaart, Valkenburgerplein waren genomineerd.

Babyooievaar

Heemstede - Nabij het Groenendaalse bos is er een babyooievaar
geboren bij de ooievaars. De heer O. Wessel uit Heemstede legde dit heugelijke feit vast en stuurde deze foto naar de redactie.

Beautiful & You: meerdere
huidspecialisaties
Velserbroek - Yvonne van Ewijk
is huidspecialist. Sinds begin dit
jaar heeft Yvonne haar eigen salon: Beautiful & You in boerderij
Landzicht op de Hofgeesterweg
6 in Velserbroek. De praktijk is gelegen in een zeer rustige omgeving, het geeft je echt het gevoel
dat er tijd wordt genomen voor
de klanten. In haar salon biedt
Yvonne meerdere specialisaties
aan op het gebied van huidverjonging, huidverbetering, huidproblemen en ontspanning.
Naast huidspecialisaties heeft

Duitse PR-regen voor zwemvereniging HPC
Heemstede - Ook dit jaar is HPC
Heemstede met een flinke ploeg
wedstrijdzwemmers in het pinksterweekend afgereisd naar Hagen in Duitsland om daar mee
te doen aan de 24e editie van de
Internationale Sprint Cup in het
prachtige 50-meter buitenbad.
Het is een groot toernooi met
in totaal 545 deelnemers die samen goed zijn voor 2878 starts
in twee dagen. De 9-jarige Sarah
Bos was de eerste HPC-zwemster die in actie kwam en zette
gelijk de toon door 16 seconden
van haar beste af te halen op de
50-meter vlinderslag. Wat een begin. Evenals in Nederland was het
behoorlijk stormachtig en voelde
het best koud aan om slechts in
een badpak of zwembroek op het
startblok te staan.
Maar de HPC’ers lieten zich niet

van de wijs brengen en zwommen het een na het andere persoonlijke record. Justin van Walliga zwom 23 seconden sneller
dan ooit op de 100 meter vlinderslag en Deborah Hartman 18 seconden op de 200 meter rugslag.
Jente Greuter zwom op al haar
vijf afstanden mooie persoonlijke
records maar er was er maar één
die werd gekroond tot de Koning
van de PR’s was de 8- jarige Friso
Elenga. Op de 100 meter vrije
slag zwom hij 39 seconden sneller dan ooit. Van de in totaal 185
starts van HPC werden er 88 races afgesloten met een persoonlijk record en dat is echt heel veel.
Na een gezellige overnachting
in een sporthal waarbij het nog
lang onrustig bleef, brak een zonovergoten tweede dag aan. Een
van de hoogtepunten op zondagmiddag is de loodzware 200

meter vlinderslag waar Siebe de
Vries, Fien van Munster en Twan
de Vries met veel enthousiasme
en vooral diep respect naar de finish werden geschreeuwd waarna ze alle drie met een medaille
werden beloond voor deze bijna
bovenaardse inspanning. In totaal mocht de ploeg 36 medailles
mee naar huis nemen waarvan
12x goud, 9x zilver en 15x brons.
Coach Denise van der Linden was
‘goud waard’ voor het hele team
en stond te stralen aan de badrand: “Ik heb vooral genoten van
HPC als vereniging waar jong en
oud voor elkaar zorgt en niet alleen met elkaar lacht en de successen deelt, maar zeker ook elkaar steunt als het even niet zo
lekker loopt. Samen zijn wij altijd weer één en dát is pas goud
waard!”

Zwemfeest voor groepen 8
uit Heemstede en omgeving
Heemstede - Op vrijdag 28 juni organiseert
Sportplaza Groenendaal aan de Sportparklaan
16 in Heemstede het eerste zwemfeest voor alléén kinderen uit groep 8. Na het zwoegen voor
de cito en de eindtoets, de spanning voor het
advies en het kiezen van een nieuwe school,
breekt nu de tijd aan van de leuke dingen voor
groep 8. Dan mag een geweldig spetterend
feest natuurlijk niet ontbreken. Nog een keer
helemaal losgaan met je klasgenoten op de muziek van DJ Jeffrey Reeb.

Sportplaza Groenendaal ervoor dat de leraar/
lerares van groep 8 vouchers ontvangt die hij/
zij aan de kinderen kan uitdelen. Alléén op
vertoon van dat voucher kunnen de kinderen
vanaf 21 juni a.s. bij de kassa van het zwembad
een entreebewijs kopen voor € 7.00 incl. frites
en limonade (hier kan niet van worden afgeweken).
De eerste 150 kinderen die een kaartje halen,
krijgen bovendien een verrassing.

Het zwembad is die avond enkel toegankelijk
voor de groepen 8 en medewerkers van Sportplaza Groenendaal.
Ouders/verzorgers die in de buurt willen zijn
kunnen zich vermaken onder het genot van een
hapje en een drankje in ons Aquarant.
Kinderen kunnen hun school aanmelden op Die avond is slechts de eenvoudige keuken
zwemfeestgroep8@hotmail.com dan zorgt geopend.
De deur gaat om 18.15 uur open voor de feestgangers en om 21.30 uur sterven de laatste muzieknoten af, gaat het felle licht weer aan en is
het tijd om naar huis te gaan.

Yvonne altijd een grote interesse gehad in het totaalplaatje van
de mens. ,,Een gezonde, stralende huid komt namelijk ook van
binnenuit’’, vertelt ze. ,,Door mijn
massagetechnieken en helende
handen draag ik hieraan bij. Elke
huid is voor mij een nieuwe uitdaging, samen met de cliënt bekijk ik wat de doelen en wensen
zijn om zo een optimaal resultaat
te behalen.’’
Yvonne mag zich sinds kort ook
specialist noemen op het gebied
van de huid tijdens en na een oncologietraject. Zij werkt met de
pure en zuivere producten van
het merk Clephar. Met de speciaal ontwikkelde producten en
behandelingen van Clephar kan
Yvonne op een gepaste en kundige manier omgaan met een huid
die te maken heeft met de gevolgen van kanker. De behandelingen zijn inclusief de speciaal ontwikkelde ’soft touch massage’ die
op een veilige en prettige manier
toegepast kan worden.
Kijk voor informatie over een
van de behandelingen op www.
beautifulandyou.nl of bel op 0628247938. (foto: aangeleverd)

Rectificatie

Laimböck lederwaren
nog steeds te koop
Heemstede - In de Heemsteder
van vorige week stond in het artikel over handschoenen en lederwarenfabrikant Laimböck:
“Laimböck fuseerde in 1990
met Modana in Hoofdorp. Helaas was met het faillissement
van V&D ook het merk Laimböck weg.” Het laatste is echter onjuist. Een nieuwe eigenaar, Ronald Vijver, zelf dertig
jaar betrokken geweest bij dit
merk, heeft een doorstart gemaakt. “Het blijkt dat de vraag
vanuit de markt naar het hoogwaardige handschoenenmerk

de stap naar een comeback mogelijk heeft gemaakt. Uiteraard
vormen de ervaring en de vakkennis die ik met dit merk in het
verleden heb opgebouwd een
stevige basis voor de toekomst”,
aldus mede-eigenaar en directeur Ronald Vijver. Laimböck levert momenteel aan ca 300 verkooppunten in Europa en in
Heemstede bij Cordonnier, De
Lord, Reijngoud en via de webshop. Meer informatie op:
www.laimbock.net.
Ton van den Brink

Heemstede - Op zaterdag
22 juni is het Veteranendag
in Heemstede. De dag begint om 12.45 uur met een
herdenkingsbijeenkomst bij
de gedenksteen voor militairen uit Heemstede die na
de Tweede Wereldoorlog
zijn gesneuveld in het voormalige
Nederlands-Indië,
op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan. Om
13.45 uur worden de veteranen ontvangen in of voor
het raadhuis (afhankelijk van
het weer). De gastspreker is
dit jaar majoor der mariniers
de heer Johan Bleker. Rond
14.30 uur begint het informele deel bij het raadhuis,
met het traditionele haringhappen. Verder is er een demonstratie van oude legervoertuigen, verzorgd door
‘Keep Them Rolling’. Het
Korps Mariniers is aanwezig
met twee paarden met volle bepakking. Om 15.30 uur
start een rondrit van ongeveer een half uur met oude legervoertuigen door
Heemstede. De dag wordt
muzikaal ondersteund door
de Teisterband. De landelijke
veteranendag in Den Haag
wordt dit jaar gevierd op zaterdag 29 juni. In Heemstede wordt de dag altijd een
week voor de landelijke veteranendag georganiseerd,
zodat veteranen aan beide
dagen kunnen deelnemen.

Tim Vreugdenhil (foto aangeleverd
door Boekhandel Blokker).

Stand-up theoloog
Tim Vreugdenhil in
Oude Kerk

Heemstede - Zondagmiddag 23
juni houdt stand-up theoloog
Tim Vreugdenhil een voordracht
in de Oude Kerk, aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Deze lezing is een samenwerking tussen
Protestantse Gemeente Heemstede en Boekhandel Blokker.
Stand-up theoloog Tim Vreugdenhil schrijft zoals hij praat: toegankelijk en onderhoudend. In
stand-up theology, een quickscan
van de tijdgeest beschrijft hij tien
kernwoorden uit onze tijd, zoals
vrijheid, liefde, angst en stress.
Ieder woord voorziet hij van een
spirituele dimensie.
Veel voorbeelden uit de populaire cultuur komen voorbij en deze worden gelinkt aan de verhalen en personen uit de bijbel. Met Stand up theology
biedt Tim Vreugdenhil een verrassend boek vol verdieping dat
de christelijke normen en waarden in een hedendaags licht zet.
Aanvang 15 uur. Toegang vrij.
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.

Trefpunt Dementie: ‘Wat doen
muziek en bewegen voor je brein?

Heemstede - Op woensdag 19
juni vindt de bijeenkomst ‘Wat
doen muziek en bewegen voor
je brein?’ van Trefpunt Dementie
Heemstede plaats bij Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede. Muziek heeft een wonderbaarlijke
uitwerking op mensen met dementie. Zelfs bij ernstige geheu-

genproblemen kunnen mensen
met dementie soms feilloos liedteksten meezingen. Muziek roept
herinneringen op waarvan je
dacht dat ze voorgoed kwijt waren. Na een korte inleiding van
Anita van Duin vertelt Kees Geerts
over zijn ervaringen met de muzikanten van ‘All That Swing’. Na de

pauze laat Bianca Basjes van ‘Let’s
Twist Again’ iedereen bewegen.
Natuurlijk is er ook een hapje en
een drankje op deze feestelijke afsluiting van het seizoen.
Aanvang: 15.30 uur. Toegang gratis, €2,50 als bijdrage voor koffie
en thee.

Veel enthousiasme tijdens de meest tropische
editie ooit van de HUGO BOSS Letterenloop
Haarlem - Op de eerste tropische
dag van het jaar, tevens de warmste 2 juni ooit gemeten, hebben
meer dan 1400 lopers de HUGO BOSS
Letterenloop voltooid. Dankzij extra
waterposten met natte sponsen en
de tuinsproeiers van inwoners van
Bloemendaal en Haarlem was de
loop voor alle deelnemers een groot
succes.
Van tevoren waarschuwden de media voor
hoge temperaturen, maar geen van de lopers
is in de problemen geraakt. Veel schaduw
in het lommerrijke Bloemendaal en kinderen die langs het parcours de sponsen voor
alle renners opnieuw in het water dompelden,
iedereen deed extra zijn best om de TOKO
NINA 5 km en de 10 kilometer tot een goed
einde te brengen. De 10 km renners werden
in het Openlucht theater Caprera muzikaal
verrast door Gitaarlemmers. En later in het
parcours werden ze onthaald door Sport DJ
Kes en een doedelzakspeler. Het middenterrein van de IJsbaan van Haarlem was
wederom het gezellige hart waar iedereen
elkaar voor en na de wedstrijd kon ontmoeten. Vooral de ijskraam kon op veel klandizie
rekenen. Alle kinderen wilde op de foto met
Dikkie Dik en de photobooth draaide overuren.
Daan Opperhuis en Jolijn Swager lieten zich
niet gek maken door de warmte en werden
Duinpaviljoen de Uitkijk King en Queen van ‘t
Kopje van Bloemendaal. Lucas Nieuweboer
was de snelste op de 10 kilometer in ruim 31
minuten. Voor die geweldige prestatie kreeg
hij een kledingcheque van hoofdsponsor
HUGO BOSS. Bij de vrouwen mocht Hannah
Olbrond de cheque van Run2day hardloopwinkel te Haarlem in ontvangst nemen. Bij
de TOKO NINA 5 km run waren Jay Sauer en
Jessie Geel de sterksten. Bij de 201Fysiosport
KidsRun kwamen Boas Smits en Lilian van der
Ent als eersten over de finish en bij de GottmerDikkie Dik FunRun gingen Cas Groothuisjes en Lyzz met de grootste bekers naar
huis. De Julianaschool kwam als winnaar bij
de scholen uit de bus. Deze school krijgt van
boekhandel De Vries Van Stockum een mooi
boekenpakket.
Iets meer dan 12 jaar geleden is de Stichting
Letterenloop opgericht om een hardloope-

Vrijdag 5 juli: ZorgSpecialist Grachtenloop
Zondag 8 september: Pierloop Velsen
Zondag 29 september: Teva Halve van
Haarlem
Zondag 27 oktober: Heemstede Loop

Kennismaken kost nog
geen tientje

Drie lessen
tafeltennis via
JeugdSportPas

Renata Jansen fotografie

venement te organiseren waarvan de volledige opbrengst naar Run4Schools gaat. Het
bestuur van de Stichting Letterenloop zet zich
volledig onbezoldigd in voor dit goede doel.
Frank van der Endt: “Op zaterdag voor de loop
waren er signalen om de Letterenloop wellicht
af te lasten, maar dankzij de inzet van veel
vrijwilligers en vooral ook de tuinsproeiers
van mensen uit Bloemendaal en Haarlem, is
het geweldig verlopen. Het is bijzonder dat dit
evenement voor jong en oud steeds weer zo
vrolijk en ontspannen verloopt. We zijn bijzonder trots op ons goede doel, Run4Schools. We
putten stuk voor stuk heel veel inspiratie en
energie uit het feit dat we én kunnen bijdragen aan vitaliteit door het organiseren van
een mooi hardloopevenement én kinderen in
de armste en moeilijkste wijken van de wereld
kunnen helpen. Run4Schools is dan ook niet
weg te denken bij de HUGO BOSS Letterenloop. De bijdragen van onze sponsoren en
partners maken het mogelijk dit evenement
zo professioneel en succesvol te organiseren.
Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.”
Met de opbrengst kan Stichting Run4Schools
verder bouwen op wat er afgelopen jaren op
vier scholen in townshipMitchell’sPlain nabij
Kaapstad is neergezet. Een team met vaste
coaches die de kinderen na schooltijd een
programma van muziek en sport aanbiedt en
zo de kinderen letterlijk van de straat houdt:
‘A child in sport is a child out of court ’. De
straat staat in dit gedeelte van de wereld vaak

Alvast inplannen:

Teva Halve van Haarlem,
prachtig parcours door stad en land
Haarlem - Zondag 29 september wordt het startschot gegeven voor de
35e editie van de Teva Halve van Haarlem. Ook dit jaar kun je weer kiezen
uit meerdere afstanden; waaronder het pronkstuk De Halve Marathon.
Een prachtig parcours door de mooie Haarlemse wijken en daarna door de
groene en duinrijke omgeving van Haarlem. Deze marathon kan absoluut
niet ontbreken op je hardloopkalender.
Afstanden
Naast de Halve Marathon kun je ook kiezen
voor de 5 of de 10 kilometer. Deze twee
afstanden zijn het meedoen ook zeker waard.
De parcours volgen hun weg door Haarlem en daarbij loopt de 10 km nog een kleine
lus onder andere langs Elswout en over het
prachtige laantje met 7 bruggetjes.
Aan de kinderen en allerkleinste wordt
natuurlijk ook gedacht. Zij kunnen dit jaar ook
weer meedoen aan de Kabouterloop (voor
kinderen tot 6 jaar) waarbij een klein rondje
door het centrum gemaakt wordt. Kinderen
van 6 tot en met 12 kunnen meedoen aan de
KidsRun over een parcours van 1,4 kilometer.

Hardloop agenda
RSM Loopcircuit

Bedrijven
Ga met je collega’s de sportieve uitdaging aan
en kies ervoor om samen deel te nemen aan
de bedrijvenloop. De bedrijvenloop kent vele
voordelen; volledig verzorgd arrangement,
monumentale Gravenzaal met terras op de
binnentuin van de Refter als unieke businesslocatie. Natuurlijk wordt er een leuke teamfoto van jullie gemaakt, plaatsing van jullie
bedrijfslogo op de website en nog vele andere
extra’s.
Het belooft weer een sportieve dag te worden
in Haarlem centrum. Dit evenement wil je
toch niet missen! Zet zondag 29 september
de Teva Halve van Haarlem in je agenda.

letterlijk voor drugsverslaving en criminaliteit.
Arjen Zwaan van Stichting Run4Schools was
dan ook bijzonder verheugd met het goede
nieuws: “Ook dit jaar is er weer een geweldig
bedrag bij elkaar gelopen door de deelnemers
aan de HUGO BOSS Letterenloop. Onze kinderen moeten onder zware omstandigheden
opgroeien. Nu kunnen we weer veel township
kinderen laten sporten en hen zo een kans op
een betere toekomst bieden. We kunnen alle
runners en sponsors hier niet genoeg voor
bedanken.”
Op naar de HUGO BOSS Letterenloop op 7 juni
2020. Met een beetje geluk net zo succesvol
en hopelijk iets minder warm!

Heemstede - Tafeltennis is de snelste
balsport. Een zeer energieke tak van sport.
Wie wil dat niet eens proberen? Kinderen
kunnen nu heel slim kennismaken met deze
leuke sport, met SportSupport. Via jeugdsportpas.nl kunnen kinderen van 7 tot 18 jaar
drie proeflessen doen bij HBC Tafeltennis in
Heemstede. Er wordt getraind op dinsdag en
donderdag van 17.30 tot 18.45 uur.
Deze sport is ook geschikt voor kinderen
met een lichamelijke, geestelijke, auditieve,
visuele en/of chronische beperking. Hiervoor heeft HBC tafeltennis ook een aanbod
op dinsdag en vrijdag. Plezier in het sporten
staat altijd voorop. Inschrijven voor de proeflessen kan via jeugdsportpas.nl en kost €7,50
voor drie lessen. Het aanbod start bijna wekelijks. Op de website staan nog veel meer leuke
sporten om uit te proberen, www.jeugdsportpas.nl.
Kijk ook op www.sportsupport.nl.
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Cadeautips bij De Oosteinde
voor papa’s die:
• van mooie kamerplanten houden;
• groene vingers hebben;
• van moestuineren houden;
• graag een vijver willen maken;
• een nieuwe tuinmeubelset willen.

Aanb. geldig van 12-06 t/m 18-06-2019 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.
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IVN werkdag vogelbosje Eindenhout

Lezing bij Vrijmetselaars
Haarlem over onze genen
Haarlem - Paul Marselje is donderdag 13 juni als spreker te gast
in het Haarlemse vrijmetselaarsgebouw aan de Ripperdastraat
13 in Haarlem. Hij gaat diep in op
het gegeven dat wij steeds meer
de indruk krijgen alsof wij, ons lichaam, niet anders is dan een
goed geprogrammeerde machine die mogelijk als wij opgroeien nog wat aanpassingen ondergaat, maar veel meer ook niet.
Paul komt daarom op de vraag of
wij eigenlijk wel meer zijn dan onze genen. Ligt alles al vast bij onze geboorte? Hebben wij keuzes
in ons leven, kunnen wij anders
worden dan onze ouders, die ons
hun genetisch materiaal gaven?

Haarlem - Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met de gemeente Haarlem op vrijdag 14 juni een werkdag in het vogelbosje Eindenhout en zoekt hiervoor mensen
die de handen uit de mouwen
willen steken. Eindenhout ligt
tussen de Haarlemmerhout en de
Leidsevaart. Voor vogels en plan-

Maken onze opvoeding en omgeving iets uit en zo ja, waar hebben deze wel of geen invloed op?
Paul Marselje (69) is een ervaren
spreker. Daarnaast heeft hij een
bestuurlijke achtergrond. In het
dagelijks leven is de oud-wethouder van Haarlem voorzitter van
een eerstelijnszorg maatschap,
een kunstmarktenstichting en
van een uitgeverij. In 2015 gaf hij
weer toe aan een andere liefde,
de muziek. Als singer-songwriter keerde hij in 2015 terug met
zijn vierde Nederlandstalige album ‘Een ander gezicht’. Marselje is oud-voorzittend meester van
een vrijmetselaarsloge. Bovendien was hij langdurig lid van het

hoofdbestuur van Orde van Vrijmetselaren in Nederland.
De lezing is openbaar en gratis.
De aanvang is om 20 uur, inloop
vanaf 19.30 uur.
Aanmelden niet verplicht, wel gewenst op:
vrijmets@gmail.com.

Franke van der Laan is ecoloog,
veranderingsmanager en ontwikkelingswerker. Hij heeft een lange
carrière bij de Verenigde Naties
en het internationale bedrijfsleven achter de rug en is nog steeds
actief in talloze natuur- en milieuorganisaties.

De start is in de boekhandel en
na 30 minuten vertrekken we per Toegang vrij, reserveren gewenst
fiets naar de Vrijheidsdreef voor 023 5282472 of info@boekhan- Franke van der Laan (foto aangeleverd door Boekhandel Blokker).
nadere verdieping.
delblokker.nl.

Jubileumconcert Harmonie
de Spaarnebazuin
Haarlem - Op zaterdag 22 juni
geeft Haarlems meest mistroostige koor Noorderlicht een zomerconcert in de Adelbertuskerk aan
de Rijksstraatweg 26 in Haarlem.
Op het programma staat het Requiem van Fauré en andere werken over liefde en verlies, waar-

onder Hymn to the Virgin (Brittan), Noorderlicht (Gleijo).
Het Requiem van Fauré is geschreven met een prachtige orgelpartij en dus zocht het koor
voor het concert een lokatie
met een mooi orgel. Ze kwamen
uit bij de Adelbertuskerk aan de

Deelnemers aan deze werkdag
gaan onder begeleiding van

Paul Marselje.

Lezing Franke van der Laan bij
Boekhandel Blokker en op Vrijheidsdreef
Heemstede - Op woensdagmorgen 19 juni geeft ecoloog Franke
van der Laan een lezing over zijn
boek Code rood - in oorlog met
onze leefomgeving om 10.30 uur
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.

ten is het Vogelbosje Eindenhout
een toplocatie. Een aantal jaar geleden zijn 24 soorten vogels geteld. De dichtheid van alle broedvogels samen is erg hoog, bijna
drie keer zo hoog als in de Haarlemmerhout.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Dik Vonk en Marc van Schie (IVN
Zuid-Kennemerland) aan de slag.
Er worden braamstruiken gesnoeid en uitgestoken, Japanse
duizendknoop verwijderd en de
berenklauw wordt aangepakt. Dit
snoeien en uitsteken is nodig om
het hakhout beter tot zijn recht te
laten komen. Ervaring is niet vereist.
Zorg zelf voor werkkleding en
(werk)laarzen. En doe vooral een
T-shirt/werkblouse met lange
mouwen, broek met lange pijpen. En neem ook je eigen koffie/
thee en lunch mee. Er wordt gezorgd voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en
een lekkere vlaai voor bij de koffie. Verzamelen om 9.00 uur op
de parkeerplaats naast de middelbare school Sancta Maria aan
de Van Limburg Stirumstraat. De
werkdag duurt tot 12 uur. Meer
informatie bij Marc van Schie,
06-22575748 of via:
marcmargriet@hetnet.nl.
Of kijk op www.ivn.nl/zk.

Aalsmeer Flower Festival:
een feest voor alle zintuigen

Rijksstraatweg in Haarlem-Noord.
Het koor Noorderlicht staat onder
leiding van dirigent Wiebe Gotink
en wordt bijgestaan door: Machteld Baumans, sopraan; Caroline van de Weiden, orgel; Ruña ’t
Hart, viool; Wiebe Gotink, bariton.
Aanvang: 15.30 uur. Entree: €10,-.
(https://www.eventbrite.com/e/
noorderlicht-zingt-tickets61829188768).
Meer info: https://gummisko.nl/
noorderlicht/.

Koor Noorderlicht zingt
Requiem van Fauré
Haarlem - Harmonie de Spaarnebazuin is niet meer weg te denken
uit het Haarlemse straatbeeld en
viert dit jaar haar 90-jarige jubileum. 90 jaar met ups en downs, lief
en leed, mooi optredens en concertreizen. Dat wordt gevierd op
zondag 16 juni met een concert

in de Mariakerk, Rijksstraatweg
355 in Haarlem. Het thema van
dit jaar is ‘Spaarnebazuins Choice’.
Het programma bestaat uit nummers, die door onze eigen leden
gekozen zijn. Dit zijn zowel nieuwe als oude nummers. Het orkest
staat onder leiding van Lindy Kar-

reman. Het Haarlems Kinderkoor
o.l.v. Maartje Keijzer levert tevens
een bijdrage aan dit bijzondere
concert.
Aanvang 14 uur, zaal open om
13.30 uur. Kaarten 10,- euro, tot
12 jaar 5,- euro, via:
Spaarnebazuin1929@gmail.com.

Foto: C. Bogaert

Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt in bloemendorp Aalsmeer de zesde editie
van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement verbindt
bloemen met kunst en cultuur en
laat bezoekers op twee locaties
kennismaken met verrassende
bloemsierkunst.
Aalsmeer Flower Festival is een
cultureel dagje uit tussen de bloemen. Tijdens het evenement laten bloemdesigners fantastische
creaties zien met verse snijbloemen en planten. De levendige
kleuren, de inventieve presentaties en de combinatie met natuur,
kunst en muziek zorgen voor een
vrolijke dag uit voor jong en oud.
Onder het thema ‘Flora’s Finest’
worden de nieuwste trends in
bloemdesign getoond.
In museum de Historische Tuin
(Praamplein 1) komen onder leiding van arrangeur Elize Eveleens
tal van bijzondere projecten. Moderne bloemsierkunst vloeit hier
samen met een natuurlijke omgeving. Kunstenaarsduo AlexP
maakt bezoekers onderdeel van
een kunstwerk. In de veilingzaal is
een bloemenshow vol inspiratie
van Flower Circus en worden veilingen gehouden. Atelier Steengoed toont bloemrijke kunst. Ook

kunnen bezoekers lekker uitblazen bij Het Tuinhuis.
De andere locatie is het Flower
Art Museum (Kudelstaartseweg
1, tegenover de watertoren). Onder leiding van arrangeur Marloes
Joore gaat bloemsierkunst hier
een spannende verbinding aan
met beeldende kunst. Op het buitenterrein zijn workshops voor
kinderen en volwassenen, demonstraties, bloemige snacks en
een kinderspeurtocht. Ook de
toekomstige attractie FloriWorld
presenteert zich.
Op beide locaties is er live muziek. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van de watertaxi’s

die over de Westeinderplassen
varen tussen de twee locaties.
Ook rijdt er een pendelbus.
Van 11 tot 17 uur. Tickets zijn het
hele weekend geldig en kosten
€ 10,- aan de deur of € 7,50 in de
voorverkoop. De online voorverkoop loopt nog t/m 14 juni. Voor
kinderen t/m 14 jaar is de entree
gratis.
Voor parkeren wordt geadviseerd gebruik te maken van het
parkeerterrein aan de Dreef in
Aalsmeer. Er zijn ook fiets- en
wandelroutes tussen de locaties
beschikbaar.
Meer informatie: www.aalsmeerflowerfestival.nl.
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Nieuwe collega’s in praktijk Gzond
13 juni

Mediacafé, Bibliotheek Heemstede, 13:30 -15:30 uur. Gratis.
Bosbeek gaat naar buiten.
Glipper-Dreef 209 in Heemstede. Start om 18.45 bij receptie
voor een wandeltocht van 30
tot 45 minuten.
Lezing bij Vrijmetselaars Haarlem over onze genen. Ripperdastraat 13 in Haarlem. De lezing is openbaar en gratis. Aanvang 20 u., inloop 19.30 u. Aanmelden niet verplicht, wel gewenst op: vrijmets@gmail.com.

De 5000 jaar oude Ayurvedische
leer die zijn oorsprong heeft in
India, behandelt onderliggende
oorzaken van een ziekte of aandoening. “Ik zoek naar de oorzaak
van de onbalans in het lichaam
en stem de behandeling af op deze wetenschap. Het doel is om
weer grip te krijgen en gezondheid in eigen hand te nemen.”
Met aanpassingen op voeding
en leefstijl wordt deze onbalans
gericht aangepakt, volgens Oomen, juist omdat ieder mens anders is. “De richtlijn van dagelijks twee stuks fruit en 200 gram
groente is in beginsel prima. Welke specifieke producten goed zijn
voor jou of juist vermeden moeten worden, stellen we na een
grondig onderzoek vast. Ik zeg
wel eens: u zoekt een goede therapeut, ik zoek een goede patiënt. Wie zich aan de lijst houdt,
kan een duidelijke verbetering
ervaren in kwaliteit van leven.”
“Het hele menselijk lichaam zit
onder de voet“
Dat zegt voetreflextherapeute Esther van der Landen, die dagelijks
praktijk voert bij Gzond. “In de
grote teen zit het hoofdgebied
en het darmgebied ligt midden
onder de voet.” Het is een indi-

Links Angelique Oomen en rechts Esther van der Landen.
catie hoezeer de reflexzones corresponderen met de organen en
weefsels in het lichaam.” Het zijn
niet alleen lichamelijke klachten
die Van der Landen behandelt. In
de hectische tijd waarin we leven
zijn veel klachten stress gerelateerd, volgens haar.

geneeswijze toegepast wordt, erkennen de therapeuten. “Hier zijn
we nog niet zover, want we zijn
het idee een beetje kwijtgeraakt
dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt voor je gezondheid.
Maar er is wel een duidelijke omslag te merken.”

“We moeten altijd maar denken,
we zitten veel in het hoofd. Op
het moment dat ik met de voeten aan het werk ga, zie ik dat
de hoge energiecurve zakt. Je
raakt meer geaard. Door manipulatie van de diverse zones in de
voeten, merk ik verschil in energie, want die gaat echt stromen.”
De reflexzonetherapie komt oorspronkelijk uit China. Niet vreemd
dat in Aziatische landen overal op
elke hoek van de straat de natuur-

Beide therapeuten zijn volledig
gecertificeerd en aangesloten bij
de beroepsvereniging.
Adres: Valkenburgerlaan 73,
Heemstede.
Informatie:
www.ayurvedakracht.nl
tel. 06 14541627 en
www.esthervoetreflex.nl
tel. 06 19669511.
Mirjam Goossens

Tijdens midzomeravond noemt men de namen van overledenen

Herinneringsavond op begraafplaats
Akendam in Haarlem-Noord
Haarlem-Noord - Op vrijdag 21
juni, op de langste dag van het
jaar, worden tijdens een herdenkingsavond op begraafplaats
Akendam de overledenen herdacht. Iedereen is uitgenodigd
om deze speciale herdenkingsavond bij te wonen. Met sfeervolle muziek van Robbert Suilen en
het gesproken woord wordt stilgestaan bij de overledenen.

blog bijgehouden. 80 van deze blogs zijn in een boek gebundeld. De verhalen zijn herkenbaar
en troostend.
Vervolgens spreekt Pieter Terpstra, voorganger bij MomenTaal
troostende woorden. ,,Als het leven zijn vanzelfsprekendheid verliest, help ik graag woorden te
vinden.’’
Na een pauze met muziek leest
Irene Turk nog iets voor uit haar
Ook dit jaar heeft men een mooi boek en om 20.00 uur spreekt
programma samengesteld. Om Pieter Terpstra en noemt hij de
19.00 uur ontvangst met mu- namen van de overledenen. Aanziek. Aansluitend leest Irene Turk sluitend is er de mogelijkheid tot
voor uit haar boek ’Reis door mijn napraten en het ontmoeten van
rouw in 80 Blogs’. Tijdens de ziek- gelijkgestemden
te en na het overlijden van haar
man Johan heeft Irene Turk een Wanneer men een naam wil laten

noemen dan kan men dat bij binnenkomst doorgeven. U kunt ook
aangeven of u de naam zelf wilt
noemen.
Tijdens deze avond staan de herinnering en de verbondenheid
centraal. Doordat we niet alleen
zijn in ons verdriet is het mogelijk
om tijdens een kopje koffie, thee
of limonade elkaar te ontmoeten.
De herdenkingsavond is op vrijdag 21 juni van 19.00 tot 21.00
uur op begraafplaats Akendam
aan de Vergierdeweg 273 in Haarlem. Voor vragen kan men contact opnemen met Linda Frank
of Natascha Matthijsen, Stichting
Nabestaandenzorg,
telefoonnummer 023 - 8448201.

De HaloClinic heeft mij geholpen
mijn adem terug te krijgen
Heemstede – “Ik heb mijn leven
lang al last van astma en hooikoorts en daarbij heb ik geen
goede ademhaling. Natuurlijk
heb ik, op aanraden van mijn arts,
vele verschillende pufjes uitgeprobeerd. Voor een korte periode
gaven die mij verlichting, maar
op het lange termijn heeft het mij
nooit van klachten af geholpen.”
“Op een dag hoorde ik van mijn
collega, die een vriend had met
dezelfde problemen als ik, ‘Bezoek toch eens de HaloClinic’. Na
het opzoeken op internet over
het concept van halotherapie
kwam ik er achter dat deze methode een verlichtend effect zou
moeten hebben op mijn problematiek voor de langere termijn.
De halotherapie is namelijk een
zouttherapie die extreme verlichting geeft van problemen met de
luchtwegen en de huid. Zodoende heb ik via de website haloclinic.nl een afspraak gemaakt en
heb mijn eerste sessie meegemaakt. Deze sessie bestaat uit het
inademen van fijne zoutstof en
de werking ervan was ongelofe-

▲

Heemstede - Angelique Oomen
is een van de nieuwe therapeuten
bij Gzond Heemstede, de praktijk
voor complementaire geneeswijzen. De Ayurveda practitioner
heeft ruime ervaring opgebouwd
in haar praktijk voor natuurgeneeskunde in Lisse. Op maandagen is zij sinds kort ook te vinden
in Heemstede.

22 juni

lijk. Het is ook zo rustgevend in
de zoutkamer. Ik heb me in tijden
niet zo goed gevoeld als na die
sessie. “Ik voel me als herboren”.”

maar die zijn te vinden op hun
website.

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

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.

14 juni

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

28 juni

Zwemfeest voor groepen
8 uit Heemstede en omgeving. Sportplaza Groenendaal,
Sportparklaan 16, Heemstede.
Kinderen kunnen hun school
aanmelden op zwemfeestgroep8@hotmail.com.
Van
18.15 tot 21.30 u.

15 juni

Streek- en brocantemarkt in
Heemstede. Op de Binnenweg/Raadhuisstraat
Heemstede. Van 10-17 u. Toegang
gratis.
Concert
‘Raakvlakken
en
dwarsverbanden’ in Remonstrantse Kerk. Wilhelminastraat
60, Haarlem. Van 16-17 u. Toegang vrij (collecte).
Zomermarkt Kennemerduin.
Herenweg 126 in Heemstede.
Van 10-16 uur.

vice en aandacht verleend. “Ik kan
deze behandeling echt aan iedereen aanraden die betere kwaliteit
van leven wil krijgen ondanks zijn
of haar aandoening.”
Over deze behandeling is daarnaast ook wetenschappelijk aangetoond dat er daadwerkelijk een
positief effect is bij luchtweg- en
huidaandoeningen. Studies hebben aangetoond dat Halotherapie bij longpatiënten 85% – 98%
effectief is. Medicatie gebruik kan
vaak aanzienlijk verminderd of
helemaal gestopt worden na een
halotherapie behandelkuur bij
HaloClinic Nederland. Een echte
aanrader dus.
Voor meer info kun je ons vinden
op Raadhuisstraat 10 in Heemstede tel 023 528 21 49, per mail
heemstede@haloclinic.nl
of
www.haloclinic.nl.

Extra voordelen
De website haloclinic.nl is zeer
“Voor de eerste keer sinds een overzichtelijk en makkelijk in het
lange tijd kon ik weer normaal gebruik. Zo kan u met één klik
ademhalen en had ik geen last van de muis de pagina bereimeer van kortademig en be- ken voor het maken van de eernauwdheid. Gelukkig kon ik ge- ste gratis sessie. Mocht u eerst
lijk mijn volgende sessies inplan- meer informatie willen opzoeken
nen, want dat er geen wachtrij- over de HaloClinic en halotheraen zijn is ook iets wat de HaloCli- pie dan kan dat ook zeer gemaknic op haar site had aangegeven. kelijk op de website worden opEr is keuze uit twee filialen, Zaan- gezocht. Ook zijn de regelingen
dam en Heemstede. Voor men- rondom zorgverzekeraars duidesen die slecht ter been zijn is de lijk uitgelegd. In de kliniek wordt
locatie Heemstede geweldig be- er door professionals tijdens de
reikbaar, omdat er genoeg par- therapiesessie goed met de cliënt
keergelegenheid is naast de kli- omgegaan en een geweldige ser- Bart (Cliënt van HaloClinic)
niek. De therapie is, naast astma,
een goede uitkomst voor de volgende aandoeningen: COPD, eczeem, psoriasis, allergieën, hooikoorts, bronchitis, chronische
hoest en longontsteking.”
“Er zijn verder nog specifiekere
aandoeningen die kunnen worden aangepakt bij de HaloClinic,

Veteranendag in Heemstede.
Op Algemene Begraafplaats
aan Herfstlaan in Heemstede (12.45 u.) en het raadhuis,
Raadhuisplen 1 in Heemstede
(Vanf 14.30 u.).
Koor Noorderlicht zingt Requiem van Faure. Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 26, Haarlem. Aanvang: 15.30 u. Entree:
€10,- (https://www.eventbrite.
com/e/noorderlicht-zingt-tickets-61829188768) Meer info:
https://gummisko.nl/noorderlicht/.

16 juni

Jubileumconcert
Harmonie de Spaarnebazuin. Mariakerk, Rijksstraatweg 355, Haarlem. Aanvang 14 u., zaal open
om 13.30 u. Kaarten € 10,-, tot
12 jaar € 5,-, via Spaarnebazuin1929@gmail.com.

23 juni

Stand-up theoloog Tim Vreugdenhil in Oude Kerk. Wilhelminaplein, Heemstede. Aanvang 15 u. Toegang vrij. Reserveren via info@boekhandelblokker.nl of 023-5282472.

30 juni

10.000
stappenwandeling,
start om 10.00 uur vanaf
het zwembad op de Sportparklaan.

17 juni

gang: € 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.

19 juni

Taalsoos. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Iedere woensdag van 10 - 11.30 u.
Gratis toegang.
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.
Lezing Franke van der Laan bij
Boekhandel Blokker en op Vrijheidsdreef. Start om 10.30 u.
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede. Toegang vrij, reserveren gewenst
023 5282472 of info@boekhandelblokker.nl.

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.

Trefpunt Dementie: ‘Wat doen
muziek en bewegen voor je
brein?’ Plein1, Julianaplein 1,
Heemstede. Aanvang: 15.30u.
Toegang gratis, €2,50 voor koffie en thee.

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.

Interactief theater ‘De ideale mantelzorger’. Ontmoetingscentrum de Schakel, Pijnboomstraat 17 in HaarlemNoord. Aanvang 16.30 u. inloop vanaf 16 u. De toegang en
maaltijd zijn gratis. Aanmelden
tot 14 juni via info@stemvandemantelzorger.nl of op tel.:
023-5296207. Meer informatie
op www.stemvandemantelzorger.nl.

Rozenmaand menu 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.

TENTOONSTELLINGEN
15 en 16 juni

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

T/m 14 juni
18 juni

Bart van Loo en de Bourgondiërs. Bibliotheek HaarlemCentrum, Gasthuisstraat 32 in
Haarlem. Van 20-21.30 u. Toe-

Bosbeek gaat
naar buiten
Heemstede - Donderdagavond 13 juni is het motto
in Bosbeek ‘Naar Buiten’. Veel
bewoners van verpleeghuis
en woonzorgcentrum Bosbeek aan de Glipper-Dreef
209 in Heemstede, maken
dan een wandeling door de
schitterende omgeving van
de Glip. De routes lopen over
het eigen landgoed, door
wandelbos Groenendaal of
over het mooie terrein van
Mariënheuvel.
Bewoners
worden vergezeld door familieleden, vrijwilligers en
medewerkers genietend van
de avondzon, vogelgeluiden
en elkaars gezelschap.
Deze avond wordt om 18.45
uur gestart bij de receptie
voor een wandeltocht van
30 tot 45 minuten. De wandeltocht wordt feestelijk afgesloten met muziek van het
Spaarne Kwartet, een hapje en een drankje in het Glazen Paleis.

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.

7 t/m 22 juni

Expositie over Huis in de Duinen. Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1, Zandvoort.
Expositie Perfectie en Imperfectie. Galerie De Waag, Spaarne 30 te Haarlem. Van 13-17 u.
Meer info op www.kzod.nl.

19 t/m 25 juni

Missies beleven als een veteraan op het raadhuis. Raadhuis,
Raadhuisplein 1, Heemstede.

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.
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Heemstede

Praat mee over de veiligheid
en leefbaarheid in uw straat
en wijk

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3

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 organiseren wij een
bewonersbijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid onder het motto Samen Veilig.
U bent dan welkom in het schoolgebouw HBM aan de Koediefslaan 73.
Lees meer over het programma en aanmelding via www.heemstede.nl/samenveilig

Vergadering
gemeenteraad
17 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

Vrijwilligers Zomermarkt
Kennemerduin

Voor de jaarlijkse Zomermarkt aanstaande
zaterdag 15 juni van 10-16 uur zoeken wij
enthousiaste vrijwilligers. Vind jij het leuk om
met een bewoner de markt over te gaan, of te
helpen bij één van de stands? Laat het ons snel
weten!

Zomerproject Kom In Mijn Tuin

Senioren en cybercrime

Zondagmiddag 30 juni is het motto: natuur
beleven, natuur zien met andere ogen! We
zoeken nog hulp bij activiteiten zoals voorlezen
, het presenteren van films, het begeleiden van
speurtochten en fotograferen. Interesse? bel
ons!

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is gestart met
een voorlichtingscampagne tegen cybercrime.
Oplichters en dieven opereren niet alleen in
de fysieke wereld, maar hebben hun terrein
ook uitgebreid naar het internet. Phishing,
hacken, koop- of verkoopfraude, we moeten
er allemaal rekening mee houden. In juni
besteedt KBO-PCOB aandacht aan cybercrime
en elke woensdag in juni wordt uitgeroepen
tot “gehacktdag”. Zo is er wekelijks een video
over het voorkomen van internetcriminaliteit.
Bekijk deze video’s via hun YouTube-kanaal
(zoek op ‘KBO-PCOB’) of de Facebook-pagina
www.facebook.com/kbopcob

Begeleiders Kindervakantieweek
Buitenboel

Van 19 t/m 23 augustus kunnen kinderen
tussen 6-12 jaar weer verschillende sportieve,
creatieve en educatieve activiteiten doen. We
werken samen in een team met 50 andere
(jonge) vrijwilligers en 2 beroepskrachten. Wil
jij ons helpen de kinderen een onvergetelijke
vakantieweek te bezorgen?

Van 19 tot 25 juni in raadhuis Heemstede

Interactieve missies beleven als een
veteraan

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

Ter gelegenheid van de jaarlijkse viering van
Veteranendag in Heemstede staat van 19 tot
en met 25 juni in het raadhuis de ‘Veterans’
view’. Dit is een interactieve installatie onder
een grote baret. Hier kunt u missies beleven
zoals veteranen dat deden.
U bent welkom op werkdagen tijdens de
openingstijden van het raadhuis. Daarnaast
is de Veterans’ view er natuurlijk ook voor de
veteranen zelf. Zij kunnen een kijkje nemen
tijdens Veteranendag, die in Heemstede
plaatsvindt op zaterdag 22 juni.
Lees
in
Kijk
opmeer
www.heemstede.nl/
het nieuwsbericht op www.heemstede.nl
werk aan de weg

Alles over
wegwerkzaamheden?

Workshop ’Tieners laten meewerken’

aan de

weg

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

meewerken van tieners. Waar loopt u precies
tegenaan bij het gedrag van uw kind en welke
positieve opvoedvaardigheden kunt u hierbij
gebruiken. Wat zijn de valkuilen en hoe kunt
u uw kind stimuleren om mee te werken. Kijk
voor uitgebreide informatie en aanmelding op
www.cjgheemstede.nl

Woensdag 19 juni

Voorlichtingsavond voor VvE’s
over comfortabel wonen met een
lager energieverbruik
Wilt u in uw appartement meer comfort én
tegelijkertijd het groot onderhoud uitvoeren
én besparen op energiekosten? Kom dan naar
de VvE-voorlichtingsavond op woensdag 19
juni vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1. De organisatie is in handen
van Stichting Huizenaanpak, HeemSteeds
Duurzamer en de gemeente. Nu is de tijd voor
VvE’s om met verduurzaming aan de slag te
gaan. Er zijn momenteel gunstige regelingen
en aantrekkelijke energiebesparingsleningen
voor VvE’s. Experts informeren over alle recente
ontwikkelingen.

Werk

Alles over wegwerkzaamheden?

Dinsdag 2 juli

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
organiseert op dinsdag 2 juli van 19.30 (inloop
vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de workshop
‘Tieners laten meewerken’ in het gemeentehuis
van Heemstede.
Deze gratis bijeenkomst is voor ouders van
kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In
deze workshop wordt aandacht besteed
aan enkele oorzaken van het niet willen

Scan de QR-code
en ga direct naar

Meldt u aan via www.huizenaanpak.nl/
vve-bijeenkomst-heemstede

Collecteren
en venten in
Heemstede

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

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.

Vergadering
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 17 juni 2019
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 17 juni
2019
- Bespreekpunt: Kadernota 2020-2023
gemeente Heemstede
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met
de raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548
56 46 of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Regelgeving
Beheerplan openbare verlichting
2019-2022
Op 19 maart 2019 heeft het college het
Beheerplan openbare verlichting 2019-2022
vastgesteld. Dit beheerplan treedt in werking
op 14 juni 2019.
Regeling coördinatiemodule HR21
Bloemendaal en Heemstede 2018
Op 20 december 2018 heeft de
gemeentesecretaris in mandaat de Regeling
coördinatiemodule HR21 Bloemendaal en
Heemstede 2018 vastgesteld. Deze regeling
is met terugwerkende kracht in werking
getreden op 1 mei 2018.
Regeling functiebeschrijving
en -waardering 2018
Bloemendaal/Heemstede
Op 20 december 2018 heeft de
gemeentesecretaris in mandaat de Regeling
functiebeschrijving en -waardering 2018
Bloemendaal/Heemstede vastgesteld. Deze
regeling is met terugwerkende kracht in
werking getreden op 1 januari 2018.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl

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 tegen betaling van de gemaakte
kosten zijn fiets ophalen 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

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 20 juni 2019 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een verleende
vergunning voor het aanleggen
van een in-/uitrit aan de
Bronsteeweg 78 (openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor

uitbreiding van een bovenwoning
aan de achterzijde van
Zandvoortselaan 135 (openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning t.b.v.
veranderingen voor het oprichten
van een nieuwe winkel, het plaatsen
van reclame en een condensor
op het platte dak van Binnenweg 41
(openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeenteraad.heemstede.nl
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Evenementenvergunningen
Eindfeest Crayenester basisschool
Op 4 juni 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening,
een vergunning te verlenen aan de voor
het organiseren van een eindfeest op het
schoolplein en de Crayenestersingel op 3 juli
2019 (bij slecht weer op 11 juli 2019) van 14.00
tot 19.00 uur.
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 Crayenesterbasisschool))
af te sluiten tussen 14.00 en 19.00 uur.
Sponsorloop
Op 6 juni 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan de Bosch en
Hovenschool voor het organiseren van een

sponsorloop op de Caspar Fagellaan op 17 juni
2019 van 12.00 tot 15.00 uur.
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 Caspar Fagellaan tussen
de Adriaan Pauwlaan en de Johan de Wittlaan
af te sluiten tussen 12.00 en 15.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Spoorplein 3, het vergroten van
een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 412966,
ontvangen 24 mei 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, interne verbouwing van het
‘Herenhuis’ van SEIN, wabonummer 397912,
verzonden 6 juni 2019
- Wiekenplein 2, het plaatsen van een
dakopbouw en een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 404816,
verzonden 6 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’.
Rectificatie Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan Glipper Dreef 199C
Op 5 juni 2019 hebben wij onderstaande
gepubliceerd:
- Glipper Dreef 199C, verbouw pand naar
een seminarhotel Mariënheuvel, verbouw
hoofdhuis en vleugels, wabonummer
396565, ontvangen 16 april 2019

Hierbij is uitgegaan voor een
omgevingsvergunning voor bouwen, het
wijzigen van een rijks monument en het
afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van gebruik als seminarhotel.
Het gaat bij deze aanvraag echter nog niet
om het afwijken van het bestemmingsplan
ten behoeve van het gebruik als seminarhotel.
Deze aanvraag zal later worden behandeld.
Nu gaat het alleen om het verbouwen van het
pand en het wijzigen van een rijksmonument.
De juiste omschrijving van de aanvraag is:
Glipper Dreef 199C, inpandige verbouwing
Mariënheuvel, wabonummer 396565,
ontvangen 16 april 2019

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’.

