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SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS

ZONDAG

Beroering over wel of
niet strategisch vastgoed

Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

TROTS VAN DE KEURSLAGER

KINDER
BOERDERIJ
EN KOFFIE
TERRAS!

Heemstede - Afgelopen woens- kinderen en volwassenen, lesgedag 12 juni vond in het raadhuis ven. Daardoor kunnen de huren
de inspreekavond plaats over de voor de vijf ateliers betaalbaar
behandeling van zogenaamd ge- blijven. Meer voorzieningen voor
meentelijk wel of niet strategisch beeldende kunst zijn er volgens
vastgoed door de Raadscommis- ons niet overgebleven in Heemsie Middelen. Uiteindelijk moet er stede. Er ligt een belofte dat de
door het college worden bepaald gemeente als enig overgebleven
welke objecten als wel of niet tegemoetkomen de kunstenaars
strategisch worden aangemerkt. zullen blijven faciliteren door deWel strategisch vastgoed wordt ze 5 ateliers in stand te houden.
door de gemeente in eigendom Ons gebouw kost de gemeente
gehouden, niet strategisch vast- dus niets, en we hebben uitgegoed komt op termijn in aanmer- rekend dat het nog oplevert ook.
king voor verkoop en wordt zo Zeker ook wat betreft het aanzien
Heemstede - De streek- en bro- een markt met artikelen die on- en afvalkuilen bij het Burgwal- door de gemeente afgestoten. van het dorp; want het zijn allecantemarkt is altijd weer een pu- gewoon zijn, ik noem maar: kope- gebied in Haarlem, afkomstig uit Huurders van deze genomineer- maal bekende kunstenaars”, albliekstrekker. Voor de Binnenweg ren schalen uit Birma of India, ko- de 17de eeuw. Gelukkig zien nu de gebouwen hadden hiervoor dus Marjan Jaspers.
en de Raadhuisstraat in Heemste- perwerk uit Nepal, porselein uit ook winkeliers de waarde van de en brief met een uitnodiging voor Naast het gebouw van de voorde een evenement waar de he- Loosdrecht, ruim veertig smaken streek- en brocantemarkt en ne- de inspreekavond ontvangen.
malige Nicolaas Beetsschool,
le regio op af komt. Goed voor sambal, droge worst of oude kaas men zij ook zelf een kraam. Hoe
staan onder meer ook het geHeemstede, goed voor de winke- en kunst, uit brons gegoten of uit leuk kan die winkelstraat, in 2013 Zo huren enkele kunstenaars hun bouwtje aan Meijerslaan 17, de
liers en leuk voor het publiek dat klei. Wel allemaal gepresenteerd de Leukste Straat van Nederland, atelier in de voormalige Nicolaas Tuinen Cruquiushaven en de parerom vroeg. Men winkelt nu een- door mensen met een verhaal. leuk blijven.
Beetsschool, die ook op de nomi- keerplaatsen achter de ING op de
maal graag in Heemstede: veel Mooi dat ook een serviceclub als
natie staat voor wel of niet strate- nominatie.
verscheidenheid in het aanbod de Lions Haarlem daar een plaats Ton van den Brink
gisch vastgoed. De kunstenaars De gemeente meldt in een reacen vriendelijke mensen. Hier tref kreeg en er gelijk hun trots toonvoelen zich onaangenaam ver- tie dat ze de onrust snappen die
je nog vakkennis, want de baas den. Siertuinpotten, nieuw ge- Meer foto’s van deze streek- en rast door de brief. Beeldend kun- is ontstaan bij gebruikers na de
staat veelal nog zelf achter de bakken met reliëfversiering, zoals brocantemarkt elders in deze stenaar en huurster Marjan Jas- mededeling over behoud en vertoonbank. Hou je dan ook nog die gevonden zijn in beerputten Heemsteder.
pers: “Deze brief viel op Pinkster- koop van panden in Heemstede.
zaterdag op de mat, het inspre- Het college heeft aangegeven
ken was afgelopen woensdag. hier nu nog geen uitspraak over
Daardoor was er voor sommigen te doen maar dit te behandelen
geen sprake van een goede voor- in de vergadering na het zomerbereiding. Wij werden echt over- reces. Dan wordt ook besproken
vallen. De meesten huren al ruim waarom panden wel of niet straHeemstede - Een koersbalmat
30 jaar atelierruimte in de voor- tegisch zouden zijn. Er ligt nu
kost nogal wat en wordt niet bemalige Nicolaas Beetsschool. Ik- nog niets vast en de lijst met af te
kostigd uit zorgbudgetten, dus
zelf al 36 jaar. Het gebouw wordt stoten eigendommen is er om
moesten de bewoners van Kenvoor meer dan de helft commer- een denkrichting te geven. Wordt
nemerduin zelf een list verzinnen.
cieel verhuurd aan een hele en- dus nog vervolgd.
Ze verkochten kaarten die in de
thousiaste sportman en partner,
lange avonden in herfst en winter
die aan 350 tot 400 leerlingen; Bart Jonker
geborduurd zijn, zeiden adieu tegen spulletjes die ze lang gekoesterd hebben, maar straks kunnen
ze helpen de ballen op koers te
houden. Leuke dingetjes die andere mensen goed konden waarHeemstede - Nog even lente, want de zomer is alweer in
deren.
aantocht. Op de foto de rhododendron viscosum, die ook
De eerste Zomermarkt ging hierwinterhard is. Deze bloeit uitbundig, met sprookjesachtig witte
mee van start en het was vanaf
kleine bloemetjes aan steeltjes in rozetten.
het begin al goed bezocht. SoepZij geven een betoverende geur van jasmijn af, op een heerlijboon stond er met een kraam
ke zwoele zomeravond.
vol Sweet dreams, een kleurrijEen aanwinst voor je tuin.
ke stand vol stolpen waarin bloementaferelen, bosgezichtjes, elfjes in bloembladeren, plantenhangers, eenhoorns, kettingen,
armbanden en dromenvangers
werden aangeboden. Zo leuk dat
je er wat langer bij blijft dagdromen. Heel apart op de Zomermarkt. Zelf je hotdog samenstellen en natuurlijk ook opeten.
Maar wel oppassen want alle
smaken, smaken ook lekker. “We
Waarschuwing over verkochte fermenteer‘We helpen’ van Steunpunt Vrijwilligers was aanwezig om menpotjes Zomermarkt Kennemerduin!
sen te attenderen op hun vacatuKennemerduin constateerde maandag 17 juni dat de fermenteerres in onder andere zorgcentra.
potjes die door een extern cateringbedrijf zijn geleverd, de inhoud
Die zijn altijd nodig, ook bij een
niet eetbaar is. Deze potjes zijn verkocht op de Zomermarkt van afZomermarkt De boeken en CD`s
gelopen zaterdag15 juni op Kennemerduin aan de Herenweg 126
verkopen altijd lekker en ook op
in Heemstede.
de Zomermarkt konden de daKennemerduin verzoekt u dringend de inhoud van deze pot niet te
mes rekenen op grote belangstelnuttigen en de gekochte pot terug te brengen naar locatie Kenneling. Die koersbalmat, die komt er
merduin, Herenweg 126 in Heemstede. Dan krijgt u uw geld terug.
wel. Bij de dromenvanger zijn de
Meer informatie bij Kennemerduin hierover op tel.: 023-8914700.
nieuwe wensjes van KennemerKennemerduin betreurt dat dit gebeurd is en biedt excuses aan
duin al gedeponeerd.
voor het ondervonden ongemak.
Ton van den Brink

Streekmarkt met streekfunctie,
Italiaanse altijd weer verrassend
spiesen
Tricolore

4 voor

5,60

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

Kennemerduin houdt Zomermarkt

Mooi Heemstede in de lente

Foto aangeleverd door HBC Gymnastics

Hannah 4de
bij districtskampioenschap
turnen

Heemstede - Zaterdag 15 juni
was de laatste wedstrijd van dit
seizoen. De allerbeste meisjes
van de D1 en de D2 mochten hier
voor het laatst hun oefening laten zien voor de districten Noord
en Midden Nederland. Van HBC
Gymnastics mocht Hannah Street
optreden. In de afgelopen jaren
had zij zichzelf al bewezen. Ze begon bij de sprong over de kast.
Die deed ze heel netjes, maar met
een hele mooie hoge salto scoorde ze het hoogst van alle 28 turnsters: een 13.70. Bij de brug miste
ze 1 hoge opzwaai, maar verder
netjes geturnd. Bij de balk liet ze
de jury weer verbazen; met een
13.55 een hele mooie score. Ook
bij de vloer een mooie score van
13.45 gaf haar genoeg punten op
voor een 4de plaats het podium
op te mogen komen voor een hele mooie medaille.

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

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (54)

Met het beeld van vandaag eindigen we de serie Zandvoortselaan aan de oostkant van Station Heemstede-Aerdenhout.
Vorige week stond nog even de
vraag waarom we bollenschuren aan de Zandvoortselaan
hadden.

op zoek naar beeldmateriaal.
Tips en opmerkingen? Bel 0238200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Petrakerk

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

Hervormd PKN
Bennebroek
Binnenweg 67
Bennebroek

Zondag 23 juni, 10u.
Ds. P.J. Stam
Na de dienst koffiedrinken
in het Jagershuis.
www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A
Heemstede

In een advertentie uit het Haarlems Dagblad van 8 augustus
1960 werden meisjes gevraagd
voor licht inpakwerk in het
bloembollen-exportbedrijf, dus
de schuur is nog lang in gebruik
geweest.
In de Raadsnotulen van 11 oktober 1967 is er sprake van aankoop van het perceel Herenweg
147a. De raad is hier erg bij gebaat i.v.m. de verbreding van
de Zandvoortselaan. In januari
1968 is hiervoor toestemming
verleend.

Zondag 23 juni, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk.
Crèche en Kinderkring.
www.pknheemstede.nl

Rafaelgemeente
Nehemia
Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 23 juni, 10u.
Leiding: Clementine Koper.
Spreker: Frowenie Abraha en
Yvonne Elbers.
Thema vluchtelingen/Open
Doors. Aanbidding: Rob.
www.rafael-nehemia.nl

De bollenschuur op de Zandvoortselaan is in 1969 ge-

Heemstede - Bent u tuinliefhebber en heeft u een mooie voor- of
achtertuin, terras of balkon met
planten, die u graag wilt delen in
de Heemsteder? Dan is de jaarlijkse tuinenwedstrijd wat voor
u. Vanaf 3 juli tot en met eind
augustus kunt u weer een overzichtsfoto of meerdere foto’s met
close ups van uw tuin, balkon of
terras met planten insturen voorzien van uw naam, telefoonnummer, adres en waarom u uw tuin
zo mooi vindt naar:
redactie@heemsteder.nl.
De mooiste tuinen krijgen een
prominente plaats in de Heemsteder en dingen mee naar de
hoofdprijs, een cadeaubon van
Tuincentrum De Oosteinde ter
waarde van maar liefst 100 euro.
Succes!

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Zondag 23 juni, 10u.
Voorganger prof. dr. M. Wisse
(Amsterdam).
www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart
Valkenburgerplein
Heemstede

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

Hond mee naar je werk

alleen met dieren ze kunnen
ook hun hond mee naar het
werk nemen. Een heel fijne situatie zowel voor de honden
als voor de medewerkers.

Ook asielhonden die even wat
extra aandacht nodig hebben
mogen overdag vaak lekker op
een kantoor verblijven. Bijvoorbeeld een heel oud teckeltje
die bij ons logeert omdat zijn
baasje opgenomen is in het ziekenhuis of een wereldvreemde
pup die in beslag is genomen
bij een broodfokker en door
ons herplaatst wordt. Over het
algemeen passen de hondjes
zich snel aan en zijn maar wat
Bij Dierentehuis Kennemerland blij met alle extra aandacht.
is het al jarenlang de normaalste zaak van de wereld dat er Allemaal positieve zaken. Wil je
honden op de werkplek zijn. ook je hond meenemen naar
Niet alleen in de kennels maar het werk? Stel het eens voor
eigenlijk ook in alle kantoren. bij je leidinggevende. 21 juni is
De medewerkers werken niet een mooie dag hiervoor.

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

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 27 juni, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 30 juni, 10u.
Eucharistieviering
m.m.v. Bavokoor.
Pastor R. Verhaegh.

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

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

H. Bavo parochie

Doe mee met Tuinenwedstrijd
van de Heemsteder en De Oosteinde!

Zandvoort - Op vrijdag 21 juni
a.s. is het weer ‘neem je hond
mee naar het werk’ dag. Uit
Amerikaans onderzoek blijkt
dat een hond of kat op de werkvloer zorg voor productievere
medewerkers en minder stress.
Een hond op het werk zorgt
voor een lagere bloeddruk, betere stemming, saamhorigheid
onder teamleden, meer plezier in het werk en o.a. een verbetering in de collegialiteit volgens het onderzoek. Een aardig
mooi rijtje om de vitaliteit van
medewerkers omhoog te brengen. Je zou bijna op ieder kantoor een hond verwachten.

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

sloopt voor een bedrag van fl.
19.750,00 t.b.v. de verbreding
van de Zandvoortselaan.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 17 juni 2019. Mocht
u informatie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt u
terecht via webmaster@hv-hb.
Op de toen-foto uit het archief nl (H. Opheikens). Ook zijn we
van de HVHB van begin 1900 is
te zien waarom. We zien op deze foto het statige huis met als
adres Herenweg 147, het toenmalige huis/kantoor van de firma J.H. Kersten en Co. Dit pand
is in 1925 afgebroken. De bollenschuur daarachter (nummer 147a) was van Quirinus van
den Berg, ook op de toen-foto
te zien.
Op de voorgrond ziet u een
stukje kale vlakte aan de andere kant van de Herenweg. Het is
tegenwoordig niet voor te stellen dat dit allemaal landerijen
cq. bollenvelden waren.

COLOFON

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1
Bennebroek

Zondag 23 juni, 10u.
mw. G.van der Harst (Haarlem).
www.pkntrefpunt.nl

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

Twee kerken werken samen in Heemstede

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

Heemstede - Rafaelgemeente
Nehemia heeft voor de zomermaanden bijzondere gasten. Omdat er een verbouwing is in de
kerkzaal van de Kerk van de Nazarener, Zijlweg Haarlem, komen ze erbij in Heemstede. Beide gemeenten hebben hun eigen kleur, die dichtbij elkaar ligt.
Bijzonder is dat beide gemeenten een man én vrouw als voorganger hebben. Ze zeggen dat ze
de leukste taken zelf doen en de
moeilijkste taken aan hun partner
overlatenJ . Oftewel ze zetten zich
in met de beste talenten.
Voor beiden gemeenten een
mooi avontuur. Nehemia is klein
en geniet nu van een volledig
muziekteam en kinderteam uit
de Kerk vd Nazarener.

Voorgangers Daniel en Clementine Koper en Yvonne en Rob Elbers.
Kom eens kijken hoe mooi het is
als broeders en zusters samenwerken.
Elke zondag 10.00 uur Koediefslaan 73, in de aula van HBM.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Workshop
Jouw leven,
jouw leefstijl
Heemstede - Met een positieve leefstijl heb je meer
energie, leef je langer, ben je
in balans en word je minder
snel ziek. Jouw leefstijl positief beïnvloeden begint met
inzicht krijgen hoe het ervoor staat voor jou.

GSV Heemstede Dansshow:
Vlieg mee met Dance Airlines
Heemstede - Afgelopen zaterdag
15 juni hebben de leden van de
Streetdance - en Balletgroepen
met veel enthousiasme de jaarlijkse dansshow opgevoerd. De
leeftijden binnen die groepen variëren van 3 t/m 17 jaar.
De aula van de scholengemeenschap ‘Het Schoter’ in Haarlem
was gevuld met familieleden,
genodigden en andere belangstellenden om van het jaarlijkse
spektakel te genieten.

school mee aan een danswedstrijd en je wint een wereldreis
In duizelingwekkende vaart
vliegt de dansklas over de hele
wereld waar ze kennismaken met
diverse kleurrijke uitingen en stijlen van cultuur en dans. Ieder bezocht land staat even in de schijnwerpers met hier en daar een
knipoog naar de wereld van fantasie. Aanwezigen genoten van
o.a. Spaanse, Oostenrijkse, Russische, Franse, Afrikaanse, ZuidAmerikaanse en Chinese dansen.
De verhaallijn van deze dans- Edoch de boerendans Hakketoon
voorstelling werd als rode draad uit ons eigen land lieten de jongin musicalvorm gebracht.
ste kinderen ook in de show zien.
Stel je voor, je doet met je dans- En ondanks dat piloot Timo de

handleiding van de besturing van
het vliegtuig was vergeten kwam
de dansklas met hun juf weer veilig naar huis terug.
De kinderen zagen er in hun kostuums, met hun make-up en gestyled haar oogverblindend uit.
Het publiek keek zijn ogen uit.
Vanaf het begin werd al duidelijk
met welke tomeloze inzet er ook
gedurende dit seizoen door
groot en klein weer veel geoefend werd.
De choreografie was in handen
van dansdocente Anneke van
Oorsouw en haar echtgenoot René schreef het verhaal. De dansvoorstelling was mede mogelijk
dankzij de grote inzet van het organisatieteam, hulpouders en bijdragen van een aantal sponsors.

In de Workshop ‘Jouw leven,
jouw leefstijl’ ontdek je waar
voor jou de meeste winst te
behalen valt onderweg naar
meer balans in het leven en
je leefstijl.
Het belooft een inspirerende
ochtend te worden; boordevol informatie, veel stof tot
nadenken, maar ook ruimte om met elkaar in gesprek
te gaan.
De toegang voor deze workshop is gratis. Meld je aan
vóór woensdag 26 juni door
een e-mail te sturen aan
dedrive@dezorgspecialist.nl
of bel 023-2001700. De ochtend vindt plaats op vrijdag
28 juni van 10-12 uur bij de
Drive in Plein1, Julianaplein
1 te Heemstede.

Cursussen bij
Harmonie St. Michaël
Heemstede - Er vinden er diverse cusrsussen plaats bij Harmonie St. Michaël. Zoals de tweewekelijkse cursussen bij St. Michaëls
Instap Orkest (MIO), tweewekelijks van woensdag 4 september
2019 t/m woensdag 1 juli 2020,
van 19-19.45 uur, voor alle leeftijden in de Princehof aan de Glipperweg 57 in Heemstede. Groepering: muziek (blaasinstrumenten en slagwerk). Van maandag 2
september t/m 3 juli vinden muzieklessen plaats op blaasinstru-

Geslaagde Meet&Greet
van taalcoaches

Heemstede - Op woensdag 12 juni heeft de Stichting Taalcoaches
Zuid-Kennemerland zijn halfjaarlijkse ‘Meet&Greet’ gehouden in
de Luifel aan de Herenweg 96 in
Heemstede. Het programma bestond uit de toneelvoorstelling
‘Stem van de Stad’, geschreven en
gespeeld door een groep vooral nieuwe Nederlanders. Daarna
was er de mogelijkheid voor de
taalcoaches elkaar te ontmoeten
en informatie te krijgen bij een
aantal standhouders.

Gehaakt speelgoed van
Pebble bij Wereldwinkel
Heemstede - Wellicht weten veel
mensen niet dat de Wereldwinkel aan de Raadhuisstraat 29 in
Heemstede, naast de mooie fairtrade artikelen voor volwassenen
ook speelgoed voor kinderen van
ca. 2 tot 10 jaar verkoopt.
Achterin de winkel is een hoek vol
leuke spullen. Alles handgemaakt
(m.u.v. boekjes).

brei- en haakles in haar huis. De
enige bron van inkomsten was
het inzamelen van producten in
het bos of rivier die ze probeerden te verkopen op de markt.
Het project sloeg enorm aan, na
5 jaar werkten er al 5000 vrouwen
in verschillende centra verspreid
over het land. Uit zakelijk oogpunt werd het noodzakelijk om
een merknaam te bedenken. Dat
Sinds kort is in de winkel speel- werd Pebble. De vrouwen verdiegoed verkrijgbaar van de orga- nen een eerlijk loon met werk dat
nisatie Hatay Bunano onder de goed te combineren is met hun
merknaam Pebble. Alles is ge- manier van leven. Voor alle kinhaakt/gebreid van katoen in deren van vrouwen in dit project
fraaie kleuren en patronen, bijv. is gratis kinderopvang en onderknuffels, rammelaars, blokken. wijs beschikbaar, waardoor er op
Hatay Bunano betekent letterlijk jonge leeftijd gestart kan worden
‘handgemaakt (gebreid/gehaakt) met hun ontwikkeling.
in Bangla..
In 2004 startte de Engelse Geopend van dinsdag t/m zaterSamantha Morshed met een dag 10– 17.30/17 uur.
groep van 12 vrouwen uit een af- Meer informatie op: http://www.
gelegen plattelandsgebied met wereldwinkelheemstede.nl/.

Onebillionhappy Foundation:
educatie over geluk
Heemstede - Deze week is de
Onebillionhappy Foundation gelanceerd met als bestuur: Erwin
Dut en Sonja Dippel (Heemstede)
en oud-Google topman Mo Gawdat, auteur logica van geluk en
oprichter van Onebillionhappy.
Nederland heeft de primeur wereldwijd met deze stichting. Het
doel van deze stichting is educatie verspreiden over geluk.

ment en slagwerk, in de Princehof
of elders. De tijden zijn in overleg.
Daarnaast is er een blokfluitklas,
36 lessen tussen dinsdag 3 september 2019 en dinsdag 30 juni
2020, van 16-17 uur, in de Luifel
aan de Herenweg 96 te Heemstede. Doelgroep: 7-12 jaar.
Meer informatie, cursusprijs en
aanmelding:
www.stmichael-heemstede.nl;
secretariaat@stmichael-heemstede.nl.

V.l.n.r.: Mo Gawdat, Pieter Terpstra, Sonja Dippel en Arno Koek. (Foto aangeleverd door Onebillionhappy Foundation.)

Zeker voor taalcoaches was de
voorstelling een bevestiging van
hoe waardevol hun inzet is voor
de hulp bij het enigszins onder
de knie krijgen van het Nederlands en de Nederlandse cultuur.

Het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezigen
onder het genot van een hapje
en drankje hun ervaringen kunnen wisselen. Bovendien kon
men ook informatie krijgen over
bijvoorbeeld stage en werk voor
statushouders, over materiaal dat
De ruim 60 aanwezige taalcoa- de stichting beschikbaar stelt aan
ches en een aantal genodig- taalcoaches, over de school van
den hebben zichtbaar genoten de meeste statushouders: het
van de voorstelling “Stem van INTK, over de gemeente Heemde Stad”. In deze voorstelling stede en over de bibliotheek. Al
laat een bonte groep van spe- met al een geslaagde ontmoelers zien en horen hoe het is el- ting.
kaar te ontmoeten in een land
waar je oorspronkelijk niet van- Wilt u ook als taalcoach mendaan komt. De groep bestaat uit sen ondersteunen op weg naar
mensen uit alle windstreken, oud hun inburgeringsexamen, neem
en jong, anderstaligen en men- dan contact op met de coördinasen met Nederlands als moeder- tor van de Stichting: Clara Wittop
taal. Naast hilarische momenten Koning, telefoon 06-81500886.
waren er ook veel momenten die U kunt ook voor aanmelding
tot nadenken aanzetten: als je je- en meer informatie terecht op:
zelf openstelt voor contact is dat https://taalcoacheszuidkennemeer dan de helft van het succes. merland.nl.

Mo Gawdat gaf onlangs een lezing voor 300 personen in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein.
Hij was in Heemstede om met
jongeren van College Hageveld
over geluk te spreken.
De lezing werd georganiseerd
door Arno Koek (Boekhandel
Blokker) Pieter Terpstra (Protestantse kerk)en Sonja Dippel (Onebillionhappy).

Busexcursie naar
kunstenaarsdorp Ootmarsum
Heemstede - Op dinsdag 16 juli vindt een busexcursie naar
het kunstenaarsdorp Ootmarsum plaats. Verzamelen om 7.45
uur bij de Luifel, Herenweg 96
te Heemstede. Aangekomen in
Oostmarsum vindt een bezoek
aan het Openlucht- en Ton Schulten Museum plaats, eerst met
koffie en krentenwegge waarna de rondleiding plaatsvindt.
Na de lunch neemt een gids ded
groep mee met een stadswandeling. U krijgt na de stadswandeling ruim de gelegenheid om op
eigen gelegenheid Oostmarsum
te ontdekken en te shoppen. We

sluiten de dag af met een drankje
en heerlijke hapjes. De bus keert
rond 17.00 uur weer naar huis.
Kosten: € 66,95 incl. busvervoer,
koffie met krentenwegge, rondleiding musea lunch, stadsrondleiding/gids, twee drankjes en
twee hapjes.
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 juni: telefonisch via 023-548 38 28
of op www.wijheemstede.nl of bij
de receptie van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. U ontvangt
een bewijs van betaling. Voor de
excursies moet u wel goed ter
been zijn.

Foto: Michel van Bergen

Alarm om brandmelding bij
seniorenwoning Heemstede

Vroege avondzon

Heemstede - L. Elgersma uit Heemstede stuurde deze foto in
van deze mooie vroege avondzon in Heemstede.

Heemstede - De hulpdiensten
zijn woensdagavond met groot
materieel uitgerukt vanwege een
brandmelding bij de seniorenwoningen aan de Von Brucken Focklaan in Heemstede. Rond kwart
voor tien rook een voorbijganger
een sterke brandlucht en zag een
rode gloed en hoorde een brandmelder bij de seniorenwoningen
aldaar.
Brandweer-eenheden,
ambulance en politie-eenheden
kwamen met spoed ter plaatse.

De brandweer forceerde een deur
om de seniorenwoning binnen te
treden om op onderzoek uit te
gaan. In de woning werd geen
brand aangetroffen. Wel ging een
rookmelder af vanwege een lege
batterij.
De sterke brandlucht is vermoedelijk van een vuurkorf in de
buurt afkomstig geweest. De
hulpdiensten konden daarom
vrij snel weer retour. De deur zal
moeten worden gerepareerd.
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HJF Huiswerkbegeleiding feliciteert geslaagden
Heemstede - De afgelopen week
was het spannend voor veel leerlingen van het voortgezet onderwijs: ben ik geslaagd of niet? Ook
bij HJF Huiswerkbegeleiding was
het spannend. En nu zijn zij heel
blij, want van de 6 examenkandidaten zijn er 5 in één keer geslaagd. De zesde kandidaat heeft
helaas een herexamen. Niet voor
het vak waar ze bij HJF mee geholpen is, maar voor een ander
vak. Dus er is goede hoop dat ook
deze leerling het examen alsnog
gaat halen. We duimen.

delbare school? Neem dan contact met HJF Huiswerkbegeleiding op. Vooral voor brugklassers
is het fijn om direct vanaf het begin van het schooljaar een steuntje in de rug te hebben. HFJ leert
leerlingen hoe ze de leerstof aan
moeten pakken, hoe ze moeten
plannen en legen extra uit als dat
nodig is.
Heeft u interesse? Neem contact op met Hedwig Jurrius,
06-46577776
Foto: Harry Opheikens

Het is zo fijn als je die blije gezichten ziet en een vlag fier aan
de gevel met een jarenlang gebruikte boekentas. Juist daarom
helpt HJF leerlingen, zodat zij dit
Links Marijn de Bruijn, daarnaast Anouk van Lent. Niet de de foto, succes ook zullen ervaren. Op tijd
maar ook geslaagd: Gabriëla Hoed. beginnen met hulp is daarbij van
Quirijn Boeren.
het grootste belang. Wacht niet
met het zoeken van hulp tot er
te veel onvoldoendes zijn, kom
eerder. Dan kan er veel beter bijgestuurd worden. Als er al grote
achterstand is opgelopen, helpt
ook de hulp van HJF niet meer
voldoende. Wie dus succes wil behalen op school, komt op tijd met
Heemstede – Op 20 april en
een hulpvraag. Dan is de middel16 juni jl. behaalden de volgenbare schooltijd voor uw kind ook Links Daan van der Slikke, daarde kinderen hun zwemdiploma op SportPlaza Groenendaal:
veel prettiger. Wilt u ook een fij- naast zijn vriend Stijn van der Kruijf
ne tijd voor uw kind op de mid- (geen examen gedaan).
20 april: A-diploma
Aya Abarkan, Roza Ahmad, Elysa Aissaoui, Aya Alkhaled, Anique
Beindorff, Alexander Boersma, Mira van Dijk, Jasmijn Claassens,
Thijs Dusseldorp, Evi Engels, Rosalyn Fouchier, Louisa van Gestel,
Estelle Holmes, Mirte Hoogeweegen, Zoë Holton-Stift, Emilie Jagt,
Gailany Joren, Olivier Hubregtse, Noa Jacometti, Olivier Jupijn,
Kayleigh Kalshoven, Hannah Kester, Thomas Klaasse Bos, Tom
Kok, Fleur Kooijman, Raisa Koper, Eef van Leeuwen, Simone
Lensen, Sammie van Markus, Evie Mensink, Feike van der Meulen, Silvijn Minnes, Ryan de Nieuwe, Jalisa van Noort, Bas Oosterbeek, Ivan Pecht, Lente Pouw, Lisanne Reemer, Lilian Rijkens,
Oliver Robers, Keet Schoe, Stijn Schoenmakers, Wiesje Schipper,
Alicia Schwartz, Gijs Siekman, Juuna Spoelstra, Taeke Tolboom, Lize
Vader, Sophia Veenhof, Matthijs Veltema, Noud Vermeersen,
Julan Wagenaar, Joya Weeshoff, Thomas van Wolferen, Art Wolff,
Midas Zalm, Robbert Zorab.

Diplomazwemmen

16 juni: A-diploma
Quirijn van Andel, Feliz Bakkum, Stan Beekmans, Milou Biesot,
Naisha Cijntje, Anne Cox, Rosie Delooze, Julian van Diemen,
Viggo Diepenbroek, Jurre Dijkstra, Tim Douque, Dylan Dusseljee, Christiaan Fonkert, Toby Forster, Pieter van Gerdingen, Joost
Heimans, Bellize Hendriks, Bram van Hulzen, Seth van Kampen,
Evi Klaassen, Rosalie van Lieshout, Maud Loggen, Fenno Lonnee, Mahita Marjara, Maud Merks, Hugo Mooijen, Jasper Mulder,
Janne van de Reep, Fem Rijlaarsdam, Odin Roelofs, Jasmijn van
Rooijen, Rembrandt Slot, Luca Smit, Katrien Stöpetzie, Julie Stroband, Stijn Veltkamp, Daan Verheijen, Fiene Vermeulen, Tobias
Vermolen, Wessel van Vliet, Isabella Vonk, Annique Westerhout,
Lucy, Roosmarijn Windt, Jorn Zwolle.
B-diploma
Floor van Agthoven, Roza Ahmad, Sophie Beaufort, Maysara Bellafkih, Bo Bende, Zoey Bende, Emanuel Bianchi, Marouane Bounja,
Mira van Dijk, Bram Dosker, Pien Duval Slothouwer, Marlie Ferweda, Mette Folmer, Rosalyn Fouchier, Tim de Graaf, Fay van
Heijningen, Cynthia Jin, Kayleigh Kalshoven, Christiaan van der
Kamp, Damiaan van der Kamp, Raoul van Kampen, Danisha Krijger, James Meeuwissen, Silvijn Minnes, Ellanore Nethe, Bas Oosterbeek, Ivan Pecht, Lise Schuurmans, Wolf Siemons, Noud Vermeersen, Olivier Vernooij, Jessey Versteeg, Lynn de Vries, Brooke
Wander, Damian Weerts, Joya Weeshoff, Jens Wellner, Gigi Westerhoven, Midas Zalm.
C-diploma
Lor Aslan, Mees de Baat, Stijn de Baat, Cato Bartels, Dani Borst,
Roos Borst, Nout Boss, Christiano Daniëls, Lars Dunnebacke, Soroush Foroughi, Pepijn Franssen, Mees Gorissen, Sue Groenewoud, Maya Gomez Pascual, Tess Heemskerk, Max Heere, FlorisJan van Herwerden, Fitz Heuvelink, Roef Heuvelink, Charlotte Ho,
Lotte Louwers, Willem Nieuw, Thirsa Oudshoorn, Noa de Ruijter,
Derek Schepers, Terestina Semere, Emi Sibum, Lea Solametoglu,
Krijn Spijksma, Daan Verhulst, Sophie Verhulst, Casper Verrips,
Siem van der Voort van der Kleij, Tjitte de Vries, Lara Wilhelm,
Mara van Zijtveld, Zara Zohri.
Alle kinderen van harte gefeliciteerd.

Heemstede - Er was toch wel lichte paniek met die flinke regenbui
van vrijdag op zaterdag, waarbij de eerste dag van het Jeugdtoernooi bij RCH op het programma stond. Zaterdag 15 juni zou er
begonnen worden met wedstrijden voor de O8 en O9. Veel voorbereidend werk is er verricht en
dan valt het zomaar in het water.
’s Morgens vroeg stond het hele kunstgrasveld onder water en
toen dat eenmaal weg was stond
het veld bol van de luchtbellen,
dus absoluut niet bespeelbaar.
Met vereende krachten moesten
alle deelnemers voor deze ochtend afgebeld worden. De telefoon stond al roodgloeiend vanaf 7 uur ’s ochtends.
Het middagprogramma voor
deze zaterdag, de O10 en O13,
stond om 13 uur gepland en kon
volledig gespeeld worden. Ook
het programma voor de zondag
(O11, O15 en O16) kon volledig
afgewerkt worden, zodat we toch

nog van een geslaagd toernooi
konden spreken.
De winnaars op een rij.
Zaterdag O10
Poule 1 – DEM O10-3
Poule 2 – VVA/Spartaan O10-2
Poule 3 – DSS O10-6
Zaterdag O13
Poule 1 - Foresters O13-1
Poule 2 – RCH O13-2
Zondag O11
Poule 1 – WHPH O11-1
Poule 2 – HFC O11-5
Zondag O12
Poule 1 – Alliance O12-2
Zondag O15
Poule 1 - 1 HFC O15-3
Poule 2 – BFC O15-3
Zondag O16-O17
Dit betrof 1 wedstrijd tussen RCH
O16-1 en Aalsmeer O17-3 en
werd door Aalsmeer met 3-6 gewonnen.

Heemstede Sportief:
wat is jouw sport?

B-diploma
Naomi Abram, Aisha Alkhaled, Noëlla Anches, Lor Aslan, Nout
Boss, Pepijn Bik, Ryan van Brummelen, Tess Casadevall Domingo,
Morris van Denderen, Daley van Diemen, Elin Doets, Lars Dunnebacke, Soroush Foroughi, Pepijn Franssen, Daan de Graaf, Hester Glazenburg, Mees Gorissen, Sue Groenewoud, Zaza Jozefzoon, Janna Kat, Jacey de Kock, Daan Koelman, Wout Koelman,
Safouane Loutfi, Angelina Mendes de Leon, Saartje Meijer, Dewi
Philippo, Siem Poster, Arie Raspoort, Luna Raymakers, Gaia van
Rooijen, Gökay Sag, Terestina Semere, Julie Vermeulen, Casper
Verrips, Siem van der Voort van der Kleij, Shania Spier, Mary-Jane
Veldmaat, Lou Vrisekoop, Micaela White
C-diploma
Teije Beekman, Romeijn van Bossum, Julia Brand, Bo van den
Broeck, Murat Çakir , Fayen Giesbers, Vivianne den Hartog, Vajén
Kloosterman, Djessy Paap, Stella Peters, Alexander Regterschot,
Tabe Ruiter, Jolie Sagiroglu, Sammy Srifi- Kallali, Hugo Truijers,
Yasmijn Tuijnman, Jack Verburg, Dieuwertje Vroon, Cato Windhausen.

RCH Jeugdtoernooi toch
succesvol

Heemstede - Dit is een oproep aan alle sportievelingen in Heemstede en diegenen, die zich bij de start van het nieuwe sportseizoen, voorgenomen hebben (weer) sportief te worden. De Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede Raadhuisstraat &
Binnenweg (WCH) biedt sportverenigingen een podium om zich
de hele dag in onze winkelstraat te presenteren. De sportclubs
willen graag kennismaken met jou en jou laten zien hoe leuk
sporten bij hun is. Noteer de datum zaterdag 31 augustus 2019.

Cafébaas vangt octopus
in de Zandvaartkade
Heemstede - In aanloop van de
viswedstrijd op 29 juni van Café
de 1ste Aanleg deed Kees Heger,
eigenaar van Café de 1ste Aanleg, aan de Raadhuisstraat 103

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk
6 juni
Barry van der Waart
& Nicolette Goethart
7 juni
Remco J. de Droog
& Imelda Faassen
Niels Knijn & Robin Timmers
15 juni
Pieter W. de Vrieze
& Kristi Ingwersen
17 juni
Martijn D. Sierveld
& Julia C. Tomasso
Partnerschap
14 juni
Jan P. Verbeek & Moira A. Müller
Geboorte
2 juni
Tames Scheffe
12 juni
Marie Ronja Matilda Kester

in Heemstede, alvast een kleine
oefensessie met zijn bamboehengel. Hoe groot was de verbazing
toen hij een ware octopus aan de
haak sloeg.
Dit dier komt normaal uitsluitend
voor in de Grote Oceaan, de Indische Oceaan en in de Atlantische Oceaan. Een opgetrommeld
team van Naturalis heeft inmiddels bevestigd dat het daadwerkelijk om de Octopoda ordinairia gaat. Hoe het dier in de Zandvaartkade heeft kunnen overleven blijft een raadsel.
Een ongelofelijke maar zeer welkome vangst voor Heger want hij
is een uitstekende kok en met deze octopus weet hij een heerlijke
snack te bereiden voor de ludieke
‘viswedstijd’ en barbecue die hij
op zaterdag 29 juni organiseert.
Deze ‘viswedstrijd’ met een knotsgek reglement, heeft gek genoeg
als doel zo min mogelijk vis te
vangen. Het gaat puur om de gezelligheid aan de waterkant en
Heger zorgt voor de dranken en
de hapjes. Meedoen kan via inschrijving aan de bar. Er kan worden gevist, je ontvangt zelf een
luxe bamboehengel én na afloop
kan er uitgebreid gebarbecued
worden, alles voor 15 euro all in.
Gevist wordt er tussen 14:30 en
17:30 uur, de barbecue start vanaf 18:30 uur.
Meer informatie over de viswedstrijd en het regelement kun je
vinden op www.1steaanleg.nl.

Op 31 augustus ben je teruggekeerd van zomervakantie en heb
je wellicht besloten meer te bewegen, af te vallen of je aan te
sluiten bij een sportvereniging. Dan is dit de gelegenheid om je
te oriënteren en te laten informeren.
Kom 31 augustus en laat je informeren over de mogelijkheden
bij de diverse sportclubs. Er zijn informatiestands en demonstraties. Een greep uit de sportclubs waar jij mee kunt kennismaken:
• De fitness clubs HealthclubNU, FIT20 en Fit4Lady
• Mom in Balance, bootcamp voor vrouwen
• De tennisverenigingen HBC en Merlenhove
• Boks Heemstede
• MCH Hockeyclub uit Bennebroek
• Hwa-Rang Dragon Taekwondo
• De Bridgeclub H.B.C.
• Hardloopschool Lopers Company by Enno
• BMI, Body & Mind Incorperated, personal training
• Organisaties als De drive en Sport Support en de Reddingsbrigade.
En nog veel meer…..
Er zijn afwisselend diverse demonstraties op een groot podium.
Je kunt live kijken naar onder meer boksen, fitness, zwangerschapsbeweging, ballet, taekwondo en gymnastiekdemonstraties. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen demonstraties waar je
zelf ook actief aan deel kunt nemen, zoals bij de tennisvereniging waar je je service kunt oefenen. En kom kijken naar een
boot van de Reddingsbrigade, die aan de Zandvaartkade in het
water komt te liggen.
Tussen 10 en 17 uur presenteren zich meer dan 20 sportclubs
met demonstraties en informatiekramen aan de Raadhuisstraat
& Binnenweg. Het Podium komt op de hoek van de Binnenweg
en Julianalaan voor de Gall&Gall. De demonstraties zijn vooral op
het Middenplein van de Binnenweg.
In winkelcentrum Heemstede is er een groot aantal winkels die
sportartikelen verkopen. Heeft u nog geen outfit of sportattributen? Dan vindt u vast in een van de vele sportwinkels aan de
Raadhuisstraat & Binnenweg een passend tenue, ballen, golfclubs, een hockeystick of schoenen.
Dit evenement wordt mede georganiseerd door de leden van
Winkelcentrum Heemstede, WCH, Lopers Company by Enno en
Sport 2000. De toegang tot het evenement is gratis.
De rijbaan aan Raadhuisstraat & Binnenweg blijft gewoon open
en parkeerplaatsen blijven beschikbaar.
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Oude Meelfabriek open
tijdens Landelijk Atelierweekend

Programma van de Haarlemse
Hofjesconcerten bekend
Haarlem - Het programma van
de Haarlemse Hofjesconcerten
op zaterdag 29 juni is dit jaar gevarieerder en avontuurlijker dan
ooit. Ruim 50 amateurensembles
brengen in karakteristieke hofjes
een divers repertoire, van pop,
klassiek, middeleeuws, romantisch, latin tot en met onvervalste shanty-liederen. De gratis toegankelijke Hofjesconcerten zijn al
jaren één van de hoogtepunten
van de Koorbiënnale.
De Hofjesconcerten zijn van 12
tot 17 uur in onder andere het
Frans Loenen Hofje, Hofje In den
Groenen Tuin, de Gravinnehof,
Proveniershof, Luthers Hofje en
de binnentuin van de Bibliotheek
Haarlem Centrum. Tijdschema,
locaties en optredens staan op de
website: https://koorbiennale.nl/
programma/48/hofjesconcertenintieme-optredens-op-sfeervolle-locaties.

Heemstede - Op zaterdag 22 en
zondag 23 juni vindt de zomereditie van het Landelijk Atelierweekend plaats. Tijdens dit weekend kan iedereen in heel Nederland zo’n 400 ateliers gratis bezoeken. U kunt tijdens het landelijk Atelierweekend van 11 -16
uur ook de Oude Meelfabriek aan
de Glipperweg 94 bezoeken.
De deelnemende kunstenaars zijn:
Gonny Nierman – beelden. Het
centrale thema in het werk van
Gonny Nierman is het spelen met

gebruikt veelal oude analoge fotografische technieken. De nadruk ligt daarbij op origineel Polaroidmateriaal, zwart-wit negatieffilm en oude technieken als
gomdruk en cyanotype. Zo maakt
hij portretten met een groot-formaat camera op 8×10 inch Polaroidfilm en is daarmee één van de
weinige fotografen in Europa die
nog zo werkt. Tijdens dit weekend is deze grote camera aanwezig in de Oude Meelfabriek en
demonstreert Walter deze ook.

Workshop
at
t afie
op de Heimanshof

Foto aangeleverd door de Koorbiënnale

gramma en achtergrondinformatie over de koren is verkrijgbaar op zaterdag 29 juni in o.a. de
deelnemende hofjes.

laarsteeg. MAZE bestaat uit twintig ijzersterke zangers en zangeressen en werd in 2018 uitgeroepen tot ‘Koor van het Jaar’. De vrijheid en verantwoordelijkheid die
De Hofjesconcerten sluiten fees- dirigent Merel Martens haar koor
telijk af met een eveneens gra- geeft, zorgt voor een dynamisch,
tis toegankelijk concert van Vo- energiek concert. Verwacht een
Hier vindt u altijd de meest recen- cal group MAZE in de Damstraat mix uit eigen repertoire en aante versie. Een folder met het pro- ter hoogte van de Nauwe Appe- stekelijke covers.

Hoofddorp - Fotograaf John van
Loon geeft op zaterdag 22 juni een workshop Natuurfotografie van 13-16 uur in De Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan 1 in
Hoofddorp. John heeft afgelopen
jaar diverse prijzen in de wacht
gesleept met zijn prachtige natuurfoto’s waarvan er veel in De
Heimanshof geschoten zijn. In
de workshop komen diverse onderwerpen aan bod. Na een theoretische inleiding ga je de tuin
in om het geleerde in de praktijk
te brengen. Neem je eigen camera, mobieltje, flitser mee.De workshop is gratis voor leden van De
Heimanshof. Niet-leden betalen
€ 10,-. Aanmelden kan tot 19 juni
bij secretaris@deheimanshof.nl.

Haarlem - Dit jaar is het exact
vijftig jaar geleden dat het fameuze hippiefestival Woodstock
plaatsvond. Weet je nog die opwindende jaren zestig? Het tijdperk van grote veranderingen in
muziek, politiek en seksuele mores. Geert Buelens, schrijver van
het boek De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis laat tijdens het
Bibliotheekcollege op zondag
30 juni zien dat de ‘sixties’ veel
meer waren dan een ‘feestje’ van
Foto aangeleverd door Alberdingk Thijm de westerse wereld. Kom je verbazen en luister hoe Buelens het
beeld over de jaren zestig nuanceert. De middag vindt plaats in
de Bibliotheek Haarlem Centrum
(Gasthuisstraat 32), aanvang 16
uur. De toegang bedraagt € 5,-;
niet-leden betalen € 10,-. ReserHaarlem - Op vrijdag 28, zater- over opblaasbare urinebroeken. veer je kaartje online via www.
dag 29 en zondag 30 juni a.s. De twee vrienden begraven hun bibliotheekzuidkennemerland.nl.
speelt toneelvereniging Alber- angst voor het naderend licha- Deze activiteit wordt georganidingk Thijm in het Haarlemmer- melijk een geestelijk verval on- seerd in samenwerking met Athehout Theater, Van Oldenbarne- der een laag soms scherpe, maar naeum Boekhandel Haarlem.
veldtlaan 17 in Haarlem, ‘Zon- steeds ontwapenende en dappedagskinderen’ van Bob Larbey, in re humor.
regie van Brigitte Odett.
‘Zondagskinderen’ is een bitter- Kaarten à €14,50 zijn verkrijgbaar
zoete komedie over oud worden aan de zaal en te reserveren via
en familierelaties. Jan Kuiper is de site www.alberdingk-thijm.nl/
het verzorgingshuis ingegaan om kaartverkoop of een telefoontje/
nooit een last voor zijn dochter sms naar 06-43544556. Pinnen is
en haar man te worden. Met zijn helaas niet mogelijk!
maat Elburg fantaseert hij over Aanvang: 28 en 29 juni: 20.15 uur, Foto aangeleverd door
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
ontsnappen naar Zwitserland en 30 juni: 14.30 uur.

Alberdingk Thijm speelt
‘Zondagskinderen’

Workshop
Creatief
met Plastic

goed een nek of een bek van een
beest kan worden. Het is de uitdaging om van afvalplastic toch
weer mooie dingen te maken die
dan weer een tijdje mee kunnen.
Zelf plastic meenemen wordt van
harte aanbevolen.

De workshop is onderdeel van de
tentoonstelling Haarlem Duurzaam en Circulair.
Meer informatie:
www.haarlem-mutare.nl.
opgeven bij:
nmeactiviteiten@haarlem.nl.

Foto: John van Loon

Vijftig jaar na
Woodstock

Haarlem - Op woensdag 26 juni van 15.30 tot 17 uur geeft de
Haarlemse kunstenaar Ap Esenbrink de spannende workshop
Creatief met Plastic (10 t/m 14
jaar) in het Haarlemse kweekcafé,
Kleverlaan 9 in Haarlem.
Tijdens deze workshop ‘Bouwen
met plastic’ gaan Ap en de jongens en meisjes van 10 tot 14
jaar met gekleurd afvalplastic zoals bordjes /bakjes /speelgoed/
etc. aan de slag. Er kan een beest
of iets anders leuks gemaakt worden. Door het werken met gebruikt plastic leren de cursisten
op een andere manier naar het
materiaal te kijken. Zo kunnen
ze zien dat een plastic kopje heel

vormen. Vaak zijn het geometrische vormen zoals driehoeken,
cirkels of rechthoeken. Maar ook
het menselijk lichaam kan als uitgangspunt dienen.
Margreet Lemm – schilderijen.
Margreet schildert met acrylverf
op doek. Haar stijl kun je omschrijven als figuratief-abstract.
Kleur en natuurelementen zijn
belangrijk in haar werk. Wat klank
is in muziek is kleur in haar schilderkunst.
Walter Sans – fotografie.Walter

Haarlems Klein
Koor brengt je
in ‘Sferen’
Haarlem - Met het nieuwste concert Sferen duikt het
Haarlems Klein Koor onder
leiding van dirigent Enrique
López-Cortón op zaterdagavond 6 juli in het drielichamenprobleem. Dat levert een bijzonder theatraal
concert op rond prachtige
muziek. Het concert vindt
plaats om 20 uur in de Remonstrantse Kerk, Prins
Hendriklaan Haarlem. Regie
is van Kim van Goor, de pianobegeleiding van Hans van
Beelen en Charlie Bo Meijering. Met werken van Stravinsky, Brahms en Kurt Weill.
Voor reserveren van kaarten:
www.haarlemskleinkoor.nl.

Arjan Bosch

Een Ander Licht in
Haarlemse Kloostergangen
Haarlem - Gedurende de komende zomerweken exposeren tien leden van de Haarlemse kunstenaarsvereniging KZOD
(Kunst Zij Ons Doel) in de Kloostergangen van het Haarlemse
Stadhuis aan de Grote Markt 2 in
Haarlem, met werken onder een
overkoepelend thema: ‘Een Ander Licht’. Een thema dat nieuwsgierig maakt naar wat voor schilderijen en beelden men in deze
historische ruimte kan verwachten. Over de invloed, de rol, het
effect en de toepassing van licht
wordt in de literatuur over “Licht
in de Kunst” uitvoerig gediscussieerd. Veel “lichtsoorten” passeren daarbij de revue zoals zijlicht,
mee-licht, tegenlicht, strijklicht

en glimlicht. Daaraan gerelateerd
zijn uiteraard begrippen als lichtval, belichting, schaduwwerking,
weerspiegeling en reflectie.
De exposerende kunstenaars
zijn Marja van Bezu, Arjan Bosch,
Adriaan Brand, Rob van Bruggen,
Eline J.J, Arnold Janssen, Sam de
Jongh, Marianne Termorshuizen,
Eveline Vos en Ellen Wolff. De tentoonstelling is gedurende alle
werkdagen van 8 tot 17 uur te bezichtigen vanaf woensdag 19 juni t/m vrijdag 26 juli. De opening
vindt plaats op vrijdagmiddag 21
juni om 16 uur.
Zie ook www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel.

Muzikale dagboeken van
Prokofjev in Nieuwe Kerk
Haarlem - Fluitiste Abbie de
Quant, pianist Maarten den
Hengst en verteller Carel Alphenaar brengen een ode aan Sergei Prokofjev op zaterdag 22 juni, om 15.30 uur in de Nieuwe
Kerk, Nieuwe Kerksplein 36 te
Haarlem. Zijn muziek wordt afgewisseld met voordracht van dagboekfragmenten, waardoor u een
unieke inkijk krijgt in het leven
van deze grote componist. Na afloop van het concert is er gelegenheid om kennis te maken met
de musici onder het genot van
een drankje.
Het concert begint om 15.30 uur,
duurt ca. een uur en is vrij toegankelijk, maar zoals steeds bij
deze concertserie is er na afloop
een deurcollecte.
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Gemeente: “Wees alert op
de eikenprocessierups”
Ga je mee waterbeestjes zoeken op Leyduin?
Vogelenzang - In de natuur stikt
het in het water van de leuke
beestjes. Op zondag 23 juni om
13:00 uur mag je aan de slag om
die naar boven te halen. Dus pak
een schepnetje en vissen maar!
Je mag je vangst in een loeppotje
doen. Dan kun je die kleine diertjes veel beter bekijken.
Je wilt vast weten hoe die beestjes heten. Daarom zijn er handige
zoekkaarten aanwezig waarop je
de namen kan vinden.
Kom ook en beleef deze prachtige middag op Leyduin. De boswachter zorgt voor de schepnetjes en de loeppotjes, maar je eigen netje meenemen mag natuurlijk ook.
Vertrekpunt: Gasterij Leyduin.
Parkeren op parkeerterrein bui-

Heemstede - Iedere zomer hebben grote delen van Nederland
last van de eikenprocessierups.
Vorig jaar is deze rups voor het
eerst in Heemstede aangetroffen.
De verspreiding van brandharen
vanuit de rupsenkolonies vormt
een risico’s voor de volksgezondheid. De gemeente acht het daarom van groot belang dat locaties van nesten van deze rupsen
zo snel mogelijk bij de gemeente
worden gemeld.
Bij rupsennesten in openbaar gebied schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om
deze weg te zuigen en te vernietigen. Op particulier terrein is de
betreffende eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.

eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen. In april en begin mei komen de rupsen uit de
eitjes. Na een aantal vervellingen vormen groepjes rupsennesten op de stammen van eikenbomen. Vanaf half mei ontwikkelen
de rupsen naast de normale witte haren ook de karakteristieke
brandharen.

Wanneer contact met deze
brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of
aan luchtwegen ontstaan. Meestal verdwijnen de klachten spontaan binnen enkele dagen tot we- van eikenprocessierups bevinken. Neem bij twijfel contact op den? Meld deze dan zo snel momet uw huisarts.
gelijk bij de gemeente via:
www.heemstede.nl/rupsen,
De eikenprocessierups is de lar- Ziet u een locatie(s) in Heemstede WhatsApp of telefonisch via
ve van een nachtvlinder die haar waar zich één of meerdere nesten 14023.

Libellen- en vlinderexcursie
op Middenduin

Foto: Dutchphoto

tenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang. Daarvandaan is het 7 minuten lopen.
Reserveren: www.gaatumee.nl.

Meer informatie op: https://www.
landschapnoordholland.nl/activiteiten/excursies/waterbeestjeszoeken-op-buitenplaats-leyduin. Overveen - Op zondag 30 juni
organiseert de KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland
haar jaarlijkse libellen- en vlinderexcursie op landgoed Middenduin. Tijdens deze publiekswandeling krijgen deelnemers het
een en ander te horen over de
Heemstede - Op Kom In Mijn leefwijze en voortplanting van liTuin (KIMT) is het project ‘Beleef bellen en kunnen natuurlijk deze
de zomer’. Zondag 30 juni zijn Flo- insecten van dichtbij bekijken.
ron en de Vogelwerkgroep Haar- Naast de Grote keizerlibel, een
lem uitgenodigd.
prachtige, statige libel, enkele
Floron coördineert het onderzoek naar verspreiding van wilde
planten in Nederland. Met inventarisatieprojecten probeert FLORON antwoord te krijgen op diHaarlem - Op zondag 23 juni orverse plantenvragen.
Wil je meer weten over plan- ganiseert het IVN Zuid-Kenneten die van oorsprong hier voor- merland een leerzame natuurexkomen, zoals wilde orchidee- cursie voor kinderen van 4 t/m
en? Wil je meer weten over zeld- 10 jaar. Ze gaan op pad naar het
zame soorten of over muurplan- Poelbroekpark aan de Meerweerten? Heb je vragen over omgaan kplas (aan het einde van de Bermet schadelijke (invasieve) exo- nadottelaan in Haarlem) om daar
ten? (Planten die van natura niet verschillende waterdiertjes te
in Nederland voorkomen maar vangen en bekijken. De kids gaan
hier nu zijn en schade veroorza- samen met hun verzorgers heerken, zoals bijvoorbeeld de reu- lijk buiten aan de slag, terwijl ze
meteen meer te weten komen
zenbereklauw.)
Op zondagmiddag 30 juni van over de natuur. De wateren van
13.30 tot 16 uur kun je in gesprek Zuid-Kennemerland zitten vol
met Floron en Vogelwerkgroep met levende verassingen, zoals
Haarlem op KIMT in het Groenen- de geel gerande watertor, de wadaalse bos (ingang Herenweg 18, terschorpioen, waterkevers, stetegenover de Manpadslaan in kelbaarsjes en wantsen.
Heemstede). Uiteraard is er ook
Om de diertjes te vangen worden
verkoop van groenten.
Toegang is gratis, maar een dona- er schepnetten gebruiken. Om ze
uit te zoeken en te bekijken wortie voor KIMT is welkom.
den plastic bakken, glazen potten
Meer informatie op:
en loeppotjes gebruikt.
www.kominmijntuin.com.

Beleef de
zomer bij KIMT

soorten heidelibellen en verschillende soorten waterjuffers kunt
u de Platbuik en de Viervlek aantreffen. Ook de vlinders als Bruin
zandoogje en Hooibeestje die we
tegen komen worden aangewezen en krijgen aandacht. Bij regen
gaat de excursie niet door. In verband met de beperkte parkeerruimte worden de deelnemers
verzocht per fiets of te voet te komen. De excursie begint om 12
uur en het vertrek is bij de ingang

aan de Duinlustweg in Overveen.
De libellen- en vlinderexcursie
duurt ongeveer 2 uur. Deelname
is gratis en aanmelden is niet nodig. Aangeraden wordt een kleine verrekijker mee te nemen.

Kinderexcursie waterdiertjes bestuderen

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Ontdek de natuur en cultuur
van Huis te Vogelenzang
Vogelenzang - Op donderdag
20 juni organiseert het IVN ZuidKennemerland een prachtige
wandeltocht op het landgoed
van Huis te Vogelenzang. Omstreeks 1600 werd het Huis te Vogelenzang gebouwd. In de tweede helft van de 18e eeuw besloot
de toenmalige eigenaar van het
landgoed dat het grondgebied
niet groot genoeg was. Hij kocht
de buitenplaats het Teylingerbosch en maakte het een onderdeel van het Huis te Vogelenzang.
Door deze beslissing is dit grond-

gebied van ruim 80 ha inmiddels
opgebloeid tot één van de rijkste en fraaiste buitenplaatsen van
Zuid-Kennemerland.
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De groep
verzamelt om 19 uur bij de parkeerplaats van Boshut ’t Panneland (Vogelenzangseduinweg 4,
Vogelenzang). De excursie duurt
ongeveer 1,5 uur. Meer informatie via Hans Kerkhoff, tel. 0235288577, of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland
IVN neemt zelf een aantal materialen mee, maar geadviseerd
wordt wel om zoveel mogelijk eigen spullen mee te nemen, in verband met een beperkte voorraad.
Verder zijn een lichtgekleurd afwasteiltje, een theezeefje en een
lepel ook handig om mee te nemen. Waterdicht schoeisel en kle-

ding die bestand is tegen buiten
worden ook aangeraden.
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Verzamelen
om 12 uur bij de Meerwijkplas.
Meer informatie via Dik Vonk, tel.
023-5254140, of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Straatspeelavonden in Zeelandlaan
en op Rhododendronplein
Heemstede - In de maanden
mei, juni en juli, organiseert WIJ
Heemstede/Plexat
Jeugdwerk
in veel Heemsteedse wijken de
straatspeelavonden. Er komt een
busje helemaal volgeladen met
allerlei spellen en buitenspeelmateriaal en je mag álles gebruiken. En het is helemaal gratis en gewoon in jouw eigen wijk
of dichtbij je eigen huis. De komende week op woensdag 19 ju-

Bijzondere vaderdag dankzij Daddy Camp
Heemstede - Traditiegetrouw
gingen ook dit jaar de kinderen
van groep 4 van de Voorwegschool met hun vaders een weekend kamperen, een unieke vaderkind ervaring. Dit jaar viel ‘Daddy Camp’ ook nog eens samen
met vaderdag. De bestemming
dit jaar was het ‘Schelpengat’ op
camping De Lakens in Bloemendaal aan Zee. Het werd een heerlijk weekend. Door de regen op

zaterdagochtend werd het programma een uur uitgesteld en
dat bleek een goede zet. Bij de
eerste tussenstop, Kraantje Lek,
brak de zon door en die is het hele weekend blijven schijnen. Zaterdagmiddag werden er spelletjes op het strand gedaan, gevolgd door een barbecue en ’s
avonds laat nog een dierenspeurtocht in het donker. Geen vaderdagontbijt op bed dit keer, maar –

veel leuker – met de klasgenootjes en alle vaders aan een lange tafel. Op de terugweg werd er
nog levend Stratego gespeeld en
pizza gegeten. Kortom, een onvergetelijke ervaring. Al even traditiegetrouw is de bijdrage in natura van diverse middenstanders
in Heemstede. De deelnemers
zijn de sponsoren heel dankbaar.
Voor meer informatie:
www.daddiescamp.nl.

ni van 18.30-20.30 uur in de Zeelandlaan en op woensdag 26 juni van 18.30 tot ongeveer 21 uur
aan het Rhododendronplein, inclusief optreden van Harmonie
St. Michaël. Gratis toegang.
Op deze avonden worden de betreffende straten vanaf 17.00 uur
afgesloten voor verkeer. Omwonenden krijgen hierover vooraf
bericht.

Lezing & Borrel: Gezond Oud
met Annemarie Reuzenaar
Heemstede - Donderdag 27 juni
om 16 uur geeft Annemarie Reuzenaar de lezing ‘Gezond oud’, in
de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. Anne Marie Reuzenaar is
orthomoleculair therapeut en auteur van populaire boeken als Natuurlijk! Zonder suiker en Natuurlijk! Elke dag echt eten.
Het belooft een informatieve,
maar vooral gezellige middag te
worden. Entree: € 15,-. Reserveren via www.wijheemstede.nl of
op tel.: 5483828.

Interactieve
lezing Doei!
Welterusten!
Heemstede - Donderdag 20
juni om 20 uur geeft Helena
van Dansik de interactieve lezing Doei! Welterusten! Bij WIJ
in de Luifel, Herenweg 96 te
Heemstede.
Slapen is in rust niets doen,
maar wat te doen als we wakker liggen! Om beter te kunnen gaan slapen reik ik tijdens
deze interactieve lezing diverse makkelijke oefeningen die
kunnen helpen. Dat kan dan
echt Doei! Wel-te-rusten worden. Entree: € 8,-. 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.: 548 38 28.
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Een en al gezelligheid op de streek- en brocantemarkt
in winkelcentrum Heemstede

Vervolg van pagina 1 (foto’s: Ton van den Brink).

et e e ic t e e t e a e te a e t i te
schoonheidsspecialiste en pedicure onder een dak
Heemstede - Drie ondernemers
hebben sinds kort hun deuren
geopend op Binnenweg 33, in het
pand van Hairstudio Trinqles. U
kunt bij hen terecht voor schoonheidsverzorging, pedicure, reflexzonetherapie en nagelstyling.
Suzanne van Laar biedt met haar
bedrijf Beauté Des Dunes een
compleet
schoonheidsverzorgings- en pedicurepakket. Ze
werkt met het Franse kuurmerk
Algologie, gemaakt van natuurlijke producten uit zee, en het
Spaanse merk Anesi.

ge van indirecte zones op voeten en/of gezicht die corresponderen met delen van het lichaam.
Deze behandelingen stimuleren
het zelfhelend vermogen van het

lichaam. “Wie een behandeling
ondergaan heeft, voelt zich rustiger en vitaler”, laat Wilma weten.
Alle drie de dames hebben jarenlange ervaring en onderscheiden

Monique Hamersveld van Moon
Nails is all-round nagelstyliste en
geeft daarnaast in haar nieuwe
werkruimte workshops nagelstyling voor groepen (maximaal vier
personen). Ze werkt met de merken Young Nails en Sparitual.

(Foto aangeleverd door Vogelhospitaal)

De greep uit het sociaal domein

Bosch en Hovenschool bestaat 95 jaar
Hoven weer tevoorschijn gehaald
te worden.
Tevens is er in de middag een
sponsorloop waarvan de opbrengst ten goede komt aan een
opknapbeurt van het schoolplein.
Deze loop start om 13.00u in de
Casper Fagellaan in Heemstede.
Alle kinderen doen mee. Dinsdag
gaat de school op schoolreis.
Op woensdag is er een HeelBosch-en-Hoven-Bakt wedstrijd.

Rondleiding Landgoed Ipenrode
Heemstede - Na de televisieserie Typisch Heemstede krijgt u nu
zelf kans om rondgeleid te worden op Landgoed Ipenrode door
Dennis Kuijk, die het prachtige

Heemstede - Het Vogelhospitaal/ stichting Vogelrampenfonds
meldt dat het meer vogels heeft kunnen opvangen in 2018,
maar liefst 4504, 1200 meer dan in 2017. Daarmee wordt goed
werk verricht. Hoe meer vogels er worden opgevangen, hoe
meer kosten dit met zich meebrengt. Financieel moest het Vogelhospitaal daarom 2018 met verlies afsluiten. Daardoor
was 2018 een moeilijk jaar De hulp voor
en opvang van vogels blijft broodnodig. Ook u kunt het vogelhospitaal steunen door een donatie. Wilt u de vogels
financieel helpen? Of wilt u vogelverzorger worden? Kijk hiervoor op de website https://www.vogelhospitaal.nl/ of
bel 023-5255302.

INGEZONDEN: POLITIEK

Wilma Winters van Wilma reflexzonetherapie is voet- en gezichtsreflextherapeute. Zij behandelt
diverse klachten door massa-

Heemstede - De Bosch en Hovenschool in Heemstede bestaat
dit jaar 95 en dat viert de school
met een feestweek die. maandag
17 juni is gestart.
Op maandagochtend kwamen
ouders en leerlingen bij elkaar op
het grote plein om ons feestlied
te zingen, de feestweek te openen en een tijdscapsule te vullen en die voor 5 jaar op te bergen, om tijdens 100 jaar Bosch en

zich door persoonlijke aandacht,
goede producten en een uitstekend kwaliteitsniveau. Op vertoon van dit artikel krijgen klanten bij Wilma reflexzonetherapie
10 euro korting op een ontspanningsmassage, bij Moon Nails 20
procent korting op een nagelstyling en bij Beauté Des Dunes 20
procent korting op een facial van
60 minuten. Deze aanbieding is
geldig tot 30 september 2019.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Beauté Des Dunes: 06-15868890,
MoonNails: 06-41525907 en
Wilma reflexzonetherapie:
06-52652470.

Vogelhospitaal:
2018 was moeilijk jaar

Kinderen kunnen hun bakkunsten laten zien, die beoordeeld
worden door een echte patissier
en ‘een eigen Jannie Verheiden’.
Het gaat om de eer, maar de jury
reikt prijzen voor de meest opvallende exemplaren uit.
Op donderdag is er een filmmiddag. De week wordt met een
spetterend eindejaarsfeest afgesloten, waarbij dans en muziek,
spel en een bbq een rol spelen.

gangspoort van het landgoed
aan de Herenweg 63 in Heemstede. Kosten € 5,-.
landgoed onderhoudt naast zijn Reserveren kan via:
andere werk.
www.wijheemstede.nl of telefoDe rondleiding is op donderdag nisch van ma t/m do tussen 9-16
27 juni en start om 20 uur. Ver- uur en op vrij tussen 9-13 uur:
zamelen om 19.45 uur bij de in- tel.: 5483828.

Welk bedrag aan reserve heeft Heemstede nodig voor de uitgaven in het sociaal domein?
Uitgaven aan bijvoorbeeld de jeugdzorg, ouderenzorg en de participatiewet. Tot voor kort waren raad en college eensgezind. Voor het sociaal domein heeft Heemstede 8 miljoen gereserveerd. 5 miljoen euro daarvan moet als buffer
worden aangehouden. Richtlijn is hierbij dat dit
40% van de verwachte inkomsten is. Het overschot kan volgens de begroting van 2018 en
2019 worden ingezet voor activiteiten die direct te maken hebben met taken in het sociaal
domein.
Het college (HBB, GL en PvdA) wil in de periode 2020 tot 2023 de reserve terugbrengen tot
2,8 miljoen euro. Ruim 5 miljoen heeft het college nodig om gaten in de begroting te dichten. Voor het Heemsteedse CDA is dat onacceptabel.
Alle landelijke waarschuwingslampen staan
op rood voor stijgende kosten en lagere budgetten in het sociaal domein. Andere gemeenten hebben al tekorten in de jeugdzorg. Gemeenten krijgen meer taken in de Geestelijke
Gezondheidszorg, Inburgering, en Beschermd
Wonen. Door de vergrijzing doen meer ouderen een beroep op zorg en zijn er minder man-

telzorgers. Volgend jaar is het maximum voor
de maandelijkse eigenbijdrage voor WMO zorg
€ 17,50. Het meerdere komt voor rekening van
de gemeente.
De wethouder (PvdA) verantwoordt de bijna
gehalveerde reserve met een nieuwe rekenmethode. Dat is in onze ogen onverantwoordelijk.
Er bestaat geen landelijk erkende rekenmethode om de hoogte van de reserve te berekenen.
Waarom dan nu de methode aanpassen en de
reserve te halveren? Het college heeft geld nodig voor haar beleid.
Tegen deze achtergrond moet het nieuwe beleid van het college worden heroverwogen.
Zijn de plannen en verkiezingsbeloften wel te
betalen? Vorige week was de Commissie Middelen stellig in haar opdracht aan de wethouder van financiën (GL): houdt het sociaal domein in stand en zoek alternatieve dekking. Het
Heemsteedse CDA zegt: zet de tering naar de
nering en houdt vast aan de bestendige lijn en
aan de reserve van 5 miljoen voor het sociaal
domein.
Oscar Boeder
(fractievoorzitter CDA Heemstede)
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Hillegomse
senioren in
beweging

Foto aangeleverd door Oranje Fonds

Inschrijvingen Burendag 2019 van start
Regio - De inschrijving voor de
14e editie van Burendag is vandaag geopend. Vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactiviteit aanmelden via:
www.burendag.nl.

rendag valt dit jaar op 28 september. Burendag wordt ieder jaar
georganiseerd om contact tussen
buurtgenoten te bevorderen. De
dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer
en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt ieDit jaar bieden de organisato- dereen in Nederland een mooie
ren Douwe Egberts en het Oran- gelegenheid om op een laagje Fonds een aantal buurten in drempelige manier in contact te
het land een extra steuntje in de komen met hun buren. Zo kan ierug. Het gaat daarbij om buurten dereen ontdekken wie er in zijn
waar doorgaans minder onderlin- of haar buurt woont en wordt tijge verbinding is, maar waar wel dens Burendag vaak de basis gebehoefte is aan meer contact. Bu- legd voor nieuwe contacten. Zo

kan één dag een effect hebben
dat veel langer duurt.
Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 42.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo’n 1 miljoen mensen mee
aan Burendag. Buren kunnen via
www.burendag.nl een aanvraag
bij het Oranje Fonds indienen
voor een financiële bijdrage van
maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor
in aanmerking te komen moet de
activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden
op de website.

Hillegom - Sandra Boonstra is
teamleider van Team Hillegom in
Beweging, dat als onderdeel van
SportSupport het sport- en beweegbeleid uitvoert van de gemeente Hillegom. Zij maakt zich
sterk voor senioren en de participatie van aangepaste doelgroepen. Het team bestaat verder nog
uit Colin van der Klauw (focus onderwijs) en Paul de Bree (focus
verenigingen).
“Het is goed dat er aandacht is
voor de senioren. Wat mij betreft
zouden de mensen veel meer uit
hun huizen mogen komen en een
deel van hen moet daarbij echt
aan de hand worden meegenomen”, aldus Boonstra. Het is een
niet te verwaarlozen groep, want
ook in Hillegom is de vergrijzing
een feit.
“Geen gemakkelijke doelgroep
overigens”, vindt Boonstra: “De
jeugd is makkelijker te bereiken
en ook makkelijker te verleiden
om te bewegen. Ook de grote variatie binnen de groep maakt het
complex. Je moet er eigenlijk heel
direct, zelf, bovenop zitten, maar
dat is nou net onze taak niet. Wij
willen activiteiten initiëren en
organiseren om het vervolgens
door anderen te laten voortzetten. Deze doelgroep is echter
niet altijd zelf gemotiveerd. Dus
zo gauw je er niet bij bent om ze
welkom te heten - als het sociale aspect ontbreekt - dan houdt
het op.”
Meer informatie op:
sportsupport.nl.

Coalitie Noord-Holland wil ‘Duurzaam doorpakken’
Regio - Noord-Holland heeft een
nieuwe coalitie van GroenLinks,
VVD, D66 en PvdA. Samen met
formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni hun
plannen voor de komende vier
jaar.
Het coalitieakkoord ‘Duurzaam
doorpakken.’ bevat ruim € 200
miljoen aan extra investeringen
in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en
openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur,

schoon water, natuurinclusieve drijfsleven en ook de oppositielandbouw en open landschap.
partijen inbreng geleverd.
Het akkoord is het begin van een
nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen willen zij zich
sterk maken voor een duurzaam,
bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en
dichtgetimmerd verhaal. Tijdens
het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het be-

Imkers houden open huis
Regio - Benieuwd naar het werk
van een imker? Wil je weten hoe
honing ontstaat? Of hoe bijen
hun raten bouwen? En wat je zelf
kunt doen om bijen te helpen?
In het weekend van 13 en 14 juli
houden imkers op meer dan 230
locaties open huis.
Voor het tiende jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de Landelijke Open Imkerijdag, het grootste imkerevenement in ons land.
Tijdens het open huis van de bijenhoudersvereniging ontdek je
van alles over bijen. Je krijgt uitleg over werksters, darren en de
(bijen)koningin en krijgt praktische tips over het bij-vriendelijk maken van eigen tuin en balkon. Je ziet hoe honing wordt ge-

i
c
romantische
a afi
Heemstede - Op donderdag
27 juni wordt een romantische
dramafilm gedraaid in de grote
zaal van de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Filmduur: 106 min.
Voor meer informatie over de titel
en de inhoud van deze film kunt u
bellen met: 023-5483828.
Van 10.30 tot ongeveer 13.30
uur. De entree is € 13,50 inclusief
lunch.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefonisch van ma t/m do tussen 9-16
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel.: 548 38 28.

wikkeling, wonen en water) en
Esther Rommel (o.a. natuur, landschap en bodemdaling) voorgeHet nieuwe college van Gedepu- steld. D66 draagt Jack van der
teerde Staten zal, naast commis- Hoek (o.a. economie, landbouw,
saris van de Koning Arthur van recreatie en bestuurszaken) voor.
Dijk, bestaan uit zes gedeputeer- En de PvdA stelt Adnan Tekin (o.a.
den. GroenLinks draagt Zita Pels mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid,
(o.a. financiën, circulaire econo- gezondheid en milieu) voor. Op
mie, havens, cultuur, sport) en Ed- 17 juni vergaderden Provinciale
ward Stigter (o.a. duurzame ener- Staten van Noord-Holland over
gie en klimaat) voor. Als gede- het coalitieakkoord ‘Duurzaam
puteerden voor de VVD worden doorpakken’ en werd het nieuwe
Cees Loggen (o.a. ruimtelijke ont- college geïnstalleerd.

derlandse bijenpopulaties te verbeteren. Nederland telt ongeveer 10.000 imkers waarvan 80%
maakt en je gaat in bijenkast op is aangesloten bij de Nederlandzoek naar de koningin.
se Bijenhoudersvereniging (NBV).
Insecten en in het bijzonder bij- De vereniging leidt jaarlijks nieuen staan volop in de belangstelling omdat ze het niet zo makkelijk hebben. Bijen zijn onmisbaar
voor ons dagelijks voedsel. Het is
daarom van groot belang om onze leefomgeving zo bij-vriendelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het planten van allerlei bloeiende gewassen waar nectar en stuifmeel kan worden verzameld. Imkers laten tijdens het
weekend van 13 en 14 juli zien
hoe het met de honingbij gaat
en wat jij kunt doen om de Ne-

we imkers op en geeft voorlichting op scholen en aan geïnteresseerden. Kijk voor een open huis
locatie bij jou in de buurt op:
www.bijenhouders.nl/landelijkeopen-imkerijdag.

Foto aangeleverd door Stichting Buurtschaak

Buurtschaak organiseert
TATA jeugdschaaktoernooi
Regio - Op zaterdagmiddag 6 juli organiseert de stichting Buurtschaak samen met TATA Steel
een schaaktoernooi voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Het is
in het congrescentrum van TATA
Steel, Wenckebachstraat 1 in Velsen-Noord. Stichting Buurtschaak
geeft schaaklessen aan kinderen
op verschillende locaties in Haarlem en omgeving waaronder in
Heemstede. Ter afsluiting van het
schaakseizoen organiseren ze nu
een toernooi waar alle beginnende en gevorderde schakers welkom zijn. Jan Kouwenhoven, oprichter en voorzitter van stichting
Buurtschaak zegt daarover: “We
hebben dit seizoen weer meer
dan 350 kinderen leren schaken

en wilden graag een mooie locatie om het seizoen met een toernooi af te sluiten. Sommige kinderen hebben wel eens meegedaan met een schoolschaaktoernooi en weten dan hoe leuk het
kan zijn om met andere kinderen een middag te schaken. TATA is de meest vanzelfsprekende
partner als het over schaken gaat
waarmee we de beschikking hebben over een geweldige speelzaal in hun congrescentrum. We
hopen op een gezellige middag
met veel deelnemers uit de regio”.
Deelname is gratis en aanmelden
voor het toernooi maar ook voor
de nieuwe serie schaaklessen die
in september in Heemstede begint kan via www.buurtschaak.nl.

Spreken zonder stress
Haarlem - Presentaties, pitches,
speeches, voorstelrondjes, netwerkbijeenkomsten, workshops,
trainingen… Hoe doe je dat
écht op de juiste manier? Tijdens
haar interactieve spreken zonder
stress-lezing neemt Jacqueline
Hulleman je mee op ontdekkingsreis en helpt zij je ontdekken hoe
je van ‘spreekstress’ steeds meer
‘spreekplezier’ maakt. Zij deelt
volop ervaringen, tips, oefeningen, eyeopeners en verrassende inzichten, waarmee je zelf verder kunt. Haar tips, die je zowel
zakelijk als privé kunt gebruiken,
hoor je bij de Open Ochtend op Jacqueline Hulleman (foto aangedonderdag 27 juni van 8 – 9 uur leverd door Bilbliotheek Zuid-Kenin de Bibliotheek op het station nemerland).
Haarlem (middenperron, spoor
3/6).
een kaartje online via www.
De toegang is gratis. Reserveer bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Documentaire en historische
i afie i e i e
Heemstede - Op woensdag 26
juni om 16 uur wordt een documentaire uit 2016 vertoond in de
grote zaal van de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede, i.s.m. Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland. ’s Avonds om 20 uur wordt
er een historische biografie uit

2018 vertoond. Voor meer informatie over de titel en de inhoud
van deze films kunt u bellen met:
023-548 38 28. Reserveren kan via
www.wijheemstede.nl of telefonisch van ma t/m do tussen 9-16
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel.: 548 38 28.

Avondexcursie op
ite aat e
i
Vogelenzang - Wat is er leuker in holland.nl/activiteiten/excurde natuur dan met de boswach- sies/speur-naar-reeen-op-buitenter speuren naar wild op buiten- plaats-leyduin
plaats Leyduin? Het is nu extra
spannend, want in deze tijd van
het jaar worden de eerste jonge reeën geboren. Ze laten zich
soms prachtig bekijken. Wie weet
wat je verder nog te zien krijgt.
De natuur zit vol verrassingen,
juist als de avond valt…
Een leuke excursie voor het hele gezin. Op vrijdag 28 juni om
20:30 uur is het verzamelen op
de parkeerplaats van landgoed
Leyduin, Woestduinweg 4, op de
grens van Vogelenzang en Heemstede. De excursie duurt tot ca.
22.00 uur. Zin om mee te gaan?
Reserveer nu een plek
op: www.gaatumee.nl of
https://www.landschapnoord-

Foto: Leen Gottschal
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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.

Bosbeek wandelt niet, maar danst
Heemstede - Het zou hoogzomer
moeten zijn en de bewoners van
zorgcentrum Bosbeek kijken bezorgd naar de grijze luchten waar
donkere wolken niks goeds voorspellen. Er wordt zelfs gerommel in de verte gehoord. Gauw
naar binnen, naar het Glazen Paleis, het restaurant waar muziek is
en engeltjes met drankjes lopen.
De bedoeling was zo leuk. Wandelen in en om hun eigen park.
Deden ze ieder jaar, wel vier avonden achter elkaar. De Bosbeek

Avondvierdaagse met gladiolen
op de slotavond en muziek van
de Spaarne Town Jazzband. Die
band speelde donderdagavond
toch in hun Glazen Paleis, want
de wandeling werd wel afgelast,
maar dan kan je toch best toch
nog een leuke avond dansen.
De muzikanten hadden er veel
plezier in, ze wilden wel blijven
slapen. De bewoners halen oude verhalen naar boven. Van die
vorige avondvierdaagsen met
al die fijne vrijwilligers, duwers,

mooie avonden, lekkere plakjes worst van slager Van der Werf
en muziek van het Klein Orkest
van St Michaël. Zoals de Spaarne
Town Jazzband het lied Que sera,
sera speelt en zingt, dat roept
toch herinneringen op. Van die
zwoele zomeravonden, maar de
regen op het Glazen Paleis klinkt
ook vertrouwd. Kom op Arie, André en maten van de Band, speel
nog eens wat van vroeger.
Ton van den Brink

Leuke luitjes biedt nieuwe contacten
voor 60-plussers in Noord-Holland
Regio - Bij het ouder worden vallen bestaande contacten soms
weg. Veel ouderen willen toch
hun hobby blijven doen maar
hebben moeite om daarvoor
nieuwe contacten te vinden. Leuke luitjes wil het makkelijker maken om nieuwe maatjes te vinden
want die zijn dichterbij dan men
denkt.
Waarom Leuke luitjes
De initiatiefnemers willen iets
doen om eenzaamheid te voorkomen. Meer dan een derde van
de Nederlanders heeft eenzaamheidgevoelens, jonge en oudere mensen. Tijdens gesprekken
met ouderen ontdekten Ronald,
Wilma en Lukas dat veel ouderen
moeite hebben om nieuwe matjes te vinden om samen leuke
dingen te doen. Ronald: “Bestaande maatjes vallen soms weg als je
ouder wordtt en hoe vind je dan
nieuwe maatjes voor de gezelligheid of om actief te blijven? Met
je laptop, je tablet of je smartpho-

ne natuurlijk! Jongeren doen dat
en ouderen kunnen dat ook.”
Leuke dingen doen
Daarom is Leuke luitjes ontwikkeld, speciaal voor ouderen vanaf 60 jaar die leuke dingen willen doen. Fietsen, wandelen, samen koffie drinken of samen
eten. Naar een museum, concert
of samen aan de slag met fotocamera of de breipennen. Dichtbij
wonen andere ouderen met dezelfde interesses en ze vinden elkaar dankzij www.leukeluitjes.nl.
Joke: “Ik heb ondertussen al 4x
met Anja afgesproken en er staan
nog twee afspraken gepland. Volgens mij is dit een fijn, langdurig
contact aan het worden.”
Leuke luitjes vinden in jouw buurt
Alle Noord-Hollandse 60-plussers zijn welkom bij Leuke luitjes.
Na aanmelding kun je zelf nieuwe
contacten zoeken en kennis gaan
maken. Deelname is gratis. Leuke luitjes kan dit gratis doen voor
ouderen dankzij steun van fond-

COLUMNITEITEN

Bel me niet
Heb je dat ook weleens, dat je op de meest ongelegen momenten gebeld wordt op je mobieltje en op je scherm alleen ‘privénummer’ ziet staan? Bijvoorbeeld als je op vakantie bent? Dikwijls is dat weer een verkooptelefoontje of marketingbureau.
Dat je in het ‘Bel me niet’-register ingeschreven staat, schijnen
dit soort bureaus doodleuk te negeren. Verkoopgesprekken dus,
regelrechte telefoonterreur tot het onbeschofte toe. Dat bedrijven denken dat dit nog steeds werkt is ongelooflijk naïef. Mijns
inziens werkt het alleen maar averechts…oh jee, de telefoon
gaat, niet opnemen! Te laat…
- “Een heeeeel goedemorgen! JE spreekt met Ziggo!”
“Met wie spreek ik? “Met Zeikzooi? “
- “Nee, mevrouw Jonker, met Ziggo, goedemorgen. Mag ik JE
een heel bijzondere aanbieding doen?”
“Het is sinds 1969 al meneer Jonker…. geen mevrouw… en of
het een goedemorgen is maak ik zelf wel uit…”
- “Oh sorry. Meneer dus. Mag ik JE een bijzondere aanbieding
doen en JE deze ochtend heel blij maken?”
“Nee, u vraagt niet eens of u wel gelegen belt. U stoort mij in
mijn vakantie. U maakt mijn ochtend niet blij, die heeft u al
verpest. Ik heb totaal geen interesse in uw marktkraam en ga nu
ophangen.”
- “Mag ik JE dan attent maken op het ‘Bel me niet’-register?”
“Dat werkt dus kennelijk niet…daar sta ik al jaren ingeschreven…
maar ja gewoon negeren hè? Ik hang nu op, ben het zat. Dag
meneer van Zeikzooi! Oh sorry... het is mevrouw…”
Bart Jonker

Ontdek de natuur en cultuur
van Huis te Vogelenzang. Verzamelen om 19 u. bij parkeerplaats van Boshut ’t Panneland,
Vogelenzangseduinweg 4, Vogelenzang. Deelname gratis,
aanmelden niet nodig. Meer
info op: www.ivn.nl/zuidkennemerland.
Interactieve lezing Doei! Welterusten! WIJ in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om 20
u. Entree: € 8,-. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of op
tel.: 5483828.

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.

27 juni

Film & Lunch: romantische
dramafilm. De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Van
10.30-13.30 u. €13,50 inclusief
lunch. Reserveren via www.
wijheemstede.nl of op tel.:
5483828.
Spreken zonder stress. Bibliotheek op het station Haarlem
(middenperron, spoor 3/6).
Van 8-9 u. Toegang gratis. Reserveer een kaartje online via
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Lezing & Borrel: Gezond Oud
met Annemarie Reuzenaar. De
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Vanaf 16 u. Entree: €15,-.
Reserveren via www.wijheemstede.nl of op tel.: 5483828.

sen, zoals het Oranjefonds, en
door donaties. En ook omdat de
mensen achter Leuke luitjes zich
onbetaald inzetten.
Voor meer informatie:
www.leukeluitjes.nl.

Knutselclub
maakt iets
lekkers

Heemstede - 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 per keer aanmelden via tel.: 5483828.

Rectificatie
In de Heemsteder van 12 juni, zijn abusievelijk bij het
opmaken twee artikelen
verschoven. Onder het kopje Spaarnebazuin staat de
tekst van het koor Noorderlicht en onder het kopje van
het koor staat de tekst van
de Spaarnebazuin. Onze excuses voor het ondervonden ongemak.
De redactie

Rondleiding Landgoed Ipenrode. Herenweg 63 , Heemstede. Aanvang 20 u. Verzamelen
om 19.45 uur bij de ingangspoort. Kosten €5,-. Reserveren
via www.wijheemstede.nl of
op tel.: 5483828.

21 juni

Mediaspreekuur, Bibliotheek
Heemstede, Iedere vrijdag van
14.00 -15.30 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.
Peuterbieb, Bibliotheek Heemstede, van 10.30 -11.15 uur.
Gratis.

Workshop Jouw leven, jouw
leefstijl. De Drive in Plein1,
Julianaplein 1, Heemstede.
Van 10-12 u. gratis toegang.
Aanmelden voor 26 juni via
dedrive@dezorgspecialist.nl.

28 t/m 30 juni

Alberdingk Thijm speelt ‘Zondagskinderen’. Haarlemmerhout Theater, Van Oldenbarneveldtlaan 17, Haarlem. Aanvang: 28 en 29 juni: 20.15 u.,
30 juni: 14.30 u. Kaarten à
€14,50 aan de zaal (geen PIN)
en te reserveren via www.alberdingk-thijm.nl/kaartverkoop of een tel./sms naar
06-43544556.

22 juni

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/.
Muzikale dagboeken van Prokofjev in Nieuwe Kerk. Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein
36, Haarlem. aanvang 15.30 u.
Gratis toegang.

22 en 23 juni

Oude Meelfabriek open tijdens
Landelijk
Atelierweekend.
Glipperweg 94, Heemstede.
Van 11-16 uur.

29 juni

Haarlemse Hofjesconcerten.
Diverse locaties in Haarlem,
van 12-17 uur. Zie www.koorbiennale.nl. Gratis toegang.

Viswedstrijd Café de 1ste Aanleg en barbecue. Raadhuisstraat103, Heemstede. Vissen
van 14.30-17.30 u., barbecue
start om 18.30. Kosten €15,-.
Meer info: www.1steaanleg.nl.

6 juli

Haarlems Klein Koor brengt
je in ‘Sferen’. Remonstrantse
Kerk, Prins Hendriklaan Haarlem. Aanvang 20 u. Met werken van Stravinsky, Brahms en
Kurt Weill. Informatie en reserveren van kaarten www.haarlemskleinkoor.nl.

31 augustus

Heemstede Sportief: wat is
jouw sport? Informatiekramen
aan de Raadhuisstraat & Binnenweg. Gratis toegang. Van
10-17 u.

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.
Kinderexcursie waterdiertjes
bestuderen.
Poelbroekpark
aan de Meerweerkplas (einde
van de Bernadottelaan, Haarlem). Verzamelen om 12 u.
Deelname is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. Meer info
op: www.ivn.nl/zuidkennemerland.

30 juni

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

Vijftig jaar na Woodstock. Bibliotheek Haarlem Centrum,
Gasthuisstraat 32. Aanvang 16
u.Toegangsprijs bedraagt € 5,-;
niet-leden € 10,-. Reserveer via
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Libellen- en vlinderexcursie op
Middenduin. Ingang aan de
Duinlustweg in Overveen, vanaf 12 u. Gratis deelname, aanmelden niet nodig.

Busexcursie naar kunstenaarsdorp Ootmarsum.Verzamelen
om 7.45 uur bij de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden tot uiterlijk 25 juni:
tel. via 023-548 38 28 of op
www.wijheemstede.nl of bij de
receptie van de Luifel. U ontvangt een bewijs van betaling.
Voor de excursies moet u wel
goed ter been zijn.

26 juni

Taalsoos. Bibliotheek Heemstede. Iedere woensdag van
10.00 - 11.30 u. Gratis toegang.
De straatspeelavonden van
18.30 tot ongeveer 21.00 uur
aan het Rhododendronplein,
inclusief optreden van Harmonie St. Michaël. Door WIJ
Heemstede en Plexat. Op deze avonden worden de betreffende straten vanaf 17 uur afgesloten voor verkeer. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht.
Documentaire en historische
biografie in de Luifel. Herenweg 96, Heemstede. Aanvang
documentaire 16 u. Aanvang
biografie 20 u. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of op:
tel.: 5483828.
Workshop Creatief met plastic
(10-14 jr.) Haarlemse kweekcafé, Kleverlaan 9, Haarlem. Van
15.30-17 u. Zelf plastic meenemen aanbevolen. Meer informatie: www.haarlem-mutare.
nl, opgeven bij: nmeactiviteiten@haarlem.nl.
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.
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.
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.

TENTOONSTELLINGEN
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.

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
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.

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

T/m 5 juli

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

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 19 juni 2019

Heemstede

Informatiebijeenkomst in Heemstede
over Formule 1
Op woensdag 26 juni van 20.00 tot 21.30 uur
organiseert de gemeente Heemstede in het
gemeentehuis een informatiebijeenkomst
over de organisatie van de Formule 1 Grand
Prix in Zandvoort in 2020. De aanleiding
voor deze speciale bijeenkomst is dat de
Formule 1 binnen de regio, zowel bestuurlijk

Volg ons via
Facebook en Twitter

Programma:

20.00 uur Inloop
20.30 uur Welkom door burgemeester
Astrid Nienhuis
20.35 uur Presentatie stand van zaken Dutch
Grand Prix Zandvoort 2020 door
Ellen Verheij (wethouder Zandvoort),
Hellas Schelleman (Procesmanager
F1 gemeente Zandvoort) en Robert
van Overdijk (directeur Circuit
Zandvoort)
21.00 uur Mogelijkheid tot vragen stellen
21.30 uur Afsluiting

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).

als maatschappelijk, een belangrijk
gesprekonderwerp is. De gemeente Zandvoort
is samen met het circuit verantwoordelijk voor
de organisatie van dit evenement. Daarom zijn
vertegenwoordigers van beide organisaties
aanwezig om de actuele stand van zaken toe
te lichten. Ook gaan zij in op hoe de organisatie
gemeentelijk en regionaal is geregeld. Daarna
is het mogelijk om vragen te stellen.

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

Iedereen die niet naar de raadsvergadering
kan toekomen maar wel graag wil weten
wat er wordt besproken kan voortaan live
meekijken en luisteren. Dit kan via de website
gemeentebestuur.heemstede.nl.
De livestream verschijnt kort voor een
vergadering op de homepagina van deze
website. De eerstvolgende raadsvergadering
is op 27 juni 2019 om 20.00 uur.

CJG Heemstede organiseert
workshop Mediaopvoeding
Op woensdag 10 juli om 19.30 uur houdt
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede
een workshop over mediaopvoeding.
Deze gratis toegankelijke bijeenkomst is
speciaal voor ouders met kinderen van
0 tot 4 jaar. De workshop duurt ongeveer
2 uur.
We worden steeds meer omringd door
communicatiemiddelen. Vooral beeldschermen
hebben een grote aantrekkingskracht op
kinderen. Zij weten vaak al snel hun favoriete
filmpje of app te vinden op tv, de smartphone

van mama of de tablet van opa. Maar wat is
de invloed van deze media op jonge kinderen
en hoe ga je hiermee om? Wat past bij hun
leeftijd?
Zijn dit vragen die jou ook bezig houden? Kom
dan naar onze workshop Mediaopvoeding. We
bespreken hoe je als ouder bewust met het
media-aanbod om kunt gaan en samen met
andere ouders wissel je ervaringen en ideeën
uit. We geven ook praktische tips.
Meld je aan via www.cjgheemstede.nl

Digipanel: enquête over duurzaamheid
De eerstvolgende enquête gaat over uw ervaringen met duurzaamheid. Meld u aan
voor het digipanel en geef uw mening! Ruim 1100 Heemstedenaren gingen u al voor.

Tentoonstellingen
raadhuis
In juni en juli exposeert schildersvereniging
Studio Artistiek in de Burgerzaal. Doel van
de vereniging is het plezier in schilderen en
de mogelijkheid van elkaar te leren. In de
publiekshal exposeert Bob van der Mik met
zijn schilderijen. Zijn passie is tekenen en
schilderen met zowel acryl-, pastel- als olieverf.
Zijn veelzijdige werk is nog te bewonderen
juni. Alle werken zijn te zien tijdens
openingstijden. Hou er rekening mee dat
expositieruimtes ook bezet kunnen zijn voor
bijeenkomsten en/of vergaderingen.

Uw straat, uw wijk,
uw Heemstede
Collecteren
en venten in
Heemstede

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 raadsvergaderingen voortaan live
via de website

Wat vindt u belangrijk, wat zijn uw ideeën?
Meld u aan voor ons digipanel

www.heemstede.nl/digipanel
en ontvang maximaal drie keer
per jaar een enquête over
verschillende onderwerpen in
de gemeente.

Laat
uw stem
horen

- 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:
Natuurmonumenten

Kom uit je schulden
Veel Nederlanders hebben geldproblemen.
Wie schulden heeft, wacht gemiddeld 5 jaar
met hulp zoeken. En dat is zonde. Want in die 5
jaar wordt de schuld ruim 10 keer zo hoog.

over
erkzaamheden?

ww.heemstede.nl/
de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Ervaringen

Op de website www.komuitjeschuld.nl delen
mensen hun ervaringen. Zoals Elsmainy (27)
die jarenlang op afbetaling kocht. Ze zag haar
schulden oplopen tot vele duizenden euro’s.
Pas toen ze een kind kreeg, realiseerde ze zich
dat ze iets aan haar schulden moest doen en
kwam ze in actie.

Alles over wegwerkzaamheden? Heeft u zorgen over geld?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Vergadering
gemeenteraad

Kunt u daardoor uw rekeningen niet op tijd
betalen? Vraag dan hulp!
Inwoners van Heemstede kunnen daarvoor
terecht bij het team Schulddienstverlening
van de gemeente Haarlem. Op werkdagen

belt u naar 14 023. Vraag naar de gemeente
Haarlem en vervolgens naar het team
Schulddienstverlening.
Een e-mail sturen kan ook:
schulddienstverlening@haarlem.nl.
U kunt ook direct een aanvraag
schulddienstverlening doen via de knop
‘Schulddienstverlening aanvragen’ op
www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen

Hulp bij het aanvragen

Wilt u eerst met iemand praten over welke
hulp het beste bij u past? Of heeft u hulp
nodig bij het invullen van uw aanvraag
schulddienstverlening? Dan kunt u ook
terecht bij het maatschappelijk werk van de
gemeenten Heemstede en Bloemendaal.
Dit wordt uitgevoerd door WIJ Heemstede.
U kunt bellen voor een afspraak naar WIJ
Heemstede op werkdagen tussen

9.00 en 12.00 uur via (023) 205 08 89 of per
e-mail: maatschappelijkwerk@wijheemstede.nl

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 27 juni 2019
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Op de agenda:

Van 19 tot 25 juni in raadhuis Heemstede

- Vaststellen agenda raadsvergadering
27 juni 2019
- Bespreekpunten: Kadernota 2020-2023
gemeente Heemstede

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

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

Nieuwe regelgeving
Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019
Op 29 mei 2019 heeft de raad de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden 2019
vastgesteld. Deze verordening treedt met
terugwerkende kracht in werking vanaf 1
januari 2019. De Verordening rechtspositie
wethouders en raadsleden 2017 is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via
zoek.officielebekendmakingen.nl

Interactieve missies beleven
als een veteraan
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 meer in het
nieuwsbericht op www.heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Binnenweg, ter hoogte van 47: een groene
damesfiets, merk Sparta
- Binnenweg, ter hoogte van 85: een grijze
damesfiets, merk Union
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van
14: een bruine damesfiets, merk Batavus
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: een groene
herenfiets, merk Batavus, een paarse
damesfiets, merk Old Dutch
- Koediefslaan, ter hoogte van 3: een zwarte
damesfiets, merk Limit
- Beelenlaan, ter hoogte van 70: een gele

damesfiets, merkloos
- Wasserij Rheelaantje, ter hoogte van
Wasserij Annalaan: een groene damesfiets,
merk Gazelle
- Händellaan, ter hoogte van 2: een blauwe
herenfiets, merk Swinckels, een rode
damesfiets, merk Batavus
- Händellaan, ter hoogte van 120: een zwarte
damesfiets, merk Sparta
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 27: een
grijze damesfiets, merk Gazelle
- Cruquiusweg, ter hoogte van Meermond:
een zwarte damesfiets, merkloos
Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en

met 3 juli 2019 de gelegenheid hun fiets van
de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets in opdracht van het college
van burgemeester en wethouders verwijderd
en voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van
de gemaakte kosten bij de milieustraat van
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Fresialaan 16, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
416750, ontvangen 4 juni 2019
- Jacob van Campenstraat 9, het plaatsen van
een dakopbouw en een dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 417445,
ontvangen 25 mei 2019
- Sportparklaan 4, het vervangen van
een damwand en steigers bij de Van
Merlenhaven, wabonummer 418100,
ontvangen 4 juni 2019

- Van der Waalslaan 24, het plaatsen van een
gazenhekwerkconstructie, wabonummer
418441, ontvangen 4 juni 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Voorweg 26, uitbreiding van de kap van
het woonhuis, wabonummer 407875,
verzonden 13 juni 2019
- Spoorplein 3, het vergroten van
een dakkapel op het voor- en

achtergeveldakvlak, wabonummer 412966,
verzonden 17 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’.

Kindervilla Wereld , wabonummer 388067,
ontvangen 29 maart 2019
- Eerelmanstraat 12, het plaatsen van een
dakkapel op het zijgeveldakvlak en het
vervangen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 409082,
ontvangen 16 mei 2019

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunningen
- Camplaan 40, inpandige verbouwing op de
1e en 2e verdieping Kinderdagverblijf de

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

maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

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.

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

-

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

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’.

