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Mooi Heemstede in de zomer
Heemstede - De grote roodoog waterjuff er, een vrouwtje
(erythromma najas). De naam zegt het al: een juff er die over 
water zweeft. Niet is minder waar, hoewel deze juff er in de 
tuin op visite was. Een prachtig en nuttig insect: ze eten o.a. 
alle bladluisjes op die zich op de planten bevinden. Dit insect
behoort tot de orde van de odonate libelle-familie.

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Met eigen verjaardagstaart
Bosch en Hoven 95 jaar jong
Heemstede - Over vijf jaar we-
ten we wat de wensen waren van 
kinderen van 5 jaar. Die zijn mooi 
opgeborgen in een tijdcapsule, 
die goed verborgen zit achter de 
klok op de gevel van de 95- jari-
ge Bosch en Hovenschool. In die 
capsule zitten ook tips van groep 
acht die nu afscheid neemt van 
hun school. Benieuwd hoe de kin-
deren van groep acht daar straks 
over denken.

Maandagochtend stond de speel-
plaats vol kinderen en ouders die 
getuige waren van het opbergen 
van de tijdcapsule. In de middag 
werd er een sponsorloop gehou-
den waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan een opknap-
beurt van het schoolplein. Met de 
leerlingenraad van elke klas twee 
vertegenwoordigers, is overlegd 
welke grondversiering ze willen. 
Er moeten nieuwe lijnen komen, 
maar waar koopje die? Ze willen 
voetballen, klimmen. 

Dinsdag gingen ze op school-
reis. Archeon, van de prehistorie, 
via de Romeinen naar de middel-
eeuwen, daar leer je geschiede-
nis. Oud Valkeveen, daar leef je je 
uit en in GeoFort leer je veel over 
onze planeet, wat er leeft en hoe 
het werkt.

Op woensdag een Heel-Bosch-
en-Hoven-Bakt wedstrijd. Kinde-
ren lieten hun bakkunsten zien, 
die beoordeeld werden door 
een echte patissier en ‘een eigen 
Jannie Verheiden’, Juf Martha en 
Tistan van Dort, meester bak-
ker. Het ging om de eer, maar de 
smaak was nog veel belangrijker. 
Het was allemaal zo mooi voor el-
kaar. Alle taarten op lange tafels 
op de speelplaats, maar de regen 
was hier de spelbreker. Naar bin-
nen dus, maar met zoveel leerlin-

gen en ouders ben je dan al gauw 
kleinbehuisd. De ouders die er 
thuis wel alle drukte mee hadden 
gehad, genoten in de hal van de 
koffi  e met hun gebak. Op don-
derdag was er een fi lmmiddag. 
De week werd met een spette-
rend eindejaarsfeest afgesloten, 
waarbij dans en muziek, spel en 
een barbecue een rol speelden. 
Op een droge speelplaats. Met 
zo`n feestweek blijf je jong.

Ton van den Brink 

Positief resultaat Nationaal Onderzoek Multimedia
Goed nieuws voor lokale kranten!
Regio - Begin deze maand publiceerde NOM 
(Nationaal Onderzoek Multimedia) de NOM Re-
gio Monitor (NRM) 2019, het onderzoek waarin 
de nieuwste bereikscijfers en profi elen van meer 
dan 300 huis aan huis-kranten zijn opgenomen. 
Uit het onderzoek blijkt dat lokale kranten voor 
veel mensen de belangrijkste bron zijn voor het 
vergaren van lokaal en regionaal nieuws.
 
Voor de NRM 2019 werden ruim 34.000 respon-
denten (representatief voor alle Nederlanders 
van 13 jaar en ouder) ondervraagd over hun me-
diagedrag en specifi eker over het lezen van on-
der andere HAH-kranten. 
83% daarvan leest wel eens een HAH-krant: dat 
zijn 12 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ou-
der. Een waar massamedium! 
Meer dan de helft van de ondervraagden zegt 
wékelijks een HAH-krant te lezen en het (heel 
erg) te zullen missen als deze niet meer zou ver-
schijnen. Een bijzonder trouw publiek dat zijn 
blad intensief leest; 58% van de lezers leest drie-
kwart of meer van een editie. 

Eén van de belangrijke redenen voor het lezen 
van HAH-kranten is interesse in het regionale en 
lokale nieuws. Onderwerpen zoals lokale evene-
menten en activiteiten, gemeentelijk nieuws en 
aankondigingen en de lokale cultuur(agenda) 
vindt men het meest interessant.
 
Adverteren heeft zin
Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de 
helft van de ondervraagden (52%) actie onder-
neemt na het lezen van advertenties in huis-aan-
huiskranten. Ze overwegen bepaalde aankopen 
of bezoeken de winkel of website van de adver-
teerder. Dit in tegenstelling tot het adverteren
op social media, waar een minder breed bereik 
mogelijk is aangezien de papieren krant huis-
aan-huis op de deurmat van de potentiële klant 
valt.
 
Niet alleen voor de middenstand maar ook voor 
de overheid/politiek vormen huis-aan-huiskran-
ten nog steeds de beste manier van communice-
ren met de bewoners is, blijkt uit het onderzoek.

Heemstede - Bent u tuinlief-
hebber en heeft u een mooie 
voor- of achtertuin, terras of 
balkon met planten, die u 
graag wilt delen in de Heem-
steder? Dan is de jaarlijkse tui-
nenwedstrijd wat voor u. Vanaf 
3 juli tot en met eind augustus 
kunt u weer een overzichtsfo-
to of meerdere foto’s met close 
ups van uw tuin, balkon of ter-
ras met planten insturen voor-
zien van uw naam, telefoon-
nummer, 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 ca-
deaubon van Tuincentrum 
De Oosteinde ter waarde van 
maar liefst 100 euro. Succes!

Doe mee met 
Tuinenwedstrijd!

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Posterprotest WCH tegen 
verhoging parkeertarieven
Heemstede - De winkeliers 
van winkelcentrum Heemstede 
(WCH) zijn niet blij met een mo-
gelijke verhoging van de parkeer-
tarieven op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat. Zij zijn boos over 
deze plannen en komen daarte-
gen openlijk in verzet. Om hun 
protest duidelijk kenbaar te ma-
ken, hebben ze een ludieke pos-
ter laten maken die in tientallen 
winkels hangt. Geluiden als “Par-
keergeld als melkkoe in plaats 
van regulering parkeerdruk” en 
“Gaten in de begroting vullen 
over de rug van de winkelstraat, 
foei college”, zijn niet van de lucht 
bij de winkeliers. Nochtans is er 
geen besluit genomen over de 
verhoging van de parkeertarie-
ven. De gemeente meldt dat de 
raad dit onderwerp bespreekt 
op donderdag 27 juni tijdens de 
raadsvergadering over de kader-
nota. Het is een van de dekkings-
voorstellen voor de begroting 
van 2020. Als de raad hiermee in-
stemt, dan wordt het meegeno-
men in de begroting van 2020 die 
wordt behandeld in november. 
Hierna volgt dan eventueel de 
uitwerking en inwerkingtreding.

Voorts is het college bekend met 
de protesten van de winkeliers. 
Volgens de gemeente heeft af-
gelopen donderdag 20 juni een 
gesprek plaatsgevonden tussen 
het bestuur van winkeliersver-
eniging Raadhuisstraat & Binnen-
weg en wethouder Nicole Mulder 
over parkeertarieven.  De wet-
houder heeft uitgelegd waarom 
dit voorstel naar de raad is ge-
gaan. Afhankelijk van de richting 
die de raad uiteindelijk zal geven, 
wordt dit meegenomen naar de 
uitwerking van de begroting voor 
de komende jaren. De gemeen-
te wil met de winkeliersvereni-
ging in gesprek blijven. Dit gaat 
niet alleen over de parkeertarie-
ven maar ook over andere zaken 
zoals economie en bedrijfsinves-
teringszones. Afwachten dus hoe 
dit balletje verder gaat rollen.

Bestuurlijke vergader- en beleids-
stukken over dit onderwerp zijn 
beschikbaar op: https://gemeen-
teraad.heemstede.nl/fileadmin/
RIS/bijlagen/beb46c48-e849-
47c5-a192-1e1c54e3e92b.pdf.

Bart Jonker

Winkelier Willem van Dam bij het protestbord.

www.heemsteder.nl  |  
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Oplage: 14.300

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag  27 juni, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh. 

Zondag 30 juni, 10u.
Eucharistieviering m.m.v.

Bavokoor. Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 30 juni, 10u.
ds. B.H.Steenwijk (Nijkerk).

www.pkntrefpunt.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 30 juni, 10u.
 Ds. J de Goei.

Zomerzangavond.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 30 juni 10u.
Leiding: Jan Willem

Spreker: Daniel Koper
Aanbidding: Ibert

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 30 juni, 10u.
Voorganger mevr. drs. G. van der 

Harst-de Leeuwe (Haarlem).

www.adventskerk.com

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 30 juni, 10u.
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra. 

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

Het tweede deel van de Zand-
voortselaan starten we met een 
mooie toen-foto van de voor-
malige spoorovergang richting 
Zandvoort uit ‘Het Utrechts Ar-
chief’. Hoe mooi rustig ziet dat 
er allemaal uit. In de loop der ja-
ren is het verkeer drukker ge-
worden, dat o.a. aan de zuid-
kant van het station tot verbre-
ding van de Zandvoortselaan 
heeft geleid. 
Ter voorkoming van het lange 
wachten voor de spoorbomen 
moest daar ook een oplossing 
voor komen.

Al in 1872 was er een halte-
plaats Heemstede aan het 
spoor van Haarlem naar Leiden, 
vooral ten behoeve voor bad-
gasten naar Zandvoort. Door de 
opening van een rechtstreek-
se spoorlijn naar Zandvoort in 
1880 werd de stopplaats Heem-
stede opgeheven.

In 1891 werd de stopplaats her-
opend als halte ‘Zandvoortsche 
Laan’. Opnieuw werd de hal-
te opgeheven (1903) vanwege 
concurrentie met de tram. Deze 
reed tot in de jaren 50 nog naar 
Zandvoort, maar kon uiteinde-
lijk de concurrentie met de bus 
niet aan.

In 1928 werd de halte ‘Heemste-
de-Aerdenhout’ geopend. De-
ze halte is in 1956 gesloopt en 
er werd begonnen aan het vi-
aductstation, de eerste in Ne-
derland, zoals we die nu ken-
nen (ontwerp stationsarchitect 
Koen van der Gaast). Ondertus-
sen bleef het treinverkeer door-
gaan, terwijl men bezig was 
met de spoorverhoging. Op 1 
oktober 1958 werd het station 

geopend. Het verkeer hoefde 
nu niet meer te wachten voor 
de spoorbomen. Sinds 2018 is 
het een gemeentelijk monu-
ment. 
Over het station kunt u veel 
teruglezen op de website 
www.stationhad.nl van Gert Jan 
Stamer. 

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 24 juni 2019. Mocht 
u informatie over de Zand-

voortselaan hebben dan kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (55)

Gezellige schilderworkshop 
in Indische Buurt 
Heemstede - Op zondag 30 ju-
ni wordt in de Indische Buurt een 
gezellige schilderworkshop ge-
organiseerd aan ’t veldje op de 
Meerweg in Heemstede. 
De Indische buurt is de coolste 
buurt van Heemstede en in de-
ze warme zomerweek komt dat 
mooi van pas. De Meerweg en 
Meer en Boslaan heten niet voor 
niets zo. Ze lagen ooit in de rich-
ting van het grote meer, waar nu 
niets meer van te zien is. 
Een goede reden om voor de he-
le buurt deze gezellige schilder 
workshop te organiseren met 
als thema: ‘Jump in the lake’. Ook 
voor mensen zonder schilderer-
varing leuk om mee te doen. Het 
is juist ook heel leuk voor begin-
ners. (Vanaf 14+).

Het is een leuke, ontspannen ma-
nier om buurtgenoten te leren 
kennen en je eigen kunstwerk als 
herinnering voor nu en voor later 
mee naar huis te nemen. 

Van 14 -17 uur. Kosten 35,- eu-
ro. Graag uiterlijk 13.40 uur aan-
wezig i.v.m. registratie en plaats-
je zoeken. Alle schildersmateria-
len zijn aanwezig. Er wordt stap 
voor stap instructie gegeven. Ie-
dereen kan meedoen, mits op tijd 
aangemeld. 

Hoe aan te melden?
1.  Meld je uiterlijk 28 juni 12 uur 

aan via: info@latelierdesidees.
nl  o.v.v. naam en 06 telefoon-
nummer. Vertel erbij of je Ne-
derlandse of Engelse tekst wilt.

2.  Je ontvangt een bevestiging te-
rug en het betaalverzoek à 35,- 
euro.

3.  Na ontvangst van betaling, 
wordt jouw schilderspakket 
voorbereid.

4.  Deel de voorpret met anderen 
en verzin iets lekkers om mee 
te nemen. 

5.  Kom vooral op tijd. Om precies 
14 uur wordt er gestart. 

 
Ook in andere buurten kunnen 
deze workshops gegeven en ge-
organiseerd worden. Contactper-
soon: l’Atelier des Idées, Margaret 
Sap, www.latelierdesidees.nl. Of 
via info@latelierdesidees.nl.

Waar: Binnenweg 103, een nauwelijks te missen 
terras in het hart van de Binnenweg. De populai-
re bakkerij annex horecagelegenheid heeft een 
afgebakend terras en een terras tegen de voor- 
gevel. Ook binnen is ruime zitgelegenheid.                                                                                 
Wanneer: Dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 
uur.
Wie zijn er: Het terras is voor meer dan de helft 
bezet, met jonge mensen, met en zonder kind. 
De groep levensgevorderden is in de meerder-
heid, niet zo gek gezien het tijdstip, een doorde-
weekse dag buiten de schoolvakantie. 
Bestelling: Nieuwsgierig naar de zomerdeal uit 
hun reclameblaadje bestellen we een dubbele 
espresso en een cappuccino met zomer-tirami-
sugebak.
We zijn weliswaar Heemstedenaren, maar blijven 
tuk op een voordeeltje. Het gebakje mag ook ge-
combineerd worden met thee.           
Wij krijgen: “Een mooie kop cappuccino, goed 
van temperatuur en een dubbele espresso, 
helaas aan de lauwe kant, twee glaasjes water. 
Het zomer-tiramisugebakje ziet er beeldig uit en 
is volgens de folder: ‘Terug van weggeweest en 
een echt kunstwerk, zowel van binnen als van 
buiten. Gemaakt van koekbodem en gevuld met 
frambozen tiramisu, lange vinger en een verse 
framboos.’ 

De bediening: Een jong en uiterst vriendelijk 
meisje.
Hygiëne: Schoon tafeltje (zonder kruimels), ook 
de kopjes, glazen en vorkjes zijn in orde. Het toi-
let is uitgerust met een opklapbare tafel om een 
luier te verschonen. De algemene indruk van het 
toilet: beetje rommelig, niet echt vuil, maar met 
een overvolle afvalbak.
De rekening: 2 zomerdeals van 3,95 euro. Totaal 
7,90 euro. 
De pluspunten: De locatie van het terras is top, 
mits je van de gezellige drukte van een winkel-
gebied houdt. De koffie met gebak werden bei-
de beoordeeld met een voldoende: niet bijzon-
der, maar zeker niet slecht. 
De bediening is vriendelijk.
De lauwe espresso werd spontaan vervangen 
door een loeiheet exemplaar en de waterglazen 
werden bijgevuld.
De minpunten: De koffietemperatuur moet echt 
goed zijn, vinden wij, want van een lauwe bak 
wordt niemand blij. Toch kom je dit fenomeen 
vaak tegen. We gaan er extra op letten. 
Rommelig toilet.
Bonus is voor de prijs/kwaliteitsverhouding, die 
met de zomerdeal een dikke voldoende scoort. 
                                                                                                       
Mirjam Goossens 

Terrassentest Zomer 2019
Heemstede – Deze zomer 
gaan we langs de terrassen van 
Heemstede voor koffie met ge-
bak. Het oergezellige bakkie 
leut, zo treffend bezongen door 
wijlen Rita Corita – “Koffie, kof-
fie, lekker bakkie koffie, jongens 
wie lust er een kop?” – heeft 
sinds haar hit uit 1958 een on-
gekende ontwikkeling doorge-
maakt. We zijn inmiddels allen 
barista en de keuze is enorm: 
cappuccino, espresso, doppio, 
ristretto, latte macchiato, het is 
slechts een greep uit het aan-
bod.
Wat mag je verwachten van een 
terras? Zijn de tafeltjes, menu-
kaart en het toilet schoon, wat 
is de kwaliteit van de koffie, het 
gebakje, de bediening? We gaan 
het voor u checken deze zomer-
maanden. Deze week: Bakker van Maanen
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College Hageveld en Zon op 
Heemstede samen aan de slag
Heemstede - Woensdag 19 juni 
ondertekende lokale zonne-
coöperatie Zon op Heemste-
de een samenwerkingsovereen-
komst met Atheneum College 
Hageveld. De overeenkomst is 
het startschot voor het plaatsen 
van ruim 700 zonnepanelen op 
de daken van het karakteristie-
ke schoolgebouw in Heemstede. 
Hiermee hoopt Zon op Heemste-
de op korte termijn het zevende 
project te kunnen realiseren. 

De ondertekening vond plaats 
in het bijzijn van het bestuur van 
Zon op Heemstede, het bestuur 
van College Hageveld, wethou-
der Nicole Mulder en afscheid-
nemend rector Wille Straathof. 
‘Als groot voorvechter van duur-
zame energie is het erg bijzonder 
om deze overeenkomst te kun-
nen ondertekenen. Met het be-
stuur zijn we hier al drie jaar mee 
bezig en ik ben dan ook erg ver-
heugd dat we samen met Zon op 
Heemstede gaan starten’, aldus 
Wille Straathof. 
Nicole Mulder, wethouder Duur-
zaamheid, gemeente Heemstede 
was ook aanwezig bij de onderte-
kening. ‘Bijzonder dat een derge-
lijk uniek monumentaal pand als 
dat van College Hageveld deze 
bijdrage kan leveren aan het ver-
duurzamen van Heemstede’, al-
dus Mulder. 
 
Duurzaamheid op Hageveld 
dringt langzaam maar zeker tot 

iedereen door. Met een week vol 
duurzame activiteiten, zoals Me-
atless Monday en Dikke Truien 

Dinsdag, werd de aftrap gegeven.  
Meer informatie op:
www.zonopheemstede.nl.  

Van links naar rechts: Martijn Kock, Hanneke Lankveld, Wille Straathof, 
Dick van Zadelho�, Egbert Dijkstra, Nicole Mulder, Charles Tasseron.

KWF Kankerbestrijding Heemstede 
hoopt op Van der Weijden-effect
Heemstede - KWF Kankerbestrij-
ding Heemstede hoopt dat de 
197 kilometer lange zwemtocht 
van Maarten van der Weijden, 
langs de Friese elf steden, men-
sen geïnspireerd heeft. Voor de 
een is een monsterprestatie het 
uiterste; een ander kan een bij-
drage leveren door in de collecte 
week een of twee straten te lopen 
als collectant. KWF hoopt dat de 
prestatie van de zwemmer men-
sen inspireert zich in te zetten 
voor het goede doel.
Landelijk hebben in 2018 ruim 
80.000 vrijwilligers maar liefst 5,8 
miljoen opgehaald. Onderdeel 
van dit bedrag is de ruim 15 dui-
zend euro die in Heemstede werd 
opgehaald. Er zijn mede hierdoor 
130 nieuwe onderzoeken ge-
start die leiden tot minder kan-
ker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor (ex-) kan-
kerpatiënten.

Elke euro is belangrijk en iede-
re straat die we extra lopen be-
tekend extra geld voor onder-
zoek. Dit jaar zijn we naast collec-
tanten ook op zoek naar nieuwe, 
enthousiaste wijkhoofden. De 
volgende buurten in Heemste-
de kunnen veel nieuwe vrijwilli-
gers gebruiken: Provincienbuurt, 

Geleerdenwijk, Rivierenbuurt en 
De Glip. Wie een inspanning voor 
KWF Kankerbestrijding wil leve-
ren kan contact opnemen met 
Pascale Zwaan: pascalezwaan@
quicknet.nl of via 06-41370947
De jaarlijkse landelijke collecte 
week (de 70ste!) loopt  van 1 sep-
tember t/m 7 september 2019.

Foto: Willem Rinkema

Veteranendag, herdenken en vieren
Hoe beter de haring, hoe mooier het weer
Heemstede - Veteranen hou-
den hun verhaal vaak bij zichzelf, 
vertellen niks, daar hebben ze 
hun kameraden voor. Die snap-
pen gelijk wat ze bedoelen. Daar 
moet je buitenstaanders, zelfs 
je eigen vrouw dus, buitenhou-
den. Dit hoor je elke dinsdag in 
de 1ste Aanleg waar de vetera-
nen uit Heemstede bij elkaar ko-
men. Of nu even in de Burgerzaal 
van het raadhuis waar de Veteran 
View staat opgesteld. Een grote 
baret met een aantal beeldscher-
men die je zelf kunt sturen. Men-
sen met oorlogservaringen ver-
tellen hier over hun belevenissen 
en hun gevoelens voor zover zij 
die kwijt kunnen. 

De Heemsteedse veteranen her-
denken op de perfect bijgehou-
den begraafplaats bij de gedenk-
steen voor militairen uit Heem-
stede, die na de Tweede Wereld-
oorlog zijn gesneuveld in het 
voormalige Nederlands-Indië. 
Jacques Span hield een voor-
dracht over mijmeringen van een 
19-jarige jongen op weg  naar In-
dië en zijn heftige belevenissen. 
Burgemeester Astrid Nienhuis en 
een afvaardiging van de vetera-
nen legden bloemen. De Teister-
band speelde passende muziek 
en na de stilte het Wilhelmus. De 
legervoertuigen van ‘Keep them 
rolling’ brachten het publiek naar 
het raadhuis waar de burgemees-
ter een welkom sprak en voor-
al de jongere veteranen opriep 
om zich op te geven bij het Ve-
teraneninstituut, zodat ze bereik-
baar zijn voor de gemeente om ze 

ook persoonlijk te benaderen zijn 
voor onder andere deze dag. Een 
dag met traditioneel goed weer, 
lekkere haring en een speech, de-
ze keer van de majoor Johan Ble-
ker. “Meer dan de helft van deze 
mensen ontleent zijn of haar ve-

teranenstatus aan inzet voor an-
dere inzet dan die tijdens en di-
rect na de Tweede Wereldoor-
log. Bekende missies als: Libanon, 
Joegoslavië, Afghanistan, Irak en 
Mali. Het is echter maar een klei-
ne greep uit de ruim 100 missies 
die in de afgelopen 40 jaar zijn 
uitgevoerd”. De majoor der ma-
riniers sprak over 110.000 vete-
ranen die allemaal wel 10 verha-
len hebben, dat zijn er meer dan 
een miljoen, die blijven meestal 
in de veteranen cafés. Hij sloot af 
met een oproep: “Bent u een ve-
teraan of kent u een veteraan die 
in de afgelopen 20 jaar zijn mis-
sie heeft volbracht? Zorg er voor 
dat deze veteraan aansluit bij ac-

tiviteiten die er worden georga-
niseerd voor of door veteranen. 
Ontmoet elkaar, deel de blik van 
herkenning, deel de erkenning, 
drink een goed glas en zorg er zo 
voor dat ook de jongste genera-
tie veteranen het belang ontdekt 
van het delen van ervaringen”.
De Teisterband had de goede 
toon te pakken met de songs 
waar iedere veteraan vol wee-
moed aan denkt, de songs van 
Glenn Miller.

Ton van den Brink 

Heemstede - De huizen tussen 
de Zandvaart- en Mastkade zijn 
zo goed als klaar voor de nieu-
we bewoners. Hier en daar wordt 
al druk geklust. Aan het kanaal is 
nog veel werk te verzetten aan 
de terraswoningen. Eén blok is al 
grotendeels voorzien van ramen 
en zijn de stellingen weggehaald, 
zodat aan het binnenwerk be-
gonnen kan worden. De torenflat 
begint aan hoogte te winnen. In-
middels zitten er drie verdiepin-
gen op, nog vijf te gaan. Op de fo-
to ziet u de in aanbouw zijnde to-
renflat met daarachter de terras-
woningen. Foto: Harry Opheikens

Foto: Bas Romeijn

Foto: Bas Romeijn

Foto: Bas Romeijn

Pilates in de buitenlucht
Heemstede - Karen Wouters van 
Pink Pilates Studio geeft fijne, uit-
dagende klassieke pilateslessen 
op de mat voor vrouwen op het 
sportveldje aan de Vrijheidsdreef.

De lessen zijn pilates op de klas-
sieke manier, zowel inspannend 
als ontspannend, om je lijf sterk 
en soepel te maken. Pilates is een 
trainingsmethode die al 100 jaar 

geleden ontwikkeld is door Jo-
seph Pilates. Houding, stabili-
teit, coördinatie, ademhaling en 
concentratie zijn belangrijke uit-
gangspunten. 

De lessen zijn elke dinsdag in ju-
li, augustus en september, van 
19.30-20.30 uur, als het veld 
droog is. De eerste les is op dins-
dag 2 juli. Kosten: €10 per keer. 

Doe je mee? Reserveer je matje 
door te mailen naar:
info@pinkpilatesstudio.nl. 

Havendreef vordert gestaag
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Grote boekverkoop in de Bibliotheek Haarlem Centrum
Haarlem - Op donderdag 4, vrij-
dag 5 en zaterdag 6 juli houdt 
de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum een grote verkoop van af-
geschreven materialen, waaron-
der jeugdboeken, romans en in-
formatieve boeken.
De verkoop vindt tijdens ope-
ningsuren plaats in de Doelenzaal 
van de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum, Gasthuisstraat 32. Iedereen 
is welkom, ook niet-abonnees. De 
toegang is gratis; aankopen kun-
nen uitsluitend met pin betaald 
worden.

Vul je leesvoer aan voor de zo-
mervakantie tijdens de driedaag-

se verkoop van de afgeschreven 
boeken van de Bibliotheek. Van 
4 t/m 6 juli kun je snuffelen in de 
Doelenzaal tussen de prenten-
boeken voor peuters en kleuters, 
jeugdboeken, romans en nog 
veel meer.

Deze boeken gaan weg tegen 
bodemprijzen: donderdag is alles 
€ 3,-, vrijdag betaal je € 2,- en za-
terdag ten slotte slechts € 1,- per 
stuk.

Meer informatie & openingstij-
den via:
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. 

Boekenmarkt 
bij de Bavo 
Haarlem
Haarlem - Op zondag 30 ju-
ni staat de grote Haarlem-
se boekenmarkt weer opge-
steld naast het standbeeld 
van Laurens Jansz Coster op 
de Grote Markt in Haarlem.
De vermeende uitvinder 
van de boekdrukkunst (al-
weer bijna 500 jaar geleden) 
kijkt als altijd goedkeurend 
neer op de ruim zeventig 
kramen. Daar bieden anti-
quaren uit het hele land lite-
ratuur, bijzondere boeken, 
kaarten, bibliofiele uitgaven 
en strips te koop aan.

De markt duurt van 9 tot 
17 uur en is vrij toeganke-
lijk. Ook weer aanwezig op 
de markt zijn de mensen 
van Stichting De Roos, de 
vermaarde uitgeverij voor 
bibliofielen. Al bijna vijf-
enzeventig jaar geven zij 
twee keer per jaar een bij-
zonder boek uit, in een op-
lage van slechts 175 exem-
plaren, gelijk aan het aan-
tal leden. Na een jarenlange 
ledenstop is er nu weer be-
perkt plaats voor nieuwe le-
den. De markt wordt geor-
ganiseerd door de Stichting 
Boeken in de Bavo. 

Spoor van vernielingen op Beeckestijn
Velsen - Afgelopen weekend 
troffen de boswachters van Na-
tuurmonumenten een spoor van 
vernielingen aan op buitenplaats 
Beeckestijn in Velsen-Zuid.

Een aantal lindes vlak bij de vijver 
aan de hoofdlaan is flink toege-
takeld. Eén boom is er zo erg aan 

toe dat de boswachters bezorgd 
zijn of deze het overleeft.
 
Daarnaast is het toegangshek aan 
de kant van het recreatieterrein 
ontwricht en lag er op verschil-
lende plekken grote hoeveelhe-
den afval. De vijver dreef vol met 
flessen en troep. Soms wordt er 
’s avonds laat met scooters ge-
crost, wat schade aan de paden 
en planten oplevert.
 
De boswachters zijn boos over dit 
onnodige vandalisme. “Sinds we 
Beeckestijn in 2011 in beheer kre-
gen, werken we hard aan het be-
houd en herstel van deze prach-
tige historische buitenplaats. We 
doen dat met zorg en liefde en in-
vesteren daar veel tijd en geld in. 
Als mensen daar dan zo respect-
loos mee omgaan, dat doet pijn.
We doen er alles aan om de scha-
de te herstellen en herhaling te 
voorkomen, maar we kunnen er 
helaas nu eenmaal niet 24 uur per 
dag zijn om toezicht te houden.”
 
Ziet u iets verdachts? Meld dit 
dan alstublieft bij de politie 
0900-8844 of mail naar:
beeckestijn@natuurmonumen-
ten.nl.

Foto’s aangeleverd door Natuurmonumenten

Onderzoekers uit New York
volgen sporen van Gouden Eeuw
Haarlem - In april van dit jaar 
heeft het Noord-Hollands Archief 
in Haarlem deelgenomen aan 
het werkbezoek van burgemees-
ter Jos Wienen en wethouder van 
cultuur Marie-Thérèse Meijs aan 
de wijk Harlem in New York. Al tij-
dens de planning van de reis wer-
den er interessante contacten ge-
legd met Columbia University. Nu 
is het zover: elf PhD’s van Colum-
bia University en andere vooraan-
staande universiteiten uit de Ver-
enigde Staten en Canada komen 
op vrijdag 21 juni naar Haarlem 
om meer te horen en te zien over 
de Gouden Eeuw.

De promovendi, die in het ka-
der van hun summerschool met 
de Universiteit van Amsterdam 
naar Nederland komen, zijn thuis 
in verschillende vakgebieden. Bij 
hun bezoek aan het archief is er 
vooral aandacht voor beeldma-
teriaal, kaarten, plattegronden 
en voorbeelden van Haarlem-
se bronnen uit de 17e eeuw. Een 
mooi voorbeeld hiervoor is een 

notarieel protocol gedateerd uit 
1678 met de verzegelde stofmon-
sters die bij de patenten van een 
aantal Vlaamse zijdeproducen-
ten hoorden. Ook het archief van 
prof. A.Th. van Deursen, is van in-
teresse voor de promovendi. Van 
Deursen deed uitgebreid onder-
zoek naar de Gouden Eeuw.

Het Noord-Hollands Archief is
blij met de mooie connectie met 
Columbia University, die ont-
staan is door het werkbezoek 
aan New York en is graag ambas-
sadeur voor de Spaarnestad, die
op het gebied van cultuur en
wetenschap zo veel te bieden 
heeft.

Notarieel protocol uit 1678 (foto: ©Kim Krijnen).

Acht tips om een inbraak tijdens 
je vakantie te voorkomen
Regio - Voor iedereen geldt: 
maak het inbrekers nooit makke-
lijk, vooral niet tijdens je vakantie.
Om straks met een gerust gevoel 
naar je vakantiebestemming af 
te reizen, heeft de stichting Na-
tionale Inbraakpreventie Weken 
8 eenvoudige tips:

1. Doe de inbraakpreventie-
check via www.inbraakmislukt.
nl. Plaats, als de test dat adviseert, 
nieuw beslag op de achterdeur 
voor je vertrek. Dat kost je mis-
schien 70 euro. Of plaats goedge-
keurde raamboompjes op je keu-
kenraam voor ongeveer 50 euro. 
Daarmee verklein je de kans op 
inbraak
2. Download de InbraakPreven-
tieCheck-app in de Appstore of 
via GooglePlay (zoek op “stop in-
braak”). De app leidt je in een-
voudige stappen op je mobiel 
door de verschillende ruimtes in 
je huis om te checken hoe goed 
je huis beveiligd is tegen inbraak. 
Je kunt een foto van het slot of 
raamboompje insturen en om ad-
vies vragen. 
3. Zet een tijdschakelaar op al-
le lampen die je normaliter ’s 
avonds aanhebt en stel ze in op 
verschillende tijdstippen. Laat de 
lamp in de slaapkamer nog een 
kwartiertje aan nadat alle lampen 
in de woonkamer zijn uitgegaan. 
Er zijn tegenwoordig ook han-
dige lampen die je met een app 
kunt bedienen, ook bij (plafond)
lampen waar een tijdschakelaar 
niet geplaatst kan worden.
4. Doe je je lamellen of gordij-
nen van je woonkamer veelal he-
lemaal dicht bij het slapengaan, 
verander dat dan een paar weken 
voordat je op vakantie gaat. Laat 
ze overdag en ’s avonds half open 
zodat je wel naar binnen kunt kij-
ken, maar daarbij geen zicht hebt 
op de hele kamer. Kijkt een inbre-
ker naar binnen, dan kan hij niet 
je woonkamer overzien.
5. Ruim je woonkamer en keuken 
juist niet perfect netjes op. Laat 
een kopje op tafel staan of wat af-

was op het aanrecht. En een krant 
of open boek, alsof je zo weer ver-
der kunt gaan lezen.
6. Plak (tijdelijk) een nee/nee stic-
ker op je brievenbus om overtol-
lige reclamepost te voorkomen of 
vraag iemand om je brievenbus/
deurmat regelmatig te legen. Of 
plak het raam in de voordeur af 
met zwart karton, zodat een in-
breker de stapels post niet ziet 
liggen.
7. Vraag een van je buren om een 
oogje in het zeil te houden, niet 
alleen om de plantjes water te ge-
ven, maar ook om de post uit het 
zicht te halen. Laat ze de post dan 
niet in stapeltjes op tafel leggen, 
maar uit het zicht; in een kast bij-
voorbeeld.
8. Post niet teveel op social media 
waaruit blijkt dat je langere tijd 
niet thuis bent. Of stel je priva-
cy-instellingen van Facebook zo-
danig in dat alleen goede vrien-
den en familieleden je kunnen 
volgen.

Kijk voor meer informatie over 
o.a. inbraakmethoden en in-
braakpreventie op:
www.inbraakmislukt.nl.

Licht van boven
Heemstede - Een bijzonder 
plaatje: warme stralen van boven 

op de dames van Brokking & Bok-
slag Uitvaartbegeleiding tijdens 
het maken van nieuwe team- 
foto’s.

Werkzaamheden ProRail in Heemstede
Heemstede - Binnenkort werkt ProRail aan het spoor in Heem-
stede. Het betreft perronwerkzaamheden aan het begin van de 
Zandvoortselaan 153B.  Deze vinden 20 juli overdag en ‘s nachts 
plaats, van 0 tot 5 uur. De werkzaamheden kunnen mogelijk 
geluidshinder opleveren en hebben mogelijk invloed op het 
treinverkeer. Raadpleeg hiervoor www.ns.nl.

Heemstede - Twee jongens op 
een snorscooter zijn maandag-
avond gewond geraakt bij een 
eenzijdig ongeluk. Rond 22:45 
uur gingen de twee tieners door 
onbekende reden onderuit op 
de Zandvoortselaan. Na de eer-
ste zorg ter plaatse is een van de 
twee jongens naar het ziekenhuis 
gebracht. De ander hoefde niet 
naar het ziekenhuis en is opge-
haald.
De snorscooter is tijdelijk bij een 
buurtbewoner gestald. Beeld: Laurens Bosch

Tieners op snorscooter onderuit

Busexcursie Middelburg
Heemstede - Op dinsdag 6 au-
gustus vindt een busexcursie 
naar Middelburg plaats, met 
stadswandeling, lezing en be-
zoek aan het Zeeuws Museum. 
Opgeven uiterlijk 16 juli.
Verzamelen om 8 uur bij de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Na een comfortabele 
busreis start de dag met kof-
fie en gebak op een prachtige 
locatie: De bus brengt ons 
20.30 uur weer naar huis.
Kosten: € 92,25 met MJK, 

€ 99,75 zonder MJK, incl.ver-
voer, koffie met gebak, stads-
wandeling/gids, lunch, le-
zing, entree museum, rond-
vaart, 3-gangen verrassingsdi-
ner met aperitief. Aanmelden 
kan via 023-548 38 28 of op 
www.wijheemstede.nl of bij 
de receptie van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. U ont-
vangt een bewijs van betaling. 
Om mee te gaan met deze ex-
cursie moet u wel goed ter 
been zijn.



.

Boekenkastjes overal ter wereld in steden of dorpen, 
waar je gratis boeken kunt doneren of boeken uit kunt 
lenen om te lezen. Een prachtig initiatief en al jaren een 
beproefde succesvolle receptuur, ook in Nederland. 
Speciaal voor plekken waar geen bibliotheek is, waar 
mensen moeilijk bij de bibliotheek kunnen komen of 
waar mensen weinig geld te besteden hebben voor 
boeken. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de non-
profi torganisatie Little Free Library, waarvan de hoofd-
zetel gevestigd is in de Verenigde Staten, in Hudson,
Wisconsin. Op dit moment zijn er meer dan 75.000 
van deze boekenkastjes te vinden in 88 landen. En het 
mooie is ook nog dat de inhoud van deze boekenkast-
jes regelmatig ververst wordt.

Doel
Little Free Library stelt zich als doel de liefde lezen te be-
vorderen en door het plaatsen van deze kastjes een bijdra-
ge te leveren aan de gemeenschap, ongeacht de leeftijd of 
achtergrond. Uit onderzoek van de organisatie bleek dat 
maar liefst 61% van de lage inkomensgroepen uit geldge-
brek niet de mogelijkheid heeft boeken te bieden of boeken 
thuis heeft staan. Hier weet Little Free Library met hun boe-
kenkastjes handig op in te springen. Zodoende krijgt ieder-
een de mogelijkheid om te lezen en om zijn of haar kennis 
te vergroten. 
Het eerste boekenkastje werd in Wisconsin geplaatst in 
2009. Het succes was zo groot, dat het concept van Little 
Free Library zich wereldwijd al snel als een olievlek uitbreid-
de en overal werd overgenomen. Zelfs op het station mid-
den in de Japanse stad Tokyo is zo’n boekenkastje te vinden. 

Boekenjacht
Omdat Little Free Library dit jaar tien jaar bestaat, wordt dit 
op diverse plekken in de wereld gevierd met een zogenaam-
de boekenjacht. Zoals bijvoorbeeld in Diano Roncagli, een 
klein dorpje in de heuvels van Italië. Roncagli ligt wat geïso-
leerder en verder van de grotere plaatsen waar een biblio-
theek gevestigd is, dus wordt hier door de dorpsbewoners 
gretig en dankbaar van het boekenkastje gebruik gemaakt, 
dat zich bevindt op het dorpsplein. Ook worden hier regel-
matig boeken gedoneerd, zodat het kastje steeds weer an-
dere boeken weet te bieden. 
Tanja Rosso, Lara Liserre, Vincenza Martini en Silvia Fenoglio 
organiseren hier sinds jaar en dag zo’n boekenjacht voor de 
dorpbewoners. Deze keer ook om het tienjarig bestaan van 

Little Free Library te vieren en het concept ludiek onder de 
aandacht te brengen. En met succes. De boekenjacht be-
staat uit een puzzeltocht door het dorp. Twee teams wor-
den samengesteld die onderling tegen elkaar strijden. De 
twee teams krijgen een plattegrond mee met de looprou-
te en lopen in tegenovergestelde richting van elkaar om el-
kaar niet voor de voeten te lopen. Op diverse plekken staat 
een persoon uit het dorp, die wat voorleest uit een boek uit 
het kastje en daarover een vraag stelt, die ook gerelateerd 
aan het dorp of de plek kan zijn. Bij het juiste antwoord van 
het team, krijgt de teamcaptain een envelop overhandigd 
met de volgende aanwijzing. Het team dat alle antwoor-
den goed heeft en het eerste aankomt bij het boekenkast-
je, is de winnaar. 
De puzzeltocht wordt vaak afgesloten met wat drankjes en 
een buffet, waarbij de hele dorpsgemeenschap, inclusief de 
burgemeester, aanwezig is. De dorpsbewoners hebben dan 
zelf een lokale lekkernij gemaakt voor het buffet. Een leuke, 
gezellige en leerzame bijeenkomst dus, zo’n boekenjacht. 
Misschien leuk om eens in Heemstede te organiseren, wie 
weet?
Wilt u meer weten of wilt u weten of er een Little Free
Library bij u in de buurt is? Of wilt u zelf misschien boe-
ken doneren? Op de website van Little Free Library (in het 
Engels) vindt u alle informatie: er is een wereldkaart op te
vinden waar al deze boekenkastjes zich ter wereld bevinden 
en waar u zich kunt inschrijven: www.littlefreelibrary.org. 

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u adverteren en een artikel in deze Pluswijzer?

Neem dan contact op over de mogelijkheden via:
verkoop@heemsteder.nlOrganisatoren van boekenjacht vlnr Tanja Rosso, Lara Liserre, 

Vincenza Martini en Silvia Fenoglio.

Boekenkastjes met gratis 
boeken, overal ter wereld

Organisator Silvia Fenoglio met Claudio Mucilli, de burgemees-
ter van Diano San Pietro en Roncagli.

Boekenjacht in Italië.

Tien jaar Little Free Library, gevierd met boekenjacht



Sinds begin juni is er een nieuw bedrijf 
bij in de gemeente Velsen. Karin Rutte 
gaat alleenstaanden en senioren ont-
zorgen en waar nodig persoonlijk be-
geleiden. Dit begeleiden kan inciden-
teel, maar het kan ook als gevolmach-
tigde of levensexecuteur in een le-
venstestament. Zo’n testament moet 
worden opgesteld en vastgelegd bij de 
notaris. Omdat Karin Rutte gespeciali-
seerd is in het Erfrecht kunt u haar ook 
aanstellen als executeur in uw testa-
ment. Ook bestaat er de mogelijkheid 
dat u Karin een volmacht geeft om na-
mens u de nalatenschap af te hande-
len of u te ondersteunen.

Karin is geboren en getogen in de ge-
meente Velsen. Als dochter uit een on-
dernemersgezin groeide ze op in de groe-
ne buitenruimte en tussen de dieren. Haar 
loopbaan begon in de verpleging. Na een 
aantal jaar maakte zij een carrièreswitch 
en kwam ze in de commerciële wereld te-
recht. Van daaruit startte zij jaren geleden 
als zelfstandig ondernemer.

Familierecht en Erfrecht
Omdat bleek dat er meer nodig was om 
een gezin draaiend te houden, is Karin 
daarnaast gaan werken op een notaris-
kantoor in de gemeente Velsen. Dat voel-
de goed, maar ze wilde meer en is uitein-
delijk een studie Familierecht gaan doen. 
Op het kantoor werd haar functie aange-
past en heeft zij zich verder ontwikkeld in 
het Erfrecht en behandelde onder andere 
nalatenschappen.
Het persoonlijke contact heeft haar daarbij 
altijd erg aangesproken. Regelmatig heeft 

Karin vragen beantwoord over levenstesta-
menten en “hoe verder als ik er niet meer 
ben”. Toen er na twaalf jaar voor haar ge-
voel een nieuwe uitdaging moest komen, 
heeft zij zich de vraag gesteld: “waar haal 
ik voldoening en plezier uit?” Dat leidde 
tot de oprichting van haar nieuwe bedrijf.

Kennis verbreed
Als aanvulling heeft Karin nog een ex-
tra cursus Erfrecht gedaan en recent een 
cursus Executele en Vereffenaar. Hierdoor 
heeft zij zich aan kunnen sluiten bij NO-
VEX, de vereniging voor executeurs. Ooit 
volgde Karin een workshop “als je doet 
wat je wilt, hoef je nooit meer te werken.” 
Dit is het resultaat.
Meer informatie vindt u op de website 
www.karinrutte.nl of via telefoonnummer 
06-55178475.

Nieuw in Velsen: 
Karin Rutte, persoonlijk 
assistent en (levens)executeur

André van Duijn presenteert André Rieu Maastricht concert 2019 Shall We Dance?
Op 27 en 28 juli keert de Koning van de wals terug in de bioscopen met het concert Shall We 
Dance?, opgenomen tijdens zijn befaamde Maastricht Concerten in zijn geboorteplaats Maas-
tricht. Niemand minder dan André van Duin presenteert het grootste cinema event van het jaar. 
In Shall We Dance? neemt André van Duin het bioscooppubliek mee backstage voor een exclu-
sief kijkje achter de schermen bij André Rieu’s Maastricht Concert 2019. Bovendien heeft André 
van Duin achter de coulissen uiteraard ook een interview met de Koning van de Wals himself. 
Voor meer informatie en tickets: www.andreincinemas.com

Mail & Win kaarten voor:

Meedoen? Meedoen? 
Mail uw motivatie naar Mail uw motivatie naar 

redactie@50pluswijzer.nlredactie@50pluswijzer.nl

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

 www.lariva.nl

Leer gewoon 
eten.

‘Yvon Buur verteld enthousiast over 
haar eerste maanden als franchi-
ser van Easyslim.nu in Haarlem. Na-
dat zij zelf goede resultaten had onder-
vonden van dit unieke behandeltraject, 
wilde zij naast haar werkzaamheden in 
een huisartsenpraktijk als praktijkonder-
steuner ook als zelfstandig ondernemer 
verder met dit concept. 
Ik zie nu ruim 10 jaar vele mensen met 
chronisch ziekte zoals diabetes mellitus, 
hart en vaatziektes die alle crash diëten 
al hebben geprobeerd, maar steeds weer 
terugvallen op het oude gewicht en ge-
woontes. Niet meer de energie hebben 
om te sporten of niet kunnen sporten. 
Het concept heeft zich in meer dan 50 an-
dere vestigingen in Nederland al bewe-
zen. Ook bij mij gaat het in een stroom-
versnelling.

Maar wat is Easyslim.nu? 
‘Ons sterke punt is, dat mensen niet aan een of 
ander crashdieet moeten. Onze klanten liggen 
ontspannen op de behandeltafel, terwijl het 
geavanceerde apparaat al het werk doet. Via 
ultrasound worden de vetcellen aangepakt en 
tegelijkertijd worden de spieren middels elek-
trostimulatie getraind, zonder kans op blessu-
res.
Easyslim.nu is laagdrempelig, niet alleen voor 
mensen die fanatiek sporten en dat laatste 
extra randje niet weg krijgen, maar ook voor 
mensen die niet meer actief kunnen of willen 
sporten. Ook helpt het bij cellulite en striae; de 
behandelingen trekken de huid namelijk mooi 
strak’. Het apparaat doet het werk, terwijl je 
ontspannen ligt. 
Zo simpel is het.
‘Het aantal benodigde behandelingen is afhan-

kelijk van iemands uiteindelijke afslankdoel. Bij 
ons komen klanten van 18 tot 90 jaar, zowel 
mannen als vrouwen. En iedereen heeft een ei-
gen doelstelling of uitdaging. Dat maakt het 
werk ook zo leuk’. 
Easyslim.nu Haarlem is gevestigd aan de Krom-
houtlaan 1 in Haarlem. 
De studio is anoniem bereikbaar en er is vol-
doende parkeergelegenheid. Dit biedt ons de 
kans om mensen te kunnen helpen hun ide-
ale figuur te bereiken en betere conditie op te 
bouwen zegt een zichtbaar trotse Yvon.

Nieuwgierig geworden? 
Meld je aan voor een intake & proefbehande-
ling. Normaal € 89,- nu voor € 49,-. 
Kijk voor meer info op www.easyslim.nu 
of bel/app naar 06 - 40908992.
           
Geldig t/m 17-07-2019

  Easyslim.nu ook in Haarlem’ 

Slanker en sterker 
terwijl u ontspant
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Easyslim.nu Haarlem haarlem@easyslim.nu
06 409 08 992

Of boek nu online via www.easyslim.nu

                         van onze klantenSimpel, Snel, Slank!

Hoe dan?
Intake: de eerste keer dat je 
komt, leggen we precies uit hoe 
ons apparaat werkt. Jij geeft aan 
wat je doel is, wij adviseren jou 
hoe je dit kan bereiken. 

Hierna krijg je de behandeling, 
die ongeveer 40 minuten duurt.

Hoe vaak?
Hoeveel keer je moet komen, hangt af 
van het resultaat dat je wilt bereiken 
en in welke tijd.
Hoe snel het gaat hangt uiteraard ook 
van je leefpatroon af.

“Stel je voor dat je 10 kilo kwijt wilt 
en daarnaast ook op je eten let en 
beweegt; dan gaat het sneller dan 
wanneer je alleen de behandelingen 
doet. Aan jou de keus!” 

Verlies

WAT JIJ WILT!

NÚ IS AFVALLEN WEL LEUK!
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De relatie tussen bewegen en prettig 
oud worden is inmiddels wereldwijd in 
zoveel onderzoeken vastgesteld, dat 
niemand er meer aan twijfelt: bewegen 
is goed.
Maar waarom is bewegen toch zo 
noodzakelijk? Het is vooral van belang 
omdat het de afkalving van botmassa 
en spierkracht verhindert of vertraagt. 
Het zorgt ervoor dat de werking van 
de organen gestimuleerd wordt, voor-
al het hart en de longen. Het verbetert 
de bloeddoorstroming en de elasticiteit 
van de aderen. Het afweergestel wordt 
hierdoor sterker. Bewegen is tevens een 

goed middel tegen depressie gebleken; 
dus niet alleen goed en gezond voor het 
lichaam maar ook voor de geest. 
Een gezond gewicht is van belang voor 
een goede gezondheid, het vermindert 
de kans op het ontwikkelen van typi-
sche ouderdomskwalen zoals hart- en 
vaatziekten, diabetes en kanker.
Kijkt u voor de seniorenaanbieding op 
www.lariva.nl.

Voor meer informatie en het maken van 
een vrijblijvende afspraak kunt u bellen 
met LaRiva, Raadhuisstraat 27, 2101 HC 
te Heemstede, op 023 5474419.

LaRiva heeft samen met Dokter Zuiderveld een speciaal program-
ma ontwikkeld voor de senior. Niet ieder lichaam is immers geschikt 
voor een intensieve training, een zware inspanning. Bij LaRiva wordt 
er een individueel programma samengesteld, afhankelijk van per-
soonlijke wensen en gezondheidstoestand. De relatief gemakkelijke 
oefeningen worden liggend uitgevoerd in een verwarmde cabine. Dit 
maakt deze methode uitermate geschikt voor oudere mensen met rug-en 
gewrichtsklachten, maar ook voor reuma- en atrosepatiënten. De Ozon-
Zuurstof therapie stimuleert de doorbloeding en werkt zeer ontspannend. 
Desgewenst wordt de voeding besproken en advies gegeven.

Bewegen en ontspannen 
speciaal voor senioren

Raadhuisstraat 99 • 2101 HE Heemstede • Tel. 023-528 67 45

OPRUIMING
KIPLING   EASTPAK   SAMSONITE

Damesschoenen o.a. Mephisto - Durea - Gabor - Waldläufer
Herenschoenen o.a. v. Bommel - Mephisto 
Koffers - Reisbagage - Tassen - Rugzakken

• persoonlijk assistent
• gevolmachtigde/
   levensexecuteur
• executeur
• afhandeling nalatenschap
• boedelruiming
• vereffening

karin@karinrutte.nl  |  06 55 178 475  

KARIN RUTTE

www.karinrutte.nl
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Jubileumconcert New 
Harlem Deluxe in Patronaat
Haarlem - Dit jaar is het tien jaar 
geleden dat Lorenzo Mignacca 
de uit de hand gelopen jeugdbig-
band New Harlem Deluxe (NHD) 
heeft opgericht, oftewel tijd voor 
een jubileum. Op 28 juni speelt 
NHD (als main act) - samen met 
5 andere bigbands in het Patro-
naat, Zijlsingel 2 in Haarlem, tij-
dens de Big Band Marathon. Van-
wege het tienjarig jubileum is er 

een afwisselend repertoire uit-
gekozen, bestaande uit de aller-
beste muziek van de talloze pro-
jecten die NHD door de jaren ge-
daan heeft. Stevie Wonder, New 
Orleans, Salsa, Tower of Power, 
Bigband jazz, alles komt voor-
bij. Kaarten en info via https://
www.ticketmaster.nl/event/2435
39?ORIGIN=ORIGIN9&brand=nl_
patronaat.

Festival Zondag in Doopsgezinde kerk
Haarlem - Op zondag 30 juni 
vindt in de Doopsgezinde kerk, 
Frankestaat 24 in Haarlem Festi-
val Zondag plaats. Dit gratis toe-
gankelijke evenement viert en 
proeft het goede leven.
Met fotografi e en vormgeving, 
muziek en meditatie, dans en dia-
loog, theater en toekomst, bier-
tuin en barbecue, diversiteit en 
duurzaamheid, kinderen en knut-
selen, politiek en peacebuilding, 
goochelen en geschiedenis, zin-
gen en zingeving. 

Het festival biedt een gevari-
eerd aanbod aan ervaringen. Een 
greep uit de belevenissen die u 
niet wilt missen: 
•  Laat u betoveren door de zang-

stemmen van Mylou Frencken 
en Sharon Kips. 

•  Raak geïnspireerd door fotothe-
ater door Raymond Rutting (fo-
tojournalist Volkskrant) en Nol 
Havens (VOF de Kunst). 

•  Lees samen met Jos Wienen 
fragmenten uit de dagboeken 
van theoloog Miskotte. 

•  Ga over politieke onderwerpen 
in gesprek met Justus van Oel, 
Jerry Afriyie, Erik van Muiswinkel 
en Tinkebell. 

•   Laat u in vervoering brengen 
door de Oosterse dans van Sa-
bouschka. 

•  Leer een aantal topfotografen 
kennen tijdens een interview 
door Frénk van der Linden. 

•  Zing mee met Leny van Schaik. 
•  Ga mee met de stads- en archi-

tectuurwandelingen om Haar-
lem beter en anders te leren 
kennen. 

•  Maak kennis met het Doopsge-
zind erfgoed. 

•  Geniet van salade, taart, bier en 
BBQ verzorgd door de Wereld 
van Jansje. 

Verder is er professionele kinder-
opvang en een speciaal program-
ma voor jongeren. 
Festival Zondag is een initiatief 
van de Verenigde Doopsgezinde 
Gemeente te Haarlem. 

Het festival duurt van 9 tot 18 uur. 
Kijk voor het volledige program-
ma op www.vdgh.nl en www.
festivalzondag.nl of op Facebook 
(@FestivalZondag). 

Het festivalterrein is toegankelijk 
via de Grote Houtstraat, de Fran-
kestraat en de Peuzelaar.

Klaterklanken op Elswout
Overveen - Blokfl uitist Erik Bos-
graaf opent op zaterdag 20 ju-
li a.s. het klassieke muziekfestival 
Klaterklanken op het landgoed 
Elswout Elswoutlaan 12a in Over-
veen met een dauwtrapconcert. 
Bosgraaf maakte tijdens de eerste 
editie van Klaterklanken in 2017 
furore toen hij al improviserend 
duetten aanging met de fl uiten-
de vogels op het landgoed. Kla-
terklanken is dit jaar uitgebreid 
van één naar twee dagen. Kla-
terklanken wordt afgesloten met 
de 3e Elswout Symfonie, een mu-
ziekproject van het Nieuw Am-
sterdams Klarinetkwartet, die sa-
men met de bezoekers van het 
festival, ter plekke een nieuwe 
compositie uitvoert met klarinet-
ten van wortels.
 
Op zondag 21 juli staan 12 con-
certwandelingen op het pro-
gramma. Het publiek wordt in 
kleine groepen door gidsen naar 
verborgen plekken geleid op het 

landgoed waar musici afwisse-
lende concerten geven van ca. 
10 minuten. Van te voren wordt 
niet bekend gemaakt welke stuk-
ken er gespeeld worden. Voor fa-
milies met jonge kinderen zijn er 
aangepaste concertwandelingen. 

Op zaterdag 20 juli staat het gra-
tis toegankelijk Be Mozart op het 
programma van Klaterklanken 
Deze voorstelling ging op het 
laatste Oranjewoudfestival in pre-
mière. Ton Meijer deelt het po-
dium met de Haarlemse opera-
zangeres Michelle Malinger, vio-
list Joanna Trzcionkowska, cellist 
Fred Edelen en klavecimbelspeler 
Christina Edelen. 

Informatie: www.klaterklanken.nl.

Toegangskaarten:
www.theater-haarlem.nl (Be Mo-
zart, workshop en 3e Elswout-
symfonie gratis toegankelijk, toe-
gangskaarten niet nodig.

Muziek leren bij Harmonie St. Michael
Heemstede - Iedereen kan het le-
ren. Als kind begin je al met trom-
melen op tafel en ga je zingend 
door je jeugd. Veel jonge mensen 
pakken het daarna wat serieuzer 
aan en gaan op muziekles. Zij ko-
men soms terecht op Harmonie 
St. Michael die nu al meer dan 
honderd jaar muziek maakt om-
dat ze het leuk vinden en ook nog 
eens hun publiek weten te raken.
Heeft u altijd al een stille wens 
gehad om ook muziek te kunnen 
maken, maar is het er nooit van 
gekomen, dan kunt u nu terecht 
bij de Harmonie die weer be-
gint met het Instaporkest MIO. In
het Michaëls Instap Orkest MIO 
leren beginnende muzikanten 
samen musiceren. Onder leiding 
van de gediplomeerde dirigent 
John Brouwer repeteer je met el-
kaar op mooie, eenvoudige or-
kestmuziek. Want samen spelen 
is een leuke, nuttige en gezelli-
ge aanvulling op je muzieklessen. 
Uiteraard sluit je de cursus af met 
je eerste concert.
Iedere twee weken, woensdag 4 
september 2019 t/m woensdag 
1 juli 2020 van 19 tot 19.45 uur 
in de Princehof (Glipperweg 57 
Heemstede) en voor alle leeftij-
den. Het orkest bestaat uit blaas-
instrumenten en slagwerk. Er is 
plaats voor jonge en oudere star-
ters met minimaal een half jaar 
ervaring en voor ‘herintreders’. 
Michaëls Instap Orkest MIO is één 
van de orkesten van Harmonie St. 

Michaël Heemstede. Bij voldoen-
de ervaring is het mogelijk door 
te stromen naar het ‘groot orkest’.
Helaas heeft Heemstede geen 
muziekschool. Harmonie St. Mi-
chaël Heemstede wil een drem-
pel wegnemen voor inwoners 
van Heemstede die een blaasin-
strument of slagwerk willen leren 
bespelen.
Harmonie St. Michaël heeft voor 
jou een enthousiaste en gedi-
plomeerde docent en geeft een 
aantrekkelijke korting op de les-
kosten. Zo nodig en indien mo-
gelijk krijg je van hen een instru-
ment in bruikleen. Afhankelijk 
van jouw vorderingen is het mo-
gelijk om na een half jaar of een 
jaar te gaan spelen in het Mi-

chaëls Instap Orkest MIO. Van 
maandag 2 september 2019 
t/m vrijdag 3 juli 2020, dag en
frequentie in overleg in de Prince-
hof of elders.
KInderen van 7 tot 12 jaar kunnen 
blokfl uitlessen volgen. In 36 les-
sen tussen  dinsdag 3 september 
2019 en dinsdag 30 juni 2020  van 
16 -17 uur in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede.
Voor meer informatie en aanmel-
ding:
www.stmichael-heemstede.nl; 
secretariaat@stmichael-heemste-
de.nl.

We horen het wel!

Ton van den Brink

Concertkoor Haarlem 
zingt in Carnegie Hall
Haarlem - Op uitnodiging van 
Distinguished Concerts Inter-
national New York City (DCINY) 
verzorgden leden van Concert-
koor Haarlem afgelopen zon-
dag een concert in Carnegie 
Hall onder leiding van gast-
dirigent Saul Zaks. Samen met 
9 andere koren uit landen we-
reldwijd stond het koor op het 
podium van het ‘Isaac Stern 
Auditorium’. 
Aanleiding voor de uitnodi-
ging was de uitvoering van 
‘The Armed Man’ van Sir Karl 

Jenkins in 2016. Dr. Jonathan 
Griffi  th, artistiek directeur en 
chefdirigent van DCINY.
Op het programma stond de 
niet eerder vertoonde Gran
Misa van de Argentijn Martín 
Palmeri.
In de afgelopen maanden stu-
deerden leden van het koor 
zelfstandig de Argentijnse mu-
ziek in. In New York namen ze 
deel aan twee repetitiedagen 
onder leiding van Saul Zaks en 
Martín Palmeri waarna de uit-
voering plaatsvond. 

Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland 
in Heemstede 
Heemstede - Op 30 juni is Vogel-
werkgroep Zuid-Kennemrland 
met verrekijker en telescoop op 
KIMT. Wil je meer weten welke vo-
gels in het bos te vinden zijn? Wil 
je met een kijker speuren naar vo-
gels boven het bos? Dan ben je 
welkom bij de infokraam op de 
locatie van Kom in mijn Tuin, in 
het Groenendaalse bos. Ingang 
herenweg 18, tegenover Man-
padslaan. 30 juni van 13.30-16 
uur.
De Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland is een vereniging met 
bijna 600 leden. Het werkge-
bied omvat Zuid-Kennemerland 
en de Haarlemmermeer. De le-
den doen veel vogelonderzoek, 
organiseren cursussen en lezin-
gen. Elke maand zijn er wel enke-
le excursies naar goede vogelge-
bieden in de regio of daar buiten. 
Elk jaar is er zelfs een meerdaags 
kampje naar een binnenlands of 
buitenlands vogelgebied. Ook is 
er elke maand een activiteit voor 
de jeugd. Binnen de Vogelwerk-
groep staat natuurbescherming 
hoog op de agenda. Het doen 
van onderzoek is daarvoor een 
belangrijke basis.
Meer informatie: www.vwgzkl.nl. 

Beleef de zomer 
bij KIMT
Heemstede - Een groene en vro-
lijke middag bij Kom In Mijn Tuin 
(KIMT) in Heemstede. Ingang He-
renweg 18, Heemstede, Groenen-
daalse Bos. Zondagmiddag 30 ju-
ni, 13.30- 17 uur. Kijk-en-doe-din-
gen voor alle leeftijden. Zelf een 
plantjes stekken, vogels spotten, 
foto’s maken. Experts aan wezig!
Heerlijke sapjes, muziek, verhalen 
en veel groen plezier. 

Er is van alles te zien over vlin-
ders, planten, oude granen. Kin-
deren kunnen plantjes stekken 
en bonen planten. Er is een crea-
tieve hoek om te tekenen (pastel) 
en een prachtige tuin met bloe-
men groenten, en tomatenkas 
om fraaie foto’s te maken. Neem 
je camera mee. Kom langs als je 
meer wilt weten over vogels. De 
vogelwerkgroep Haarlem is met 
een telescoop aanwezig en met 
een beetje geluk kun je een bui-
zerd in de lucht boven het bos 
spotten. Maak kennis met projec-
ten van FLORON zoals Mijn Berm 
Bloeit en leer meer  over inheem-
se planten.  
Voor de vrolijke noot is er een 
muzikant die wel 10 instrumen-
ten kan bespelen. Er zijn voorlees-
verhalen over eekhoorn en mier 
(boek van Toon Tellegen), ver-
halen van Rupsje Nooit Genoeg 
en Paddington. Dit evenement 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Betrekken bij groen-
fonds van de provincie Noord-
Holland. Meer info: www.komin-
mijntuin.com en op Facebook.

Vogelwerkgroep 

Freek en Hella de Jonge schenken 
€25.000 aan Stadsschouwburg
Haarlem - Op 20 juni 2019 vier-
de cabaretier Freek de Jonge zijn 
vijftigjarig podiumjubileum in 
de Haarlemse Stadsschouwburg. 
Deze schouwburg is de plek waar 
Freek de Jonge samen met Bram 
Vermeulen met het avondvullen-
de cabaretprogramma Neerlands 
Hoop in 1969 in première ging. 
Vijftig jaar geleden kregen zij de-
ze kans van toenmalig directeur 
Peter Lohr. Het podiumjubileum 
is voor Freek aanleiding voor een 
schenking aan de Stadsschouw-
burg die dit jaar haar honderdste 
jubileum viert. Freek en Hella de 
Jonge schenken de Stadsschouw-
burg een bedrag van €25.000 om 
eens in de vijf jaar op 20 juni in 
Haarlem een Neerlands Hoop 
dag te organiseren. De Neerlands 
Hoop dag zal in het teken staan 
van Nederlands cabaret, talent-
ontwikkeling, talentscouting en 
het werk van Neerlands Hoop. Di-
recteur Jaap Lampe is zeer ver-
eerd met deze gift. Het bedrag 

werd door Freek na afl oop van de 
uitverkochte voorstelling Neer-
lands Hoop, op het podium over-
handigd aan Jaap Lampe. De di-
rectie van de Stadsschouwburg 
zal in nauwe samenspraak met 

Freek de Jonge de eerste Neer-
lands Hoop dag op 20 juni 2024 
gaan vormgeven.

Meer informatie op: 
www.theater-haarlem.nl.

Foto: Bibi Veth
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Veteranen Alliance bereiken 
wederom een podiumplaats
Heemstede - In Hamburg bereik-
ten de hockeyspelers uit Heem-
stede vorig weekend een ver-
dienstelijke podiumplaats in het 
sterk bezette internationale vete-
ranen toernooi in Hamburg.
Na succesvolle wedstrijden in 
Barcelona, Cardiff, Lissabon en 

Padua in Italië, lukte het vetera-
nen senatoren team van Alliance 
in haar lustrumjaar wederom in 
de top te eindigen.

De oudste hockeyspeler is inmid-
dels 75 jaar, maar weet van nog 
van geen ophouden.

Foto aangeleverd door Alliance

Zwemspekstakel ‘Let’s Glow’ voor 
groepen 8 bij SportPlaza
Heemstede - Er wordt hard ge-
werkt bij SportPlaza Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 in 
Heemstede, want het is bijna zo-
ver: het grootse zwemspektakel 
‘Let’s Glow’ voor alle groepen 8 
uit de regio.

De meeste kinderen die afscheid 
nemen van de basisschool ne-
men ook afscheid van het Disco-
zwemmen op de vrijdagavond en 
vanaf dit jaar gaan wij dat in stijl 
doen met een spetterend feest.
Natuurlijk zijn de kinderen daarna 
nog van harte welkom.

Vrijdag 28 juni is het zwembad 
van de groepen 8 en is er geen 
toegang voor andere gasten.
De entree en zwemzalen worden 

versierd naar het thema en zelfs 
het personeel heeft hun outfit 
hiervoor aangepast.
Scholen kunnen zich nog aan-
melden maar het gaat hard, he-
laas maar VOL=VOL en scholen 
ontvangen pas vouchers als ze 
zijn aangemeld en zonder vou-
cher is er geen mogelijkheid tot 
het kopen van een entree bewijs.
DJ Jeffrey Reeb zorgt ook dit feest 
voor de vrolijke muzieknoten dus 
dat het een feestje gaat worden 
is  zeker.
Naast de muziek kunnen de stoe-
re onder de kinderen zich wagen 
aan de piraten run in het diepe 
bad .... er gaat nog een verrassing 
gebeuren om iedereen een beet-
je op te warmen.
En er is nog een leuke klasse prijs 

te winnen: al met al succes verze-
kerd. 
Het team van SportPlaza staat te 
trappelen op hun lichtgevende 
gympen ...zij hebben er zin in!
Zorg dat je erbij bent meld je 
school aan op:
zwemfeestgroep8@hotmail.nl.

Loop mooie route
met Friday Night FunRun
Heemstede - Elke laatste vrijdag 
van de maand kun je in Heem-
stede meedoen aan de Friday 
Night FunRun. Deze maand is dat 
op vrijdag 28 juni. Gezellig met 
andere hardlopers loop je een 
mooie route door Heemstede van 
ca. 7 km. 
Na tien minuten hardlopen wordt 
een korte warming up gedaan en 
vervolgens gaat de groep lekker 
hardlopen, waar ze voor geko-
men zijn. Iedereen loopt in zijn 
eigen tempo. Atletiekunie trai-
ner Enno Aerts zorgt daarvoor 
en begeleidt de lopers. Verzame-
len doe je bij Lopers Company by 

Enno om 19 uur op de Binnen-
weg 35 in het Runninghouse. 
Wist je overigens dat je daar een 
loopanalyse kan laten doen? Naar 
je looptechniek wordt gekeken 
en je krijgt tips om deze te ver-
beteren. Daarnaast wordt de juis-
te hardloopschoen voor jou ge-
zocht om te testen. Zo kun je di-
verse schoenen uitproberen. 
Loop a.s. vrijdag mee en ervaar 
hoe leuk het is om in een groep 
met mede- enthousiastelingen te 
lopen.

Meer informatie op: https://www.
loperscompanyheemstede.nl/.

Bijzondere avond voor RCH
Heemstede - Donderdagavond 
20 juni was een bijzondere avond 
voor RCH. Er werd niet alleen af-
scheid genomen van een aantal 
selectiespelers, maar RCH mocht 
ook een aantal nieuwe selectie-
spelers verwelkomen.
Daarnaast werden de gelegen-

heidscoaches (na het vertrek van 
Stephan Spruijt) Roland Ebbeling 
en Richard Hoogervorst bedankt 
voor het naar de nacompetitie 
loodsen van RCH 1.

Ook werd er na 5 jaar afscheid ge-
nomen van hoofdsponsor: Jan 

Brandenburg werd bedankt voor 
het jarenlang delen van lief en 
leed van de club. Er werd gelijk 
kennisgemaakt de nieuwe spon-
sor. RCH is zeer verheugd dat er 
op deze donderdagavond een 
contract voor drie jaar werd ge-
tekend.

Foto: Harry Opheikens

FM Healthclub houdt midsummer barbecue
Heemstede - Hoe krijg je zo`n 
leuk stel sportinstructeurs bij el-
kaar die hun vak verstaan én het 
leuk vinden om extra initiatieven 
op zich te nemen. De kracht van 
FM Health ligt in het concept ‘al-
les onder één dak’: fitnessbege-
leiding, groepslessen, koffie, thee 
of fris, sauna, zonnebank en in-
dien nodig, de fysiotherapeut of 
een personal trainer. Je vindt het 
hier allemaal.

Daarnaast zijn ze als team al lang 
samen en werken ze met veel ple-
zier met elkaar. Groot genoeg om 
je gewenste toestel te gebruiken 
als je daaraan toe bent, er zijn 
voldoende loopbanden, cross-
trainers, fietsen en cardioappa-
raten, plus een grote ruimte met 
grote spiegel voor de groepsles-
sen, klein genoeg om je welkom 

te voelen. Een lange leestafel ligt 
vol met tijdschriften en glossy’s, 
de koffie/thee staan voor het grij-
pen. Er is geen schreeuwmuziek 
op de achtergrond, wat past bij 
de sfeer waar iedereen zich happy 
bij voelt. Eigenaar Wouter Brans 
organiseert met zijn team eve-
nementen die mensen aanspre-
ken. Een bollentocht op de fiets 
om de bloembollen te bewonde-
ren, wandeltochten in het bos of 
met grappige namen als Piertje 
Tik, van Parnassia naar IJmuiden 
lopen langs de zeereep. Op zijn 

tijd een barbecue met altijd mooi 
weer. Zoals vrijdagavond, waar 
meer dan honderd gasten met el-
kaar het zware leven van de spor-
ter konden bekritiseren onder ge-
not van een biertje of wijntje met 
een kippenvleugeltje.
Hoe leuk is het leven en de ont-
spanning van de sporter bij FM 
Health aan de Kerklaan 113-C in 
Heemstede.
Meer informatie op:
https://www.fmhealthclub.nl/.

Ton van den Brink

Avond-
vierdaagse met 
duizend lopers
Heemstede - Als jonge 
hondjes lopen de jong-
ste deelnemers de vijf kilo-
meter wel twee keer. Vanaf 
groep acht gaat het al wat 
rustiger, die hebben ook de 
ravitaillering gauwer in de 
gaten. Op de eerste avond 
bij de Kees van Lentsingel 
lekker chillen aan de water-
kant en achteloos een limo-
nade drinken. Heerlijk die 
wandeltocht door Heemste-
de met de regenbuien op af-
stand. Volgens John Renooij 
van de organisatie, waren er 
duizend kinderen op pad, 
zestig meer dan vorig jaar 
en met zeven scholen. De 
Ark, Nicolaas Beets, Beatrix, 
Crayenester, Icarus, Molen-
werf en Voorweg. Veel be-
trokken leraren begeleid-
den hun kinderen, langs de 
Vrijheidsdreef werd hier en 
daar nog plantkunde van-
uit de prachtige border ge-
geven. Vier avonden ont-
dekken hoe groen Heem-

stede is, soms erg oud, soms echt 
typisch Heemstede met zijn ja-
ren dertig huizen op de Dreef en 
honderden soorten bomen. Vrij-
dagavond de finish met muzika-
le begeleiding van muziekkorp-
sen van de Vrijheidsdreef naar 
SportPlaza waar de medailles uit-

gereikt werden de moeders en fa-
milie klaarstonden met bloemen. 
Alle hulde voor al die vrijwilligers 
die het toch maar weer mogelijk 
maakten om kinderen te laten 
wandelen zonder telefoon.

Ton van den Brink 
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27 juni
  Film & Lunch: romantische 
dramafilm. De Luifel, Heren-
weg 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. Biblio-
theek op het station Haarlem 
(middenperron, spoor 3/6). 
Van 8-9 u. Toegang gratis. Re-
serveer een kaartje online via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

 
  Lezing en borrel ‘Gezond Oud’. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Vanaf 16 u. Entree:  €15,-. 
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl of tel.: 023-5483828.

  Rondleiding Buitenplaats Ipen-
rode. Start om 20 uur. Ver- 
zamelen bij de ingangspoort 
aan de Herenweg om 19.45 
uur. Opgeven verplicht. Kos-
ten € 5,-. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828.

4 juli
  Workshop E-book mee. Biblio-
theek Heemstede, Julianaplein 
1. Op do 11 juli in Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuis-
straat 32). Gratis. Aanvang 9 u. 
Kaartje via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

4 t/m 6 juli
  Grote boekverkoop in de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum. 
Bibliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32. Alleen pin. 
Meer informatie & openingstij-
den via: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

4 en 18 juli
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 uur.

18 juli
  Midzomermaaltijd met Indisch 
buffet. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aan tafel tussen 
17.15 en 18 uur. Kosten € 10,55.  
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk wo 17 juli tot 11 u., op: 
023- 5483828.

28 juni
  Mediaspreekuur, Bibliotheek 
Heemstede, Iedere vrijdag van  
14.00 -15.30 uur. Gratis.

  Zwemfeest voor groepen 
8 uit Heemstede en omge-
ving. Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede. 
Kinderen kunnen hun school 
aanmelden op zwemfeest-
groep8@hotmail.com. Van  
18.15 tot 21.30 u.

  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 ‘Zon-
dagskinderen’. Haarlemmer-

▲

hout Theater, Van Oldenbar-
neveldtlaan 17, Haarlem. Aan-
vang: 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.al-
berdingk-thijm.nl/kaartver-
koop of een tel./sms naar 
06-43544556.

5 juli
  Peuterbieb, Bibliotheek Heem-
stede, van 10.30 - 11.15 uur. 
Gratis.

29 juni
  Haarlemse Ho�esconcerten. 
Diverse locaties in Haarlem, 
van 12-17 uur. Zie www.koor-
biennale.nl. Gratis toegang.

  Viswedstrijd Café de 1ste Aan-
leg en barbecue. Raadhuis-
straat103, 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 Haar-
lem. Aanvang 20 u. Met wer-
ken van Stravinsky, Brahms en 
Kurt Weill. Informatie en reser-
veren van kaarten www.haar-
lemskleinkoor.nl.

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

30 juni
  10.000 stappenwandeling, 
start om 10.00 uur vanaf 
het zwembad op de Sport-
parklaan.

  Vijftig jaar na Woodstock. Bi-
bliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32. Aanvang 16 
u.Toegangsprijs bedraagt € 5,-; 
niet-leden € 10,-. Reserveer via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

  Libellen- en vlinderexcursie op 
Middenduin. Ingang aan de 
Duinlustweg in Overveen, van-
af 12 u. Gratis deelname, aan-
melden niet nodig.

  Boekenmarkt bij de Bavo Haar-
lem. Grote Markt, Haarlem. Van 
9-17 u. Toegang vrij.

  Festival Zondag in Doopsge-
zinde kerk. Frankestaaat 24, 
Haarlem. Van 9-18 u. Gratis 
toegang. Meer info op www.
festivalzondag.nl.

  Gezellige schilderworkshop in 
Indische Buurt. Veldje Meer-
weg, Heemstede. Van 14-17 
u. Kosten € 35,-. Uiterlijk 13.40 
u. aanwezig. Aanmelden voor 
28 juni 12 u. op info@latelier-
desidees.nl.

  Beleef de zomer bij KIMT. In-
gang Herenweg 18, Heemste-
de in Groenendaalse Bos. Van 
13.30-17 u. Meer info: www. 
kominmijntuin.com.

1 juli
  Aspergemenu in de Luifel. He-
renweg 96, Heemstede. Aan ta-
fel tussen 17.15 en 18 uur. Kos-
ten € 10,55.  Reserveren hier-

voor kan tot uiterlijk 10 uur op 
de dag zelf, op: 023- 5483828.

2 juli
  Vervolgbijeenkomst Adriaan 
Pauwjaar. Raadhuis, Raad-
huisplein 1, Heemstede. Vanaf 
19.30 uur.

16 juli
  Busexcursie naar kunstenaars-
dorp Ootmarsum.Verzame-
len 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 ont-
vangt een bewijs van betaling. 
Voor de excursies moet u wel 
goed ter been zijn.

6 augustus
  Busexcursie Middelburg. Op-
geven uiterlijk 16 juli. Verza-
melen om 8 uur bij de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kos-
ten: € 92,25 met MJK, € 99,75 
zonder MJK. Aanmelden kan 
telefonisch via 023-5483828 of 
op www.wijheemstede.nl. Om 
mee te gaan met deze excursie 
moet u wel goed ter been zijn.

3 juli
  Taalsoos. Bibliotheek Heem-
stede. Iedere woensdag van 
10.00 - 11.30 u. Gratis toegang.

  De straatspeelavonden van 
18.30-20.30 uur aan het Jozef 
Israëlsplein. Door WIJ Heem-
stede en Plexat. Op deze avon-
den worden de betreffende 
straten vanaf 17 uur afgesloten 
voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 29 juni
  Expositie van drie kunste-
naars bij Galerij Année. Ge-
dempte Oude Gracht 33 in 
Haarlem. Meer informatie op 
www.galerieannee.nl.

Tot 30 juni
  Expositie over oeuvre beeld-
houwer H.A. van den Eijn-
de. ABC Architectuurcentrum, 
Groot Heiligland 47, Haar-
lem. Meer informatie: https://
www.architectuurhaarlem.nl/ 
activiteit/van-den-eijnde - 
herontdekt.

T/m 5 juli
  Expositie Raster Blaster in pro-
vinciehuis. Te bezichtigen van 
9 tot 17 u. in Paviljoen Welge-
legen, Dreef 3, Haarlem. Gratis 
toegang.

T/m 16 juli
  En Ander Licht in Haarlem-
se Kloostergangen. Haarlemse 
Stadhuis, Grote Markt 2, Haar-
lem. Op werkdagen v. 8-17 u. 
Vrije toegang. Meer info op 
www.kzod.nl.

T/m 2 augustus
  Studio Artistiek exposeert in 
Burgerzaal. Raadhuis Heem- 
stede, aan Raadhuisplein 1. 
Voor meer informatie mail:  
tonvanierschot@telfort.nl.

Pride and Prejudice en zandsculpturen in vrijheid:

“Het past gewoon bij de 
gekke sfeer van Zandvoort”
Zandvoort - In aanloop naar 
de Zandvoortse Pride, opent op 
28 juni de tentoonstelling ‘Pride 
and Prejudice’ in het Zandvoorts 
Museum aan de Swaluëstraat 1 in 
Zandvoort, waar bezoekers een 
blik kunnen werpen in de cultuur 
van lesbische, homoseksuele, 
biseksuele en transgenderkunst 
(LHBT). De tentoonstelling loopt 
tot en met 25 augustus.

Directrice Hilly Jansen: “Pride 
and Prejudice is een heel bijzon-
dere expositie. Een paar jaar ge-
leden is het balletje gaan rollen. 
Zandvoort is een soort voorpro-
gramma van de Pride in Amster-
dam, waarvoor veel werk wordt 
verricht. Vanaf dag een dat Zand-
voort in de Pride is meegenomen, 
is het een groot succes geweest: 
het past gewoon bij de gekke 
sfeer van Zandvoort. In het eerste 
jaar 2016, hadden we al een heel 
mooie parade en een roze trein. 

Wij hadden toen al twee heel 
leuke mensen, René Zuiderveld 
en André Donker, die wat met 
het Zandvoorts Museum wilden 
doen. We deden een kleine ten-
toonstelling die zoveel mensen 
naar het museum trok, waardoor 
we het jaar daarop nog groter wil-
den uitpakken met een tentoon-
stelling van twee maanden.  René 
Zuiderveld maakt foto’s met veel 
licht /donker- effecten en zwoe-
le sfeerbeelden. Ik vind het meer 
dan een foto. Hij probeert een 
link te leggen met Zandvoort. Hij 
had bijvoorbeeld ontzettend leu-
ke kaarten van twee dragqueens 
die het station uitlopen en op een 
bankje zitten te wachten. Daar zit 
humor in, maar het is ook ver-
fijnd, niet plat.
André Donker werkt voor Mis-
ter B Leather en hij zit ook in een 
scene met prachtig geklede men-
sen in zwart of rood leer, noem 
maar op. Maar tevens verfijn-
de kunst. Ik kan dat ook met een 
gerust hart aan hen overlaten. Ik 
weet dat zij prachtige kunst naar 
het Zandvoorts Museum bren-
gen, die echt de moeite waard is 
om te gaan bekijken. Ik wilde wel 
meer informatie, meer diepgang. 

Heemsteeds echtpaar schrijft 
Gids naar Nederlandse Musea
Regio - Vorige week kreeg Han-
neke Groenteman, bekend van 
haar culturele radio- en televisie-
programma’s, het eerste exem-
plaar van de Gids naar Neder-
landse Musea – Op weg naar de 
kunst, die is geschreven door het 
Heemsteedse echtpaar Micky 
Piller en Kristoffel Lieten. Zij ma-
ken sinds een paar jaar de web-
site www.opwegnaardekunst.
nl, waar ze tekst en uitleg geven 
bij het openbaar kunstbezit van 
Nederlandse musea. 

Lieten was hoogleraar Kinder-
arbeid aan de UvA en Piller was 
journaliste, kunstcriticus en de 
eerste conservator van het Haag-
se Eschermuseum. Het viel hen 
op dat het in de museumzalen 
met de eigen collectie meestal 
heerlijk rustig is.
Hier zijn altijd de mooiste kunst-
werken zijn te zien, terwijl men 
bij de tijdelijke tentoonstellin-
gen maar al te vaak schouder aan 
schouder voor de kunst, staat: 
‘Begin vlakbij huis ons open-
baar kunstbezit te ontdekken. In 
Heemstede zit je zelfs op wande-
lafstand van internationale top-
kunst zowel in het Frans Hals, als 
ook het Teylers Museum’.
Samen met Uitgeverij Waanders 
& de Kunst maakten zij een nieu-
we museumgids over het eigen 
kunstbezit van bekende en min-
der bekende musea in heel Ne-
derland.

De gids staat vol prachtige foto’s 
en heeft net als de site een ru-
briek voorzieningen, van parkeer-
plek of OV-verbinding tot en met 
de winkel en het restaurant.

Piller en Lieten vonden een op-
lossing om de veranderingen in 
de eigen collectie tentoonstellin-
gen op te vangen: ze lieten QR-
Codes maken. Zie de illustratie 
hiernaast. Bij ieder museum staan 
twee QR-codes.
De eerste verbindt met de be-
spreking op de website van 

opwegnaardekunst.nl en de 
tweede met het desbetreffende 
museum. 

V.l.n.r.: Micky Piller, Hanneke Groenteman en Kristo�el Lieten.

Ik ben naar Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland gegaan en 
dat leverde mij expositiemateri-
aal waardoor mensen gediscrimi-
neerd worden en waarom er voor-
oordelen zijn. Vooroordelen past 
ook prachtig in de titel Pride and 
Prejudice.

Het Zandvoorts Museum zoekt 
met deze tentoonstelling de 
grenzen op en daar blijken men-
sen erg veel waardering voor te 
hebben. Soms is het lastig met 
scholen die ons museum be-
zoeken. De ene docent maakt er 
geen probleem van en zegt: “Het 
is de maatschappij.” Een ande-
re docent zegt weer: “Als die ten-
toonstelling is, kom ik niet met 
mijn klas.” Dat is jammer, want je 
komt voor ons nationaal cultureel 
erfgoed, het zijn ook onze stijlka-
mers. Ook bij ‘veilige’ tentoonstel-
lingen kan een werk met bijvoor-
beeld blote borsten hangen waar 
kinderen naar wijzen. Is dat erg? 
Nee, ik vind van niet. We zijn wel-
iswaar een tolerante maatschap-
pij, maar we zijn er nog lang niet. 

Zo’n Pride is daarom nog steeds 
nodig, maar zou niet nodig moe-
ten zijn. Ik snap ook eigenlijk niet 
waarom een ander van iemand 
iets moet vinden.”

Zandsculpturen
“Op 14 juli is de opening van de 
zandsculpturen”, vervolgt Hil-
ly. “Het thema is ’75 jaar vrijheid’. 
Ook daar kun je het LHBT-theam 
aan ophangen. Een ongeloof-
lijk mooie buitenexpositie op de 
boulevard in Zandvoort, in het 
teken van de grondwet: waar-
in iedereen als gelijk wordt be-
schouwd. Zes internationale kun-
stenaars, bijvoorbeeld uit Oekraï-
ne, Spanje, Italië, maken een vrij-
heidsbeeld uit hun land met hun 
symboliek. Zandvoort is meer 
dan alleen strand en we willen de 
plaats met deze  bijzondere ten-
toonstellingen op de kaart zet-
ten.”

Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Bart Jonker

Foto: René Zuiderveld Photography

Midzomermaaltijd met Indisch Buffet
Heemstede - Op donderdag 18 
juli wordt het seizoen afgeslo-
ten met een heerlijke Midzomer-
maaltijd in de Luifel, Herenweg 
96 te Heemstede. Omdat al veel 
bezoekers gevraagd hebben of al 
bekend is wanneer de midzomer-
maaltijd zal zijn, hierbij alvast de 
aankondiging.
Voor de Midzomermaaltijd kunt u 
aan tafel tussen 17.15 en 18 uur.

De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert.

De maaltijd kost € 10,25. Reser-
veren hiervoor kan tot uiterlijk 
woensdag 17 juli 11 uur op: 548 
3828. Vol=vol: om teleurstelling 
te voorkomen adviseren wij u 
om niet te lang te wachten met 
reserveren. Reserveren kan via 

www.wijheemstede.nl of op tel.: 
5483828.
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Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert: 
Stichting Kinderfondsen Nederland

Vergoeding schoolkosten voor 
kinderen uit gezinnen met 
laag inkomen
De zomervakantie staat voor de deur. 
Een tijd om te ontspannen en leuke 
dingen te doen, maar ook een periode 
met voorbereidingen op het nieuwe 
schooljaar. Inwoners van Heemstede 
en Bloemendaal met een laag inkomen 
kunnen schoolkosten voor hun kinderen 
terugvragen bij de gemeente via de 
schoolkostenregeling.

Vergoeding voor schoolkosten
Het gaat bijvoorbeeld om de ouderbijdrage 
of kosten voor een schoolreisje. Maar ook 

om kantoorartikelen zoals een etui en 
schoolschriften of praktische zaken zoals 
een broodtrommel of rugtas. De vergoeding 
bedraagt € 150 voor een kind op het 
basisonderwijs en € 300 voor een kind op het 
voortgezet of beroepsonderwijs (t/m 17 jaar).

Wat is een laag inkomen?
Denk bij een laag inkomen aan een bedrag 
van € 1.267 netto per maand voor een 
alleenstaande ouder en een bedrag van 
€ 1.809 netto per maand voor gehuwden of 
samenwonenden. De gemeente kijkt ook naar 
het vermogen.

Aanvragen schoolkosten en 
andere vergoedingen
U kunt een bijdrage in de schoolkosten 
aanvragen via www.iasz.nl/
schoolkostenregeling. Er zijn ook andere 
vergoedingen voor kinderen mogelijk. 
Bijvoorbeeld een vergoeding voor 
huiswerkbegeleiding of sportkosten. 
Kijk voor meer informatie en voorwaarden 
op iasz.nl > Hulp bij laag inkomen.

Meer weten?
Neem contact op met de Intergemeentelijke 
afdeling Sociale Zaken (IASZ), Raadhuisplein 1, 
Heemstede via (023) 54 85 868 of 
iasz@heemstede.nl

Bijeenkomst 2 juli 19.30 uur in het raadhuis
Op naar een geweldig Adriaan 
Pauwjaar in 2020!
Adriaan Pauw kocht in 1620 het Oude Slot 
en de ‘Ambachtsheerlijkheid Heemstede’ 
en mocht zich daardoor Heer van 
Heemstede noemen. Volgend jaar is dit 
400 jaar geleden: reden voor een feestjaar. 

Adriaan Pauwjaar 2020 is het 
winnende idee van een prijsvraag
In november 2018 heeft een groep mensen uit 
allerlei clubs en instellingen over de invulling 
van dit jaar gebrainstormd. Dat heeft geleid tot 
veel leuke ideeën. Verschillende groepen zijn 
hiermee aan de slag gegaan om het concreet 
te maken. Er is bovendien een Stichting 
Adriaan Pauw in oprichting en eind juni gaat 
de website www.2020adriaanpauw.nl live. 
Op dinsdag 2 juli worden de ideeën verder 
uitgewerkt in een vervolgbijeenkomst, vanaf 
19.30 uur in het raadhuis. Lijkt het u leuk om 

met andere mensen samen een feest voor een 
heel jaar te organiseren? Dan bent u van harte 
welkom. Ook uw ideeën kunt u hier inbrengen. 
Aanmelden kan per e-mail via k.siegrest@
heemstede.nl. 

Wie was Adriaan Pauw
Adriaan Pauw heeft veel betekend voor 
Heemstede en de regio. Hij zorgde voor 
transportmogelijkheden (Zandvaart en 
Blekersvaart) stichtte de Oude Kerk en de 
Voorwegschool en zette zich in voor bestuur 
en rechtspraak. Dit heeft Heemstede en de 
regio een enorme welvaartsimpuls gegeven. 
Het belang van Adriaan Pauw is echter veel 
breder. Zijn keuze voor Heemstede werd 
voor een belangrijk deel ingegeven door de 
ligging tussen Amsterdam en Den Haag en 
de goede verbinding tussen beide steden. 

Tips voor minder stank in de 
gft-rolemmer
- Plaats de rolemmer in de schaduw 

(niet in volle zon) en laat het 
deksel met een houtje of tak op 
een kiertje staan.

- Laat uw gft zoveel mogelijk 
uitlekken voordat u het in uw 
rolemmer gooit.

- Leg een oude krant of stro onderin 
de rolemmer om aankoeken van 
etensresten te voorkomen. De 
krant of het stro kan Meerlanden 
gewoon meecomposteren.

Veel interesse voor verduurzaming 
appartementen in Heemstede
Op woensdagavond 19 juni 2019 
organiseerde de gemeente Heemstede 
samen met de Huizenaanpak een 
informatieavond over de verduurzaming 
van Verenigingen van Eigenaars (VvE). De 
avond werd druk bezocht. Zo’n 40 VvE’s 
(met in totaal 1100 woningen) waren 
vertegenwoordigd.

In 2050 zal aardgas grotendeels vervangen zijn 
door andere energiebronnen om woningen 
en gebouwen te verwarmen. De overgang 
naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen 
in huis. Een VvE die zich op de toekomst wil 
voorbereiden, denkt niet alleen na over het 
onderhoud van het gebouw, maar ook over 
deze komende energietransitie. 
Gelukkig zijn er nu gunstige regelingen voor 
VvE’s om te verduurzamen waardoor het 

interessant wordt om periodiek onderhoud 
te combineren met energiebesparende 
maatregelen. Lees meer in het nieuwsbericht 
op huizenaanpak.nl 

Als hoogste ambtenaar (pensionaris) van 
Amsterdam was dat een strategische keuze 
waardoor hij gemakkelijk invloed had in Den 
Haag. In 1631 werd hij mede daardoor gekozen 
tot raadpensionaris van Holland, één van de 7 
provinciën. In die rol was hij het belangrijkste 
delegatielid bij de Vrede van Münster (1648), 
waarmee een einde kwam aan de tachtigjarige 
oorlog met Spanje.



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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 
6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee 
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen 
behandelen. Het besluit blijft geldig totdat we op uw 
bezwaarschrift hebben beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 

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

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 

dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

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

Bestemmingsplan ‘Centrum en Omgeving, tweede 
gedeeltelijke herziening’ onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening’, 
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPgh2centrumeo-0201, met ingang van 8 mei 
2019 onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling door 
de gemeenteraad van 30 november 
2017 is beroep ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Dit beroep is door de Afdeling op 8 mei 2019 
niet ontvankelijk, c.q. ongegrond verklaard.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt 
u digitaal inzien op www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek 
op Heemstede, klik op ‘STRI2008/2012’, en 
klik vervolgens op de IDN van dit plan (NL.

IMRO.0397.BPgh2centrumeo-0201). 
Het besluit met bijbehorende stukken zijn ook 
in te zien in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede tijdens 
openingstijden. (zie www.heemstede.nl)

Contact 
Neem voor meer informatie kunt u contact 
op met de heer R. van der Aar van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid via (023) 548 57 64 of per 
e-mail r.vanderaar@heemstede.nl.

Ontwerp-bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen Heemstede’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken op grond 
van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Horeca en terrassen 
Heemstede’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPterrassen-0101 met ingang van donderdag 
27 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Het ontwerp-bestemmingsplan versoepelt de 
vestigingsmogelijkheden voor horecabedrijven 
in het centrumgebied van Heemstede 
en maakt het innemen van terrassen bij 
horecabedrijven en ondersteunende 
horeca in en rond winkelgebieden 
omgevingsvergunningsvrij. 

Waar kunt u het ontwerp-
bestemmingsplan inzien? 
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal te 
raadplegen op www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPterrassen-0101). Ook liggen de documenten 
gedurende bovengenoemde termijn ter 
inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede tijdens 
openingstijden. (zie www.heemstede.nl) 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Tot en met woensdag 7 augustus 2019 kunt 
u mondeling of schriftelijk zienswijzen over 
het ontwerp-bestemmingsplan indienen. 
Schriftelijke zienswijzen dient u in bij 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail 
gemeente@heemstede.nl. 
Voor het mondeling indienen van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de heer R. van 
der Aar of de heer B. ter Haak. Hun gegevens 
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke 
als de mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven 
op welke onderdelen van het ontwerp-

bestemmingsplan de zienswijze betrekking 
heeft. 

Mogelijkheden voor het instellen van 
beroep
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een 
zienswijze moet indienen als u het met het 
ontwerp-bestemmingsplan niet eens bent. 
U kunt namelijk niet in beroep bij de Raad 
van State tegen het later vast te stellen 
bestemmingsplan als u niet eerst uw zienswijze 
hebt ingediend, tenzij u dat redelijkerwijs niet 
kan worden verweten. 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer R. van der Aar van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid, via (023) 548 57 64 of per 
e-mail r.vanderaar@heemstede.nl of met de 
heer B. ter Haak via (023) 548 57 66 of e-mail 
b.terhaak@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen

Beschikking 
maatwerkvoorschriften 
Achterweg 5

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Crayenestersingel 57, het bouwen van 

een woonhuis en kappen van 4 bomen, 
wabonummer 421589, ontvangen 

 14 juni 2019
- Cruquiusweg 45, het kappen van 
 25 bomen; 8 populieren, 11 essen, 1 els en 

5 iepen, wabonummer 408445, ontvangen 
15 mei 2019. Voor deze aanvraag is geen 
vergunning nodig.

- Frans Lisztlaan 32, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 419052, ontvangen 

 9 juni 2019
- J. Dixlaan 46, de bouw van een schuur 

voor opslag van fietsen en containers, 
wabonummer 419052, ontvangen 

 9 juni 2019
- Zomerlaan 19, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 420541, ontvangen 

 12 juni 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Fresialaan 16, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
416750, verzonden 20 juni 2019

- Heemsteedse Dreef 96, het wijzigen van 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 411864, 
verzonden 20 juni 2019

- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het 
grafmonument Van Vollenhoven t.b.v. 
de opbaarruimte wabonummer 395103, 
verzonden 20 juni 2019

- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en het 
plaatsen van een bijgebouw, wabonummer 
391328, verzonden 20 juni 2019

- Van der Waalslaan 24, het plaatsen van een 
gazen hekwerkconstructie, wabonummer 
418441, verzonden 20 juni 2019

- Zomerlaan 19, het vervangen en 
vergroten van bestaande dakkapel en 
plaatsen van een nieuwe dakkapel op het 
zijgeveldakvlak, wabonummer 420541, 
verzonden 20 juni 2019

- Jacob van Campenstraat 9, het plaatsen van 
een dakopbouw en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 417445, 
verzonden 24 juni 2019

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Camplaan 40, inpandige verbouwing 

en functiewijziging in kinderopvang en 
buitenschoolse opvang de Kindervilla 
Wereld op de eerste en tweede verdieping, 
wabonummer 388067, ontvangen 29 maart 
2019, reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken 
na publicatie hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften op 
aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 
(SEIN) met betrekking tot het lozen van 
bemalingswater bij de aanleg van een open 
bodemenergiesysteem op het gemeentelijk 
riool op het huidige terrein van locatie Meer en 
Bosch aan de Achterweg 5 in Heemstede.

Het maximaal te lozen debiet is 35 m3/uur 
per bron. In totaal zal circa 2800 m3 geloosd 
worden. Tijdens de fase van aanleg is de duur 
van de lozing 4 tot 6 weken. Op moment van 
het indienen van de melding is de datum 
wanneer de lozing zal starten nog niet bekend.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 27 juni tot 9 
augustus 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt 

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
een telefonische afspraak maken via (0251) 
26 38 63

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in 

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 9 augustus 2019 kunnen 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem (Zie ook Inzien, reageren, 
bezwaar maken).

Nieuwe regelgeving
Wijziging Verordening naamgeving en 
nummering (adressen)
Op 29 mei 2019 heeft de raad het Besluit 
Wijziging Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) vastgesteld. Deze 
wijzigingen zijn op 18 juni 2019 in werking 
getreden.

Intern Controleplan 2019
Op 3 juni 2019 heeft het college het Intern 
Controleplan 2019 vastgesteld. Dit plan is in 
werking getreden op 25 juni 2019. Het Intern 
Controleplan 2018 is hiermee vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl
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