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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

WWW.DEOOSTEINDE.NL

2e PINKSTERDAG

VAN 10.00 - 17.00 UUR

OPEN

Vervolg Lintjesregen Koningsdag
Heemstede – Maandagmid-
dag volgde deel twee van de 
lintjesregen in Heemstede 
zoals die altijd enkel dagen 
vóór Koningsdag gehouden 
wordt. Wel spijtig volgens 
burgemeester Marianne 
Heeremans, maar niet min-
der feestelijk. Voor de bur-
gemeester altijd een hoog-
tepunt in haar werk om ze te 
mogen uitreiken.  

De heer Erwin van
Lambaart – Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Lambaart, be-
kend van AVRO talenten-
jacht, werkte van 1998 tot 
2012 als algemeen direc-
teur bij Joop van den Ende 
Thea-terproducties en heeft 
zijn eigen entertainment- 
bedrijf. Nationaal en inter-
nationaal heeft hij naam ge-

maakt met theaterproducties, 
met name op het gebied van 
muziektheater, toneel en mu-
sical. Hij is oprichter en be-
stuurslid van de Vereniging 
van Vrije Theater Producen-
ten (VVTP), waarvan hij tot 
januari 2016 voorzitter was. 
Namens de VVTP was hij van 
2013 tot 2016 bestuurslid van 
de VNO-NCW. Hij was be-
stuurslid van fundraisingor-
ganisaties die benefietevene-
menten organiseren, Quality 
of Life, inmiddels opgegaan 
in KiKa, en Amsterdam Diner 
Foundation waarvoor hij nog 
steeds actief is.  Ook was hij 
medeoprichter en bestuurs-
lid van M-Lab, een ‘laborato-
rium’ voor muziektheater. 

Mevrouw Margriet van der
Vooren-van der Mark

en de heer Wim van der 
Vooren – beiden Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau
Het echtpaar Van der Vooren 
heeft zich jarenlang, sinds 
1987, ingezet voor het inza-
melen en distribueren van 
hulpgoederen aan christe-
lijke gemeenschappen in 
Hongarije, Roemenië en 
Oekraïne.
Zij zetten de kledinginzame-
ling in Aerdenhout en Heem-
stede op. Daarnaast zamel-
den zij medische hulpgoede-
ren en schoolspullen in, heb-
ben zij financiële ondersteu-
ning voor diverse kerkge-
meenschappen gerealiseerd, 
hebben zij bijgedragen aan 
de bouw van een middelba-
re en een kleuterschool en 
wierven zij sponsoren en do-
naties.

Vlnr.: Erwin van Lambaart, burgemeester Marianne Heeremans, Margriet en Wim van der Vooren

De heer Van der Vooren was 
daarnaast penningmees-
ter van de Stichting Christe-
lijk Voortgezet Onderwijs (en 
diens rechtsvoorgangers) in 
Heemstede (1972-2005) en 
is penningmeester van de 
Commissie Steunbehoeven-
de Kerken (sinds 2010). 
Sinds 1980 is hij vrijwilliger 
bij de Petrakerk in Heemste-
de. 
Traditie is een foto maken - 
met burgemeester - die ge-
maakt werd in de werkka-
mer van de burgemeester 
met aansluitend de feestelij-
ke bubbels.
Ton van den Brink  

De nieuwe schijf van vijf, 
nu wel goed?

DEZE WEEK IN DE KRANT

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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Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 15 mei, Pinkster-
zondag, aanvang 10:00 uur. 
Voorganger Ds. M.A .Smal-
brugge

www.adventskerk.com

COLOFON

Verschijnt woensdag
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
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Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
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Dinsdag voor 12.00 uur
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 15 mei - Pinksteren
Oude Kerk, Wilhelmina-
plein: 10.00 uur. 
ds. P.I.C. Terpstra, dienst 
van Schrift en Tafel, 
(Crèche tot 4 jaar). Tevens 
Kinderkring ( 4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Van kruidenier naar zelfbe-
diening kunnen we Jan van 
Goyenstraat 21 wel bestem-
pelen. Van 1932 zijn er teke-
ningen dat het pand wordt 
omgebouwd tot winkel/
woonhuis.

De toenfoto is van begin ja-
ren 50 met dank aan John 
Vonck. Begin jaren 30 ver-
kocht J. Toeset ‘prima aard-
appelen’, lezen we in een 
advertentie van de ’Eerste 
Heemsteedsche Courant’ van 
26 oktober 1934. Een fruit-
mand vanaf fl  1,25 of een 
pond tomaten voor 12 cent, 
maar ook de nieuwe Mainzer 
Zuurkool waren er te koop. 
Lang heeft Toeset er niet ge-
zeten. John Vonck, geboren 
in 1943 op nummer 21, ver-
telde, dat zijn opa, dhr. Gle-
rum, als boekhouder van een 
rederij uit Rotterdam vertrok 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (23)

en een kruidenierswinkel op 
Jan van Goyenstraat 33 be-
gon, maar rond 1936 num-
mer 21 kocht. De ouders van 
John namen de winkel op 15 
september 1945 over, nadat 
ze tijdens de oorlog hier al 
geholpen hadden. (Vonck co-
mestibles). Grappig was dat 
er een ‘ruilhandel’ bestond 
tussen Hoogendijk (nr. 17) en 
Vonck. Had de één een be-
paald product niet, dan werd 
dat gehaald bij de ander zon-
der dat de klanten daar weet 
van hadden en op die manier 
werd de klant tevreden ge-
houden.
In 1953 ging dhr. Vonck als 
eerste over op een zelfbe-
dieningszaak met een fl in-
ke uitbouw tot gevolg, waar-
bij nummer 23 ook werd toe-
gevoegd. In Amerika bestond 
dat al en om de zelfbediening 
kracht bij te zetten kwamen 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 15 mei 10.00 uur 
Pinksteren
dhr. J Oosterom
thema: in Zijn aanwezig-
heid blijven
mmv Johan Bronsveld en 
Arjan Westmaas

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  15 mei, Eerste 
Pinksterdag:  
Oecumenische openlucht-
viering Caprera in Bloe-
mendaal: 10.30 uur

www.pknbennebroek.nl                     

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 18 mei
Open deur, vanaf 15:00 
uur.
Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 15 mei om 10:00 
uur
Ds. J.A. Berkheij uit Woer-
den

www.hervormdpknbennebroek.nl

er Amerikaanse vlaggen bo-
ven de winkel. Het was een 
sprong in het diepe, maar 
een ‘gewone’ kruideniers-
winkel voldeed niet meer. 
Het had heel veel voeten 
in aarde, want veel klanten
wilden niet echt hun spul-
len zelf pakken en wilden 
graag bediend worden. Het 
duurde meer dan een jaar 
voor mensen er aan gewend
waren. Ook fabrikanten ken-
den het fenomeen niet, waar-
door Vonck en ook zoon John 
zelf de spullen moesten af-
wegen en verpakken en in de 
schappen zetten.

Begin jaren 80 heeft er on-
geveer 2 jaar een bloemen-
zaak gezeten voordat dhr. 
V.d. Hulst de zaak overnam 
na eerst op nr. 17 te hebben 
gezeten. Inmiddels is het al-
weer ruim 9 jaar de beken-
de PLUS, zoals op de nu foto 
van april 2016 van Harry Op-
heikens is te zien. De schui-
ne hoek is nog te herkennen 
waar vroeger de winkelin-
gang heeft gezeten.

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat 21 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom.
Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 
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Presentatie Kunstkring seizoen 2016-2017 
Confronterend toneel maar ook 
cabaret en dans in nieuwe programma
Heemstede – Een ontspan-
nen avond in de Burger-
zaal van het Raadhuis voor 
de leden van de Kunstkring 
Heemstede die vrijdagavond 
(29 april) hun nieuwe pro-
gramma te zien kregen. Voor-
zitter Monique Klompé ver-
welkomde een geheel volle 
zaal, beloofde een mooi uit-
gevoerde glossy programma-
blad na de voorstelling en gaf 
al snel de aftrap aan de di-
recteuren van diverse thea-
ters waar later op ingeschre-
ven kan worden. Op het po-
dium zaten Jaap Lampe, 
Stadsschouwburg en Philar-
monie Haarlem, Eric Groot 
Luifel en Oude Kerk, Jacob 
Bron Stadsschouwburg Vel-
sen en Katja Brenninkmeijer 
van de Meerse Hoofddorp. 
Alle 42 geselecteerde voor-
stellingen waarop ingeschre-
ven kan worden, passeerden 
de revue. Dat wordt nog een 
hele klus als u  voor en heel 
jaar bepaalt welke middag of 
avond  u de bloemetjes bui-
ten gaat zetten als het koud, 
somber en nat is. Kiezen uit 
cabaret, dans, muziek, to-
neel, show, musical en excur-
sies, de enthousiaste theater-
directeuren maakten het de 
bezoekers niet gemakkelijk. 
Ga je 17 september naar de 
Luifel om je plaatsgenoot Erik 
van Muiswinkel te zien met 
zijn maatje Justus van Oel, 
die er overigens nu achter is 
dat het publiek helemaal niet 
zo dom is als men denkt. Sa-
men proberen ze een echt 
filmscript aan de man te 
brengen en u mag meela-
chen. U kunt daarvoor gezel-

lig dineren in de Luifel. Leuk 
prijsje. Jacob Bron kan je als 
een echte verleider meene-
men naar Velsen op1 oktober 
naar de Try out van Slikken of 
stikken. De Verleiders geven 
hun second opinion over het 
zorgstelsel in Nederland. On-
betaalbare medicijnen, draai-
deur patiënten, prijsafspra-
ken, faillissementen van zie-
kenhuizen en miljardenwin-
sten van verzekeraars en far-
maceuten. Jaap Lampe laat 
in de Stadsschouwburg op 
8 oktober de inkt ruiken die 
je nog  moet kennen van je 
lessenaar op school in vroe-
gere jaren. Een tijdloos ver-
haal met een bikkelharde di-
recteur van de school. Chaos 
of discipline?  Confronterend 
toneel op 15 februari in de 
Meerse in Hoofddorp als het 
wereldberoemde toneelstuk 
Who`s afraid of Virgina Woolf, 

nu eens gespeeld door an-
dere mensen. Een gevarieerd 
en rijk aanbod van theaterbe-
zoeken die de leden van de 
Kunstkring gemakkelijk van-
uit de stoel kunnen uitzoe-
ken uit een prettige glossy 
met veel aanbod uit Heem-
stede en vooral uit de Oude 
Kerk, die juist is gerenoveerd 
om cultuur in vele vormen te 
kunnen ontvangen.

Bijvoorbeeld op 28 oktober 
als de Sonnetten voor Lau-
ra gezongen worden door 
45 koorleden, gedanst wordt 
en een verteller u meeneemt 
naar Italië van 1327, door de 
Heemsteedse Pablo Neru-
da Stichting. Profiteren van 
de voordelen en het gemak 
van  de Kunstkring, kijk op de 
vernieuwde site www.heem-
steedsekunstkring.nl 
Ton van den Brink 

Vlnr: Jaap Lampe, Eric Groot, Jacob Bron, Katje Brenninkmeijer, en Monique Klompé.

Monique Klompé.

Hoe staat het met de 
mantelzorgers in Heemstede?
Heemstede - Mantelzorgers 
staan landelijk in de belang-
stelling. Het zijn mensen die 
een uiterst belangrijke bij-
drage leveren in het welbe-
vinden van familie of vrien-
den die extra zorg en aan-
dacht behoeven. Om er ach-
ter te komen hoe Heemste-
de er voorstaat, organiseerde 
de gemeente een enquête. 
Aan 130 bekende mantelzor-
gers werden vragen gesteld. 
De response was 85% of wel 
110 personen. Er werd totaal 
aan 129 mensen zorg ver-
leend. Achtentachtig mantel-
zorgers zorgen voor één per-
soon,16 zorgen voor 2 perso-
nen en drie hulpgevers had-
den zelfs drie personen aan 
wie zij zorg verlenen.
De meeste ontvangers wo-
nen in Heemstede. Ook aan 
32 personen buiten Heem-
stede werd zorg gegeven 
door een inwoner van Heem-
stede. Waar bestaat de zorg 
uit? Het helpen bij admini-
stratieve zaken en het onder-
nemen van activiteiten scoort 
hoog. Helpen in de huishou-
ding (47x) de persoonlijke 
verzorging (39x) en het hel-
pen bij eten (29x) blijkt ook 
sterk in een behoefte te voor-

zien. Het meegaan naar een 
arts of ziekenhuis is een van 
de taken die mantelzorgers 
vaak op zich nemen.

Het merendeel van de man-
telzorgers heeft geen be-
hoefte aan steun vanuit de 
gemeente. Over het alge-
meen is men bekend met de 
mogelijkheden die de ver-
schillende regelingen inhou-
den. Dit betreft onder andere 
het Wmo-traject en de wijk-
verpleging. Het Loket Heem-
stede is beschikbaar voor 
mantelzorgers en ontvangers 
van zorg om de weg te wijzen 
in het doolhof aan regelingen 
en mogelijkheden. Het is uit-
stekend dat zoveel mensen 
zorg willen geven aan ande-
ren. In de meeste gevallen 
betreft het directe familiele-
den. Toch zijn er voorbeelden 
te over waar zorg wordt ver-
leend buiten de familieband 
om. Erkenning en een steun-
tje in de rug is altijd wel-
kom. De gemeente heeft nu 
goed in kaart gebracht hoe 
de stand van zaken momen-
teel is. De respondenten op 
de enquête krijgen informa-
tie over de resultaten.
Eric van Westerloo

Heemstede - Op zaterdag 14 mei wordt er op Kom in 
mijn tuin aan de Herenweg 18 te Heemstede (ingang 
t.o.  de Manpadslaan; Groenendaalse Bos) de jaarlijkse 
moestuinmarkt georganiseerd van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Er staan kramen met aardbeien, rabarber- en agapan-
thusplanten, pioenrozen,  dahlias, bijzondere bollen en 
knollen, zaaigoed van tomaten, pompoenen en diverse 
kruiden, kortom, er is van alles te koop voor de (moes)
tuin! Er is ook een kinderactiviteit!
Mariettte Klay geeft 
een gratis tuinadvies 
van 20 minuten; (in-
tekenen bij Groene 
Kikker Tuinontwerp, 
www.g roenek ik -
ker.nl) Als je dit wilt 
is het handig om 
foto’s en een plat-
tegrond van je tuin 
mee te nemen.
Kom gezellig langs, 
neem wel je eigen 
tas mee, want er zijn geen plastic tasjes meer!
Er is koffie, thee en zelfgemaakte taart! 
Iedere bezoeker krijgt een tegoedbon, in te wisselen 
voor een gratis bolletje ijs bij Streekmarkt de Dinkelhoe-
ve waar op 14 mei de maandelijks terugkerende streek-
markt wordt gehouden. De Dinkelhoeve ligt aan de 
Herenweg ter hoogte van de Rijnlaan.
(Meer info: www.kominmijntuin.com)

Moestuinmarkt zaterdag 14 mei 

Kom In Mijn Tuin (KIMT)
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Joodse en Nationale Herdenking tegelijk op 4 mei:

“De geschiedenis doorgeven en 
de vrijheid actief omarmen”
Heemstede – In het kader van Dodenher-
Heemstede – In het kader van Dodenherden-
king vonden afgelopen woensdag 4 mei twee 
herdenkingsplechtigheden plaats aan de 
Vrijheidsdreef in Heemstede. Beide herden-
kingsplechtigheden werden bijgewoond door 
Marianne Heeremans, burgemeester van 
Heemstede. Allereerst vond om 19.00 uur de 
Jom Hasjoa plaats, de dag dat de joodse ge-
meenschap over de gehele wereld de slacht-
offers van de naziterreur herdenkt. Dit jaar 
viel de Jom Hasjoa volgens de joodse jaar-
telling tegelijk met de Nationale Herdenking 
van 4 mei. Aansluitend vond de Nationale 
Herdenkingsdienst plaats, waarbij om 20.00 
uur de 2 minuten stilte in acht werd geno-
men. Het was prachtig weer, dat echter niet 
de beladenheid van deze herdenkingen kon 
verhullen. 
De Jom Hasjoa werd geopend door Paola Ko-
ningsveld, voorzitter van het bestuur Stich-
ting Joods Monument. “Ieder van ons heeft 
hier zijn persoonlijke gedachten”, sprak ze 
tot de aanwezigen. “Mijn gedachten gaan uit 
naar mijn oma. Mijn oma uit Haarlem werd 
vlak voor de bevrijding vermoord in vernie-
tigingskamp Auschwitz toen ze 54 jaar oud 
was. Nu ben ik 54 jaar en denk ik aan haar.” 
De aanwezigen werden in de gelegenheid 
gesteld de naam van een slachtoffer te noe-
men uit hun familie of naaste gemeenschap. 
Rabbijn Spiro nam vervolgens het woord. 
Hij haalde met voorbeelden de toenemen-
de onverdraagzaamheid in onze samenle-
ving aan en dat sommige mensen het ver-
haal niet meer willen horen. Hij onderstreep-
te het belang dat juist nu weer deze geschie-
denis nooit mag worden vergeten en het nog 
steeds nodig is dat deze moet worden door-
verteld in de toekomst. Onverdraagzaamheid 
mag geen kans meer krijgen. Na de sprekers 
hadden de aanwezigen de gelegenheid om 
volgens joods gebruik een steentje te leggen 
bij het Joods Monument, om zo de slachtof-
fers te herdenken. 
De Nationale Herdenking vond aansluitend 
plaats, begeleid door oorlogsveteranen, de 
scouting en met muzikale ondersteuning 
van Harmonie St. Michaël. Ceremoniemees-
ter was Ap van Leeuwen opende de plectig-

heid. Een stoet vanaf het raadhuis waarbij 
kransen werden gedragen liep de Vrijheids-
dreef op naar het oorlogsmonument. Na de 
twee minuten stilte, nam Marianne Heere-
mans het woord. Zij had het onder meer over 
het landelijk thema ’de vrijheid omarmd’, om-
armd geschreven met een D, door het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei. “Met een D geschre-
ven lijkt een gesloten beweging uit te druk-
ken, waarmee we onze verworven vrijheid bij-
voorbeeld willen beschermen of afschermen”, 
sprak ze. “Als we het woord ‘omarmt’ actief 
maken door het te schrijven met een T, dan 
gaan we naar meer openheid en kunnen we 
onze vrijheid beleven door deze te delen met 
elkaar.”  Vervolgens werden eigen gemaak-
te gedichten voorgedragen door twee leerlin-
gen van basisschool de Evenaar. Nisha van 
den Hoek met het gedicht ‘Twee minuten stil-
te’ en ‘Oorlog en vrede’, geschreven door Fien 
van Muster en voorgedragen door Ayla Te-
pe.  Aansluitend het aangrijpende verhaal 
van Ad van Amerongen over zijn vader die 
deelnam aan de verzetsgroep van de 27-ja-
rige onderwijzer Broeder Joseph. De vader 
van Ad van Amerongen werd drie keer ver-
raden maar heeft de oorlog overleefd. “Onder 
de hoge druk van een oorlog komen men-
sen tot heldendaden, maar anderen maken 
verkeerde keuzes”, lichtte Ad van Amerongen 
toe. “Nederland heeft zijn helden gekend, 
maar die andere kant was er dus ook.” Hij gaf 
tevens aan dat niet alle Duitsers fout waren 
en nuances gepast zijn om welke beweegre-
den dan ook.  Aansluitend vond de kransleg-
ging plaats. 
Bart Jonker
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Heemstede – Met de 
schoonheidsspecialiste, kap-
salon en pedicure is de 
dienstverlening bij Nieuw 
Overbos nu compleet, naast 
de huisartsen, fysiopraktijk 
en de apotheek die er al zijn. 
In het luxe wooncomplex, 
dichtbij het winkelcentrum, 
vindt u dit gezondheidscen-
trum met genoeg parkeer-
ruimte en plaats voor de fi ets. 

Gülten Tunali begon een 
jaar geleden ‘Hair by Guls’
Zij ziet haar klantenkring 
groeien, wordt geassisteerd 
door Ester: het is een leer-
bedrijf met stagiaire. Het 
wordt steeds meer bekend 
dat je echt niet in het com-
plex hoeft te wonen, maar 

dat heel Heemstede en om-
geving welkom is aan de Van 
Lennepweg. Met de voorde-
len van kleinschalig, ervaring, 
gezelligheid, kwaliteit en be-
leving. Guls werkt met pro-
ducten van Wella en heeft 
voor de milieubewuste klant 
Elements, Innosense, dat is 
antiallergisch, Magma is een 
kleiproduct voor highlights 
en coupe soleil want het licht 
op en kleurt in de lichte tin-
ten die u zelf uitzoekt. Illumi-
na color met microlight geeft 
een optimale glans en Co-
lor touch is een demi per-
manente haarkleuring voor 
de beginners. Hierbij is er-
varing nodig van mensen die 
de persoonlijke behandeling 
kunnen geven. Van het vak 

houden! Regelmatig getraind 
worden en cursussen volgen. 
Loop gewoon binnen bij ‘Hair 
by Guls’ voor een gratis haar-
advies.  Voor info: tel 023-
5831282. E-mail:
info@hairbyguls.nl.
Burgemeester van Lennep-
weg 207A. 

Schoonheidsspecialiste
Lisette de Boer
In ‘Salon Mooier’, naast ‘Hair 
by Guls’, geeft schoonheids-
specialiste Lisette de Boer 
gezichts-en lichaamsbehan-
delingen. Reiniging, maskers, 
peeling, massage, onzuiver-
heden verwijderen 
en deelbehandelin-
gen zoals harsen, ver-
ven van wimpers en 
wenkbrauwen, hen-
na brow treatment, 
het modelleren van de 
wenkbrauwen door 
te harsen en verven 
met henna, dat weken 
blijft zitten op de huid, 
iets speciaals van
Lisette en veel mooi-
er dan gewoon ver-
ven. In haar mooie en 
gezellige salon geeft
Lisette veel aandacht 
aan de persoonlijke 
wensen van de klant. 

Groepsfoto ‘Van Top tot teen’.

Ook voor een manicure met 
bijvoorbeeld gel-color nagel-
lak die twee tot drie weken 
houdt en nu het voorjaar echt 
gaat beginnen mogen de te-
nen meedoen met een kleur-
tje. Lisette gebruikt uitslui-
tend hoogwaardige produc-
ten op natuurlijke basis. Ze 
geeft een feestje bij de ope-
ning op zaterdag 28 mei van 
14.30 tot 17.00 uur en u bent 
van harte welkom.
Info: 06-49242020. E-mail:
info@salon-mooier.nl. 

Salon Phoenix pedicure,
manicure
Inge van der Smaal is zeven-
tien jaar werkzaam geweest 

in de hulpverlening en is door 
haar werk als medisch pedi-
cure als een vuurvogel uit de 
as herrezen. Net als Phoenix 
en zo voelt ze het ook. Van-
daar de naam die ze koes-
tert. Tijdens een pedicurebe-
handeling worden de nagels 
geknipt en de nagelomge-
ving verzorgd. Verder worden 
overtollig eelt en likdoorns 
verwijderd en wordt u gehol-
pen bij schimmelnagels, in-
groeiende nagels en ande-
re voetproblemen. Als me-
disch pedicure is zij tevens 
bevoegd om de zogeheten 
‘risicovoeten’ te behandelen. 
Ook deskundig voor de wat 
oudere voeten, bij diabetes, 
reuma, spastische en ver-
waarloosde voeten. Ze kan 
werken met specialistische 
technieken zoals nagelbeu-
gels, nagelreparatie bij in-
gegroeide nagels en orthe-
ses maken voor drukontlas-
ting en correcties van stand 
afwijkingen. In de zomer er 
weer tiptop uitzien met ge-
lakte nagels of met de ster-
kere gellak? In kleur, naturel 
of met French pedicure mag 
u weer helemaal gezien wor-
den in een open schoen. 
Voor info: 06-22636457.
E-mail:
info@salonphoenixheemste-
de.nl.
Ton van den Brink

Column 

Een brief van de postbode
Andermans tuin

Als ik vroeger, toen mijn kinderen nog heel 
klein waren, met hen over de stoep langs de 
huizen liep, ontdekten ze daar steeds van 
die kleine zijpaadjes die leidden naar stuk-
jes natuur van precies hun formaat, die er-
om vroegen door hen betreden te worden. 
“Niet in andermans tuin,” zei ik dan stan-
daard. Want zomaar mensen hun voortui-
nen inlopen is nou eenmaal geen geaccep-
teerd gedrag. 
Behalve voor postbodes dan. Dat is maar 
gelukkig voor mij, want ik kan zeer genie-
ten van andermans tuin. Een vroegere colle-
ga van mij had dat ook; echte tuinierster als 
ze was, trok ze hier en daar ook nog wat on-
kruid tussen de tegels uit, want dat knapte 
lekker op. Ik moet u eerlijk bekennen, dat zit 
bij mij niet in het servicepakket; ik beschadig 
of verontrust niets, maar ik laat Gods water 
over uw voortuin lopen.
Hoewel Heemstede terecht bekend staat als 
een groene gemeente, is hier door de jaren 
heen wel een fl inke ‘vergrijzing’ te bemer-
ken geweest. Of ‘ontgroening’, zo u wilt. Wat 
ik bedoel te zeggen is dat in de tijd dat ik 
hier de post loop, ik met een zekere regel-
maat een groene voortuin verruild heb zien 
worden voor grijze tegels en grind. En dat 
tempo is helaas met de jaren hoger en ho-

ger gewor-
den; in mijn 
wijk kost in-
middels vrij-
wel ieder 
nieuw ge-
zin de wijk 
een tuin. (Plus ook nog maar het gemeente-
stukje langs het huis. Zo handig voor de rol-
emmers...)

Ik begrijp u natuurlijk wel, u bezitters van uw 
eigen kleine stenen vlakte voor uw voor- en 
achterdeur. Dat steeds maar weer wieden, 
snoeien en maaien, het kost tijd en energie 
en die gaan allebei iedere dag al schoon op 
aan andere dingen. Ja, begrijpen doe ik het 
wel, ook al zie ik uw ingrepen met lede ogen 
aan. 
Wat ik alleen níet begrijp, is dat ik nog nie-
mand, ooit, het proces een keer heb zien 
omkeren. Nog niet één keer heb ik een tuin 
onder de tegels vandaan zien komen. 

Of is dat nou misschien juist een idee voor 
u? 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

een tuin. (Plus ook nog maar het gemeente-

Van top tot teen mooi in Nieuw Overbos

Gülten en Ester. 

Inge van der Smaal.

Lisette de Boer.
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‘Verrast over kwaliteit ingezonden ontwerpen’
Annelou Bangert wint ontwerpwedstrijd Agusto
Heemstede - Verrassend 
anders denken en proberen 
vorm te geven aan een sie-
raad, voor Annelou Bangert 
de uitdaging die ze aanging 
toen ze in de Heemsteder 
las over de ontwerpwedstrijd 
van edelsmid Agusto. Hij 
vroeg iedere Heemstedenaar 
om de uitdaging aan te gaan 
om iets moois te ontwer-
pen dat hij kon maken. Arm-
band, ketting, oorbel, ring, 
Guus UiIenbroek wilde het 
door de jury uitgezocht ont-
werp in goud en zilver ma-
ken, dat mocht best 1500 eu-
ro kosten. Zelf wilde hij niet 
in de jury zitten, hij zou toch 
maar teveel naar de techniek 
kijken, hij wilde iets heel an-
ders. In de jury zaten Jasper 
de Zwart, eigenaar van Verf-
handel Ree en artistiek tot de 
laatste spat op zijn colbert-
tje. Ook Joost van der Toorn 
die als beeldhouwer en oplei-
ding aan de Rietveld Acade-
mie een heel andere kijk op 
kunst zou inbrengen en Bas 
Hagemeijer die als voorzitter 
van de Vereniging van Goud 
en Zilversmeden alle moge-
lijkheden kon beoordelen. Ze 
wisten niet dat 28 inzenders 
het hen zo moeilijk zouden 
maken. 
Een volle middag en een 

stukje avond later, waren ze 
er eenstemmig uit: de arm-
band van Annelou was het 
meest unieke ontwerp en 
nog vele bijvoeglijke naam-
woorden werden eraan toe-
gevoegd. De oorbel van Ro-
ny Koeckhoven was geïnspi-
reerd op de palmeilanden bij 
Dubai en scoorde heel hoog 
bij de jury, de armband van 
Elles Heikens was commer-
cieel gezien de beste, diverse 
kettingen met sluitingen die 
steeds anders waren. 
Agusto kijkt terug op een ge-
slaagde wedstrijd, waarvan 
hij maar moest afwachten 
hoe creatief Heemstede zou 

reageren. Hij is net zo verrast 
en verbaasd als de jury over 
de kwaliteit van de ingezon-
den ontwerpen. Voor Agusto 
was dit een leuke manier om 
de Binnenweg te laten weten 
dat hij nu alweer twintig jaar 
op die Leukste Straat van Ne-
derland zit en op deze manier 
ook leuk wil houden. Want 
leuke zaken maken de Bin-
nenweg  tot en centrum waar 
men graag komt. Speciaalza-
ken als Agusto geven net dat 
unieke waar straten met ke-
tens zo graag naar zoeken. In 
Heemstede nog heel gewoon 
op de Binnenweg.
Ton van den Brink 

Heemstede - Een primeur 
op de Binnenweg bij bakker 
Bertram:  Ontbijt om mee te 
nemen oftewel ontbijt to go!
Voor wie geen tijd heeft om 
thuis te ontbijten is er nu 
een goed alternatief: kof-
fi e (cappuccino, espresso, 
etc.), verse jus d’orange, be-
legde broodjes en nog veel 
meer lekkernijen om mee te 
nemen. Dat is nog eens een 
goed begin van de dag!
Er zijn altijd diverse aan-
biedingen, zoals een fl esje 
verse jus d’orange met een 
gratis croissantje, een be-
legd broodje (ham of kaas) 
voor 1 euro extra bij de kof-
fi e.
Alle aanbiedingen staan 
vermeld op het bord in de 
winkel en zijn ook op inter-
net te vinden. 6 dagen per 
week kunt u al vanaf 7.00 
uur terecht in de winkel en 
op zondag vanaf 8.00 uur 
bent u eveneens welkom bij 
Bertram. Parkeren kan voor 
de deur, gratis tot 09.00 uur.
 
Bakker Bertram vindt u op 
de Binnenweg 143. Voor de 
winkel staat een bank, waar 
het ontbijt eventueel direct 
kan worden opgegeten!

Primeur: ontbijt to go!

Waarom zijn we bang voor 
honden?

Vandaag vertel ik over honden en waarom wij en onze kin-
deren bang zijn voor honden, terwijl ze worden beschouwd 
als gemeengoed in Nederland.
In Syrië leven de meeste honden in verlaten oorden omdat 
mensen bang zijn voor hen, net zoveel als honden angst 
hebben voor mensen.
De meeste mensen vinden een hond eng, dieren die je 
plotseling kunnen aanvallen... maar ze worden in Syrië ook 
als onrein gezien.
Er zijn drie uitzonderingen die je kunt maken waarin hon-
den wel bij mensen leven. In het eerste geval, en dat is een 
fenomeen dat zich begon te verspreiden in de afgelopen 
jaren, nemen sommige rijke families een zeer prijzig huis-
dier om het beeld van welvaart weer te geven.
In een ander geval wordt de hond gebruikt als bewaker van 
boerderijbedrijven of villa’s.
Het derde geval heeft de politie  speciale soorten honden 
die helpen bij onderzoek. 
Toen wij naar Nederland kwamen, waren we bang als een 
hond ons benaderde. Maar nu beginnen we eraan gewend 
te raken en ik merk dat onze eerdere waarnemingen over 
honden zijn bijgesteld.

Het is een positieve indicator 
van de zogenaamde acclimati-
satie en geleidelijke integratie.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

(Khaled schrijft zijn bijdra-
ge in het Arabisch, daarna 
wordt de tekst vertaald naar het
Engels en tot slot volgt daar een 
Nederlandse vertaling van, red.)

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Voorjaarsmarkt zondag 22 mei
Heemstede – De altijd gezellige en drukbezochte Voor-
jaarsmarkt in het centrum van Heemstede vindt dit jaar 
plaats op zondag 22 mei.
Tussen tien en vier uur kan iedereen ontspannen op de 
Raadhuisstraat en Binnenweg wandelen langs talloze 
kramen vol voorjaarsartikelen. Vergeet de terrasjes niet 
en laat uw kinderen genieten van kinderattracties. Als het 
weer ook nog meewerkt zal Heemstede volgende week 
zondag weer een topdag beleven.
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Griekse tragedie in Haarlem
Regio - Na de succesvol-
le voorstelling Oranje bit-
ter, is het Haarlemse theater-
platform Project Fors binnen-
kort weer terug in het Haar-
lemmerhout Theater, ditmaal 
met de klassieker Antigone. 
Gehuld in een modern jas-
je wordt dit stuk omgedoopt 
tot Creon vs Antigone, een 
multidisciplinaire voorstelling 
onder leiding van regisseu-
se Marianne Narold, waarbij 
toneel wordt gecombineerd 
met zang en film. Het verhaal 
gaat over een jonge vrouw, 
Antigone, die in opstand 
komt tegen haar oom, koning 
Creon. De voorstelling roept 
vragen op over universele 
thema’s. Kun je ontsnappen 
aan je lot, of staat je lot vast 
en heb je geen eigen vrije 

wil? Hoever ga je voor je prin-
cipes en hoe sterk zijn fami-
liebanden als het er echt op 
aankomt? Het verhaal wordt 
deels verteld door spelers op 
de theatervloer, deels door 
filmbeelden en deels bezon-
gen door een koor. Dirigente 
Marianne Hopman heeft spe-
ciaal voor de voorstelling mu-
ziek en liedteksten gecompo-
neerd. Bijzonder aan de voor-
stelling is dat deze productie 
gedeeltelijk gefinancierd is 
door crowdfunding. Creon vs 
Antigone zal op 20, 21 en 22 
mei te zien zijn in het Haar-
lemmerhout Theater. Kaarten 
kunnen gereserveerd worden 
via de website:
www.projectfors.nl.

Waagexpositie 3-dimensionaal werk

Theo Schouten blijft verwonderen
Regio - De in Friesland wo-
nende beeldend kunstenaar 
Theo Schouten (Haarlemmer 
in al z’n genen) verraste een 
aantal jaren geleden met in-
trigerend werk opgebouwd 
uit geometrische vormen, 
structuren en lijnen. Beslist 
nog in de 2-dimensionale 
traditie, maar met een eerste, 
weliswaar voorzichtige, vin-
gerwijzing naar meer diep-
te in het werk. Uitgevoerd in 
primaire kleuren op papier 
en linnen, met hier en daar 
verrassende insnijdingen en 
opdikkingen teneinde licht, 
donker en schaduwwerking 
z’n natuurlijke werking te la-

ten doen. Maar de ontwikke-
ling staat bij Theo niet stil: re-
centelijk is hij gestart met het 
werken met kunststof. En met 
een totale verbanning van 
lijsten om zijn werk. Zoals hij 
zelf treffend onder woorden 
brengt: ik ben nu verlost van 
de dwang van het vierkant. 
Want het kader bepaalt niet 
meer de maatvoering maar 
datgene wat ik wil schep-
pen, de inhoud, het werk zelf! 
Theo omschrijft z’n werk zelf 
als driedimensionale abstrac-
te g eometrische b elevingen.     
 
De komende drie weken 
toont Theo Schouten de-

ze nieuwe werken onder het 
thema De Verwondering in 
de fraaie expositieruimte van 
de Waag aan het Spaarne te 
Haarlem. Een toepasselijke 
titel want het nieuwe werk 
zal naast bewondering ook 
menigeen in verwondering 
achterlaten. Maar dit laatste 
geldt beslist niet voor Theo 
zelf, voor hem vormt dit een 
logische stap naar een ver-
dere ontwikkeling en onder-
zoek van het ultiem benutten 
van het 3-dimensionale vlak. 
Nog altijd met primaire kleu-
ren maar het wit en twee tin-
ten grijs voeren nu al min of 
meer de boventoon.

 Geometrische vormen en ab-
stracte tekeningen vormden 
altijd al een bijzondere aan-
trekkingskracht voor Theo. 
Niet verwonderlijk met inspi-
ratiebronnen als de werken 
van Theo van Doesburg, Ger-
rit Rietveld en Maurits Cor-
nelis Escher. Theo Schouten 
is  daarnaast bijzonder gein-
trigeerd door het element van 

contrastwerking (zoals afge-
rond en hoekig, zwart en wit 
of mechanisme en autono-
mie) en hij streeft ernaar dit 
in z’n werk zichtbaar te ma-
ken. In kleur, in beeld, kort-
om: in al z’n dimensies! De-
ze qua contrasten en diep-
tewerking zeer interessante 
tentoonstelling is vanaf don-
derdag 12 mei tot en met 
zondag 29 mei 2016 te be-
zichtigen in Galerie De Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem. (ope-
ningstijden: 13.00–17.00 uur) 

De expositie wordt op maan-
dagmiddag 16 mei (2ePink-
sterdag) om 16.00 uur fees-
telijk geopend.
Zie ook: www.facebook.com/
kunst.zijonsdoel,
www.kzod.nl en
www.theoschouten.com.

Toneelgroep  Vondel presenteert 
Modehuis Belle Fleur
Regio - Theo, alias Madam 
Belle Fleur, is een excentrie-
ke modeontwerper.
Hij woont tijdelijk bij zijn be-
kakte zuster Anna. De be-
rooide Theo probeert  zijn  
creaties te verkopen aan de 
Rotaryclub vriendinnen van 
zijn zus.
Als hij denkt het weer voor 
elkaar te hebben op eigen 
benen te kunnen staan.

Blijkt al snel dat een ieder zo 
een eigen agenda heeft, en 
dreigt de boel aardig uit de 
hand te lopen. Een spranke-

lende klucht vol verwarring 
en verassingen.
Toneelgroep Vondel voert dit 
stuk op zaterdag 28 mei op 
in het gloednieuwe Haarlem-
merhout Theater, Van Olden-
barneveltlaan 17 in Haarlem.
Daarnaast is er een voorstel-
ling in Heemstede, op zater-
dag 4 juni in Casca de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede.
Kaarten bedragen 12,50 en 
de aanvang is 20.15 uur.
Reserveren kan via e-mail:   
Toneelgroepvondel@hotmail.
com of telefonisch: 
023-5358203.

Feest van de 
Geest nog tot 

16 mei
Heemstede/regio - Op 5 
mei opende de kunstrou-
te Feest van de Geest. Het 
gaat om kunst die in acht 
kerken in de regio is te zien, 
onder andere in de Oude 
Kerk Heemstede. Dit evene-
ment duurt nog tot 16 mei. 
Negen kunstenaars heb-
ben nieuw werk gemaakt 
rond het thema: vrijheid 
van geest. Daarnaast ex-
poseren zij ook al bestaand 
werk. Deelnemende kerken 
zijn de Oude Kerk te Heem-
stede, de RK kerk Haarlem-
merliede, Het Kruispunt in 
Velserbroek, De Engelmun-
duskerk te Velsen-Zuid en 
in Haarlem-Noord de Fon-
teinkerk, de Immanuelkerk, 
de Pinkstergemeente in de 
Medanstraat en de Maria-
kerk.  De kerken zijn open 
op 14, 15 en 16 mei van 
13.00 tot 17.00 uur. Info op 
www.feestvandegeest.nl  
Bij elke deelnemende kerk 
is een routekaart gratis op 
te halen.

Fonteinkerk (foto: S. de Groot).

Nieuwste Blokker nu 
ook in Heemstede

Heemstede – Veel Blokkerfilialen in ons land zijn ver-
nieuwd. Een nieuwe uitstraling, aangepast logo en een 
gewijzigd assortiment voor de bekende winkel in huis-
houdelijke artikelen en aanverwanten.
Ook Blokker Heemstede aan de Binnenweg heeft een 
metamorfose ondergaan. Afgelopen vrijdag werd dit ver-
nieuwde concept geopend. In de winkel een rustig opge-
steld assortiment met veel kwaliteitsartikelen.
Buiten gaven jongens een demonstratie die weghad van 
jongleren met grote logokaarten; dit om klanten naar de 
vernieuwde winkel te lokken.

Film- & lunchprogramma
Heemstede - Donderdag 
19 mei wordt bij WIJ Heem-
stede een dramafilm ge-
draaid, waarin een docent 
taalkundige moet leren le-
ven met iets wat haar leven 
drastisch zal veranderen: 
de diagnose Alzheimer.
Na de film staat er een lek-
kere gezamenlijke lunch 
voor u klaar in de foyer van 
de Luifel. (Voor meer infor-

matie over titel en inhoud 
van deze film kunt u om het 
speciale filmprogramma 
opvragen bij WIJ Heemste-
de: (023) 548 38 28). 
Het hele Film- & Lunch-
programma is van 10.30- ± 
13.30 uur bij WIJ Heemste-
de in De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kosten in-
clusief lunch:  13,50. Reser-
veren: (023) 548 38 28.
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dranken groenten en fruit

smeer- en 
bereidings-
vetten

zuivel, noten, vis, peul-
vruchten, vlees en ei

brood, graan-
producten en 
aardappelen

mei 2016

www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

De nieuwe 
schijf van vijf, 
nu wel goed?

Vóór de 
behandeling

Au, ik heb een 
pijnlijke bult op 

mijn oor!

Bewezen 
voordelen 

schijf schijf 
nu wel goed?nu wel goed?

voordelen 
van kokosolie

zintuiglijke 
receptoren

Pacinian 
lichaampje

Zenuwen

Slagader
aderen

haarzakje

opper-
huid

haar

mijn oor!

Extreem hongerig voordat je ongesteld wordt? Negen tips! 

Klik hier om de
Lijf & Gezondheid
online te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid




Vrouwen van 
Nu

Heemstede - De Vrouwen 
van Nu, afdeling Heemstede, 
sluiten het jaar af op woens-
dag 11 mei met een Power-
Pointpresentatie van de heer 
Kersten over de etsen van 
Rembrandt. Tevens zullen 
deze middag kleine artikelen 
verkocht worden en manden 
met levensmiddelen verloot.
De middag begint om 14.00 
uur (zaal open om 13.30 uur). 
Gasten zijn welkom, zij beta-
len 2,50 entree. Inlichtingen: 
023-5280340. ‘De Getemde Feeks’

Regio - Hysterische taferelen, verstilde momenten, liefde, 
lust, jaloezie, passie, zang en dans. Het is allemaal te zien 
in de voorstelling ‘De Getemde Feeks’.

De Haarlemsche Tooneelclub speelt op zaterdag 21 en 
zondag 22 mei deze hilarische komedie van William 
Shakespeare. Regisseur Justin le Bruyn heeft het eeu-
wenoude toneelstuk zo bewerkt dat het zelfs in deze tijd 
niets aan kracht heeft verloren. 

Dit jaar wordt uitgebreid herdacht dat de beroemde to-
neelschrijver William Shakespeare 400 geleden is overle-
den. Het toneelstuk over de twee zusters. Bianca en Ka-
therina is een klassieker. Bianca is de jongste en lieftal-
lig; Katherina is niet op haar mondje gevallen en wordt 
door haar omgeving als een feeks beschouwd. Hun moe-
der bepaalt dat Bianca niet mag trouwen voordat Kathe-
rina een man heeft, waarop twee aanbidders van Bianca 
het plan opvatten Katherina aan de man te helpen. Een 
komedie met een verrassend eind.

Schijn en werkelijkheid spelen een grote rol in dit toneel-
stuk waarin aan het eind van het stuk  toch de vraag blijft: 
‘Wie heeft nou eigenlijk wie getemd?’

De Getemde Feeks wordt gespeeld in Casca De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede op 21 en 22 mei. Aanvang 
20.15 uur.
Kaarten a 12,50 euro (studenten/CJP 8 euro) kunt u be-
stellen via de website www.haarlemschetooneelclub.nl of 
via telefoonnummer 023-5380076.

Magic 
Moments

Heemstede - Van 2 mei 
tot 1 augustus 2016 ex-
poseert Henk-Claire Loef-
fen in de foyer van Theater 
De Luifel aan de Herenweg 
96 te Heemstede. Getoond 
worden 10 werken in ver-
schillende disciplines zoals 
acryl op doek en ’n twee-
tal collages, waarop veel 
te lezen valt! Afgebeeld is 
Magic Moments-I (acryl op 
linnen). Het getoonde werk 
is te koop.

Joke Linders.

Lezing over 
het ABC van 
Annie M G

Heemstede - Op donderdag 
19 mei geeft Joke Linders een 
lezing over Het ABC van An-
nie M G, ’s avonds om 20.00 
uur bij boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de. Het is de start van de An-
nie M.G. Schmidt week van 
18 t/m 28 mei 2016.
Annie M.G. Schmidt is een 
van de weinige auteurs van 
wie alle naoorlogse gene-
raties wel een boek hebben 
gelezen, een liedje kennen, 
een toneelstuk, televisiese-
rie of film hebben gezien. El-
ke Nederlander kent Minoes, 
Pluk, Jip en Janneke, Dikker-
tje Dap en zuster Clivia. Maar 
wie is Annie M.G. Schmidt?
Langs de letters van het alfa-
bet – van de A van Abeltje tot 
de Z van Ziezo – wordt de le-
zer ingewijd in leven en werk 
van deze tegendraadse taal-
koningin. Haar taalgebruik, 
de beestenboel, de helden en 
heldinnen uit haar werk, de 
bibliothecaresse, Het Parool, 

de plaatsen waar zij woonde 
en haar recalcitrantie – het 
wordt allemaal op speelse, 
vrolijk stemmende en soms 
onthullende wijze in dit ABC 
uit de doeken gedaan. Het 
ABC van Annie M.G. is een 
kleurrijk boek dat tot ieders 
verbeelding spreekt. Bob-
bie Blommesteijn zorgt voor 
de muzikale omlijsting. Zie: 
www.bobbieblommesteijn.nl
De lezing vindt plaats in 
Boekhandel Blokker. 
Toegang 5,- euro reserve-
ren gewenst 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl.

Literaire Salon 
2016
Heemstede - Boekhandel 
Blokker organiseert voor de 
vierde maal de
Literaire Salon Heemstede. 
Die vindt plaats op 29 mei. 
In vijf huiskamers presen-
teren vijf auteurs hun werk. 
Met een grande finale met 
Renate Dorrestein over 
haar nieuwe roman Zeven 
soorten honger.
Dit zijn de vijf auteurs van 
de Literaire Salon:
Anne-Gine Goemans –  
Honolulu King
Frank Westerman – Een 
woord een woord
Matthias Rozemond – De 
duivelskunstenaar
Lodewijk van Oord – Alles 
van waarde
Martje van der Brug – Wat 
doen we met moeder
De bezoekers ontmoeten 
twee auteurs in twee huis-
kamers (aantal bezoekers 
per huiskamer 20-25 per-
sonen). Na de tweede huis-
kamer is er een gezamen-
lijke afsluiting in het Haar-
lemmerhouttheater voor 
een interview met Rena-
te Dorrestein. Haar nieuwe 
roman Zeven soorten hon-
ger is dan zojuist versche-
nen. Adres theater: Van Ol-
debarneveltlaan 17, Haar-
lem (bij HFC).

De aanvang is 13.00 uur en 
de middag duurt tot 16.30 
uur. Toegang bedraagt 20,- 
euro. Kaarten kopen kan bij 
boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg 138. Tel. 023-
5282472. 
Bij aankoop van kaarten 
geeft u aan welke twee au-
teurs u wilt bezoeken. De 
eerste om 13.00 uur en de 
tweede om 14.15 uur.
De locatie is de omgeving 
Frederik van Eedenplein in 
Heemstede. 

Auteursbezoek bij boekhandel Blokker
‘Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld’
Heemstede - Op vrijdag 20 
mei geeft Tony Crabbe een 
exclusieve boekhandelsle-
zing bij boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de over zijn onlangs versche-
nen boek ‘Nooit meer te druk 
-  een opgeruimd hoofd in 
een overvolle wereld’.
Tony Crabbe biedt helde-
re strategieën voor een op-
geruimd hoofd en leven, met 
gericht aandacht op wat je 
doet. 
Nooit meer te druk van To-
ny Crabbe is een helder en 
praktisch boek dat ons helpt 
om een van de grote pro-
blemen van het moderne le-
ven aan te pakken: we zijn te 
druk. 
Wat Marie Kondo doet voor je 
huis, doet Tony Crabbe voor 
je hoofd en je leven.

Onze inbox en to-dolijst pui-
len uit, veel mensen verwach-
ten iets van ons en burn-out 
is de grootste bedreiging op 
de werkvloer. Maar Nooit 
meer te druk is geen timema-
nagementboek, Tony Crab-
be gebruikt nieuw psycho-
logisch onderzoek en biedt 
heldere strategieën voor een 
opgeruimd hoofd en leven, 
met gerichte aandacht op 
wat je doet.                                      
Tony Crabbe is (bedrijfs) psy-

choloog en werkt als consul-
tant voor onder meer Micro-
soft en Disney. Hij is verbon-
den aan de Universiteit van 
Londen en woont met zijn 
vrouw en drie kinderen in 
Spanje. Hij schreef dit boek 
omdat het te druk kreeg in 
zijn eigen leven.
 
De woordvoerder van Tony 
Crabbe meldde ons: Omdat 
Tony Crabbe die dag in Ne-
derland is voor een ochtend-
programma in Amsterdam, 
brengt  hij graag die avond 
een bezoek aan Boekhandel 
Blokker in Heemstede.
 
Aanvang is 20.00 uur en de 
toegang van de lezing is 10,- 
euro en aanmelden kan via 
023-5282472 of via
info@boekhanbdelblokker.nl.
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Nationale Molendag, ook in Heemstede
Heemstede – In het week-
end van 14 en 15 mei organi-
seert vereniging De Holland-
sche Molen in samenwer-
king met Het Gilde van Vrij-
willig Molenaars de Nationa-
le Molendag. Tijdens dit eve-

nement gaan ruim 950 mo-
lens verspreid door heel Ne-
derland open voor het pu-
bliek. In Noord-Holland doen 
69 molens mee.
Ook in Heemstede opent de 
molen zijn deuren, op bei-

de dagen. Het gaat natuur-
lijk het molentje bij wandel-
bos Groenendaal. In Haarlem 
zijn drie molens geopend.

Meer informatie vind je op 
www.molens.nl.

Open repetitie COV Haarlem
Regio - Heb jij altijd al eens 
een willen meezingen met het 
bekendste oratoriumkoor van 
Haarlem? Of een keer wil-
len optreden in de Grote Zaal 
van de Haarlemse Philhar-
monie? Grijp dan nu je kans 

en geef je op voor de open 
repetitie van de COV Haar-
lem op woensdag 18 mei.

Het oudste oratoriumkoor in 
de Haarlemse regio is na-
melijk op zoek naar nieuwe 

Eglentier speelt in nieuwe 
Haarlemmerhout theater
Regio - Theatergroep 
Eglentier, bekend van ‘I 
Love Toppop’ en de ‘Onder-
grondse’ theaterwandeling, 
speelt ‘De Vliegenier’ van 
Wanda Reisel op 13, 14 en 
15 mei in het nieuwe Haar-
lemmerhout Theater.
Het is een avondvullend 
stuk. De Vliegenier is een 
vervreemdend toneelstuk 
waar genoeg om te lachen 
valt, maar ook kan de be-
zoeker zich enorm erge-
ren aan de hoofdpersonen. 
Regisseur Rudolf Mensen: 
“Het stuk weet op een ijzer-
sterke manier de gevoeli-
ge snaar van ontwrichte fa-
milies en de verplichte tra-
dities tijdens de feestda-
gen te raken. Er komen een 
paar confronterende vragen 
naar voren. Waarom doe je 
bijvoorbeeld met kerst altijd 
wat je moet doen en nooit 
wat je wilt doen? Een heer-
lijk uitbundig stuk met een 
verrassend plot.”
Het stuk gaat over een fami-
lie die traditiegetrouw met 
de feestdagen bijeen komt 

in hun vervallen familiepen-
sion. Onder supervisie van 
de moeder wordt de eetzaal 
gedekt voor de te verwach-
ten gasten, die niet ko-
men opdagen. De volwas-
sen kinderen hebben zich 
nooit aan de knellende fa-
milieband kunnen ontwor-
stelen en zijn nog steeds op 
zoek naar hun eigen identi-
teit. Maar tegen hun domi-
nante moeder valt niet op te 
boksen. Het wankele even-
wicht wordt verstoort door 
de plotselinge komst van 
een vliegenier, die letter-
lijk en fi guurlijk uit de lucht 
komt vallen. Hij is een even-
wichtig, vastberaden en be-
vrijd man en wordt de af-
standelijke getuige van het 
gezinsdebacle. Of heeft hij 
toch de touwtjes stevig in 
handen?
De aanvang van de voor-
stellingen is 20.15 uur in 
Haarlemmerhout Theater, 
Van Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem. Meer informatie 
en kaarten:
www.eglentier.nl.

leden. Man of vrouw, welk 
stemsoort je ook hebt; een 
fraaie stem is voldoende, als 
je noten kunt lezen en bereid 
bent om ook thuis te oefenen, 
dan ben je van harte welkom 
mee te komen zingen.
Het COV is eveneens op zoek 
naar projectzangers voor het 

najaarsconcert op 9 novem-
ber 2016. Op het programma 
staat het beroemde Requiem 
in d-mol van Wolfgang Ama-
deus Mozart en de minder 
bekende, maar zeer boeien-
de, Missa Brevis (BWV 234) 
van Johann Sebastian Bach.
De COV Haarlem repeteert 

elke woensdagavond van 
20.00 tot 22.15 uur in het ge-
bouw van Zang en Vriend-
schap aan de Jansstraat 74 in 
Haarlem.

Kennismaken? Geef je op bij 
Ria Langen: 023-5292156 of  
msjlangen@hotmail.com.

DTNP doet het voorstel om fi etsers in de 
noordelijke richting een fi etssuggestiestrook 
te geven. 
“Er blijft (een gevoel van) onveiligheid tot het 
autoverkeer”, zo motiveert het bureau. Dat 
wordt met dit voorstel niet opgelost, maar 
wordt nog erger, zo vindt de Fietsersbond. 
Auto’s zullen nog meer middenop de weg 
gaan rijden en daarmee het de tegemoet 
komende fi etser nog moeilijker maken. De 
fi etsstrook die nu al smal is wordt nog smal-
ler: slechts 1,20 meter. Dit terwijl de minima-
le aanbevolen maat 1,70 m is.

Foto uit rapport DTNP. Rode cirkel toege-
voegd door Fietsersbond: ook aan die zijde 
komen fi etsers in de verdrukking. 

Met de huidige indeling van de straat hoort 

het autoverkeer achter het fi etsverkeer te 
blijven. Straks gaan auto’s met hogere snel-
heid de fi etsers inhalen. Fietsers worden juist 
aan de kant geduwd. Automobilisten gaan 
denken op die middenstrook onbelemmerd 
te kunnen doorrijden. De fi etser in de tegen-
richting (van noord naar zuid) heeft straks 
nog maar 1,20 m ter beschikking. Het is nu al  
heel onveilig voor fi etsers met auto’s op zich 
afkomend, maar dat wordt nog erger. 

DTNP tekent een strook van auto’s van 2,20 
m. Ook dat is te smal. Een gemiddeld au-
totype is 2 meter breed! Een bestelbus vaak 
2,30 m. Vrachtverkeer mag tot 2,60 m breed 
zijn. En een auto ‘slingert’ ook. Oftewel: hier 
wordt schijnveiligheid gecreëerd. 

Het voorstel van de Fietsersbond is om de 
fi etsstrook in de tegenrichting breder te ma-
ken, conform de aanbevelingen: 1,70 tot 2 
meter breed. Geen fi etsstrook in de mee-
richting, daarvoor is geen ruimte. Daarnaast 
moet de belijning van de fi etsstrook veel dui-
delijker (DTNP heeft dit wel in het voorstel 
staan)
Een verkeerskundige second opinion is no-
dig.
Fietsersbond Heemstede
Eelco Langerijs
Jet van Vrede

Fietsstrook versmallen op de Binnenweg
maakt het niet veiliger

Lezerspost

Fietsstrook versmallen op de Binnenweg

Fietsers in noordelijke richting in de ver-
drukking.

Excursie naar 
Dordrecht
Heemstede - Op dinsdag 
17 mei gaat WIJ Heemste-
de naar Dordrecht. Michiel 
Kersten geeft de excursie-
groep een rondleiding in Hof 
van Nederland, een nieuw 
en spannend museum. Dit 
middeleeuwse Augustijnen-
klooster vertelt u het verbor-
gen verhaal van de vader-
landse geschiedenis. Ont-
dek de basis van onze vrij-
heid en tolerantie, de wortels 
van het Hollands calvinisme 

en de Nederlandse taal. Aan-
sluitend luncht u bij restau-
rant Crimpert Salm. Na de 
lunch wordt de historische 
stad verkend en bezoekt u de 
Grote Kerk met haar rijk ver-
leden waarvan de oorsprong 
ligt in de 11de eeuw. Tegen 
16.00 uur gaat u weer rich-
ting huis. Verzamelen: om 
08.45 uur in de hal van stati-
on Heemstede. Kosten excur-
sie 38,50euro zonder MJK, 
28,50 euro met MJK - vooraf 
reserveren en betalen bij de 
receptie van WIJ Heemste-
de de Luifel. Meer informatie:  
023-5483828.

Heemstede - De kinderen van de Knutsel-
club maken op woensdag 18 mei een Va-
derdagsurprise. Jongens en meisjes zijn 
welkom van 13.30 tot 15.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.

Kosten per keer zijn 5,- euro, een kaart voor 
5 keer kost 22,50.

Kinderen graag per keer van tevoren telefo-
nisch aanmelden: 023-548 38 28.
Kijk ook op: www.wijheemstede.nl.

De knutselclub maakt een Vaderdagsurprise

Heemstede - De Mix-It Dis-
co van zaterdag 21 mei heeft 
het thema Tropisch gekregen. 
Trek wat luchtigs aan en kom 
lekker dansen!

Mix-It is dé dance-avond in 
De Princehof. Niet alleen de 
muziek wordt goed gemixed, 
maar ook het publiek van 
deze avond is een mix tus-

sen mensen mét en zonder 
verstandelijke beperking. Je 
bent welkom tussen 19.30 en 
22.00 uur, bij WIJ Heemstede 
in De Princehof, Glipperweg 
57,  Heemstede. De entree is 
6,50 inclusief 2 frisdrankjes.

Mix-It Disco met thema Tropisch
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Kindertriathlon begin juli
Heemstede - Ook dit jaar 
organiseert de Heemsteed-
se zwem- en triatlonver-
eniging HPC weer de HPC 
MYLAPS Kindertriathlon. 
Het evenement valt samen 
met het 100-jarig jubileum 
van HPC. Op zaterdag 9 ju-
li 2016 gaan circa 300 kin-
deren van start in en rond-
om Sport Plaza Groenendaal 
in Heemstede. De HPC MY-
LAPS Kindertriathlon biedt 
kinderen van 6 t/m 14 jaar 
de mogelijkheid om een leu-
ke en sportieve dag te bele-
ven. Er zijn drie leeftijdscate-
gorieën: 6 - 8 jaar, 9 - 11 jaar 
en 12 - 14 jaar. Per categorie 
zijn de afstanden aangepast 
aan de leeftijd van de deelne-
mers. De HPC MYLAPS Kin-
dertriathlon gaat vooral om 
de sportieve beleving: pro-
fessionele spullen of wed-
strijdervaring zijn niet nodig. 
In verband met de veiligheid 
zijn minimaal zwemdiploma 
B en een fietshelm wel ver-
plicht. Langs het hele par-
cours zullen wegafsluitingen, 

verkeersregelaars, EHBO 
en drank- en voedselposten 
aanwezig zijn. Per leeftijdsca-
tegorie zal er worden gestre-
den om de grote triatlonprijs 
van Heemstede, en uiteraard 
ligt er voor iedere deelnemer 
een medaille klaar. Voor meer 
informatie en inschrijving:
http://www.hpcheemstede.
nl/hpc/nieuws-triathlon.

FreshPC Computer Service 
opent vestiging in Haarlem
Regio - Sinds een week heeft computerbedrijf FreshPC 
een vestiging aan de Schipholweg in Haarlem. Het is de 
30ste vestiging van het bedrijf.
De computer is niet meer weg te denken uit het huishou-
den. Maar wat als het apparaat traag begint te worden? 
Is het wel veilig om online te winkelen zonder goede be-
scherming? En waar zijn alle foto’s gebleven nadat een 
harde schijf er opeens mee ophoudt? Voor advies en op-
lossing van dit soort problemen kunnen consumenten en 
professionals vanaf nu terecht bij FreshPC Haarlem. 
FreshPC Computer Service bestaat uit een landelijk net-
werk van ervaren zelfstandig ondernemers die elk binnen 
hun eigen regio FreshPC vertegenwoordigen en gebruik 
maken van elkaars expertises. FreshPC staat voor snel-
le, betaalbare computerondersteuning aan huis voor zo-
wel particulieren als bedrijven. Naast het gehele aanbod 
van computer- en internetdiensten levert FreshPC ook an-
dere diensten zoals online back-up en beveiliging tegen 
virussen.
Wie in mei klant wil worden bij FreshPC Haarlem profi-
teert van een leuke openingsactie en kan de hele maand 
voor slechts 45,-euro terecht voor een uitgebreide onder-
houdsbeurt van de PC. Want net als een auto profiteert 
ook de computer van periodiek onderhoud, waardoor hij 
zijn oorspronkelijke snelheid weer terugkrijgt en wordt ge-
reinigd ongewenste programma’s die via internet binnen-
sluipen.
FreshPC werkt alleen bij de klant op locatie. Meer infor-
matie en een afspraak maken kan via:
www.freshpc.nl/haarlem.

Weer een Jeugdweekend bij RCH
Heemstede - Om uiteen-
lopende redenen kon het 
Jeugdweekend van RCH vo-
rig jaar niet plaatsvinden 
maar komend weekend 14 en 
15 mei gaat het weer gebeu-
ren: het RCH-Jeugdweekend.
Meer dan 60 kinderen staan 
zaterdag om half negen op 
de velden van RCH. Samen 
met vele begeleiders wordt 
het twee dagen een ware 
sporthappening. Alleen het 
weer kan spelbreker zijn.
Het programma bevat uiter-
aard voetbal maar op een 
andere manier dat ieder ge-
wend is. Diverse begeleiders 
lopen al wat Jeugdweeken-
den mee en die verheugen 
zich op dit geweldige spor-
tieve weekend.
Leuk daarbij is dat een aan-
tal begeleiders B- en A-juni-
oren zijn, die het klappen van 
de zweep kennen van voor-
gaande edities. Toen nog als 
teamgenoten, maar nu moe-
ten zij de teams aansporen. 

Lucas Nieuweboer snel op atletiekbaan
Heemstede - Afgelopen donderdag wer-
den in Vught de jaarlijkse Harry Schulting 
Games gehouden, een atletiekwedstrijd met 
nationale status. Door sterke concurrentie 
op te zoeken hoopte Nieuweboer, de hui-
dige winnaar van de Heemstedeloop op de 
10 km, daar een snelle 3000m op de baan 
te kunnen lopen. Dit is nodig omdat hij over 
twee weken in België zijn record op de 5 km 

wil aanscherpen. Na een matige start wist 
hij de aansluiting met de kop van de wed-
strijd te maken en goed mee te gaan. Hij 
finishte na een sterke eindsprint als 5e in 
8.24.59!

Hiermee verbeterde hij zijn persoonlijk re-
cord met 11 seconden en liep hij de zesde 
tijd op de nationale ranglijst van 2016.

Natuurlijk loopt er een com-
petitie als rode draad door 
het gehele gebeuren en zal 
er fanatiek gestreden wor-
den om elke punt. Toch is dit 
Jeugdweekend vooral be-
doeld voor de gezelligheid, 
het samenzijn en het doen 
van leuke spellen.
Van racertjes tot en met C-
spelers doen aan het evene-

ment mee en er wordt ook 
overnacht, maar, ter gerust-
stelling voor de buren, zater-
dagavond uiterlijk twaalf uur 
is het stil.
Het wordt spannend, zo zon-
der pappa en/of mamma. Om 
half tien nemen de ouders 
afscheid op zaterdag en zon-
dag zijn ze pas weer welkom 
om half vier.
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Tweede plek bij Kaagcup 
voor Spaarnegeuzen
Heemstede - Met een stra-
lende zon en een lekkere 
bries een lang weekend zei-
len? Voor scoutingvereniging 
Spaarnegeuzen was de jaar-
lijkse Kaagcup een geslaagd 
evenement. Niet alleen van-
wege dat fantastische zeil-
weer maar ook vanwege de 
resultaten. Onder leiding 
van bootsman Jasper Groe-
nendijk wist Lelieschouw nr. 
50 de tweede plaats te ver-
overen in de klasse Schou-
wen t/m 17 jaar. In het over-
all klassement van de Schou-
wen leverde dat de 8e plaats 
op.
Al in de morgen van 5 mei 
vertrokken de Zeeverkenners 
en Loodsen van de Heem-
steedse scoutinggroep rich-
ting Kager plassen. Voor hen 
geen bevrijdingspop dit jaar 
maar de sleep en de opbouw 
van het kampterrein. Met bij-
na 1300 mede waterscouts 
sloegen ze hun kamp op rond 
de Kaag. In totaal deden bij-
na 300 lelievletten en lelie-
schouwen mee aan de wed-

strijden. De Kaagcup is daar-
mee één van de grootste, zo 
niet de grootste, zeilwedstrijd 
van het land. De wedstrijd 
werd over 3 series gevaren : 2 
op vrijdag en een lange der-
de serie op de zaterdag. 
Helaas konden de Zeever-
kenners in Lelieschouw 
nr. 30, met bootsman Max 
Blankwater, het tempo van de 
collega’s niet helemaal bijbe-
nen. Zij eindigden in het mid-
den van het veld met respec-
tievelijk een 6e plaats in de 
klasse tot en met 17 jaar en 
een 17e plaats overall.
De Loodsen, gewend aan 
hun eigen houten schouw 
moesten dit jaar van start in 
een Lelievlet in de Vrije klas-
se. De beide eerste series 
wisten ze voorin het veld te 
finishen maar  het iets frisser 
was dan normaal voorin de 
derde serie deed een slechte 
start hen de das om. Ze zin-
nen nu al op revanche tijdens 
de volgende Kaagcup. 
Informatie op:
www.spaarnegeuzen.nl.

Leerlingen Haemstede Barger 
krijgen gastles van topsporters
Heemstede - Gemeente 
Heemstede en Sportservice 
Heemstede-Zandvoort bren-
gen ook dit schooljaar jonge-
ren meer aan het sporten en 
bewegen. Dit doen zij onder 
andere via het project Sport-
hackers: een project dat niet 
alleen het sporten zelf na-
streeft. Zo stonden de afgelo-
pen maanden op het Haem-

stede Barger de activiteiten 
van ‘Sport 4 the better’ cen-
traal. Dit project streeft na 
dat jongeren zelfverzeker-
der in hun schoenen staan. 
3 topsporters bezochten de 
school en gaven 7 gastlessen 
aan alle brugklassen.
Sayra Aarts (een van Neder-
land’s beste karateka’s) is 
als projectleidster en docent 
verbonden aan het project. 
Aarts: “Het is van groot be-
lang dat de kids die van de 
basisschool naar de middel-
bare school gaan sterk in hun 
schoenen staan en beschik-
ken over goed persoonlijk lei-
derschap. Alleen dan kunnen 
deze kinderen uitgroeien tot 
zelfverzekerde volwassenen 
die hun talenten volledig be-
nutten!”

Open dag bij Paswerk op zaterdag 21 mei
Regio - Sociale onderneming 
Paswerk organiseert op za-
terdag 21 mei van 10.00 tot 
15.00 uur weer een Open dag 
in Cruquius-Oost. Op deze 
locatie werken pakweg 500 
medewerkers elke dag bij de 
eigen Paswerk bedrijven, zo-
als Schoonmaak, Groen, Gra-
fisch, Bestek, Wielwerk, Was 
en Assemblage. Paswerk 
hoort vaak dat mensen uit 
de regio frequent langs het 
pand (tussen Heemstede en 
Hoofddorp) rijden, maar geen 
idee hebben wie daar wer-
ken en wat daar gebeurt. Er 
wordt voor heel veel en voor 
heel verschillende opdracht-
gevers werk in Cruquius uit-
gevoerd. Er zijn in deze re-
gio weinig andere bedrijven 
waar zo veel verschillende 
bedrijfsactiviteiten onder één 
dak verzameld zijn. De Open 

dag biedt iedereen de mo-
gelijkheid om dit te zien. De 
Open dag is voor iedereen 
met belangstelling voor Pas-
werk en haar medewerkers, 
zoals omwonenden, bestuur-
ders en medewerkers van de 
gemeenten, zakenrelaties en 
samenwerkingspartners van 
Paswerk bedrijven. Ook zus-
terbedrijven Pasmatch, Werk-
bedrijf Haarlem en Werk-
dag doen aan het evenement 
mee. Er is een uitgebreid pro-
gramma met actieve demon-
straties, een ontdekkings-

tocht, kinderactiviteiten, doe-
activiteiten en presentaties. 
Het is ondoenlijk om alles te 
noemen, maar wat dacht je 
van: kaarsen maken, bestic-
keren van waterflesjes, ma-
chinaal schoonmaken van 
een vloer, een apparaat de-
monteren en post sorteren? 
Speciaal voor kinderen: een 
springkussen, schminken, je 
eigen foto op een tijdschrift-
cover, etc. Zaterdag 21 mei. 
Spieringweg 835, Cruquius-
Oost. Vrije inloop tussen 10.00 
en 15.00 uur. Gratis toegang. 
Koffie/thee/fris. Van harte 
welkom! Meer informatie op: 
www.paswerkopendag.nl.

Voor kinderen van alle leeftij-
den zijn er speciale kinderac-
tiviteiten en een ontdekkings-
tocht. (foto: Noortje Dalhuij-
sen).

Laan van Alverna en de spoorwegovergang
Er is sinds 2013 veel geschreven over de 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna 
en over het Laantje zelf. De berichten komen 
niet altijd overeen met de werkelijkheid. Er 
wordt veel aan de fantasie overgelaten. Hier-
onder mijn verhaal.
Ik ben geboren in 1944 aan de Leidsevaart-
weg, nu genoemd Laan van Alverna. Ik woon 
daar nog steeds en ben 1 van de eigenaren 
van de Laan. Ik ben getuige geweest van de 
vele veranderingen die in de loop der jaren 
hebben plaatsgevonden in de omgeving en 
ik ben nu getuige van de beroering die er is 
ontstaan nadat de Fietsersbond en Wandel-
net ervoor hebben gezorgd dat de overweg 
openbaar is verklaard.
De spoorwegovergang is lang geleden spe-
ciaal aangelegd voor de bewoners van het 
laantje. De reden daarvan was dat de wo-
ningen niet bereikbaar waren voor grote au-
to’s zoals brandweerauto´s en vrachtwagens.  
De onverharde weg met een bruggetje aan 
de kant van Aerdenhout was daarvoor onge-
schikt. De aanleg van de spoorwegovergang 
was in het belang van de bewoners van het 
laantje en NIET in het belang van andere in-
woners van Heemstede. 
De private overweg is nadat ProRail het be-
heer van NS overnam zeer slecht onderhou-
den: niet door ProRail en helemaal niet door 
de gemeente Heemstede. Doordat de over-
weg niet openbaar was werd er geen cent 
aan het onderhoud uitgegeven. Naar later 
bleek heeft ProRail ook de verkeerde borden 
geplaatst waardoor de overweg in 2015 door 
de Raad van State openbaar werd verklaard.
Het laantje is al sinds 1902 een “Eigen Weg” 
d.w.z. “ter bede” hetgeen betekent “op ver-
zoek”. Hierin is geen wijziging gekomen. Van 
verjaring is geen sprake. Als een weg “ter 
bede” is kunnen gebruikers nooit recht van 
overpad bedingen. De eigenaren van een 
dergelijke weg kunnen deze open houden 
voor verkeer maar mogen te allen tijde hun 
weg afsluiten.
In 2013 is er met ProRail en de gemeente 
Heemstede overeengekomen dat de eigena-

ren hun recht van overpad over de spoorbaan 
opgaven als de spoorwegovergang werd ge-
sloten en er in ruil daarvoor een goede ont-
sluitingsweg naar Heemstede werd aange-
legd. Een hele goede oplossing, zowel voor 
de bewoners van het Laantje als in het alge-
meen belang, nl. veiligheid.
Nu blijkt dat de gemeente Heemstede zich 
niet zal houden aan haar afspraken ontstaat 
er een andere situatie. B en W heeft de ge-
meenteraad geadviseerd om de overgang 
niet uit de openbaarheid te halen. Dit is ge-
baseerd op het algemeen belang. Welk alge-
meen belang? Er is slechts 1 kleine groep die 
uit recreatief oogpunt gedupeerd is. Zij moe-
ten een stukje omlopen als de overweg ge-
sloten is. Alle andere belangengroepen willen 
het graag zo houden, zoals het nu is: over-
weg dicht, gebruik maken van de ontslui-
tingsweg en geen alternatief. Geen tunnel-
tje, geen brug en geen AHOB. Gewoon dicht 
! Hierbij wil ik nog opmerken dat naar mijn 
mening de Fietsersbond en Wandelnet orga-
nisaties zijn die geen belang hebben in het 
gebruik van de overweg en het laantje.
Indien onze eerdere afspraken m.b.t. het af-
sluiten van de overweg niet worden nageko-
men gaan we gebruik maken van onze rech-
ten. Dan wordt het laantje d.m.v. hekken af-
gesloten voor al het verkeer m.u.v. bestem-
mingsverkeer. 
Mijn verzoek aan de gemeenteraad is om in 
het algemeen belang ervoor te zorgen dat 
de spoorwegovergang dicht blijft. Wij heb-
ben geen andere keus. Er zijn dringende re-
denen om de overweg uit de openbaarheid 
te halen nl. veiligheid en de kosten van een 
alternatief. Stel het belang van de Actiegroep 
niet boven het belang van de 19 kinderen van 
ons laantje. Laat de kosten niet nog hoger 
oplopen. Wees duidelijk naar de burgers van 
Heemstede en durf te beslissen voor geslo-
ten houden.

Truus Schouten-van Zadel
Mede-eigenaar Laan van Alverna
Directeur B.V. W. van Zadel _ Co.

(editoral)
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Kinderkamp Reddingsbrigade 
afgebroken door brand in Cruquius
Heemstede - Het jaarlijks 
kinderkamp van de Heem-
steedse Reddingsbrigade op 
het eigen terrein vlakbij de 
ringvaart verliep dit jaar an-
ders dan dat iedereen ge-
hoopt had. Donderdag 5 mei 
was het kamp gestart en 
werden de kinderen door de 
kampleiding opgevangen is 
passende kleding behoren-
de bij het thema van dit jaar: 
duizend-en-een-nacht.

Een stralende eerste dag 
werd gevolgd door een frisse 
nacht met slapen in de grote 
tenten van de vereniging.
Vrijdag is met de kinderen 
in drie reddingsboten vanuit 
Heemstede naar Haarlem ge-
varen. Al zingend en zwaai-
end vanuit de boten naar 
de mensen op de kant trok-
ken de jeugdige reddingsbri-
gade-leden veel bekijks en 
kregen zij ook vele reacties 
terug.

Die avond terug op kampter-
rein na een speurtocht door 
Haarlem en de bbq trokken 
opeens grote zwarte stin-
kende rookwolken over het 
kampterrein heen door een 
brand in Cruquius, waar een 
- zo bleek later - hennepkwe-
kerij in brand stond.
Alles was net in gereedheid 
gebracht voor een gezelli-
ge avond met kampvuur en 
marshmallows.

Na het ontvangen van een 
NL-alert is door de kamplei-
ding gelijk actie ondernomen 
om kampterrein te evacue-
ren en onderdak te zoeken 
in het zwembad van Heem-

stede, waar de sporthal voor 
eerste opvang ter beschik-
king werd gesteld. Nadat ook 
het zwembad van Heemste-
de moest sluiten, is de groep 
geëvacueerd naar het eigen 
clubhuis aan de ringvaart.

De gebeurtenissen wekten 
bij de jongste deelnemers 
aan het kamp wat emoties 
op en hier een daar moest 
er worden getroost door de 
kampleiding. In samenspraak 
met bestuur van de vereni-
ging is rond 22.45 uur het be-
sluit genomen om die nacht 
niet meer terug te keren naar 
het kamp en alle ouders te 
informeren om hun kind met 
de auto op te halen bij het 
clubhuis. Dit om geen enke-
le gezondheidsrisico’s te ne-
men. En zo gingen alle kin-
deren inclusief kampleiding 
die avond met achterlaten 

van alle persoonlijke spullen 
en slaapknuffels thuis slapen. 
Zaterdagmorgen kwamen al-
le kinderen met hun ouders 
rond 11.00 uur hun spullen 
ophalen om kampterrein en 
werd tentenkamp afgebro-
ken en opgeruimd.

De kampleiding wil iedereen 
bedanken voor alle hulp die 
zij hebben ontvangen tijdens 
het verloop van dit kamp.
Speciale dank aan Carwash 
Heemstede voor beschik-
baar stellen van materiaal en 
aan personeel van zwembad 
Heemstede voor hulp tijdens 
en na de evacuatie. 
De kampleiding probeert 
om op korte termijn voor de 
deelnemers aan dit anders 
verlopen kinderkamp nog 
een gezellige clubhuisavond 
te plannen met kampvuur en 
marshmallows.

Honkbal
Eindelijk een dubbele winst 
en een sprong op de ranglijst
Heemstede - Er was reik-
halzend uitgekeken naar een 
weekend met de volle buit. 
Telkenmale had één beroer-
de inning roet in het eten ge-
gooid, maar tegen Onze Ge-
zellen viel alles een keer op 
z’n plaats: de honkslagen vie-
len op het juiste moment en 
defensief liet de Racing nau-
welijks steken vallen. Op de 
ranglijst deelt RCH nu de 
tweede plaats met Hawks en 
Orioles, 4 punten achter kop-
loper Storks.
De wedstrijd in Haarlem-
Noord werd al in een vroeg 
stadium beslist. Openings-
slagman Jazon Alleé, door 
een veldfout op het honk ge-
komen, werd bij volle hon-
ken binnengeslagen door 
Rick Nansink, maar de gro-
te klap viel pas een slag-
beurt later toen eerst Ferd 
van Stekelenburg 2 man over 
de thuisplaat bracht, waar-
na hijzelf en Koen Werkman 
door misgrepen in het in-
field de stand naar 0-5 kon-
den opvoeren. In de 4ein-
ning werd het 0-7 na honk-
slagen van Ferd (deze wed-
strijd 3 uit 3), Koen en Rick. 
Startend werper Dion Steyl 
kwam pas in de 6e Haarlem-
se slagbeurt voor ’t eerst in 
moeilijkheden, toen bij volle 
honken de eerste nul na een 
actie 5 naar 2 op de thuis-
plaat viel, maar het dubbel-
spel via het 1e honk strandde 
op de helm van de honkloper 
en Martijn van Diemen van-
af het 2e honk van de uit de 
koers geraakte bal profiteer-
de. Hierna mocht Robin van 
Eis de verdediging van Dion 

overnemen en OG van verder 
scoren afhouden. Het slotak-
koord was voor RCH-Pingu-
ins met 4 runs op singles van 
Jazon Alleé, Koen Werkman 
en Duco Nuyten, gevolgd 
door doubles van Mike Rui-
tenburg en Jessey de Jong: 
1-11 na 8 innings.
 
De return in Heemstede 
bleef tot aan het einde span-
nend. RCH had het moeilijk 
met werper Raymond Rutte, 
die in zijn 6 innings duren-
de optreden 7-0-6-0 gooide. 
Maar 5 van de 6 honkslagen 
vielen samen in de 4e slag-
beurt en zorgden voor de to-
tale Heemsteedse produc-
tie van 3 runs in deze wed-
strijd. Na 6 degelijke innings 
deed Hylke van Viersen de 
heuvel over aan Al Morales 
en werd het toch nog billen-
knijpen voor de aanhang van 
de thuisploeg. Na 2 honksla-
gen en een infield fly, waar-
op het infield van RCH niet 
adequaat reageerde, stond 
het 3-1 met nog één inning 
te gaan. Daarin bracht Jelle 
Kroft de marge terug naar 1 
na een double en een single 
van ploegmaat Martijn van 
Diemen. Maar verder liet Al 
Morales het niet komen, tot 
vreugde van de RCH- aan-
hang en tot verdriet van de 
talrijke supporters van OG.
 
Komend weekend staat de 
dubbel op het spel tegen het 
wisselvallige Double Stars, 
zaterdag in Heiloo, zondag 
op het Heemsteedse Sport-
park, beide malen om 14.30 
uur.

Kon. HFC volgend seizoen in de tweede divisie
Regio - Een uitstekend voet-
ballend HFC speelde zich  
zondag 8 mei veilig voor deel-
name (volgend seizoen) aan 
de tweede divisie. Tegen het 
Amsterdamse AFC moesten 
er punten worden gehaald 
om aan alle onzekerheid een 
einde te maken. De ploeg van 
de scheidende coach Pieter 
Mulders was er zich van be-
wust. In een, van HFC kant, 
hoogstaand duel werd een 
2-3 overwinning behaald. 
De inzet van HFC was voor-
beeldig waardoor AFC weinig 
kans kreeg vat op het spel 
te krijgen. Zonder een ech-
te spitsspeler, allen gebles-
seerd, had Mulders Wouter 
Haarmans in de punt van de 
aanval gezet. Binnen twaalf 
minuten stond HFC al op een 

0-2 voorsprong. Linksachter 
Vincent Volkert zette zelf een 
aanval op. Hij liep door rich-
ting het AFC doel en rondde 
een voorzet van El Yaakoubi 
doeltreffend af. Uit een cor-
ner van Verdam kopte Wes-
sel Boer de tweede achter 
AFC doelman Lázió. Voor rust 
volgde er nog een derde tref-
fer van de voet van Mike van 
den Ban die een zuivere diep-
tepass van Castien op waar-
de schatte. AFC werd op vrij-
wel alle posities op het veld 
afgetroefd. De tweedehelft 
zag er anders uit. AFC be-
greep dat ook zij belang had 
bij een goed resultaat, omdat 
anders hun kans op deelna-
me aan de tweede divisie wel 
eens verkeken kon zijn. Met 
meer vechtlust en het nodi-

ge risico trokken zij ten aan-
val. De na twee jaar blessu-
releed werd Pepijn Kluin in 
de ploeg van AFC gebracht. 
Wat niemand had verwacht, 
wist hij AFC met twee treffers 
terug te brengen in de wed-
strijd. In de laatste tien mi-
nuten probeerde AFC de ge-
lijkmaker te forceren. Dit gaf 
HFC de kans om van de ont-
stane ruimte achter de AFC 
verdediging gevaarlijk te 
worden. Van de Ban, Eind-
hoven en Castien kregen de 
bal echter niet achter de AFC 
doelman. De spanning liep 
op maar HFC hield stand en 
stapte als overwinnaar van 
het veld. Door de resultaten 
van de concurrentie bleek 
achteraf dat ook AFC vol-
gend seizoen, net als HFC, in 

Actiefoto van Pim Hols.

de tweede divisie mag uitko-
men. HFC sluit op maandag 
16 mei (tweede pinksterdag) 

thuis het uitstekende seizoen 
af tegen VVSB.
Eric van Westerloo
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Auteursbezoek
Vrijdag 20 mei Tony Crab-
be bij boekhandel Blokker 
over zijn boek ‘Nooit meer 
te druk – een opgeruimd 
hoofd in een overvolle we-
reld’. Aanv. 20.00 uur. Toe-
gang: 10,- euro. Aanmel-
den: 023-5282472 of in-
fo@boekhanbdelblokker.
nl. Binnenweg 138, Heem-
stede.

Lezingen
Donderdag 12 mei lezing 
over Gids van joods erf-
goed bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang: 5,- euro. Reser-
veren is gewenst, via 023-
5282472 of info@boekhan-
delblokker.nl

Donderdag 19 mei geeft 
Joke Linders een lezing 
over Het ABC van Annie
M G. 20.00 uur bij boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. 
023-5282472. Toegang 5,- 
euro, reserveren gewenst.

Markten
Zondag 22 mei van 10.00 
tot 16.00 uur Voorjaars-
markt in centrum Heem-
stede. Kramen, muziek, ter-
rasjes en kinderactiviteiten.

Tentoonstellingen
Donderdag 12 t/m zon-
dag 29 mei Intrigerend 
werk van beeldend kunste-
naar Theo Schouten in De 

Waag aan het Spaarne te 
Haarlem. (openingstijden: 
13.00–17.00 uur) De exposi-
tie wordt op maandagmid-
dag 16 mei (2ePinkster-
dag) om 16.00 uur fees-
telijk geopend. Zie ook: 
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel, www.kzod.nl en 
www.theoschouten.com.

T/m 27 mei Dubbelten-
toonstelling ‘Heemsteed-
se kunstenaars in beeld’ in 
Raadhuis van Heemstede.
Inger Loopstra fotogra-
feerde 14 kunstenaars. Op 
werkdagen 8.30-17.00 uur. 
Vrijdag tot 13.00 uur. Gra-
tis toegang.

T/m 1 augustus Werk van 
Henk-Claire Loeffen in de 
foyer van Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Werk is eveneens te koop.

Theater
Vrijdag 20, 21 en 22 mei 
brengt Project Fors de 
klassieker Antigone, ge-
doopt tot Creon vs Antigo-
ne (Griekse tragedie) in het 
Haarlemmerhout Theater. 
Meer info:
www.projectfors.nl.

Zaterdag 21 en zondag 
22 mei speelt Haarlemse 
Tooneelclub ‘De Getemde 
Feeks’ in Casca de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten a 12,50 euro (studen-
ten/CJP 8 euro) via www.
haarlemschetooneelclub.nl 
of 023-5380076.

Vrijdag 13, 14 en 15 mei 
speelt Theatergroep Eglen-

AgendAAgendA tier ‘De Vliegenier’ in het 
nieuwe Haarlemmerhout 
Theater, Van Oldenbarne-
veltlaan 17 Haarlem. Voor-
stellingen beginnen om 
20.15 uur. Meer informatie 
en kaarten:
www.eglentier.nl.

Zaterdag 28 mei speelt 
Toneelgroep Vondel ‘Mo-
dehuis Belle Fleur’ in Haar-
lemmerhout Theater, V Ol-
denbarneveltlaan 17 Haar-
lem. 20.15 uur. Kaarten: 
12,50 euro.
Tevens op 4 juni in Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanv. 20.15 
uur. Kaarten: Toneelgroep-
vondel@hotmail.com of  
023-5358203.

Themabijeenkomst
Woensdag 11 mei Vrou-
wen van Nu jaarafsluiting 
met presentatie over Rem-
brandt. Ook verkoop arti-
kelen en verloting.
Vanaf 13.30 uur. Niet-leden 
betalen 2,50.
Inlichtingen: 023-5280340.

Donderdag 12 mei Medi-
tatieve wandeling op Ley-
duin, afslag Leidsevaart. 
19.30-20.30 uur. Verzame-
len: parkeerplaats Leyduin 
bij gebouw De Kakelye.

Vrijdag 13 mei Trefpunt 
Café Bennebroek met 
huisarts Hugo Rol als gast. 
Aanvang: 20.00 uur. Ako-
nietenplein 1. Toegang vrij.

Zondag 29 mei Literai-
re salon georganiseerd 
door boekhandel Blok-
ker. Plaatsvindend in huis-
kamers. Diverse auteurs. 
Grande fi nale met Renate 
Dorrestein in Haarlemmer-
hout Theater.
Kaarten kopen en info: 
Blokker, Binnenweg 138. 
023-5282472.

Pinksterweekend in het teken 
van Antaris & Maril

Regio - Het komend Pinksterweekend organiseert Jacht-
haven Poelgeest uit Oegstgeest weer een Antaris en Ma-
ril Proefvaart Weekend! Tijdens dit weekend is het mo-
gelijk eens vrijblijvend kennis te maken met de sloepen 
en tenders van de Friese sloepenbouwer. Als één van de 
weinige werven bouwt deze werf de boten nog geheel in 
Nederland. 
De primeur van dit jaar is de nieuwe Maril 6Nxt, deze op-
volger van de Maril 625 combineert eigentijdse lijnen met 
klassieke en elegante vormgeving. Kenmerkend voor de 
6,40 meter lange Maril is de functionele deur in de spie-
gel welke toegang biedt tot het geïntegreerde zwempla-
teau. De breedte van de 6Nxt gecombineerd met het vlak-
ke onderwaterschip zorgen voor veel stabiliteit en vaar-
comfort. Een ander mooi detail is de verzonken kabela-
ring in de romp. 
Naast de nieuwe Maril liggen ook de immens populaire 
Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een proefvaart. Met de-
ze vernieuwende modellen heeft Antaris zeer veel succes, 
al vier jaar achtereen is de maximale productie gedraaid. 
Bij Poelgeest zijn zowel de Fifty5 en Sixty6 in diverse kleu-
ren en uitvoeringen (nog) uit voorraad leverbaar. 
Wilt u ook eens kennis maken met deze prachtige boten 
van Nederlandse bodem kom dan langs op het Antaris & 
Maril Pinkster Proefvaart weekend. De vloot ligt klaar op 
zaterdag en maandag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest aan de 
Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer informatie vindt 
u ook op www.poelgeest.nl

Heemstede – Heemstede 
is goed vertegenwoordigd 
met bloesem. Wit, roze en 
rood… in diverse wijken zor-
gen struiken en bomen die in 
bloei staan voor een écht len-
tegevoel. De heerlijke tempe-
raturen van de afgelopen da-
gen werken ook goed mee. 
Om te fotograferen kies je 
het beste de ochtenduren 
uit of juist een tijdstip wat la-
ter in de middag. Op die ma-
nier raken je foto’s niet over-
belicht en komen de kleu-
ren van bloesems het beste 
tot hun recht – zeker met een 
strakblauwe hemel als ach-
tergrond. 

Heemstede bloesemdorp

Fotografi e: Marenka Groenhuijzen
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 mei 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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

Maandag 16 mei raadhuis 
gesloten i.v.m. Pinksteren

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Vergadering 
 bezwarencommissie

Visie winkelcentra Heemstede in 
commissie Ruimte
Op donderdag 12 mei wordt in de commissie 
Ruimte de Visie winkelcentra Heemstede besproken. 
Het standpunt van het college over de visie, 
zoals opgesteld door het bureau DTNP, is op 
onderdelen aangepast na een eerdere bespreking 
in de commissie. In de commissievergadering op 
12 mei komen de insprekers aan bod en stellen 
de commissieleden hun vragen aan het college 
(de ‘eerste termijn’). De inhoudelijke discussie (de 
‘tweede termijn’) en de uiteindelijke besluitvorming 
vinden plaats in de raadsvergadering op 26 mei. 

U bent voor beide vergaderingen 
(aanvang 20.00 uur) van harte uitgenodigd. 
Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl.

Is uw mobiel al juist ingesteld 
voor NL-Alert?
Afgelopen vrijdag heeft een deel van Heemstede 
een NL-Alert op de telefoon ontvangen in verband 
met een brand in Cruquius. Een aantal inwoners 
gaf aan niets te hebben ontvangen terwijl zij 
dit wel zouden verwachten. De gemeente zal 
dit doorgeven aan de organisatie van NL-Alert. 
Daarnaast is goed nog eens na te kijken of uw 
mobiel juist is ingesteld. Ga hiervoor naar  
www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Wat is NL-Alert? 
NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele 
telefoon. NL-Alert kan de overheid mensen in de 
directe omgeving van een noodsituatie, zoals 
een grote brand, een dreigende overstroming of 
noodweer, met een tekstbericht informeren. U hoeft 
zich hiervoor niet apart aan te melden. De meeste 
mensen hebben altijd een mobiel bij zich. Daardoor 
worden met NL-Alert meer mensen bereikt tijdens 
een noodsituatie.

Hoe werkt NL-Alert?
NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet 
met sms-berichten (en wordt ook niet bewaard op 
de telefoon). Daardoor werkt NL-Alert óók als het 
netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. 
De berichten die gepaard gaan met een hard en 
niet te missen geluid worden uitgezonden in het 
gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw 
naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig 
en blijven dus onbekend.

Hoe weet ik of mijn mobiel NL-Alert 
ontvangt?
KPN, Vodafone en T-Mobile zenden NL-Alert uit 
via hun 2G-, 3G- en 4G-netwerken. Vanaf begin 
2016 kan de overheid NL-Alert uitzenden over het 
4G-netwerk van Tele2.

Vragen?
Ga naar www.nl-alert.nl

Binnenkort op 
vakantie?
Controleer tijdig de geldigheid 
van uw reisdocument
Wanneer u een nieuw reisdocument wilt 
aanvragen maak dan tijdig een afspraak. Kom 
langs wanneer het u uitkomt en word direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en 
makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl 
en klik rechts in uw scherm op ‘Maak een afspraak’.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 101, plaatsen berging, 

wabonummer 38644, ontvangen 23 april 2016, 
- Reinier van Holylaan 19, het plaatsen van een 

tuinmuur, wabonummer 38837, 
 ontvangen 26 april 2016
- Blekersvaartweg 57, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 39076, ontvangen 28 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 7 diverse wijzigingen oorspronkelijk 

koetshuis, huis te manpad, vernieuwen 
vloer, toevoegen deur en dakramen in 
zuidgevel/zuiddakvlak, toevoegen van lichte 

scheidingswanden, wabonummer 30573, 
verzonden 6 mei 2016

- Nijverheidsweg 42, bouwen dakterras en 
plaatsen luchtbehandelingskasten op 1e 
verdieping, wabonummer 32397, 

 verzonden 9 mei 2016
- Cloosterlaan 12, het plaatsen van een 

fietsenberging, wabonummer 37211, 
 verzonden 9 mei 2016

Ontheffing van werktijdenregeling 
Bouwbesluit ten behoeve van werkzaamheden 
aan de Blekersvaartweg 57 
- Op donderdag 7 juli 19:00-24:00 uur, vrijdag 

8 juli 19:00-24:00 uur, zaterdag 23 juli 05:00-
07:00 uur worden werkzaamheden verricht aan 

de Blekersvaartweg 57. Volgens artikel 8.3 lid 1 
Bouwbesluit 2012 moeten de werkzaamheden 
op werkdagen en op zaterdag tussen 07:00 
uur en 19:00 uur worden uitgevoerd. Wij 
hebben besloten op grond van artikel 8.3 lid 
3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen 
van het verbod buiten deze werktijden 
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit 
voor bovengenoemde periode en werktijden. 
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de 
werkzaamheden op genoemde tijden uit te 
voeren wordt grote verkeershinder voorkomen. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Het besluit is verzonden op  
9 mei 2016.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Ontheffing terras
Op 3 mei 2016 heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten een ontheffing te verlenen 
aan De Haarlemse Bakker B.V. voor het innemen van 
een terras op een gedeelte van het trottoir voor de 

winkel aan het Wilhelminaplein 19. De ontheffing is 
verleend op grond van artikel 2:10 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 mei 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

19.30 uur  bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom met betrekking tot een 
  toegangspoort en een houten hekwerk 
  op metselwerk aan de Spaarnzichtlaan 9B 
  (openbaar)

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een erfafscheiding met een 
  toegangsdeur en een overkapping aan 
  de Diepenbrocklaan 2 (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een luchtbehandelingsinstallatie en 
  airco aan de Zandvoortselaan 179 
  (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.
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