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Molenaar worden,
een langdurige opleiding
Heemstede - t Molentje Groe-
nendaal, het meest gefotogra-
feerde object in Heemstede en 
geliefd als trouwdecor, had za-
terdag en zondag bezoekersda-
gen met als thema ‘bezoek de 
molenaar’. 
Rob Hinze is nu tien jaar de mole-
naar van de Groenendaalse mo-
len en tijdens het molenweekend 
recipieerde hij in landgoedmo-
len. Vroeger in gebruik om wa-
ter op te pompen naar hoger ge-
legen vijvers, waar nu de kinder-
boerderij is gevestigd. Hij leer-
de het vak zoals men het vroeger 
leerde, meelopen met een erva-
ren molenaar als er genoeg wind 

was. Leven van de wind! Was er 
geen wind dan was er genoeg 
te repareren, te schilderen of te 
mopperen op het weer. Voor het 
Groenendaalse molentje was de 
wind heel belangrijk, want Rob 
vertelt dat ‘zijn’ molen de slecht-
ste biotoop heeft van Noord-Hol-
land. Weinig windvang door bo-
men in de directe omgeving. 
Zuidoost is het beste, maar de 
westenwind regeert hier meest-
al. Om toch genoeg water naar 
de Kinderboerderij te krijgen, 
heeft Rob Hinze een list verzon-
nen. Een oude liftmotor laat de 
vijzel prima werken, als de leidin-
gen niet verstopt zijn, hoor je de 
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Adverteren voor
de Voorjaarsmarkt 
zondag  26 mei?

06-50284402
verkoop@heemsteder.nl

Op 26 mei de grootste 
Voorjaarsmarkt van de Randstad!
Heemstede - Een evenement dat niet meer mag ontbreken op 
de activiteitenkalender van Winkelcentrum Heemstede is de Voor-
jaarsmarkt. Die vindt zondag 26 mei plaats in en op de Raadhuis-
straat & Binnenweg. Ook deze aflevering belooft weer een groot 
succes te worden! De braderie van Heemstede staat bekend als 
grootste in zijn soort van de Randstad.
Meer dan 350 kramen maken de grootste markt van de regio. 
Unieke en verrassende kooplui afgewisseld door winkeliers. Ve-
le winkels zijn gewoon geopend en sommige winkels presenteren 
juist hier hun laatste nieuws! Informatie over de voorjaarsmarkt bij 
marktmeester Willem. U kunt hem alleen per e-mail bereiken op 
marktheemstede@gmail.com.

beheerders van de Kinderboer-
derij ook niet. Molenaar worden 
is een langdurige opleiding. Je 
moet alle typen molens kennen 
en kunnen bedienen. Alle onder-
delen leren en soms ook nieuw 
maken. Gelukkig kan hij terug-
grijpen op de Stichting Molens 
Zuid-Kennemerland van 1984, 
waar een aantal vrijwillige mo-
lenaars zich ten doel stelt om 
molens in Zuid-Kennemerland 
in maalvaardige stand te bren-
gen en te houden. Zij verrichten 
onderhoudswerkzaamheden en  
stellen de molens regelmatig in 
werking. De molens zijn eigen-
dom van de gemeenten. 

Is voor de meeste mensen het ex-
terieur al mooi genoeg voor een 
plaatje, het interieur laat Rob ook 
graag zien. Daarom heeft hij bin-
nen veel gerepareerde en voor 
de veiligheid veel rustiek-ach-
tige hekjes geplaatst en kettin-
gen opgehangen, perspex pla-
ten verwijderd. Je had vroeger 
geen kunststoffen in een molen, 
dus nu ook niet. Het is een stuk 
industrieel erfgoed dat beheerd 
wordt door een molenaar met al-
le liefde voor het stuk immateri-
eel erfgoed dat deze molen uit 
1780 in zich herbergt. 
Loop gerust eens binnen als u de 
molen in werking ziet. 
Ton van den Brink 

www.brantjeswijn.nl



Wie, Wat, 
Waar, 

Waarom
en Wanneer?
Vijf vragen aan… is nieuw 
in de Heemsteder. In vijf 
antwoorden leest u meer 
over een (oud-)inwoner 
die iets te vertellen heeft! 
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. In deze af-
levering is het woord aan Ingrid de Bruijn.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Mijn naam is Ingrid de Bruijn, ik woon ruim 40 jaar in Heemstede.  
Ik vind het een mooi gezellig dorp met veel mogelijkheden, meer 
dan waar ik gebruik van maak, zoals het bos. Ik heb een aantal
jaren voor de Heemsteder gewerkt en die band blijft mede door
alle medewerkers vrij sterk.

Wat voor werk doe je?
Schrijven is mijn grootste hobby en tevens werk. Als zzp-er werk ik 
als columniste, schrijf stukken voor bladen. Boeken van mijn hand 
zijn ‘Een dagje mam’, ‘Dat dan weer wel’; dit zijn boeken met co-
lumns. ‘Bijna verdronken’ is een boek over alcoholisme. Op dit mo-
ment ben ik druk bezig met mijn vierde boek met columns waar-
in verschillende Heemstedenaars zich min of meer zullen herken-
nen. Het geeft een goed beeld van het leven in en om Heemstede.  
Mijn boeken zijn te koop bij boekhandel Blokker of via bol.com.
Sinds 1 mei ben ik als verslavingscoach gestart en dan niet alleen 
alcohol maar ook drugs, snoepen, computer en roken. De opzet is 
om u binnen afzienbare tijd zonder hulpmiddelen van uw versla-
ving af te helpen. Hierover vertel ik binnenkort meer in deze krant.
Meer informatie vindt u via mijn website www.ingriddebruijn.nl.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
In en om het huis. Ik lees en schrijf graag. Soms ga ik naar Zand-
voort maar wij hebben een ideale achtertuin waar het goed toeven 
is. Verder ski ik graag. Ik ben geen sporter hoewel ik elke zondag 
langs de lijn sta bij Koninklijke HFC waar mijn oudste in het eerste 
speelt en mijn andere zoon in het derde, soms tweede, soms vier-
de, soms eerste.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
En of er wat mag veranderen. Ik nodig graag de voltallige gemeen-
teraad inclusief burgemeester en wethouders om aan het eind van 
de herfst zich te melden bij de fi etsoversteekplaats station richting 
Haarlem om dan in groepjes van twee binnen vijf minuten naar de 
overkant te komen zonder door rood licht te gaan.  Het liefst met 
windkracht acht, storm, regen en of hagel. Dan weet iedereen wat 
ik bedoel en de gemeente misschien nu ook een keer!

Wanneer ben je het meest in je sas?
Thuis met mijn kinderen in de tuin of voor de haard in goede ge-
zondheid. 

COLOFON
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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 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

 
02   de Heemsteder  •  15 mei 2013

Schrijven is mijn grootste hobby en tevens werk. Als zzp-er werk ik 
als columniste, schrijf stukken voor bladen. Boeken van mijn hand 
zijn ‘Een dagje mam’, ‘Dat dan weer wel’; dit zijn boeken met co-
lumns. ‘Bijna verdronken’ is een boek over alcoholisme. Op dit mo-
ment ben ik druk bezig met mijn vierde boek met columns waar-
in verschillende Heemstedenaars zich min of meer zullen herken-
nen. Het geeft een goed beeld van het leven in en om Heemstede.  
Mijn boeken zijn te koop bij boekhandel Blokker of via bol.com.
Sinds 1 mei ben ik als verslavingscoach gestart en dan niet alleen 

Wie, Wat, Wat, W

De

Vijf W’s 
voor...

Ingrid de Bruijn

Onbekend Heemstede
Groenendaal (7)

Park, cultuurbos of ecologi-
sche zone?
Park Groenendaal, dat is de tekst 
op deze ansichtkaart. Zo keek 
men ernaar, in de jaren 30 van 
de 20e eeuw. Maar wat is het nu 
echt, dat Groenendaal? Een ‘cen-
tral park’, min of meer centraal 

Heemstede - Dit jaar is het 100 
jaar geleden dat de gemeente 
Heemstede Groenendaal aan-
kocht van de familie Van Mer-
len en het openstelde als wan-
delbos. 
De offi ciële opening vond plaats 
op 17 juli 1913.

gelegen in de tuinstad Heemste-
de? Een wandelbos, een ecolo-
gische zone, een natuurmonu-
ment? Een plek voor wandelaars 
en joggers? Of om de hond uit 
te laten? Al binnen zes maanden 
na de openstelling van Groenen-
daal werd er geklaagd over los- lopende honden in Groenen-

daal… Of is Groenendaal een 
cultuurbos, zorgvuldig aange-
legd en ingericht, waarbij er over 
elke bomenrij is nagedacht? Ge-
neraties landschapsarchitecten 
hebben nagedacht over wat het 
beste zou zijn voor het bos en ie-
der van hen, of het nu Zocher, 
Marot of Bleeker was, plaatsten 
hun stempel op het bos.
Groenendaal heeft zoveel facet-
ten. Alles over de geschiedenis, 
maar ook over de bomen en de 
natuur van Groenendaal, over de 
stinsenplanten, de paddenstoe-
len en het ecologische beheer – 
dus ook over de Schotse Hoog-
landers - vindt u in ‘Groenen-
daal: van buitenplaats tot wan-
delbos’, dat op 23 mei a.s. wordt 
gepubliceerd door de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek. 240 pagina’s, tal van illu-
straties en foto’s van toen en nu. 
Meer informatie op www.hv-hb.
nl. Kijk ook eens op de specia-
le website: wandelbos.heemste-
de.nl (zonder www) om te zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina.

Foto: www.emilieluikinga.nl.
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Toekomstmuziek voor de 
Oude Kerk Wilhelminaplein
Heemstede - Vanuit akoes-
tisch oogpunt is de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein een ju-
weeltje maar de voorzieningen 
voor het publiek laten te wensen 
over. Het zicht op het podium, 
het zitcomfort en warmteverlies 
als het publiek in pauzes door 
weer en wind naar de Pauwehof 
gaat naar de toiletvoorzieningen 
en garderobe. Wensen die het 
bestuur van Stichting ‘De Oude 
Kerk’, StOK, samen met Stichting 
Podia Heemstede, SPH, wil gaan 
realiseren. StOK houdt zich be-
zig met de niet kerkelijke activi-
teiten van de kerk, nu vooral met 
het publieksvriendelijker maken 
van de kerk. Zaterdagmiddag 
gaf de voorzitter van Stok, Ad 
van Amerongen, een presentatie 
van de plannen: de gesloten cor-
ridor, modernisering van de ver-
warming en ventilatie, het stoe-
lenplan en de aanpassing van 
het podium , balkon en vloeren. 
Een permanente berging voor de 
vleugel , bij elkaar een investe-
ring van 475.000 euro, waar de 

kerkenraad al een voorzet geeft 
van 150.000 euro. Een ambiti-
eus plan van StOK bestuurders 
Ad van Amerongen, Hans Smit, 
Theo Koetsier, Pieter Burghoorn, 
Piet Scheele en Kees Wierda. In 
de rug gesteund door een comi-
té van aanbeveling, waarin zit-
ting hebben genomen de bur-
gemeester van Heemstede, me-
vrouw Heeremans, zanger, com-
poniste en tekstdichter Boude-
wijn de Groot, notaris Huisman, 
voormalig rector magnifi cus Vrije 
Universiteit Amsterdam, prof. 
Sminia en de heer J. Verschoor, 
voorzitter Historische vereniging 
Heemstede Bennebroek. De Po-
dia Heemstede waren vertegen-
woordigd door de bestuursleden 
Joke en Flip Hammann. 

Fondsenwerving
In deze tijd ruim 300.000 euro 
verwerven, daar gaat StOK zich 
voor inzetten. Meerdere fondsen, 
bedrijven en overheden worden 
benaderd. De recent vastgestel-
de Geefwet biedt voor het fi scaal 

aantrekkelijk schenken aan cul-
turele instellingen als de Toe-
komstmuziek voor de Oude Kerk, 
mogelijkheden die echt hoopvol 
stemmen. De praktische Ad van 
Amerongen geeft een voorbeeld. 
Bij een donatie van 250 euro ver-
hoogt de belastingdienst deze 
met 25 procent. Dat maakt de af-
trek dus hoger. Bij 52 tarief wordt 
dit 162 euro, uw netto gift is dan 
88 euro, de rest krijgt u terug. Bij 
42 procent tarief wordt uw aftrek 
131 en is uw netto gift 119 euro. 
In de brochure staat achterin be-
schreven hoe het werkt en hoe 
u een ‘periodiek schenken’ kunt 
regelen met notaris Huisman die 
dit belangeloos voor u doet. Een 
duidelijke volmacht staat op de 
laatste pagina. De brochure ligt 
voor u klaar in de Pauwehof en 
in de krantenstelling van het 
raadhuis. U kunt ook bellen met 
de voorzitter Ad van Ameron-
gen, 023-5283112. De toekomst-
muziek van de Oude Kerk, mooi 
gespeeld! 
Ton van den Brink 

Van links naar rechts: Piet Scheele, Ad van Amerongen, Hans Smit en Kees Wierda. Theo Koetsier en
Pieter Burghoorn waren afwezig.

Heemstede - The Vintage Sto-
re organiseert vele activiteiten 
waarbij het sociale aspect van 
het grootste belang is.
De ouder & kind ochtend die
iedere vrijdag gratis is, van 9.30 
12.00 uur, heeft inmiddels voor 
ouders een plekje in de agen-
da gekregen die graag ande-
re ouders ontmoeten om tips en
adviezen uit te wisselen maar 
ook om nieuwe ouders te ont-
moeten zonder dat zij geld kwijt 
zijn aan parkeren en dure con-
sumpties. Terwijl zij onder het 
genot van een kop koffi e bijpra-
ten, knutselen (gratis) en spe-
len de kinderen naar hartelust. 
Er is iedere week een ande-
re knutselthema. Maatschappe-
lijk werk verwijst inmiddels ook
ouders naar The Vintage Sto-
re voor deze ochtend door. De
minima krijgt het moeilijker en 
zij voelen zich dikwijls eenzaam. 
Met regelmaat zijn er workshops 
inclusief een kop koffi e/thee

aan voor slechts 9,95 euro. Zo’n 
1,5 uur bent u creatief bezig
zonder iedere week een ver-
plichting te hebben of in één 
keer voor een hoge kostenpost 
te staan. Wanneer uw portemon-
nee het toe laat kunt u zich op-
geven en deelnemen aan een 
workshop.  
Ook het ontbijt op zaterdag van 
9.00 tot 11.00 uur is een belang-
rijk onderdeel van de sociale ac-
tiviteiten, voor slechts 1,- euro 
krijgt u koffi e/thee, jus d’orange, 
een croissant en een krentenbol. 
Zo kunt  u voor een klein prijs-
je genieten van een uitje waarbij 
de onkosten niet hoog oplopen.
Tevens kunt u een praatje maken 
met de andere ontbijters!
Een ieder is welkom! Cruquius-
weg 37a.

Jeugd leert vissen
Heemstede - Heems sinds 1822, de dierenspeciaalzaak in 
Heemstede, heeft onlangs weer hengelsportartikelen in het 
assortiment genomen! Naast visartikelen, lokvoer en ma-
den kun je hier ook terecht voor de aankoop van een jeugd-
vergunning of de Vispas, waarmee je ook meteen lid bent 
van de Hengelsportvereniging Haarlem. Een reden te meer 
om er een viswedstrijdje te organiseren voor de jeugd. Na 
een stukje basiskennis over het vissen met de vaste hen-
gel werd er vlakbij de winkel in de Haven gevist door en-
thousiaste deelnemertjes. Ze wisten drie voorns op het dro-
ge te krijgen, voor een paar de eerste vangst van hun leven! 
Na afl oop was er in de winkel voor elke deelnemer nog een 
prijsje en zo beleefde ieder een leuke middag.

Veel activiteiten voor jong 
en oud bij The Vintage Store

Viering
Het Trefpunt 
Bennebroek

Regio - Het Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 Bennebroek 
houdt zondag 19 mei een vie-
ring met ds. J.E.Th. Nak- Vis-
ser. Jeugdviering(9-15 jaar) 
en Kom in de kring.

Kerkdiensten
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Wijn proeven op de Hartekamp als 
bij vinoloog Paul Brantjes thuis

Heemstede - Het voelt als 
thuiskomen voor Paul, die zicht-
baar geniet van de prachtige za-
len en het bruisende enthousias-
me van zijn clientèle. Zijn gas-
ten voelden dat zondag ook zo 
in de gouden zalen van het 17-
de eeuwse hoofdgebouw ‘De 
Hartekamp’. Vanaf het prachti-
ge bordes is het mooi binnen-
komen in de hal, waar dochter 
Amber de honneurs waarneemt. 
Doorlopend naar de gouden 
zaal met gastvrouw Irma, voelt 
de gast zich direct thuis. De wij-
nen waren voorzien van duidelij-
ke beschrijvingen en Paul noem-
de enkel uitschieters in het as-
sortiment, zoals de Scaia Bi-
anco van Tenuta Sant Antonio: 
Van de kalkrijke vulkaangrond 
(Scaia) in de provincie Verona 
komen de handgeplukte drui-
ven voor deze wijn. De verschil-
lende variëteiten worden afzon-
derlijk vergist in gekoelde roest-
vrijstalen cuves, zonder dat zuur-
stof de kans krijgt bij de most te 

komen. Op deze moderne ma-
nier is het mogelijk om toch fris-
se wijnen te maken van druiven 
uit zeer warme gebieden. Daar-
na wordt geassembleerd in de 
verhouding veertig procent gar-
ganega en gelijke delen trebbi-
ano en chardonnay. Dat maakt 
de Scaia Bianca onder zijn gla-
zen afsluiting helder strogeel van 
kleur met een iets groene scha-
kering. De wijn geurt en smaakt 
intens en complex naar bloemen 
als acacia en jasmijn, stuift aro-
ma’s van ananas, grapefruit en 
sinaasappel. 
Ook bespeur je een vleugje ap-
pel, peer, mango en zelfs iets van 
banaan. In de mond is Scaia Bi-
anca zachtfris met een mooie 
balans en prachtig Italiaans bit-
tertje in de afdronk. Koel ge-
schonken dus een verrukkelijk 
aperitief of goede begeleider van 
voorgerechtjes met vis, groen-
teschotels en koude gerechten. 
Eveneens voortreffelijk bij pasta, 
risotto’s en fruits de mer.

Wijnen en Olijfolie van Vinoli-
va:
Zorzalino Selection een prachtig 
wijngoed in het midden van Es-
tremadura, waar de Temperanil-
lo-wijnstokken het prima doen 
onder de Spaanse zon. Men 
maakt gebruik van Amerikaans 
eikenhout waar de wijn gedu-
rende vier maanden op rijpt, 
het gevolg een romige, intense 
en naar rode bessen geurende 
zachte rode wijn. 
Ook de nieuwe wijn van Vinoli-
va was een succes, de Mosca-
tel Selection een geweldige aan-
winst. 

Informatie over betaalbare wij-
nen die vinoloog ter plaatse se-
lecteerde kunt u krijgen van 
Brantjes Wijnimport, Meer en 
Boslaan 12 in Heemstede, tel. 
06-26034969, e-mail: brantjes-
wijn@gmail.com.
Kijk ook even op www.brantjes-
wijn.nl.
Ton van den Brink

Brandweerzorg mogelijk in de knel
Heemstede - Dat het rommelt 
in brandweerland mag duidelijk 
zijn. Van kleinschaligheid naar 
grootschaligheid geeft geen ga-
rantie voor een adequate brand-
weerzorg. Van een club stoere 
kerels is de organisatie van de 
brandweer nu bevolkt met aca-
demici die zich bekwamen in het 
opstellen van rapporten en re-
kenmodellen. Nu links en rechts 
wordt bezuinigd op taken van 
de overheid is de Veiligheidsre-
gio Kennemerland tot de conclu-
sie gekomen dat voorkomen be-
ter is dan bestrijden. Zelf stellen 
zij vast dat de brandweer veelal 
te laat is om slachtoffers te voor-
komen. Door preventie en con-
troles op te voeren verwacht 

men minder te hoeven uitruk-
ken wat aanzienlijk scheelt in de 
kosten. Uit een onderzoek over 
de periode 2009–2011 blijkt dat 
de brandweer in 77% van de ge-
vallen voldoet aan de opkomst-
tijden, waar de burgers graag 
zouden zien dat dit 100% is. 
De brandweer maakt zelfs on-
derscheid bij inzet tijdens kan-
tooruren en dagen en tijden die 
daar buiten vallen. Echter, brand 
houdt geen rekening met dag of 
tijd. Uit bezuinigingsvoorstellen 
blijkt dat vrijwel geheel Heem-
stede, binnen de wettelijke ka-
ders van de opkomsttijden, door 
andere kazernes kan worden be-
diend. Uit een nieuw opkomst-
plan blijkt dat de Heemsteed-

se Brandweer nog maar in 10 
straten rondom de kazerne ac-
tief blijft. De zeer gemotiveerde 
vrijwilligers in Heemstede zul-
len massaal afhaken want waar-
om wekelijks oefenen en stand 
by staan als je zelden of nooit 
wordt opgeroepen? Sluiting van 
de kazerne dreigt. Dat deze ka-
zerne pas acht jaar in gebruik is, 
is kennelijk niet van belang. Ka-
pitaalvernietiging heet dat onder 
economen. Bij sluiting zal Heem-
stede de enige plaats zijn binnen 
de regio die niet meer beschikt 
over een eigen kazerne. Tegen-
over deze krant verklaarde bur-
gemeester Marianne Heeremans 
dat zij zelf inschat dat de kazer-
ne niet gesloten zal worden. De 

Heemstede - Op Tweede Pink-
sterdag, 20 mei, vindt van 12.00 
tot 17.00 uur de Buurtfair met 
rommelmarkt plaats in de Fazan-
tenlaan op de Glip. U kunt zo’n 
30 kramen rommelmarkt bezoe-
ken en verder staan bloemiste-
rij Harry, slagerij Sjaak van der 
Werff  en supermarkt de Koning 
er met een kraam. U kunt een 
workshop bloemschikken volgen 
en er is een kok aanwezig die het 
een en ander gaat bereiden en 
u van verschillende tips en ad-
viezen zal voorzien. Met het oog 
op het project ‘Duurzaamheid, 
ook op de Glip’ is er een stand 
aanwezig waar u alle informatie 
over het aanschaffen en gebrui-
ken van zonnepanelen kunt krij-
gen. In de stand van supermarkt 
de Koning zijn diverse blikjes fris 
te koop en is er een proeverij van 
biologische wijnen en een ruim 
aanbod van biologische groen-
ten. In de stand van slagerij Van 
der Werff vindt u alle informa-

tie van het Limousin rundvlees 
en het ‘Waterlant’s weelde’ var-
ken en worden er op de barbe-
cue diverse vleesproducten be-
reid. Verder zijn er kinderacti-
viteiten zoals gratis schminken, 
cupcakes maken en eten, kinder 
fotoshoot, ponytrack voor een 
rondritje door de buurt en is ook 
jongerenwerker Mike van Casca 
aanwezig met zijn speelbus. Het 
geheel zal muzikaal worden on-
dersteund door streetband ‘de 
Windmolens’, een 13-man’s band 
die verschillende oud-Hollandse 
liedjes ten gehore zal brengen.
Bij mooi weer is er een terras en 
sowieso kunt u op de fair terecht 
voor een hapje en een drankje. 
Het is een uitgelezen mogelijk-
heid voor de buurtbewoners van 
de Glip om elkaar weer in een 
ontspannen sfeer te ontmoeten.
Deze rommelmarkt wordt mede 
mogelijk gemaakt door de ge-
meente Heemstede, Elan wonen 
en de ondernemers van de Glip.

Heemstede - Voor de zevende keer op rij organiseert Verfhan-
del Ree weer een ludieke luilakactie! Op zaterdag 18 mei opent 
‘Trotse Eigenaar’ Jasper al om 7.00 uur (tot 8.45 uur) de winkel-
deur voor alle niet-luilakken die graag BTW-vrij willen shoppen 
bij Verfhandel Ree. De enige voorwaarde voor deze korting is 
wel, dat u in/met badjas of andere ochtendkledij naar de win-
kel komt. 
Het personeel, gekleed in pyjama maar zonder ochtendhumeur, 
heet u die ochtend hartelijk welkom met warme broodjes, ge-
kookte eitjes en verse koffie of een kopje thee. De scherpe kor-
ting is geldig op het gehele assortiment bij directe betaling. We-
gens de verwachte (maar gezellige!) drukte zal er wel slechts 
beperkt gelegenheid zijn voor uitgebreid advies. 
Bent u geen luilak? Kom dan zaterdag 18 mei in alle vroeg-
te naar Verfhandel Ree in Heemstede! Binnenweg 89, telefoon 
023-528 64 79.

Winkelen zonder BTW 
bij Verfhandel Ree

Buurtfair op de Glip

burgemeester, verantwoordelijke 
voor de lokale veiligheid, heeft 
een brief op poten gestuurd naar 
de leiding van de Veiligheidsre-
gio. Zij doet een dringend be-
roep op de organisatie en de on-
dernemingsraad van deze plan-
nen af te zien. Gelijktijdig merkt 
zij op dat er momenteel landelijk 
wordt gewerkt aan nieuwe in-
zichten, omdat er onvrede heerst 

binnen de landelijke brandweer-
organisaties over de huidige sy-
stematiek. De afgelopen jaren 
zijn de kosten in de regio op-
gelopen waarbij de lokale zeg-
genschap over de Heemsteed-
se Brandweer tot vrijwel nul is 
gereduceerd. Heemstede wacht 
in spanning af in hoeverre de 
brandweerzorg in de knel komt. 
Eric van Westerloo
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Le Grand Cru plant
325 spekbomen in Zuid-Afrika

Heemstede - Antonia Bosman 
van Bosman Family Vineyards, 
Zuid-Afrika, was op bezoek tij-
dens de Ladies Night van Le 
Grand Cru te Heemstede om de 
wijnen van haar familie-domein 
te laten proeven. Dit jaar presen-
teerde Antonia de nieuwe wijnen 
die gebotteld worden onder het 
label ‘De Bos’. Het fairtrade-do-
mein zet zich enorm in voor de 
medemens. Zij hebben 450 ha. 
van hun land overgedragen aan 
de medewerkers die overigens 
ook 30% van de wijngaarden 
in hun bezit hebben. Door de-
ze samenwerking is het grootste 
zwarte ‘empowerment’ in de we-
reldwijde wijnindustrie ontstaan.
De geschiedenis van de fami-
lie Bosman in Zuid-Afrika begint 
in 1707 als Hermanus Bosman 
bij terugkomst uit Batavia aan 
het gouvernement in Kaapstad 
vraagt of hij zich in Zuid-Afrika 
mag vestigen. Hij wordt aange-
steld bij de kerkgemeenschap te 
Drakensteyn en trouwt de doch-
ter van Philip le Roy, een Fran-
se Hugenoot die door Nederland 
gelegenheid werd geboden om 
in Zuid-Afrika een wijngaard te 
stichten.
Na 1956 werd er door de fami-
lie Bosman geen wijn meer ge-
maakt maar richtte zij zich ge-
heel op het kweken en enten 
van wijnplanten. Na afwezigheid 
van 51 jaar besloot men in 2007 
opnieuw wijn te maken vanuit de 
geheel gerenoveerde, 250 jaar 
oude wijnkelder, van het land-
goed Leliënfontein. In 2009 ont-

ving Bosman Family Vineyards 
het Fairtrade-certificaat.
Els en Will Beeren waren zeer 
vereerd met het tweede bezoek 
van Antonia Bosman en over-
handigden haar na afloop van de 
twee Ladies Night een creatieve 
Spekboom. Voor elke verkoch-
te fles Bosman-wijn bood Le 
Grand Cru een Spekboom aan. 
De Spekboom kan zelfs in heel 
droge gebieden goed gedijen. 
Deze boom zet CO2 om in zuive-
re zuurstof en vermindert daar-
mee het broeikas-effect. Met het 
planten van de Spekbomen le-

vert Le Grand Cru ook een bij-
drage aan de Zuid-Afrikaan-
se gemeenschap in Wellington. 
Het planten van een Spekboom 
is arbeidsintensief, het creëert 
dus arbeidsplaatsen en daarmee 
een bron van inkomsten voor de 
mensen op het platteland. 
Tijdens de Ladies Night werd ‘De 
Bos’ Chenin Blanc uitgeroepen 
tot Ladies Choice. Met deze keus 
van de dames zal het aantal te 
planten Spekbomen nog groter 
worden, omdat Els en Will Bee-
ren aangeboden hebben om hun 
actie tot 1 juli a.s. voort te zetten.

Will Beeren, Els Beeren, Antonia Bosman en Anouk Deckers.

Benefietdiner Bistro 
Deux geweldig festijn!

Heemstede - Het benefietdiner 
voor Team Veerkracht dat op 5 
juni de Alp d’Huez gaat beklim-
men voor KWF bij Bistro Deux 
is een geweldig festijn geweest. 
Op maandagavond 6 mei heb-
ben 77 gasten heerlijk gegeten. 
Het 3-gangen keuze menu was 
een schot in de roos (en blijft de 
hele maand mei nog van kracht). 
Sytse en Niels verzorgden live 
muziek en dat heeft zeker ook 
bijgedragen aan het succes van 
de avond. Al het personeel van 
de bistro werkte op 6 mei be-

langeloos mee. Ook diverse le-
veranciers steunden het initia-
tief. Opvallend veel Heemstede-
naren waren aanwezig en waren 
lovend over het doel van het di-
ner: geld inzamelen voor KWF-
kankerbestrijding. Team Veer-
kracht (met o.a. Sjoerd, Bob en 
Peter) heeft met hun jachthoorns 
de avond ook luister bijgezet. Zij 
gaan op 5 juni de Alpe d’Huez 
beklimmen voor het goede doel. 
Aan het einde van de avond werd 
de opbrengst bekend gemaakt: 
2.271,50 euro (77 x 29,50).

Creatief Hobbyfestival voor de 
eerste keer in Noordwijkerhout

Regio - Op zaterdag 25 en zondag 26 mei wordt 
in ‘de Leeuwenhorst’ in Noordwijkerhout voor 
de eerste keer het Hobbyfestival gehouden. De 
standhouders vullen circa 60 marktkramen met 
nieuwe producten en benodigdheden voor di-
verse hobby’s. Veel hobby’s worden al jaren be-
oefend, maar steeds wordt er wel iets bedacht 
of uitgevonden om een creatieve liefhebberij te 
vernieuwen of te verbeteren. Uiteraard komen er 
ook elke keer nieuwe hobby’s bij die nog nooit 
aan het publiek getoond zijn. Het Hobbyfestival 
in Noordwijkerhout is de uitgelezen plek voor de 
standhouders om de noviteiten op hobbygebied 
te tonen. Een bezoek aan het Hobbyfestival is de 
beste manier om u te laten informeren over de 
nieuwe producten. Demonstraties, workshops of 
een gesprek met een ‘kenner’, daar kan geen in-
ternet tegenop!

Diverse hobby’s
Op het Hobbyfestival in de Leeuwenhorst zul-
len de materialen aanwezig zijn voor onder an-
dere (3D) kaarten, miniaturen, sieraden maken, 
scrapbooken, stempelen, ponsen, cricut, bordu-
ren, breien en haken. Ook kunt u aanschuiven bij 
diverse demonstraties en workshops.
Vanzelfsprekend zijn er ook stands voor de 

poppen(huizen)liefhebber (nieuw & antiek). 
Kunt u langsgaan bij Poppendokter Dicky’s Pop-
pen, die de gehele dag spreekuur houdt en klei-
ne ‘kwaaltjes’ behandelt op de beurs. Tot nu toe 
heeft zij alles nog kunnen ‘genezen’, een echte 
wonderdokter dus!

Gratis magazine
Vorige maand nieuw verschenen is het magazi-
ne ‘Hobbyfestival’: 36 pagina’s gevuld met infor-
matie over diverse hobby’s. De bezoekers krijgen 
deze gratis (normaalgesproken 4 euro, zolang de 
voorraad strekt) bij de entree van het hobbyfes-
tival in  Noordwijkerhout. Meer informatie over 
het magazine leest u op de site www.hobbyfesti-
val.nl. Daar leest u ook het totale programma en 
kunt u een kortingsbon downloaden. Kortom za-
terdag 25 en zondag 26 mei zijn perfecte dagen 
om het Hobbyfestival in Noordwijkerhout te be-
zoeken.
Het Hobbyfestival wordt georganiseerd door 
Heins & Hobby’s, op zaterdag 25 en zondag 26 
mei 2013 in de ‘Leeuwenhorst’, Langelaan 3, 2211 
XT Noordwijkerhout. Openingstijden: zaterdag 
en zondag van 10.30 tot 16.30 uur. Entree vol-
wassenen: 4 euro (kortingbon op site), kinderen 
tot 12 jaar gratis (onder geleide).

Heb ‘n Hart 
liefdadigheidsfestival

Heemstede - Voor het twee-
de jaar organiseert boerenka-
pel de Rausdouwers het liefda-
digheidsevenement ‘Heb ‘n Hart 
festival’. Dit festival is in het leven 
geroepen voor de bewoners van 
de Hartekamp groep te Heem-
stede na aanleiding van een tap-
toe die vroeger jaarlijks op het 
terrein van de Hartekamp werd 
gehouden.
Boerenkapel de Rausdouwers 
besloot in 2012 te kijken of er 
nieuw leven in het evenement 
geblazen kon worden. Dit resul-
teerde in een prachtige middag 
op zondag 13 mei 2012 met me-
dewerking van een aantal dweil-
orkesten en de Rausdouwers. 
De bewoners genoten zichtbaar 
van dit muzikale evenement en 
van daaruit is besloten om te 
proberen hier een jaarlijks lief-

dadigheidsfestival van te maken.
Dit jaar zal het ‘Heb ’n Hart’ festi-
val worden gehouden op zondag 
26 mei van 13.00 tot 16.00 uur 
op de locatie van de Hartekamp, 
Herenweg 5 te Heemstede.
Onder meer werken mee: Dweil-
orkest de Damstampers te Am-
sterdam, Dweilorkest Iaa Doe-
je te Heemskerk, Streetband 
de Windmolens te Velserbroek, 
Dweilorkest de Schuimkragen te 
Haarlem, MSV Combo Rythmo te 
Horssen, en Drumband Blij met 
Muziek.
Al deze verenigingen zullen kos-
teloos en vrijwillig komen optre-
den voor de bewoners van de 
Hartekamp.
Het festival is voor iedereen gra-
tis toegankelijk en iedereen is 
welkom om een kijkje te komen 
nemen op dit prachtige festival.

Boerenkapel de Rausdouwers.

Marco en Tanja en 3 leden van Team Veerkracht zijn dik tevreden
met dit mooie resultaat.
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Zomershow bij Reyngoud Mode
Heemstede - Met het pinkster-
weekend voor de deur en de zon 
in aantocht, is nu het moment 
om u te laten inspireren voor de 
zomermode, kleurrijke badmode 
en mooie lingerie.
Donderdag 16 mei om 20.30 
houdt Reyngoud Mode en Lin-
gerie deze zomermodeshow 
(women only!) Voor een hapje en 
een drankje wordt gezorgd. Na 
deze vlotte korte show is er ruim 
de gelegenheid om te passen en 
bij aankoop deze avond geniet u 
van een leuke korting. Dus bel 
een vriendin en meld je aan. Te-
lefoon 023-5280465.
U vindt Reyngoud aan de Bin-
nenweg 121, hartje Heemstede.

Laatste pubquiz van het 
seizoen bij de 1ste Aanleg

Café de 1ste aanleg heeft een 
succesvol en gezellig seizoen 
met pubquizzen achter de rug. 
Deze pubquizzen vonden plaats 
op iedere derde maandag van de 
maand onder leiding van quiz-
meester Matthijs Spanjaart. “De 
sfeer is ongedwongen en ge-
zellig. Daarom is de pubquiz zo 
laagdrempelig: iedereen kan 
meedoen als team of als indi-
viduele deelnemer”, lacht Kees 
Heger. “En ik denk dat daar juist 
de kracht  en de populariteit van 
de pubquiz in zit.  Daarnaast om-
vat de pubquiz een breed scala 
aan onderwerpen, waarbij je als 
deelnemer zelf kunt testen hoe 
algemeen ontwikkeld je bent. 
Een pubquiz is daarom voor ie-
dereen een spannende uitda-
ging. Reden te meer om het fe-
nomeen pubquiz volgend sei-
zoen voort te zetten, vanaf begin 
september of oktober.”
Op maandagavond 20 mei dus, 
vanaf 19.45 uur in het café op de 

Wilde Wijnen, puur natuur zonder additieven
Heemstede - Wilde Wijnen? Ja, 
Wilde wijnen. Jochem de Ruig en 
Harold Kokke vertellen over het 
‘hun’ wilde wijnen: “Wij vinden 
dat er teveel gerotzooid wordt 
met wijn. Wijn is soms nauwe-
lijks wijn, maar meer een indu-
strieel product. Veel wijnboe-
ren zijn in onze ogen eerder la-
boranten die in een laboratori-
um een wijn (lees: product) ont-
wikkelen die elk jaar het zelfde 
smaakt en ruikt. Hierbij worden 
oneindig veel toevoegingen ge-
bruikt. De lijst van door de EU-
goedgekeurde toevoegingen is 
zelfs zo lang dat het niet eens op 
het etiket van een wijnfles past.
Waarom zou je wijn willen drin-
ken die, met behulp van aller-
lei additieven, volledig op smaak 
gemaakt is een lab of steriele 
wijnkelder? En dan hebben we 
het nog niet eens over de pesti-
ciden en chemicaliën die worden 
gebruikt in de wijngaard. Wist je 
bijvoorbeeld dat de wijnbouw in
Frankrijk 3,7 % van de totale 
landbouw beslaat en 20% van de 
pesticiden gebruikt ? Of dat uit 
recent onderzoek naar wijn uit 
de Bordeaux en Rhone bleek dat 
er van de 300 onderzochte wij-

nen maar 10 % geheel vrij waren 
van pesticiden?
Dat moet anders kunnen en dat 
kan gelukkig ook anders.
Wilde Wijnen  zijn ‘natuurlijke’ 
wijnen. Ze zijn wild, omdat ze 
gemaakt worden van druiven die
gezond zijn en op gezonde 
grond groeien. Ze zijn wild, om-
dat er gewoon geen (chemische)
bestrijdingsmiddelen in de wijn-
gaard worden gebruikt. Ze zijn 
wild, omdat de wijnboer de na-
tuur zijn gang laat gaan en er 
gras, bloemen en kruiden groei-
en tussen de wijnranken. Ze zijn
wild, omdat de wijnboer begrijpt 
dat elk jaar anders is en de wijn 
elk jaar anders mag en kan sma-
ken. Ze zijn wild, omdat de wij-
nen levend zijn. Ze zijn wild, om-
dat er natuurlijke gisten op de 
druivenschillen groeien. Wilde 
wijnen  zijn wild omdat er in de 
kelder geen additieven worden 
gebruikt, en dat kan natuurlijk 
alleen als je supergezonde wil-
de druiven hebt. Natuurlijk is dit
moeilijker en risicovoller voor de 
wijnmaker, maar de wijn wordt er 
in onze ogen wel spannender en 
lekkerder van. Dus geen sulfiet, 
Arabische gom, houtsnippers, 

kleur - en smaakstoffen in on-
ze Wilde Wijnen, maar gewoon 
100% gegist druivensap, ongefil-
terd, maar datspreekt voor zich.
Wilde Wijnen  zijn vol karak-
ter, emotie, energie en hebben 
een bepaalde nervositeit die je 
nieuwsgierig maakt naar de vol-
gende slok. Je gaat er van lachen 
en wil meteen nog een glas, het
zijn doordrinkbare vriendenwij-
nen. De Fransen hebben hier 
vanzelfsprekend een mooi woord
voor: Vin de Soif.
Misschien moet je in eerste in-
stantie even wennen aan de wil-
de smaak, maar vervolgens wil je
niks anders meer. Niet voor niks 
dat er in Parijs, Londen, Rome, 
Kopenhagen en New York steeds
meer restaurants en cafés over-
stappen op dergelijke ‘natuurlij-
ke’ wijnen. Zo heeft Noma in Ko-
penhagen alleen maar ‘wilde wij-
nen’ op de kaart staan, en recent 
heeft Hibiscus in Londen dezelf-
de keus gemaakt.”
Wilde Wijnen in Heemstede 
werkt niet met een voorraad of 
winkel, maar verkoopt wijn via 
de nieuwsbrief. Op www.wilde-
wijnen.nl  kan je je inschrijven 
voor deze nieuwsbrief.

Meeuwenoverlast
Heemstede - Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat we de laat-
ste jaren een meeuwenplaag hebben in Heemstede. De overlast 
wordt steeds groter.

Het oorverdovend gekrijs ‘s morgens vroeg om 4.00 uur en de ter-
roriserende dreiging in de buurt    is  heel erg hinderlijk: je doet 
geen oog dicht en wordt in je eigen tuin aangevallen. Bewoners 
hebben bij gemeentelijke en provinciale instanties al om raad ge-
vraagd. 

Een link naar meeuwenoverlast is te vinden op de website van 
Haarlem www.haarlem.nl/meeuwenoverlast/ en  op de website 
van gemeente Heemstede www.heemstede.nl/wonen/leefbaar-
heid/overlast-vogels.  Verder heb ik gesproken met de heer Johan 
Vloo van Milieudiensten IJmond. Hij is bekend met de meeuwen-
problematiek. Volgens hem zijn meeuwen geen beschermde vo-
gels. Een afschotvergunning is echter moeilijk te krijgen. Juist tij-
dens het broedseizoen hebben bewoners een zorgplicht in acht te 
nemen.  Dit houdt in meeuwen niet te storen als ze eenmaal zit-
ten te broeden. Preventief beletten dat ze gaan broeden mag wel. 

Het belangrijkste advies van Johan Vloo luidt: Niet voeren! - Door 
het aanbod van eet-afval (snackbars e.d.) af te remmen en door te 
stoppen met voeren, gaan de meeuwen vanzelf weg. Verder raad-
de hij aan om contact op te nemen met het Provinciaal Meldpunt 
en de Gemeente coördinator Overlast.

Vorig jaar terroriseerden krijsende meeuwen de bewoners van 
Camplaan en Raadhuisplein. Na enig buurtberaad is besloten om 
de meeuwenoverlast tijdig te lijf te gaan door dagelijks ‘wacht te 
lopen’ op het dak van Kinderdagverblijf De Schuylenburght.  De 
bewoners hebben onlangs een groot net op dit dak gemonteerd. 
Het dak is  inmiddels ‘meeuw-vrij’ en de buurt weer een stuk leef-
baarder.  Ten slotte nog een tip: het helpt echt om een paar ke-
ren het dak op te gaan, want meeuwen houden niet van ‘pottenkij-
kers’ en bouwen geen nest op plaatsen  waar ook mensen komen. 

Tjarko Rookmaker, Heemstede.

INGEZONDEN

Knutselen met Renate:
Sierhart maken

Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. Knutseljuf Renate bedenkt 
prachtige, leuke en mooie din-
gen om te maken. Er wordt ge-
werkt met hout, stof, papier, verf, 
kralen etc. 
Op woensdag 22 mei kun je een 
hartje vullen met potpouri en 
daarna beplakken met mozaïek 
steentjes. Dat ziet er leuk uit! En 
het ruikt ook nog eens heel lek-
ker. Heel leuk om in je kamer op 
te hangen. Renate helpt, stuurt 
en brengt meisjes en jongens op 
goede ideeën. Elke keer gaan de 
kinderen tevreden met hun ei-
gen werkstuk naar huis. Belang-

rijk is een goed humeur, geduld, 
aandacht voor elkaar en voor het 
werkstuk. ”Het is hier altijd heel 
gezellig en de kinderen werken 
hard” aldus juf Renate.
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.

hoek van de Kerklaan en Raad-
huisstraat, vooralsnog de laatste 
gezellige pubquiz  van het sei-
zoen in café de 1ste Aanleg. Mis 
hem niet. Deelname aan de quiz 
kost slechts 3,50 euro per per-
soon.
Wilt u meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar 
info@1steaanleg.nl of bel op 
tel.nr.: 023-5286035. Of kijk op 
de facebookpagina van de 1ste 

Aanleg: www.facebook.com/
de.aanleg?fref=ts. 
Bart Jonker

Heemstede - Op maandag 20 mei, op Tweede Pinksterdag, 
vindt in café de 1ste Aanleg de laatste pubquiz  van dit seizoen 
plaats. Een uniek feit, aangezien de 1ste Aanleg voor het eerst 
speciaal voor deze gelegenheid op Tweede Pinksterdag ge-
opend is.





Wethouder opent Ener-
gie/ duurzaamheids-café
Het energie/duurzaamheids-
café wordt gehouden op 
woensdag 22 mei. Het wordt 
een informatieve avond over 
energie- en bouwduurzaam-
heid. Met presentaties over 
energiebesparende maatre-
gelen die het milieu kunnen 
ontlasten en de energiereke-
ning omlaag kunnen brengen. 
De avond wordt geopend door 
wethouder Jur Botter, hij geeft 
een demonstratie van de zon-
atlas. U ziet hiermee direct of 
uw dak geschikt is voor zon-
nepanelen, hoeveel energie de 
panelen opleveren en op wel-
ke termijn u uw investering 
hierin terugverdient. 
Daarna volgen presentaties 
van: 
•  Route du Soleil, een samen-

werking van regionale instal-
lateurs, die zonnepanelen 
aanbieden tegen lage prij-
zen; 

•  het project ‘zon op Heem-
stede’, dat oplossingen biedt 
voor daken die niet geschikt 
zijn voor zonnepanelen;

•  het Duurzaam Bouwloket, 
over duurzaam (ver)bouwen 
en energiebesparing; 

•  van warmtecamera’s door de 
milieudienst IJmond; 

•  vloerisolatie; en 
•  de Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen Groep 
Heemstede.

Onder het genot van een hap-
je en drankje kunt u ervarin-
gen en ideeën uitwisselen. 
Organisatie van deze avond: 
Gemeente Heemstede, MVO 
Groep Heemstede en Casca. 
De avond vindt plaats in Cas-

ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en start om 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal 
open en ontvangst met koffie. 
De entree is gratis. Wel graag 
vooraf reserveren, dit kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Film en Lunch (55+)
Op donderdag 23 mei draait 
er bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede een 
komische dramafilm.  De-
ze film was eerder al in maart 
gepland, maar ging toen niet 
door. In de film ziet u  hoe 
het noodlot bij een voormali-
ge schrijver, die nu werkt als 
schoenpoetser, een minderja-
rige allochtone vluchteling op 
zijn pad brengt...
Na de film wordt er gezellig 
geluncht in de foyer van de 
Luifel.
Tijd: van 10.30 uur tot ± 13.15 
uur. Kosten met lunch: 10,00. 
Reserveren voor de film & 
lunch kan in verband met de 
lunch uiterlijk dinsdag 21 mei. 
U kunt hiervoor bellen met 
de receptie van de Luifel op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur, 
tel.: 023-548 38 28. 
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De Praktijk Heemstede
10 jaar in Jan van Goyenstraat
Heemstede –  Tien jaar geleden 
vestigden Maarten en Lisette 
Thans zich aan de Jan van Goy-
enstraat met De Praktijk Heem-
stede: een praktijk voor gezond-
heid en welzijn. In het voorbije 
decennium is veel gebeurd, met 
onze maatschappij in het alge-
meen, de gezondheidszorg en 
niet in de laatste plaats met de 
praktijk van het echtpaar. De 
manueel therapeut zegt daar nu 
over: “Lisette en ik deden aan-
vankelijk alles met zijn twee-
en. Lisette werkte parttime zo-
dat ze thuis kon zijn voor de kin-
deren na school en dus nam ik  
zelf regelmatig de telefoon op, 
regelde de afspraken en dat al-
les tussen de behandelingen 
door. Ik denk weleens: hoe heb 
ik dat ooit gedaan!  Want het was 
meteen druk in onze praktijk en 
vrij snel kwamen we ruimte te-
kort. We hadden bijvoorbeeld 
een wachtlijst voor de yoga- en 
pilatesles. Dus toen onze buur-
man De Golfshop onverwacht 
vertrok, hebben we dat pand er-
bij kunnen betrekken. Inmiddels 
is de praktijk gegroeid naar een 
bedrijf met 19 medewerkers, elk 
specialist in zijn of haar vakge-
bied. Dat brengt een geheel ei-
gen dynamiek met zich mee. We 
vinden het heel mooi om leiding 
te geven aan deze groep gemoti-
veerde mensen. De sfeer is altijd, 
ondanks de gestage groei, heel 
goed gebleven. Dat is ook voel-
baar voor onze cliënten. Bij ons 
komen cliënten vaak al wat eer-
der om even koffie te drinken. Er 
is echt contact tussen mensen 
onderling. Veel aandacht voor 
de mens. Naast de brede des-
kundigheid en de diverse speci-
alisaties, is onze vorm van  con-
tact en aandacht, een belangrijk 
onderdeel van het tot stand ko-
men van het klanttevredenheids-
cijfer van 9.7 wat al 10 jaar lang 
stabiel op deze geweldige hoog-
te blijft. Mensen voelen zich met 
De Praktijk Heemstede verbon-
den en komen daarom graag bij 
ons terug.“

Praktijk in beweging
De multidisciplinaire praktijk van 
Maarten en Lisette Thans  be-
handelt de cliënten op holisti-
sche basis – de gehele mens be-

schouwen met zijn persoonlijke 
biologische, psychische en so-
ciale mogelijkheden en begren-
zingen-  en had daarin tien jaar 
geleden een uitgesproken voor-
trekkersrol. 
“Inmiddels komen er ook cliën-
ten vanuit andere delen van Ne-
derland. Bijzonder goede resul-
taten op het gebied van hiel-
spoor, schouder- en knie, maar 
ook stressbehandeling en -be-
geleiding, hebben ons landelijk 
op de kaart gezet. Zo is er in de 
loop der jaren een enorme toe-
name van mensen met span-
ningsklachten. We doen veel 
met o.a. therapie en coaching op 
dat gebied voor particulieren en 
voor bedrijven. Het voordeel van 
een veelzijdige praktijk is tevens, 
dat je als cliënt voor de ‘buiten-
wereld’ anoniem in je hulpvraag 
bent: misschien loop je binnen 
voor een afspraak met de pe-
dicure, of ga je sporten, ter-
wijl je bijvoorbeeld als CEO, pi-
loot, moeder, of hardwerkende 
middenstander komt voor onze 
speciaal ontwikkelde korte cy-
clus van stressmanagement. Bij 
de enquête is dit voor sommi-
gen een voorname bijkomstig-
heid gebleken.”
Terwijl de praktijk floreert, zijn er 
ook zorgen, volgens Thans. “Wij 
hebben het afgelopen jaar  een 
geschil gehad met zorgverze-
keraar Achmea. Zij hebben be-
dacht het predicaat pluspraktijk 

te verstrekken, zolang je aan al 
hun regels voldoet. Deze regels 
hebben echter weinig te maken 
met de kwaliteit van de zorg die 
geboden wordt. Daarbij maak ik 
me best zorgen over de oneven-
redig hoge regellast voor met 
name de therapeut, maar ook 
de cliënt, die niet meer in ver-
houding staat tot de zorg die je 
verleent. Deze bezorgdheid de-
len we met veel collega’s van pa-
ramedische praktijken en met 
huisartsen en specialisten in de 
ziekenhuizen. Vandaar dat we in 
onze praktijk gekozen hebben 
om niet in zo’n wurgcontract te 
verkeren: het gevolg is wel dat 
wij een lagere vergoeding krij-
gen voor onze behandelingen.
Door het conflict met Achmea 
heb ik gemerkt dat ons team 
zich enorm betrokken voelt bij 
waar wij als praktijk voor staan. 
Die verbondenheid is er als alles 
voor de wind gaat, maar ook als 
het tegen zit. Dat is erg waarde-
vol om te constateren.”

Een nadere kennismaking met 
de medewerkers en hun spe-
cialisaties binnen De Praktijk 
Heemstede is de komende tijd te 
lezen in deze krant.
Informatie:
www.depraktijk-heemstede.nl.
Mirjam Goossens

Einddrive Adriaan Pauw
Op maandag, 13 mei 2013 werd de slotavond gehouden bij de 
bridgeclub Adriaan Pauw te Bennebroek.
Tijdens deze drive werd in het Jagershuis de kampioenen gehul-
digd van het seizoen 2012-2013.
Algeheel clubkampioen werden Vérène v.d. Bosch en Marieke v.d. 
Burg met een score van 435 punten (maximaal 500). Tot op de 
laatste dag was het spannend. Zij bleven Tine Posthuma en Agnes 

Hulsebosch net voor (420).
Ook de slemprijs ging met overtuiging 
naar de kampioenen. Zij behaalden 22 
punten. De eerst volgende had er maar 
16.
Tussen de competities door wordt er een 
aparte competitie gespeeld over vijf of 
zes avonden. Hierbij wordt getracht een 
ieder tegen elkaar te laten spelen.  De 
winnaars van deze competitie werden Ti-
ne Posthuma en Agnes Hulsebosch met 
een gemiddelde van 56,72%. Bep Boer-
mans moest op de laatste avond met 
een invaller spelen en vergooide daar-
mede haar kansen. Samen met haar 
partner Willem Schultheis bleef zij ste-
ken op een gemiddelde van 55.82%.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Heemstede - Na ruim twee jaar 
komt er weer een mannenkring 
in Haarlem. Het wordt een groep 
voor homo- en biseksuele man-
nen tussen ca. 30 en 55 jaar. 
Belangstellenden uit Haarlem,  
Heemstede en regio kunnen zich 
aanmelden via mannen@kringe-
namsterdam.nl of info@dekrin-
gen.nl.

De Kringen organiseert in heel 
Nederland zo’n 130 gespreks- en 
gezelligheidsgroepen voor ho-

mo’s, lesbo’s, bi’s en transgen-
ders (zie www.kringen.nl). De 
(vijf tot veertien) leden komen 
meestal één keer per maand 
bij elkaar thuis voor leuke ge-
sprekken, activiteiten en uitgaan. 

De nieuwe mannenkring komt 
iedere eerste donderdag van de 
maand bij elkaar. Daarnaast kun-
nen kringleden ook buiten de 
vaste kringavond om afspreken 
om uit te gaan of activiteiten te 
ondernemen.

Mannenkring Haarlem van start

Marieke v.d. Burg en Vérène v.d. Bosch.

Maarten en Lisette.
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Duo-interview podiumprogrammeurs
Heemsteedse podia en open dagen: 
verbinding en verwondering
Heemstede - Dat Heemstede al 
jaren over een prachtig en geva-
rieerd cultuuraanbod beschikt, 
dat wordt uitgevoerd op haar di-
verse podia, behoeft geen be-
toog. Wat wel nieuw is dat de 
podia van Theater de Luifel, Po-
dium Het Oude Slot en de Ou-
de Kerk hun culturele program-
ma’s in een gezamenlijke folder 
naar buiten brengen.  Dit onder 
de nieuwe noemer ‘Stichting Po-
dia Heemstede’. Wat voor hoog-
standjes kan Heemstede het 
komende culturele seizoen op 
de podia verwachten? Een ont-
moeting en duo-interview met 
de twee verantwoordelijke pro-
grammeurs: Adriaan Bruin voor 
Theater de Luifel en Iris Haeck 
voor de podia Het Oude Slot en 
de Oude Kerk. En twee open 
dagen, waarvan de eerste op 
maandag 20 mei plaatsvindt in 
en om Het Oude Slot. De Lui-
fel heeft open dag op zondag 15 
september.

In Amsterdam bij grand café De 
Balie nabij het Leidseplein, on-
der het genot van koffie en thee, 
heeft de Heemsteder een ont-
moeting met de twee program-
meurs. De nieuwe gezamenlijke 
brochure ziet er werkelijk prach-
tig uit qua vormgeving maar is 

bovenal gevuld met een indruk-
wekkend cultureel aanbod voor 
iedereen.
“Met 100 theaterabonnementen 
en meer dan 400 Vrienden van 
Theater de Luifel kun je  zien hoe 
Heemstede cultuur is toegewijd”, 
vertelt Adriaan. “Een overduide-
lijk teken dat ons theateraan-
bod zeer gewaardeerd wordt.”  
Dit geldt ook voor de podia van 
Het Oude Slot en de Oude Kerk, 
dat al bijna 30 jaar een mooi cul-
tureel programma aanbiedt.  Dit 
jaar is er dan voor het eerst de 
gezamenlijke brochure uitgeko-
men, uitgegeven door de Stich-
ting Podia Heemstede, die voor-
heen Stichting Podiumprogram-
mering Heemstede heette.  Er is 
een nieuwe huisstijl ontworpen, 
met voor alledrie de podia een 
nieuw eigen logo, dat de podia 
tegelijkertijd met elkaar verbindt.  
Alle podia worden nog steeds 
gesteund door hun twee afzon-
derlijke Vriendengroepen, die de 
cultuur een warm hart toedra-
gen en veel PR verzorgen. “Naar 
buiten komen met zo’n gevari-
eerd cultuuraanbod in een geza-
menlijke brochure geeft van de 
podia  een duidelijker en ster-
ker beeld en is veel efficiënter”, 
vervolgen Adriaan en Iris. “Wel is 
er een duidelijke onderverdeling 

gemaakt in het aanbod: Jazz, 
wereldmuziek, cabaret en to-
neel zitten niet meer in het aan-
bod van het Oude Slot en de Ou-
de Kerk. In plaats daarvan zijn de 
lezingen en presentaties sterk en 
gevarieerd uitgebreid, onder de 
toepasselijke noemer: Literatuur 
+. Ook de kamermuziek, al bij-
na dertig jaar onlosmakelijk met 
Heemstede verbonden, ontwik-
kelt zich nog steeds nu ook in-
ternationale solisten en grotere 
ensembles hun opwachting ma-
ken.” 

Iris Haeck: “Ik vind het een in-
teressante en deels ook nood-
zakelijke ontwikkeling om de 
maatschappelijke actualiteit in 
de programmering te betrek-
ken. Je krijgt een heel ander ka-
der tot je beschikking om zaken 
aan de orde te stellen. Juist als 
het moeilijke of controversiële 
zaken zijn. Kunst heeft daar een 
functie in.
Kunst en cultuur verhogen het 
zelfbewustzijn. In welke vorm 
dan ook, zoals lezingen, muziek, 
literatuur  of theater: het zijn de 
gebaren naar veranderingen in 
de samenleving toe. Kunst en 
cultuur zijn ontspannend, stra-
len schoonheid uit, verbinden en 
verwonderen. En ze zijn onge-
censureerd. Dat geeft vrijheid”, 
aldus Iris. “Er is veel behoefte 
aan cultuur in Heemstede”, vult 
Adriaan aan. “Kijk bijvoorbeeld 
eens naar de belangstelling voor 
de Heemsteedse Kunstkring. We 
bieden daarom op onze podia 
een cultuuraanbod voor ieder-
een, dat iedere doelgroep be-
reikt. Dit is wel eens lastig: neem 
bijvoorbeeld de doelgroep van 
veertigers, een doelgroep die 
veel tijd steekt in het gezinsle-
ven, sport en werk, waardoor 
tijd  inruimen voor een theater-
bezoek lastiger wordt. Maar ook 
de doelgroep van studenten, die 
ook over weinig tijd en minder 
budget beschikken om naar het 
theater te gaan. Je bent dus con-

tinu op zoek naar wegen om dit 
te stimuleren,” aldus Adriaan en 
Iris. “Deze gezamenlijke brochu-
re is daarom een uitstekend mid-
del om mensen op de hoogte te 
brengen van het diverse cultuur-
aanbod op onze podia. We heb-
ben zelfs voorstellingen voor kin-
deren.” Iris vult aan:  “Een goed 
idee is misschien onze brochu-
re bij te voegen in het informa-
tiepakket die nieuwe bewoners 
van Heemstede ontvangen als ze 
zich inschrijven in de gemeente.”  

Highlights Theater de Luifel
Adriaan steekt van wal: “Voor 
de Luifel hebben we weer fan-
tastische pareltjes, bijvoorbeeld: 
Fred Delfgaauw met zijn bloed-
stollende thriller ‘De Verteller’, 
we hebben het Leids Cabaret-
festival dat altijd een succes is. 
Heel bijzonder is de voorstel-
ling ‘Het Lied’ van André Ma-
nuel en Geert Hautekiet. André 
is een Twent,  een ‘Tukker’ en 
Geert een Vlaming. Zij vullen el-
kaar aan in deze gouden combi-
natie, die natuurlijk leidt tot hi-
larische en ontroerende tafere-
len. Zo hebben zij een doorlo-
pend lied in Opus 1 G groot voor 
een Opel Kadett. Daarnaast heb-
ben wij 2 jubileumvoorstellin-
gen met een ‘best of’ compila-
tie van Droog Brood (Toppers in 
de mist)  en Klaas van der Eer-
den (Sixpax). Beiden staan 12,5 
jaar op het podium.  Ook bijzon-
der is de voorstelling van Hans 
Aarsman, die werkt als ‘fotode-
tective’ en bekend is van het tv-
programma ‘De Wereld Draait 
Door’. En voor de jeugd hebben 
we bijvoorbeeld de voorstelling 
‘Zo plat als de Wereld´door  the-
atergroep ´Het Filiaal`, die loven-
de recensies ontving. Een voor-
proefje van het programma in de 
Luifel is te zien op de Open Dag  
op zondag 15 september van 
14.00-17.00 uur, met  Fred Delf-
gaauw, Piepschuim, caberetier 
Johan Goossens en voor de jon-
gere bezoeker “Goochelen met 
Hilbert Geerling,” aldus Adriaan.

Highlights Podia
Oude Slot en Oude Kerk 
“Op maandag 20 mei hebben 
wij open dag in en om het Ou-
de Slot. Al onze 29 voorstellin-
gen zijn natuurlijk highlights”, 

lacht Iris. “Maar zeer bijzonder 
zijn bijvoorbeeld de ´Canto Osti-
nato´ van Simeon ten Holt, een 
klassieke hit, uitgevoerd door 
pianisten Tomoko Mukaiyama 
en Gerard Bouwhuis. We heb-
ben weer een fantastische Rus-
sisch jong pianotalent, Pavel Ko-
lesnikov, die in 2012 de vermaar-
de Honens Prize Laureate won. 
En niet te vergeten meesterpi-
aniste Valentina Lisitsa.  Maar 
ook Willem Nijholt was erg ge-
charmeerd van het Heemsteed-
se publiek en komt volgend sei-
zoen terug om een vervolg te ge-
ven aan zijn brieven aan Hel-
la Haasse. Deze voorstelling is 
echter uitsluitend voor de Vrien-
den van het podium `Het Oude 
Slot`. Prachtige kamermuziek bij 
kaarslicht op 21 december, de 
‘dag van de Zonnewende’, door 
bariton André Morsch en pianis-
te Mariana Izman op Schuberts 
´Winterreise´. Uniek en een must 
zijn de uitvoeringen van de sui-
tes van Bach anno 2014. Deze 
voorstelling is enkel op 2 plaat-
sen te zien in Nederland, te we-
ten Heemstede en Zwolle. Ik zou 
ook de lezing van Petra Stienen 
over Syrië en Egypte willen noe-
men. En Bart Rutte over de gro-
te Malevich  tentoonstelling in 
het Stedelijk. Hij neemt ons mee 
voor een kijkje achter de scher-
men. Voor de jeugd en fami-
lie brengen we de voorstelling 
`Trommelvuur´ waar slagwerk en 
trommels centraal staan. Al met 
al juweeltjes. Maandag 20 mei 
de open dag dus in het Oude 
Slot, waar we voorproefjes geven 
uit het nieuwe programma. Mu-
ziek op het terras door  Erik Tim-
mermans (bas) met Jean Louis 
van Dam  op de piano. De en-
tree is gratis en de aanvang is 
11.30 uur. Zeer de moeite waard: 
wij verwelkomen u graag”, aldus 
Iris Haeck.

Wilt u meer weten over het ge-
zamenlijke programma en de 
brochure van Stichting Podia 
Heemstede, of de kaarten voor 
de voorstellingen  bestellen, kijk 
dan op de website www.podia-
heemstede.nl of stuur een e-mail 
naar info@podiaheemstede.nl. 
Telefonisch contact opnemen 
kan op nummer 023-548 38 38. 
Bart Jonker

Voor jongeren
Sport Clinic kickboks/zelfverdediging 
Heemstede - Gewoon lekker 
een beetje sporten met leeftijd-
genoten. 
Voetbal, hockey, honkbal, soft-
bal? Alle sporten die jij leuk vindt 
kunnen we doen! Er is professi-
onele begeleiding - de sport-
inloop is in samenwerking met 
Jongerencentrum Plexat en 
SportSupport - en meedoen is 
helemaal gratis. Bij deze weke-
lijkse sportieve happening gaat 
het om lekker met elkaar bezig 
zijn, super toch?! 
De jongeren sportinloop is in 

de maanden mei en juni buiten 
op het sportpark aan de Sport-
parklaan van 20.00 tot 21.00 uur. 
Je hoeft je niet op te geven, kom 
gewoon lekker langs! 
Op vrijdag 24 mei wordt er een 
kickboks/zelfverdediging-clinic 
gegeven door Dahl Training. 
Dahltrainingen staat onder lei-
ding van Jermaine Dahl, rijkser-
kend leraar in het bezit van de 
zwarte band taekwondo, hapki-
do, kempo karate en (thai)bok-
ser. Jermaine heeft veel wedstrij-
den gevochten op deze discipli-

nes op nationaal, internationaal 
en mondiaal niveau. Tevens heeft 
hij deel uitgemaakt van het nati-
onale sparrings team van Neder-
land en vele prijzen gewonnen. 
Die workshop wil je toch niet 
missen?

Mix-It Disco – Tropisch
Heemstede - De temperaturen 
buiten gaan omhoog, daar hoort 
natuurlijk een Tropische Mix-It 
Disco bij! 
Op zaterdag 25 mei ben je weer 
van harte welkom om lekker te 
dansen of een praatje te maken 
met vrienden en bekenden bij de 
Mix-It Disco in de Princehof. We 
zien je graag! 
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix 
tussen mensen mét en mensen 

zonder verstandelijke beperking. 
Kom op zaterdag 25 mei! Ieder-
een is van harte welkom van 
19.30 tot 22.00 uur. 
De entree, inclusief  twee fris-
drankjes is 6,-. 
Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28, e-mail plexat@cas-
ca.nl of kijk op www.casca.nl.
De volgende Mix-It Disco is de 
Outdoor Hartekamp op zaterdag 
15 juni.

Iris Haeck en Adriaan Bruin.





Regio - Bij Zeilschool Aalsmeer aan de Westeinderplassen is 
van alles mogelijk: zeilen, windsurfen, verhuur, wedstrijd zeilen, 
kanoën, koffiedrinken, borrelen, feestje vieren, vergaderen, bar-
becueën en meer. De zeil- en surflessen blijven natuurlijk wel 
de spil.
Leren met plezier en de cursist spelenderwijs het mooie samen-
spel van boot, wind en water over te brengen zijn de motto’s die 
Zeilschool Aalsmeer voeren.

25 mei 
Nieuw op lokaal sportgebied is de 1e ‘Sportpassie Aalsmeer’. 
Op deze promotiedag worden de vele sportmogelijkheden in 
Aalsmeer aan een breed publiek gepresenteerd.
Zeilschool Aalsmeer organiseert hiervoor op zaterdag 25 mei 
een grandioze open dag met de hele dag door aantrekkelijke 
activiteiten voor volwassenen, jeugd en kinderen (vanaf 5 jaar) 
op de wal en op de Westeinderplassen, waaronder gratis lessen! 
Ook gevorderden zijn van harte welkom, je kunt dan een voor 
jou onbekende bootsoort uitproberen. 
Inschrijving, voor maximaal 1dagdeel, is noodzakelijk via www.
zeilschoolaalsmeer.nl

Wat heeft de zeilschool te bieden?
•  prima accommodatie/voorzieningen zoals leslokalen, zwem-

vesten, kleedkamers, douches, horeca met terras aan de ha-
ven.

•  een uitgebreide en goed onderhouden vloot met veel boot-
soorten zoals: catamaran, Lasers, Optimisten, Bic’s, kano’s, 
surfboards, Valken, Randmeren.

•  warme zeil- en surfkleding
•   ervaren, behulpzame en enthousiaste medewerkers
•  ervaren en veilige begeleiding door ons enthousiaste instruc-

teurteam
•  optimale veiligheid, de deelnemers dragen onze reddings-/ 

zwemvesten 
•   aan de haven gelegen gezellig terras
•  cursussen, opleidingen, bijscholing, verhuur en....veel plezier!

De open dag begint om 10.00 uur en duurt ongeveer tot 16.30 
uur.

U vindt de zeilschool aan de Kudelstaartseweg 64 te Aalsmeer. 
Parkeren graag op het recreatieterrein Vrouwentroost, dit is op 
2 minuten loopafstand.

Tot 25 mei, dé combinatiedag van Sportpassie Aalsmeer met de 
watersportpassie van Zeilschool Aalsmeer.
Vóóraf aanmelden van de lessen is noodzakelijk via www.zeil-
schoolaalsmeer.nl.
Inlichtingen: tel.0297-320122.
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Open dag op 25 mei

Zeilschool Aalsmeer:
dé zeilschool voor 

plezier en kwaliteit!

Provincie subsidieert veiliger verkeersgedrag
Heemstede - Om jongeren be-
wust te maken van de geva-
ren in het verkeer en ze daar-
mee om te leren gaan, subsi- 
dieert de provincie Noord- 
Holland 36 verkeersveiligheids-
projecten. De provincie stelt 
hier ruim 1 miljoen voor beschik-

baar. Ook in Heemstede wordt 
actie ondernomen. Op diver-
se basisscholen besteedt men 
aandacht aan veiliger verkeers-
gedrag met bijvoorbeeld een 
schoolpleinpakket (met ver-
keersplein) en het project ‘anwb 
streetwise’.

De provincie heeft een taak in 
het verbeteren van de verkeers-
veiligheid: niet alleen in techni-
sche zin, maar ook door voor-
lichting en bewustwording. De 
provincie richt zich daarbij voor-
al op verkeersgedrag en bewust-
wording bij jongeren. 

Honkbal
RCH-Pinguins loopt zware averij op
Heemstede - Het optimisme 
na 8 wedstrijden waarin de vol-
le winst werd behaald kreeg een 
geduchte knauw in de “Kenne-
mer Clash”, de streekderby te-
gen concurrent DSS. Bij dubbe-
le winst van RCH zou de voor-
sprong op de Haarlemmers tot 
8 punten zijn opgelopen, na dit 
weekend voeren de rivalen ge-
zamenlijk de ranglijst aan, met 
DSS op grond van het onderlin-
ge resultaat op de eerste plaats. 
Misschien nog wel erger dan de-
ze sportieve tik was het motoron-
geluk dat Marcel Timmer en zijn 
vrouw Karin vorige week donder-
dag overkwam. Marcel brak zijn 
sleutelbeen en zal geruime tijd 
niet beschikbaar zijn voor de Ra-
cing. Het openingsduel, zater-
dag in Haarlem, bleef tot de laat-
ste inning spannend. RCH’s ope-
ningsslagman Mark Smit opende 
direct de score na 4 wijd, een ge-
stolen honk en een honkslag van 
Zamir Lijde. Het antwoord van 
DSS volgde meteen: zo ongeveer 
op elke worp van Chris Mow-

day in de buurt van de slagzone 
werd gereageerd, met 3 honksla-
gen en de gelijkmaker als gevolg. 
In de 4e inning waren 3 basehits 
zelfs goed voor 2 runs en de 3-1 
stand, die tot het einde van de 
wedstrijd op het scorebord bleef 
staan. 
Vielen 6 van de 8 Haarlem-
se honkslagen in 2 innings, met 
3 runs als resultaat, de Heem-
steedse productie van 7 stuks 
viel verspreid over 7 innings. Ook 
de vaak succesvolle  strategie om 
de werper van de tegenpartij te 
vermoeien door hem veel te laten 
gooien en daarna toe te slaan, 
werkte deze keer niet. Tim Hal-
derman wist van geen wijken en 
stapte na  9 innings en 136 wor-
pen als winnend werper van het 
veld. 
Zondag in Heemstede gaven bei-
de teams elkaar tot aan de 6e in-
ning niets toe, maar toen sloegen 
de Haarlemmers toe. Op het wer-
pen van Robin van Eis opende 
Tim Halderman met een honk-
slag, waarna na een paar opoffe-

ringsstootslagen, 1 x 4 wijd en 1 
x 3 slag verder de honken vol wa-
ren bij 2 man uit. Het vonnis werd 
voltrokken door Tino van Erk, die 
zonder mededogen voor zijn ou-
de makkers op de eerste de beste 
worp uithaalde voor een 2- honk-
slag, met 3 runs als gevolg. Om-
dat de thuisploeg geen antwoord 
had op het Haarlemse heuvelop-
treden van Rik Geestman (3-3-
3-1 in 9 innings), kwam de zege 
van DSS geen moment meer in 
gevaar. Zelfs de enige troost, een 
“complete game”, was Robin van 
Eis niet gegund. Na 3 honkslagen 
en de enige Heemsteedse veld-
fout stond het 0-5 en mocht Re-
né Versteeg voor de laatste 2 nul-
len zorgen. 
Het komend weekend krijgt 
RCH-Pinguïns de kans zich te 
herstellen tegen de verassende 
nummer 5 van de ranglijst, pro-
movendus Zwijndrecht. De thuis-
wedstrijd, zaterdag op het Heem-
steedse Sportpark, vangt aan om 
14.00 uur, de return op zondag in 
Zwijndrecht om 14.30 uur. 

Breng een ervaren cast en een 
vlot geschreven komedie samen 
en je hebt als publiek een prima 
onderhoudende avond. In thea-
ter Casca bracht de Letterlieven-
de Vereniging J.J. Cremer het af-
gelopen weekend haar voor-
jaarsvoorstelling. Ditmaal was 
gekozen voor een komedie ge-
schreven door Haye van der 
Heyden. De gelouterde schrij-
ver van onder andere ‘Kinderen 
geen bezwaar’, ‘In de Vlaamsche 
pot’ en co- auteur van Baantjer 
schreef ook het stuk ‘Jaloezieën’. 
Van der Heyden is een mees-
ter in het via kleine gevatte op-
merkingen de lachspieren hun 
werk te laten doen. Uit de grote 
groep acteurs die deel uitmaken 
van J.J. Cremer stonden er de-
ze keer slechts vier op de plan-
ken. Hans Kluit maakte het zich 
niet eenvoudig door eenzaam 
op het toneel een aantal mono-
logen voor zijn rekening te ne-
men. Wat opviel in zijn spel was 
dat hij tijdens de monologen an-
ders speelde dan wanneer hij 
samen speelde met zijn mede-
spelers. Ongetwijfeld zal dit de 
bedoeling zijn geweest van re-
gisseur Arnold Hemmel. Ans 
Windhorst zette een natuurge-
trouwe schoonmoeder neer en 

Puik gespeelde ‘Jaloezieën’ door J.J. Cremer

wist met de juiste pauzes en in-
tonaties in haar tekst een hoog 
niveau te bereiken. Eleonora Zo-
mer en Lodewijk de Ruiter deden 
niet voor haar onder. Eleono-
ra speelde een bekende actrice 
die haar emoties de vrije loop liet 
en momenten van grote vertwij-
feling afwisselde met euforische 
vreugde. Haar man, gespeeld 
door Lodewijk de Ruiter, speelde 
een mislukte schrijver die voor-
al  behoefte had aan een borrel 
en het huwelijk niet meer zo zag 
zitten. Nadat hij een nacht met 
zijn schoonmoeder had doorge-
bracht waren de rapen gaar. Zo-
als in iedere klucht wisselden de 
situaties en de kwinkslagen zich 

in rap tempo af. In een komedie 
komt het aan op timing en hierin 
zijn de spelers volledig geslaagd. 
J.J. Cremer heeft door de jaren 
heen laten zien dat het alle stuk-
ken aankan. Nadat afgelopen 
december een stuk van Hamlet 
in een nieuw, afwijkend en luch-
tig jasje was gestoken kreeg nu 
dus de komedie een kans. Op 14 
september is er tijdens de open 
monumentendag een open-
luchtvoorstelling van J.J. Cre-
mer in het Frans Loenenhofje in 
Haarlem. In het najaar kunnen 
de trouwe volgers van J.J. Cre-
mer zich weer opmaken voor een 
uitvoering in het theater.
Eric van Westerloo
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Nieuw in Heemstede: het basishuwelijk
Heemstede - Voor veel trouw-
lustige stellen is het gemeente-
huis van Heemstede een mooie 
karakteristieke locatie om een 
huwelijk te voltrekken. Ook op 
niet-inwoners van Heemstede 
heeft deze locatie een grote aan-
trekkingskracht om de huwe-
lijksdag te beginnen. Tot op he-
den kon men kiezen uit een gra-
tis ceremonie waarbij er geen 
gebruik wordt gemaakt van de 
trouwzaal. Of een huwelijks-
voltrekking met alles er op en 
er aan zoals het gebruik van 
de trouwzaal, toespraak van de 
ambtenaar, bloemen en van cou-

rante dagen en tijden. Met in-
gang van 1 juni 2013 komt daar 
een derde mogelijkheid bij door 
de invoering van het basishuwe-
lijk. Een basishuwelijk dat 150 
euro gaat kosten kan gesloten 
worden op maandag tot en met 
donderdag om 9.30 of 10.00 uur 
en ook hier wordt geen gebruik 
gemaakt van de trouwzaal en is 
er geen toespraak. De gratis hu-
welijksvoltrekking is alleen mo-
gelijk op de woensdagochtend 
om 8.45 of 09.00 uur. De meest 
luxueuze voltrekking gaat 355 
euro kosten en is mogelijk tus-
sen 9.00 en 16.00 uur op maan-

dag tot en met donderdag en op 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Een aantal omliggende gemeen-
ten kent al een basishuwelijk. In 
Haarlem kost een basishuwelijk 
210 euro en in de Haarlemmer-
meer 178 euro. Uit concurrentie-
overwegingen heeft Heemste-
de besloten het tarief dusdanig 
vast te stellen dat het aantrek-
kelijk blijft om in Heemstede een 
huwelijk te sluiten.  De gemeen-
teraad moet hier nog fiat aan 
geven, maar verwacht wordt dat 
de legesverordening inclusief 
het basishuwelijk ongeschonden 
door de gemeenteraad komt.

Bijeenkomst HVHB in teken van 
nieuw boek over Groenendaal
Heemstede - Op donderdag 23 
mei presenteert de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek haar nieuwe publicatie 
‘Groenendaal, van buitenplaats 
tot wandelbos’ tijdens de voor-
jaarsbijeenkomst in het raadhuis 
van Heemstede. Tevens is er dan 
de première van een videofilm 
over Groenendaal.

Nieuw boek
Twee jaar is door een team van 
auteurs gewerkt aan het boek 
waarin tal van nieuwe feiten over 
de geschiedenis van Groenen-
daal worden onthuld maar ook 
alles aan bod komt waar veel 
mensen het bos zo goed van 
kennen: de kinderboerderij en 
de speeltuin, het restaurant en 
zeker ook de natuur. ‘Groenen-
daal, van buitenplaats tot wan-

delbos’ verschijnt ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van de 
aankoop van de buitenplaats van 
de erven Van Merlen in 1913, nu 
dus honderd jaar geleden. De 
toenmalige burgemeester David 
Eliza van Lennep nam het initia-
tief tot de aankoop en de open-
stelling als wandelbos. Een voor 
die tijd visionair besluit, waar-
mee ook werd voorkomen dat 
het bos omgezet zou worden in 
bollengrond. Was dit niet ge-
beurd, dan zou het Heemstede 
van nu als woonplaats aanmer-
kelijk minder groen en aantrek-
kelijk zijn. 

Programma avond
Vanaf 19.30 uur is de zaal ge-
opend. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur. Na een kort be-
stuurlijk gedeelte (de bijeen-

komst is tevens Algemene Le-
denvergadering; zowel leden als 
niet-leden zijn welkom) vindt de 
première plaats van een video-
film, die vier leerlingen van de 
vierde klas van Hageveld maak-
ten in het kader van hun maat-
schappelijke stage. Mark Cap-
pon, Wouter Maassen, Istvan 
Mandemaker en Sam van der 
Plas laten hun visie op Groenen-
daal zien.
Daarna zullen twee auteurs van 
het boek aan de hand van foto’s 
ingaan op de geschiedenis van 
Groenendaal. Marc de Bruijn 
behandelt de aankoop in 1913 
en reconstrueert de onderhan-
delingen, die in het diepste ge-
heim plaatsvonden. Hoe troef-
de Van Lennep de bollenkwe-
kers af? Hoe wist hij het politiek 
te regelen? Hoe kwam hij aan de 
voor die tijd kolossale som van 
318.000 gulden om Groenendaal 
te kopen? Wim de Wagt gaat in 
op Groenendaal na 1913. Open-
gesteld als volksbos trok Groe-
nendaal meteen al  recreanten 
uit de wijde omgeving aan. Wat 
waren de gevolgen voor het cul-
tureel erfgoed en voor de na-
tuur? Walvisbank, schelpennis 
en Belvedère verdwenen en her-
tenkamp, speeltuin, kinderboer-
derij en Schotse Hooglanders 
kwamen ervoor terug. En hoe 
werd voorkomen dat Meer en 
Berg een villapark werd, waar-
door het  in 1948 bij Groenen-
daal gevoegd kon worden?
Dit deel van de bijeenkomst is 
om ongeveer 22.00 uur afgelo-
pen. Daarna is er gelegenheid 
om na te praten bijeen drankje 
en om de nieuwe publicatie aan 
te schaffen. ‘Groenendaal, van 
buitenplaats tot wandelbos’ is 
240 pagina’s dik, groot formaat 
en bevat tal van foto’s en afbeel-
dingen van toen en nu in full co-
lour. Het boek kost voor leden 
van de HVHB 19,95. Niet-leden 
betalen 24,95. Het boek is vanaf 
24 mei verkrijgbaar in de Heem-
stede boekhandels en via www.
hv-hb.nl en op 26 mei ook bij de 
stand van de HVHB op de voor-
jaarsmarkt op de Binnenweg in 
Heemstede.Voorkant van het boek ‘Groenendaal van buitenplaats tot wandelbos’.

Heemstede - Eindelijk lente en wat een uitbundige bloesems! 
De familie Koper mailde ons deze prachtige bloesemfoto.

Lente!

Open dag ‘Wellicht’
Heemstede – Bij de oecumenische woongroep van ouderen te 
Heemstede kijkt men naar elkaar om. Omdat de overheid van 
mening is dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis moe-
ten blijven wonen, schept dat in vele gevallen praktische proble-
men. Tijdige bezinning op deze situatie kan wellicht leiden tot 
een besluit naar een woongroep te gaan. Veel praktische zor-
gen kunnen daardoor opgeheven worden. Belangstellenden zijn 
welkom op de open dag, zaterdag 18 mei van 14.00 tot 17.00 uur 
in het gebouw van de woongroep ‘Wellicht’. Adres: Duin en Vaart 
1 t/m 17, t.o. Kennemerduin, Herenweg. Of bel voor een afspraak, 
fam. Blok, 023-5281724 / familie.blok@planet.nl.

Handicap.nl
zoekt 

collectanten
Heemstede – Mensen die wil-
len helpen collecteren voor Han-
dicap.nl – tussen 17 en 22 ju-
ni – kunnen bellen naar 033-
4654343 of mailen naar info@
ango.nl Meer info vindt u ook op: 
www.ango.nl/steun. Handicap.nl 
is de collecte van de Algemene 
Nederlandse Gehandicapten Or-
ganisatie. De Ango komt al sinds 
1927 op voor gehandicapten en 
chronisch zieken. Daar waar de 
overheid of zorgverzekeraar het 
laat afweten, springt de Ango bij 
waar nodig is.

Cursus ‘Portret 
naar model’

Heemstede - In de cursus Por-
tret naar model komen alle as-
pecten van het portret aan de 
orde. Deze cursus kan gecombi-
neerd worden met een rondlei-
ding bij de tentoonstelling “Ver-
eeuwigd”, 100 jaar Nederland-
se portretkunst, in de Hallen aan 
de Grote Markt in Haarlem. De 
cursus van 5 lessen start op 27 
mei van 13.30 tot 16.00 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Inschrijven voor 21 
mei via www.casca.nl of tel. 023-
5483828, keuze 1.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Beeld in marmer van Jos Out.

Tot 1 juni
• Werk van de volgende 
kunstenaars:
Jos Out - marmeren beelden 
en bronzen.
Heidi Nuyts - schilderijen
Betty Braunstahl - schilderijen
Anneke Klumper - monumen-
tale schilderijen 
Bij Galerie Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56 a Heem-
stede.
Woens. t/m zat. 13-17.30 uur.
Zie  www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 4 juni
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 
mooi werk te zien van Rosi-
ta van Wingerden-Haarsma 
()unieke sieraden en objec-
ten) en Gé de Jong-Blaauw 
(grote quilts). Maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot 7 juni 
• Werk van cursisten van 
De Pauwehof in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede. De tentoonstel-
ling is gratis te bezichtigen 
tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek. De expositie toont 
aquarellen, schilderijen, Na-
na’s en patchwork/quilts. 
De aquarellen verbeelden por-
tretten met als thema ‘de cul-
turele samenleving’, gemaakt 
door cursisten onder leiding 
van Jeichina Hovingh. 
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en op www.
Welzijnouderenheemstede.nl.

Excursies
Woensdag 19 juni 
• Excursie Vrouwen van Nu 

Agenda
Cultuur

naar de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest met lunch. 
Daarna vertrek naar de Weer-
ribben over een vaartocht van 
2,30 uur met uitleg en koffie 
aan boord. Kosten 52,50 euro 
all in. Opgave: mevr. Oldersom 
(5736750) of mevrouw Dijk-
man (0612083939). Vertrek 
7.45u. Julianalaan bij de bibli-
otheek, terug om ca. 17.00 uur.

Theater

Vincent van Amsterdam (foto 
Julie Verlinden).

Maandag 20 mei
• Open dag voorproefjes 
nieuwe seizoen Podium 
Oude Slot en Podium Oude 
Kerk v.a 11.30 uur in en rond 
het Oude Slot. Met info-kra-
men en voorproefjes (12.00-
15.00 uur.) van nieuwe sei-
zoen. Koffie, thee en hapjes. 
Ringvaartlaan, Heemstede.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Zaterdag 18 mei
• Oecumenische woon-
groep Wellicht houdt open 
dag van 14.00-17.00 uur. 
Duin en vaart 1 t/m 17 tegen-
over Kennemerduin, Heren-
weg Heemstede. Voor een af-
spraak belt u fam. Blok, 023-
5281724 of mail: familie.blok@
planet.nl.

Maandag 20 mei
• Buurtfair op de Fazan-
tenlaan te Heemstede van 
12.00 – 17.00 uur. Diverse 
kramen, informatiestands en 
activiteiten voor de kinderen.

• Laatste pubquiz-seizoen 
bij 1e Aanleg. Vanaf: 19.45 
uur. Hoek Kerklaan/Raadhuis-
straat. Info:  info@1steaanleg.
nl of 023-5286035. Face-
book: www.facebook.com/
de.aanleg?fref=ts. 

Dinsdag 21 mei 
• Vrouwen van Nu afde-
ling Heemstede houdt af-
delingsmiddag (laatste vh 
seizoen). Onderwerp: Feng 

Shui. In De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang 
14.00 uur. Gasten welkom, 
maar betalen 2,50 entree.

• Alzheimer Café Heemste-
de in gebouw Stichting Wel-
zijn Ouderen, Lieven de Key-
laan 24, Heemstede; aanvang 
19.30 uur; toegang gratis.

Donderdag 23 mei
• Voorjaarsbijeenkomst 
Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek in 
Raadhuis Heemstede. Aan-
dachtvoor presentatie nieuw 
boek en videofilm over wan-
delbos Groenendaal. Vanaf 
19.30 uur. Voor ieder toegan-
kelijk. 

Zondag 26 mei 
• Voorjaarsmarkt in cen-
trum Heemstede Raadhuis-
straat & Binnenweg ca 10.00 
– 17.00 uur.
Tal van kramen, div. activitei-
ten. Georganiseerd door de 
winkeliersvereniging Heem-
stede Centrum.

• Heb ‘n Hart festival op loca-
tie De Hartekamp, Herenweg 5 
Heemstede. Van 13.00-16.00 
uur voor bewoners en gasten 
van De Hartekamp. Gratis toe-
gang.

• Kynologenclub Kenne-
merland uit Heemstede wil 
proberen 250 van de 339 
verschillende  hondenras-
sen op één foto te krijgen 
tijdens de Dag van de Hond.
Op de website www.kckenne-
merland.nl kunt u zien of zij het 
ras van uw hond nog zoeken. 
Achter de rassen die al aange-
meld zijn staat : reeds aanwe-
zig. Indien dit niet wordt ver-
meld bij het ras van uw hond, 
doe dan mee! De hele dag zijn 
er leuke activiteiten voor u en 
uw hond. De fotosessie be-
gint` om 12.00 uur.  Voor el-
ke deelnemer is er een leu-
ke attentie. Sportparklaan 14, 
Heemstede.

Vrijdag 7, zaterdag 8 
en zondag 9 juni
• Feestweek in Bennebroek 
met een vol programma 
voor jong en oud. Muziek: 
Hans Dulfer New band RE-
NEWED en de Hermes House 
Band. Daarnaast activiteiten 
als Jong Nederland spellen-
parcours, Stilettorun, div. kin-
dertheater, div. springkussens 
en sportieve activiteiten.
Voorverkoop begint op 21 mei 
a.s. Kijk voor meer informatie 
op: www.bennebroeksefeest-
week.nl.
Dinsdag 11 juni
•  ‘De Flitsende fietsers’ ,  
een fietsinformatiemiddag op 
dinsdag 11 juni om 13.00 uur 
bij WOH. Informatie over de 
vele mogelijkheden van de 
fiets met ondersteuning: de 
E-bike. Deze middag vol met 
nuttige tips wordt afgeslo-
ten met een parcours en fiets-

tochtje van een half uur. Ook 
mensen die overwegen een 
fiets met elektrische onder-
steuning aan te schaffen wor-
den van harte uitgenodigd.

Regio
Exposities

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Tot en met 26 mei
• Heemsteedse Vera Brug-
geman (werkend in de Co-
bratraditie) exposeert in Gale-
rie De Waag, Spaarne 30 Haar-
lem. Openingstijden: 13.00 – 
17.00 uur. Zie ook: www.kzod.
nl en www.verart.nl.

Tot en met 31 mei
• Tentoonstelling ‘Neder-
land-Rusland’ in Bibliotheek 
Haarlem Centrum. 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
De expositie is gratis toegan-
kelijk tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek. Zondag 26 
mei om 14:00 uur is het Geor-
gisch ensemble Diaogi te be-
luisteren op het Doelenplein 
van Bibliotheek Haarlem Cen-
trum.   Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en op www.
vijfhoekkunstroute.nl.

Tot en met 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe ten-
toonstelling. U kunt stadsge-
zichten, aquarellen en figuur-
studies bekijken. Onderwerp 
“De Kunst Bloeit Weer Op”. 
Open: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Adres: Gedempte Herensin-
gel nr 4, naast de Amsterdam-
se Poort.

17 mei tot en met 14 juni
• Expositie ‘From Russia 
with Art’, kunst uit Rusland. 
Toegang: gratis, in de Ref-
ter, Kloostergangen Stadhuis 
Haarlem, Markt 2.

18 mei tot en met 15 juni
• Expositie van Russi-
sche kunstenaars bij Ga-
lerie Kunst4iedereen, Kleine 
Houtstraat 104, Haarlem. Info: 
www.kunst4iedereen.nl. Ope-
ning op 18 mei van 12.00 t/m 
17.00. Toegang: elke zaterdag 
en zondag van 12.00 t/m 17.00 
uur, gratis.

Tot en met eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 

Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-
sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-
teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

• Anneke van Schie (schil-
derijen) en Christine van 
der Velden (beelden) ex-
poseren in de Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt 22 
Haarlem. Open: ma.-zat 10.00-
17.00 uur. Toegang: 2,50 euro. 
Www.annekevanschie.nl en 
www.christinevandervelden.nl.

Tot en met 7 juli
• De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ in het Dolhuys, Schoter-
singel 2, Haarlem. Info: 023-
5410688. www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

Muziek
Zaterdag 1 juni 
• Concert Rossini, Schubert, 
Beethoven.
Uitvoerenden: Oratoriumkoor 
Kennemerland en het Haar-
lems Amateur Symphonie Or-
kest onder leiding van diri-
gente Annelies Smit. Bege-
leid door pianiste Nobuco 
Takahashi. Aanvang: 15.30 uur, 
Doopsgezinde kerk Haarlem, 
Frankestraat 24, Toegang: 15,--.

Diversen
Zaterdag 25 en
zondag 26 mei
• Hobbyfestival in Noord-
wijkerhout in NH Conference 
Center Leeuwenhorst, 10.30-
16.30 uur. Informatie: www.
hobbyfestival.nl.

Zondag 2 juni
• Wedstrijd cupcakes deco-
reren voor kinderen bij Jouw-
Taart, Leidsevaart 396 Haarlem. 
Inschrijving kost 7,50 per deel-
nemer, alle materialen zijn hier-
bij inbegrepen. Inschijven kan 
via www.jouwtaart.nl of kom 
langs in de showroom aan de 
Leidsevaart 396.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.jouwtaart.nl.

Zaterdag 8 juni
• Russisch-Nederland-
se Kunstfestival ‘From Rus-
sia with Art’, van 11.00 tot een 
met 20.30 uur. Kleine Hout-
straat (tussen Gedempte Oude 
Gracht en Gasthuis Vest) en in 
het Egelantier park. 



HBC in Oostenrijk
Heemstede - De C2 en D1-junioren van HBC 
hebben het afgelopen weekend een internati-
onaal toernooi gespeeld in Oostenrijk, provin-
cie Opper Oostenrijk. In de vroegte (5 uur!) van 
Hemelvaartsdag werd de ca. 1000 km reis naar 
Oostenrijk begonnen. De sfeer en gezelligheid 
zat er al goed in op het vroege tijdstip.
Aangekomen in Steyr werd ingekwartierd in de 
plaatselijke jeugdherberg en de omgeving ver-
kend. De volgende dag voltrok zich eerst een 
heuse openingsceremonie a la de Olympische 
Spelen, inclusief de volksliederen van deelne-
mers uit Oostenrijk, Italië, Hongarije, Duitsland, 
Tsjechië en natuurlijk Nederland.
De mannetjes van HBC zongen uit volle borst 

het Wilhelmus mee. Top! Daar kunnen de man-
nen van het Nederlands Elftal nog wat van leren.
In totaal speelden de junioren van HBC 7 wed-
strijden (per team) en werden verdienstelijke 5e 
plaatsen (van de 12) behaald en werd met name 
de D1 geroemd vanwege hun technische en at-
tractieve spel.
Op zondag werd de terugreis weer ingezet naar 
het mooie Heemstede en na veel fi le-leed, arri-
veerden de junioren na het middernachtelijk uur 
moe maar zeer voldaan terug.
Een geweldig  en gezellig weekend met veel 
teamgeest, sportiviteit en internationale ervaring  
was achter de rug en… deze mooie herinnerin-
gen zullen ze nooit meer vergeten!

Heemstede - Vindt u het ook 
zo lang duren voordat de sport-
vereniging weer met het nieuwe 
seizoen begint? Dan is hier de 
oplossing. 
In het GSV-centrum zal voor het 
eerst in haar lange bestaan een 
sportlesuur gestart worden op 
de woensdagavond. Mirjam To-
masoa is bereid gevonden om 
gedurende 10 weken een total 
Body Workout-training en een 
uur bodyshapeles geven. De to-
tal Body Workout bestaat uit een 
pittige combinatie van verschil-
lende lesvormen waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van aller-
lei hulpmiddelen (steps, gewich-
ten en dynabands). Ook maakt 
zij gebruik van eenvoudige cho-
reografi e met daarbij behorende 
oefeningen. Deze les is gericht 
op conditie en spiertraining. Aan 
het einde van het uur worden 
de spieren gerekt om zodoen-
de heerlijk ontspannen de zaal 
te verlaten. 
Bij de bodyshapeles wordt ge-
start met een korte warming up, 
gevolgd door een fi guur verbete-
rende en spierversterkende oe-
feningen voor het hele lichaam. 
Het geheel wordt ondersteund 
door goed in het gehoor liggen-

de muziek. Een toegankelijke les 
die voor iedereen goed te vol-
gen is. 
De kosten van deze lesuren zijn 
50 euro voor 10 weken.  Het is 
mogelijk eerst een proefl es mee 
te maken, waarna kan worden 
betaald bij de leidster. 
De periode start op woensdag 
19 juni en eindigt op woensdag 
14 augustus. Wees er snel bij, 
want vol = vol. 
Mocht u interesse hebben om 
aan een van deze lesuren deel 
te nemen dan kunt u contact op-
nemen met Mirjam Tomasoa (tel 
0-42622082), bij het secretari-
aat van de sectie gymnastiek (tel 
023-5324160) of via de mail gsv-
gymnastiek@hotmail.com.

Mirjam Tomasoa.

Kon. HFC toont twee gezichten
Regio - Slechts 150 toeschou-
wers waren afgekomen op het 
duel DHC tegen HFC. Het schit-
terende nostalgische complex, 
waar ooit een betaalde voet-
balorganisatie huisde, leek een 
prachtig decor voor een mooie 
wedstrijd. Er stond voor beide 
ploegen weinig meer op het spel 
maar HFC liet na de aftrap direct 
zien voor de volle winst te gaan. 

Na amper vijf minuten zette Jef-
fery Sam Sin, Martijn Tjon-A-
Njoek vrij voor doelman De Jong 
van DHC. De doelman kwam als 
winnaar uit de strijd. Vier minuten 
later van hetzelfde laken een pak 
en weer was de doelman Tjon-
A-Noek te slim af. Zo deden zich 
meer kansen voor om op voor-
sprong te komen maar zoals zo 

vaak de laatste tijd ontbeerde de 
Haarlemmers aan geluk. Mauro 
Bos, die twintig seizoenen voor 
DHC voetbalde, kreeg halverwe-
ge de eerste helft een publieks-
wissel. DHC kwam niet toe aan 
het opzette van aanvallen en als 
er al een voorzet kwam was deze 
te hard of er stond domweg nie-
mand voor het doel. Richting de 
pauze begon HFC steeds slor-

diger te spelen. In plaats van te 
zoeken naar de eenvoudige op-
lossing en het spel te spreiden 
probeerden men grote afstan-
den te overbruggen met veel 
balverlies tot gevolg. In de twee-
dehelft werd dit spelbeeld voort-
gezet waardoor DHC in de wed-
strijd kon komen. Tot ongenoe-
gen van coach Mulders ontbrak 

het zijn ploeg in de tweedehelft 
aan vechtlust en de wil om te 
winnen. Met het oog op de na-
competitie wisselde hij Mike van 
den Ban en Donny Verdam, om-
dat deze qua gele kaarden op 
scherp stonden en hij ze graag 
wil opstellen in de nacompetitie. 
De invallers Houda en Haarmans 
konden niets in positieve zin toe-
voegen aan het povere spel van 
HFC na de rust. Het onheil voor 
HFC diende zich aan. In eer-
ste instantie redde doelman Van 
der Werff nog met de vinger-
toppen maar even later was het 
raak. Verdediger Richard Men-
sah aarzelde niet toen de bal 
voor zijn voeten kwam en druk-
te van dichtbij af. DHC bleef de 
bovenliggende partij in de twee-
de helft en schiep zich steeds 
meer mogelijkheden. Vijfminu-
ten voor tijd kreeg de beste aan-
valler van DHC, Rene de Graaff, 
de beloning voor zijn goede spel 
en bracht DHC op een comforta-
bele voorsprong 2-0. In de reste-
rende minuten viel er voor HFC 
geen eer meer te behalen. Doel-
man Graeme de Jong werd uit-
geroepen tot man van de wed-
strijd. Door, vooral in de eerste 
helft een aantal zekere doelpun-
ten te voorkomen, was dat te-
recht. Voor DHC zit het seizoen 
er op. Voor HFC volgt er nog een 
aardige nacompetitie te begin-
nen op 20 mei (tweede Pinkster-
dag) met een thuiswedstrijd te-
gen Westlandia. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Vindt u het ook 

Fit de
zomer door

Natuur en historie Hageveld 
Heemstede - Naast een rijke 
historie kent Landgoed Hageveld 
een prachtig stuk natuur waar 
nog veel te ontdekken valt. Gele-
gen op een van de meest ooste-
lijk gelegen strandwal van Zuid-
Kennemerland is Hageveld het 
enige landgoed waar de oude, 
beboste duinenrij zonder onder-
breking door een weg of woon-
wijk overgaat in de veenweiden 
langs het Spaarne. Dit half na-
tuurlijke landschap is door eeu-
wenlang menselijk gebruik ont-
staan. Op zondag 26 mei orga-
niseert het IVN Zuid-Kennemer-
land een excursie in dit bijzon-
dere stukje natuur in Heemste-
de. De excursie begint om 14.00 
uur en duurt 1,5 uur. Starten bij 

de parkeerplaats van de hoofd-
ingang van Hageveld. Kosten zijn 
er niet aan verbonden; u hoeft 
zich ook niet aan te melden.

In de weilanden broeden wei-
devogels als kievit, tureluur en 
scholekster. Langs de smalle 
bosranden fl adderen verschil-
lende soorten vleermuizen, op 
zoek naar insecten. Hun kolo-
nies leven in holle bomen. In het 
bos met de lage hobbelduin-
tjes bloeit in het voorjaar vogel-
melk, helmbloem, maagdenpalm 
en dag koekoeksbloem. Tijdens 
deze IVN-wandeling is ook aan-
dacht voor de geschiedenis die 
teruggaat tot de 15e eeuw van 
dit gebied.
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Vraag voor 23 mei 
een ligplaats- 

vergunning aan
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Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 15 mei 2013

Op zoek naar materiaal over Wandelbos 
Groenendaal

Afspraak maken = niet wachten! 

Gewijzigde afvalinzameling rond Pinksteren 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het 
toenmalige gemeentebestuur van Heemstede 
de buitenplaats Groenendaal aankocht en 
openstelde als openbaar wandelbos. Een 
landelijk uniek besluit, dat voor veel navolging 
heeft gezorgd en van strategisch belang was. 
Mede door deze aankoop heeft Heemstede 
zijn ‘groene karakter’ weten te behouden. 
Het bos trok toen - en nu nog steeds - veel 
bezoekers uit Heemstede en de wijde omtrek. 
Het is een bijzondere plek voor de hele regio 
en heeft bovendien de status van groen 
monument.

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar wordt op 10 juni 
een tentoonstelling gehouden in de burgerzaal van het 
Raadhuis. In de maanden juni, juli en augustus zullen 
hier bijzondere objecten, foto’s, zelfs dieren, schetsen 
en vondsten van de afgelopen 100 jaar uit het bos te 
zien zijn. De gemeente en de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek zien de collectie graag 
aangevuld met materiaal van inwoners. Want er is vast 
meer. Zo wordt deze tentoonstelling voor en dus ook 
ván de Heemsteedse inwoners.

Oproep
Heeft u nog tastbare herinneringen of foto’s die u  
beschikbaar wilt stellen voor deze tentoonstelling? 
Neem dan voor 31 mei aanstaande contact op via  
gemeente@heemstede.nl. Geef daarbij aan waar het 
om gaat en welke beschrijving erbij hoort. In de week 
erna wordt gekeken wat er in de tentoonstelling wordt 
meegenomen. Vanzelfsprekend krijgt u uw spullen na 
afloop van de tentoonstelling terug.

Op Tweede Pinksterdag 20 mei zamelt De Meerlanden 
geen huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken 
geldt een afwijkende inzameldatum:

- Wijk 1a: restafval 
- Wijk 1b: gft-afval
van maandag 20 mei naar vrijdag 17 mei

Wilt u snel en makkelijk een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of een 
bouwvergunning (omgevingsvergunning) 
aanvragen? Maak dan een afspraak. U kunt 
langskomen wanneer het u uitkomt en wordt 
direct geholpen op het afgesproken tijdstip! 
Uiteraard kunt u ook nog steeds ‘s morgens tot 
13.00 uur binnenlopen zonder afspraak. Maar 
een afspraak maken voor  de ochtend of de 
middag betekent dat u niet hoeft te wachten. 

Kijk voor onze openingstijden op www.heemstede.
nl of bij adresgegevens en openingstijden in deze 
HeemstedeNieuws. Mocht u vragen hebben over het 
maken van een afspraak of onze openingstijden, dan 
kunt u contact opnemen met de Publieksbalie via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Tip! 
Volg ons via facebook.com/WandelbosGroenendaal of 
wandelbos.heemstede.nl

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag 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: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

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



Woensdag 22 mei: 
Energie-
duurzaamheidscafé

Dien uw subsidieverzoek in 
vóór 1 juni!
Subsidie 
Buurtactiviteiten

Vraag een ligplaatsvergunning aan voor 23 mei 

Op woensdag  
22 mei bent u van harte 
welkom vanaf 19.30 uur in 
de Luifel aan de Herenweg 
voor het eerste energie-
duurzaamheidscafé. 
Wethouder Duurzaamheid, 
Jur Botter opent de avond en geeft een demonstratie 
van de zonatlas. Verder volgen er presentaties over 
mogelijkheden rondom zonnepanelen en over het 
duurzaam bouwloket dat vanaf 22 mei beschikbaar 
komt. U kunt zich aanmelden via inf@casca.nl. De 
entree is gratis.

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking 
voor een subsidie. Te veel mensen hebben 
te weinig contact met andere mensen in 
hun buurt. Dit is jammer, want hoe meer 
mensen u kent in uw buurt, hoe meer u zich 
thuis voelt. Buurtactiviteiten zijn de ideale 
gelegenheidsplaatsen om kennis te maken 
met elkaar. 

De gemeente Heemstede vindt het belangrijk 
dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt en in 
hun gemeente. Ze wil initiatieven van inwoners 
ondersteunen en stelt daarom een budget 
beschikbaar van maximaal € 7.500. Dit bedrag is 
beschikbaar voor buurtactiviteiten op het vlak 
van bewegen en duurzaamheid, gericht op het 
bevorderen van de sociale cohesie en de participatie 
van bewoners in een buurt. Maar ook voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in een buurt.

Voorwaarden subsidie
Lees alles over de voorwaarden en de verordening 
incidentele subsidie buurtactiviteiten 2013 op onze 
website: www.heemstede.nl. Hier vindt u ook het 
aanvraagformulier voor het jaar 2013.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van de 
afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer  
(023) 548 56 79 of via e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. 

Voor een boot aan de openbare grond 
kunnen inwoners van Heemstede sinds de 
vaststelling in de gemeenteraad van 28 maart 
een ligplaatsvergunning aanvragen (€ 59,50 
euro). Hebt u op dit moment een boot aan de 
openbare grond? Vraagt u de vergunning dan 
aan vóór 23 mei 2013 zodat de gemeente uw 
aanvraag mee kan nemen in de toewijzing 
van een ligplaats. 
Lees alles op www.heemstede.nl.

Toewijzing gebeurt na het verstrijken van de 
inschrijftermijn. Is het aantal aanvragen voor een 
bepaalde plaats hoger dan het aantal beschikbare 
ligplaatsen, dan krijgen bewoners van de betreffende 
wijk voorrang. Als het aantal aanvragen dan nog 
steeds hoger is dan het aantal beschikbare ligplaatsen 
wordt er geloot door een notaris. De loting bepaalt 
ook de volgorde van de wachtlijst voor aanvragers die 
geen ligplaats hebben gekregen.
Per adres wordt voor maximaal één vaartuig een 
vergunning verleend. Echter, de aanvrager die in de 
eigen wijk een ligplaats wil innemen krijgt voorrang. 
Indien meerdere aanvragen voor eenzelfde plaats 
gelijktijdig worden ontvangen, vindt een loting door 
een notaris plaats. Per adres wordt voor maximaal één 
vaartuig een vergunning verleend.

Jonge moedergroep 
Op maandag 27 mei start de jonge 
moedergroep van Kontext. Ben je niet ouder 
dan 25 jaar, heb je 1 of meer kinderen en 
woon je in Zuid Kennemerland, dan kun je 
aan deze groep deelnemen. Deelname aan 
deze groep is gratis maar er wordt wel van je 
verwacht dat je alle bijeenkomsten aanwezig 
bent.

Moeder worden is iets heel bijzonders. Een 
gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert, zeker 
als je jong bent. In een serie van 6 bijeenkomsten 
ontmoet je andere jonge moeders waarmee je kunt 
praten over onderwerpen die je bezighouden en leer 
je van elkaars ervaringen.

Tijdens deze bijeenkomsten komen allerlei vragen 
aanbod, zoals: Hoe is het om jong en moeder te zijn? 
Wat komt er allemaal kijken bij het opvoeden van 
je kind? Wat kun je doen ter ontspanning alleen of 
met je kind? Hoe zit het met werk/school? Wat voor 
geldzaken moet je regelen als je moeder wordt? Wat 
verandert er in het contact met de vader van je kindje, 
je familie en vrienden? Hoe maak je nieuwe vrienden?

Lijkt het je leuk en leerzaam om deel te nemen aan 
deze groep? Meld je dan aan bij Riny van den Oever 
via email rvdoever@kontext.nl of  
bel naar 06-46023701.
Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats om je 
te informeren over de groep en om samen met jou te 
kijken of de groep iets voor jou is.

Meer over de voorwaarden en voorschriften rondom 
de vergunning leest u op www.heemstede.nl.

Liggeld
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van de 
gemeente Heemstede, moet u naast de (eenmalige) 
aanvraag voor een ligplaatsvergunning jaarlijks liggeld 
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk 
van de lengte van de boot. Heeft u een boot die aan 
particuliere grond ligt dan hoeft u geen vergunning 
aan te vragen en betaalt u geen liggeld.

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 16 juni 
2013, aan te wijzen als dag waarop de winkels 
voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein 
Cruquiusweg’ open mogen zijn. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Omgevingsvergunningen

Wijziging CAR-UWO

Hardloop evenement

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Jan van Goyenstraat 2 het verbouwen van een 

winkel naar een horecabedrijf wabonummer 4588, 
ontvangen 24 april 2013. 

-  Franz Schubertlaan 36 het plaatsen van een 
fietsoverkapping wabonummer 4604.  
ontvangen 26 april 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 299 het kappen van 3 coniferen 
wabonummer 4611. ontvangen 29 april 2013. 

-  Franz Schubertlaan 74 het kappen van 2 naaldbomen 
en 1 meidoorn wabonummer 4648.  
ontvangen 30 april 2013. 

-  Torenlaan 10 het verbouwen van het woonhuis 
(wijziging op eerder verleende vergunning) 
wabonummer 4610. ontvangen 29 april 2013. 

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de 
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de 
gemeente. 

Op 8 mei 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen voor het 
houden van een hardloopevenement genaamd ‘LifeFit 
Heemstede Loop’ op zondag 27 oktober 2013 van 
11.00 tot 14.30 uur.
De start en finish zullen plaatsvinden op het 
parkeerterrein voor de sporthal van Sportpark 
Groenendaal aan de Sportparklaan 16. De Familyrun 
start om 11.00 uur en loopt via de route Sportparklaan, 
Valkenburgerlaan, Voorweg, Achterweg, Meerweg 
weer naar de Sportparklaan. 
De 5 kilometer loop start om 11.00 uur en de 10 
kilometer loop start om 12.00 uur. Beiden gaan via 
de route Sportparklaan, Glipperdreef, Bosbeeklaan, 
Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Torenlaan, Herenweg, 
Oudemanslaan, Melchior Treublaan, Ritzema Boskade, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Molenlaan, Herfstlaan, 
Voorweg, Achterweg, Meerweg, Sportparklaan.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijken  
bestemmingsplan 
-  Jan van Goyenstraat 2 het verbouwen van een 

winkel naar een horecabedrijf wabonummer 4588. 
ontvangen 24 april 2013. Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Pieter de Hooghstraat 14 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 4260. verzonden 8 mei 2013. 
-  Hunzelaan 6 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak wabonummer 4216. verzonden  
8 mei 2013. 

-  Linge 2 het kappen van 1 dennenboom 
wabonummer 4258. verzonden 8 mei 2013. 

-  Rijnlaan 68 het kappen van 1 boom wabonummer 
4267. verzonden 8 mei 2013. 

-  Frederik van Eedenplein 15 het kappen van 1 prunus 
wabonummer 4426. verzonden 8 mei 2013. 

Hoofdstuk 10d is met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 april 2013 gewijzigd. Dit hoofdstuk 
bevat procedures die dienen te worden gevolgd bij 
boventalligheid of bij ontslag wegens ongeschiktheid. 
Daarnaast bevat het hoofdstuk bepalingen over 
uitkeringen bij werkloosheid of gedeeltelijke 

Op zondag 27 oktober 2013 mogen, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, de volgende wegen worden afgesloten 
voor het autoverkeer:
-  De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg t/m 

kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan van ca. 11.55 
uur tot ca. 14.15 uur

-  De Glipperdreef (ter hoogte van de Sportparklaan) in 
noordelijke richting van ca. 11.05 uur tot ca. 11.15 uur

-  Kruispunt Glipperdreef / Sportparklaan in beide 
richtingen van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur en van 
ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

-  De Glipperdreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 
van Sportparklaan/Glipperdreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur en 
van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

-  De Bosbeeklaan van ca. 12.45 uur tot ca. 13.45 uur
-  De Ritzema Boskade richting Burgemeester van 

Doornkade van ca. 12.40 uur tot ca. 13.45 uur
- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 uur tot ca. 13.55 uur

-  Franz Schubertlaan 12 het kappen van 1 den en  
1 conifeer wabonummer 4494.  
verzonden 8 mei 2013. 

-  Ir. Lelylaan 13 het kappen van 1 berk  
wabonummer 2103XM, verzonden 8 mei 2013. 

-  Herenweg 172 het kappen van 1 beuk  
wabonummer 4546. verzonden 8 mei 2013.

-  Eykmanlaan 1 het kappen van 1 es  
wabonummer 4383. verzonden 8 mei 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 268 het kappen van 2 essen 
wabonummer 4587. verzonden 8 mei 2013. 

-  Franz Schubertlaan 74 het kappen van  
2 naaldbomen en 1 meidoorn wabonummer 4648. 
verzonden 8 mei 2013. 

-  Leidsevaartweg/Boekenroodeweg het aanleggen 
van een ontsluitingsweg wabonummer 4122. 
verzonden 10 mei 2013. 

-  t.h.v. Constantijn Huygenslaan 20 het aanleggen 
van een nieuwe watergang en gedeeltelijk dempen 
sloten wabonummer 4055. verzonden 10 mei 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

arbeidsongeschiktheid. De wijzigingen liggen tot en 
met 7 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis. 
De CAR-UWO is na inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’. 

-  Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van ca. 
12.50 uur tot ca. 13.05 uur 

-  Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/Voorweg 
van ca. 13.00 uur tot ca. 13.15 uur.

De Voorweg, Achterweg en Meerweg zjin tussen 
11.00 en 14.30 uur slecht bereikbaar in verband met 
hardlopers in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fietspad/voetpad. De rijweg wordt 
van het fietspad afgescheiden door rood/wit lint.

Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen 
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden 
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



Bestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’, Heemstede 
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 
28 maart 2013 het bestemmingsplan ‘Woonwijken 
noordoost’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPnoordoost-0201, gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor het gebied tussen de 
Heemsteedse Dreef aan de westzijde, de grens met de 
gemeente Haarlem aan de noordzijde, het Spaarne, 
het Heemsteeds Kanaal en het westelijk deel van het 
bedrijventerrein aan de oostzijde en de Cruquiusweg 
en het Wipperplein aan de zuidzijde.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:
-  het in overeenstemming brengen van het 

toegestane gebruik van het perceel Jan van 
Goyenstraat 33 met de oude situatie door de 
toevoeging van de aanduiding ‘horeca van categorie 
2’;

-  het in overeenstemming brengen van de 
planologische regeling voor het perceel Marisplein 
5 met de feitelijke situatie en met het ter plaatse 
geldende peil, alsmede het uitbreiden van het 
bouwvlak aan de noordzijde met 1,70 meter, 
respectievelijk 6,40 meter met een goot- en 
bouwhoogte van 4 meter;

-  het in overeenstemming brengen van de grens 
tussen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ van het 
perceel Johan Wagenaarlaan 29 met de oude situatie; 

-  het in overeenstemming brengen van de 
bestemmingsregeling van het perceel Pieter 
Aertzlaan 14 met de geldende regels voor het 
bestemmen door de bestemming ‘Maatschappelijk’ 
(M) te wijzigen in ‘Wonen’ (W) en de hierdoor 
vervallen bestemmingsgrens te wijzigen in een 
hoogtescheidingslijn en door aan het gehele 
bouwvlak is de aanduiding ‘maatschappelijk’ (m) toe 
te voegen; 

-  het aanpassen van de omschrijving van 
de begrippen ‘Garage’ en ‘‘Kapopbouw’ en 
het schrappen van het begrip ‘Staat van 
bedrijfsactiviteiten’ in de regels;

-  de aanpassing van artikel 2 (wijze van meten) in 
de zin dat deze ook voor kapopbouwen juist is 
omschreven;

-  de toevoeging aan artikel 6 (Gemengd-14) 
van de regelingen voor het gebruik van 
bijgebouwen en aan-huis-gebonden-beroep en de 
afwijkingsmogelijkheid voor de vestiging van een 
seksinrichting;

-  de toevoeging aan artikel 10 (Recreatie) van het 
bouwverbod voor gebouwen, overkappingen of 
onderbouwingen;

-  het verwijderen uit artikel 15 (Wonen) van onderdeel 
e. in verband met het feit dat het maximum 
bebouwingspercentage voor de betreffende 
percelen is vervangen voor een exacte aanduiding 
van de betreffende erfbebouwing in de verbeelding;

-  het toevoegen aan de artikelen 15.2.7, 15.2.8 en 
15.2.9 van een minimale vrije doorgang van 4 meter, 
conform de oude planologische regeling; 

-  de aanpassing van de tekst van artikel 16 (Leiding-
Gas) als gevolg van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrecht van de Raad van State van 20 juni 
2012; 

-  het in overeenstemming brengen van diverse 
bouwvlakken met de uitgangspunten van de nieuwe 
erfbebouwingsregeling;

-  het in overeenstemming brengen van diverse 
bouwvlakken, goot- en bouwhoogtes en 
hoogtescheidingslijnen met de oude planologische 
regeling; 

-  het in overeenstemming brengen van de begrenzing 
tussen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ voor 
diverse percelen met de oude planologische 
regeling;

-  het vervangen van het maximum 
bebouwingspercentage voor een exacte aanduiding 
van de betreffende erfbebouwing voor de percelen 
Franz Lehárlaan 1 t/m 67, zodat wordt aangesloten 
bij de regeling in overige delen van de gemeente;

-  het toevoegen van de aanduiding ‘jachthaven’ op 
een deel van de groenstrook aan het Heemsteeds 
Kanaal ten oosten van ‘De Heemhaven’, waarmee 
deze in overeenstemming wordt gebracht met de 
oude planologische regeling;

-  het in overeenstemming brengen van de omvang 
van het aanduidingsvlak voor het speelterrein 
aan het Jan Miense Molenaerplein met de oude 
planologische regeling;

-  het in overeenstemming brengen van de 
bestemming van de strook ten noorden 
van Cruquiusweg 1 (Groen) met de 
bestemmingsmethodiek voor de nieuwe 
bestemmingsplannen;

-  het in overeenstemming brengen van de begrenzing 
tussen de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Tuin’van 
het perceel Nijverheidsweg 5-7 met de oude 
planologische regeling;

-  het in overeenstemming brengen van de begrenzing 
tussen de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Water’ ten 
zuiden van de Zwaaihaven aan het Wipperplein met 
de feitelijke situatie;

-  redactionele wijzigingen om onvolkomenheden 
uit het bestemmingsplan te halen en om de 
leesbaarheid van het bestemmingsplan te vergroten.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website van de gemeente Heemstede, 
www.Heemstede.nl en op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke planbestanden 
kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/
index, zoek op Heemstede, klik op ‘STRI2008’, en klik 
vervolgens op de IDN van dit plan (NL.IMRO.0397.
BPnoordoost-0201).  

Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 
met ingang van 16 mei 2013 voor zes weken voor een 
ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van vrijdag 17 mei 2013 gedurende 6 weken 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen 
bij de gemeenteraad kenbaar te maken en voor 
belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de 
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 
worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’ ook van 
kracht.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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 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 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 beroepschrift 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’.

Je mag weer op straat spelen! 
Sport en spel in 

Heemsteedse wijken
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeelavonden van Casca 
zijn er weer! Het is langer licht en 
dus mogen kinderen ’s avonds 
wat langer buiten spelen. Cas-
ca speelt daar op in door in maar 
liefst 10 wijken, verspreid over 
Heemstede, avonden vol sport 
en spel te organiseren. Of je nu 
4 of 81 jaar bent, er is voor ieder-
een wel wat te doen. De jeugd-
werkers en vrijwilligers nemen 
bergen vol sport- en spelma-
teriaal mee: alle soorten ballen 
die je maar kunt bedenken, ten-
nis- en badmintonrackets, jong-
leermateriaal, minidoeltjes, vol-
leybalnet, jeu de boules, tafel-
tennisbatjes, skateboards, fris-
bees, springstokken en skelters. 
Maar de kinderen kunnen ook 
stelten lopen, hoepelen, elastie-
ken, skippyballen, springtouwen, 
stoepkrijten en nog veel meer. De 
hele buurt kan meedoen. En dat 
allemaal gratis! (Zorgt u wel zelf 
voor begeleiding voor uw kleine 
kinderen?) Op de eerste straat-
speelavond op dinsdag 14 mei in 
de Geleerdenwijk heeft iedereen 
alweer heerlijk gespeeld. De vol-
gende avonden zijn:
•  op woensdag 15 mei in de Bloe-

menwijk op het Rhododendron-
plein; 

•  op donderdag 16 mei in de Indi-
sche Wijk aan de Meerweg; 

•  op dinsdag 21 mei op het Prin-
seneiland aan de Floradreef;

•  op donderdag 23 mei in de 
Schilderswijk aan het Jan Mien-
se Molenaerplein;

•  op dinsdag 28 mei in het Cen-
trum aan het Res Novaplein;

•  op donderdag 30 mei in de Pro-
vinciënwijk aan de Zeeland-
laan;

•  op vrijdag 31 mei in Merlen-
hove bij de voetbalkooi Roos-
je Voslaan (met buurtborrel en 
straatvoetbaltoernooi Heemste-
de Cup 2013 van 20.00-22.00 
uur);

•  op donderdag 11 juni in de Vo-
gelwijk aan de Ooievaarslaan; 

•  en ten slotte op dinsdag 18 juni 
in de Rivierenwijk op het plein-
tje a/d Linge (onderdeel van 
Kijk in de Wijk).

Op deze avonden worden de be-
treffende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwo-
nenden krijgen hierover voor-
af bericht. De straatavonden zijn 
van 18.30-20.30 uur en helemaal 
GRATIS!. Dus kom lekker spe-
len en doe mee!  Dit jaar zijn de 
Straatspeelavonden van Casca 
genomineerd voor een Kroonap-
pel van het Oranje Fonds. Uit bij-
na 4.000 aanmeldingen zijn de 
straatspeelavonden gekozen als 
één van de 60 finalisten.

Wat gaat er fout in Heemstede ?
Deze week is het ontwerp-bestemmingsplan 
Woonwijken Zuid en West ter inzage gelegd. Be-
stemmingsplannen zijn belangrijke documen-
ten op de inhoud waarvan de burger moet kun-
nen vertrouwen. Een bestemmingsplan laat zich 
vergelijken met een grondwet, maar dan voor de 
ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Het 
gaat om veel leeswerk meer dan 200 blz . De ge-
meenteraad moet controleren en besturen. Waar-
gemaakt dient te worden dat wij door de gemeen-
teraad worden bestuurd, en niet door de ambte-
naren.

Dit laatste is niet altijd waar, ambtenaren kunnen 
hun kennisvoorsprong wel degelijk uitbuiten.
Het gaat hier om een blok woningen in de Ge-
leerdenwijk: Einthovenlaan 8-20. Deze wonin-
gen zijn in 1970 opgeleverd, zijn (vrijwel) iden-
tiek, tellen alle 2 verdiepingen met een plat dak, 
en zijn geschakeld aan elkaar gebouwd. Dit type 
woningen komt ook in andere wijken van Heem-
stede voor: denk bijv. aan de M. Vaumontlaan en 
Br Jospehlaan. In het huidige bestemmingplan is 
voor de woningen Einthovenlaan 8-20 een max. 
gevelhoogte van 6 m bepaald, doch geen max. 
bouwhoogte. Het huidige plan staat dus een dak-
opbouw op deze woningen toe. In het nieuwe 
ontwerp-plan wordt  ook aan de bouwhoogte een 
maximum van 6 m opgelegd, en zijn dakopbou-
wen dus niet langer toegestaan.

In het nieuwe ontwerp-plan is echter voor één 
woning een uitzondering gecreëerd, een woning 
in genoemde laan die bewoond wordt door een 
gemeenteambtenaar: daarvoor zijn de max. ge-
vel- en bouwhoogte op liefst 9 m gezet. 
De gemeenteambtenaar die daar woont heeft in 
2012 een vergunning aangevraagd om een 3e 
etage op zijn woning te mogen zetten. Dat is niet 

alleen in strijd met het huidige bestemmingplan, 
doch daardoor wordt ook de architectonische 
eenheid van het blok Einthovenlaan 8-20 verbro-
ken en treedt er een verrommeling van de wijk 
in. Deze vergunning heeft de betrokkene gekre-
gen zonder dat de gemeenteraad, verantwoorde-
lijk voor de ruimtelijke ordening in Heemstede,  
daarvoor  de vereiste verklaring van geen beden-
kingen heeft afgegeven. De welstandscommissie 
heeft dat gedaan, waarbij zij gesouffleerd is door 
collega’s van de aanvrager: die commissie heeft 
de welstandscriteria genegeerd, is zich met ruim-
telijke ordening gaan bezighouden en heeft deze 
etageopbouw gefiatteerd als een ‘trendsetter’ die 
navolging zou verdienen.

Er loopt nog steeds een beroepsprocedure tegen 
deze vergunning, voor de Raad van State. De be-
trokken gemeenteambtenaar heeft niettemin de 
vergunde 3e etage vanaf maart 2013 in een ra-
zendsnel tempo op zijn woning gebouwd.  De re-
den voor deze haast zal duidelijk zijn: de opbouw 
moest voltooid zijn voordat dit nieuwe ontwerp-
plan in behandeling kwam. Daarin wordt, ter vol-
tooiing van zijn voorkeursbehandeling, zijn etage-
opbouw gelegaliseerd, wordt deze opbouw be-
stemmingsplanconform en ‘procedureproof’ ge-
maakt. En dat dus voor hem alleen: de overige 
woningen van het blok Einthovenlaan 8-20 mo-
gen volgens dit nieuwe ontwerp-plan zelfs geen 
dakopbouw meer aanbrengen, terwijl dat tot dus-
ver nog wel mocht.

Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om een 
voorkeursbehandeling op het gebied van de ruim-
telijke ordening en dat dit in strijd is met de meest 
elementaire rechtsregels en een vorm van corrup-
tie inhoudt. 
J.H. Panman, Heemstede.

INGEZONDEN
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