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www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

OPEN
TOT EIND JUNI 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

(M.U.V. 1  PINKSTERDAG)E

‘Liever vóór de geraniums, dan erachter’

Honderd jaar blij in Heemstede 
Heemstede – Bij binnenkomst 
wil ze opstaan om een hand te 
geven. “Goed voor de botten, 
want ik leid nu een zittend le-
ven. Mijn man noemde me vroe-
ger kieviet omdat ik altijd zo snel 
liep. Gelukkig kan ik nu nog 
wat lopen met de rollator.” Don-
derdagochtend viert mevrouw 
Dinkelman haar honderdste ver-
jaardag. Gewoon thuis aan de 
Laan van Dick laan waar haar 
kinderen, Menno en Hiske druk 
in de weer zijn met koffie en ge-
bak. Al gauw vertelt ze over haar 
lange verblijf in Indonesië. Vier 
jaar zat de Heemsteedse in het 
Jappenkamp met twee kinde-
ren van drie en één jaar toen ze 
het kamp inging met Menno en 
Hiske. Een tijd om nooit meer 
over te doen. “Wat een volk is dat 

zeg!” Haar man was in die tijd 
werkzaam aan de Birma spoor-
weg. Na de oorlog werd hij be-
middelaar, je zou nu zeggen om-
budsman, tussen de Japanners 
en de geallieerden. Aan de Bir-
malijn werkten naast Neder-
landers ook Engelsen, Fransen, 
maar ook Australiërs en Nieuw 
Zeelanders. Ze kreeg bericht 
van haar man uit Thailand dat ze 
weg moesten uit Indonesië. Ze 
reisden naar Bangkok, waar ze 
acht maanden verbleven. Een-
maal terug in Nederland werd het 
gezin opgevangen bij oma aan 
de Laan van Rozenburg.  Men-
no leerde van haar schaatsen op 
de Crayenestersingel achter een 
stoel. Die winter van 1946 viel 
ze goed tegen, die zit nog in haar 
botten. Maar de Rubber Maat-
schappij  Amsterdam riep vader 
terug naar Sumatra en het gezin 
verhuisde weer mee. Vanwege 
de politieke onrust moesten ze  
in 1950 toch weer terug naar 
Nederland. Naar de Mendels-
sohnlaan tot eind jaren 60 en 
daarna naar de Frans Lehar-
laan. Menno studeerde aan het 
Coornhert en later in Zurich. Hij 
heeft jaren gewerkt in Amerika 
vooral in Houston, maar als hij 
even naar Europa moest vond hij 
Heemstede altijd zo lekker dicht-
bij. Kwartiertje Schiphol Heem-
stede met de taxi. Hij komt nog 
altijd graag naar Heemstede, een 
geweldig mooi dorp. Dat besef 

je pas als je er veel terugkomt. 
Sinds 1989 woont mevrouw Din-
kelman aan de Laan van Dick-
laan na het overlijden van haar 
man. Ze was een van de eerste 
bewoners van de nieuwbouw. 
Op de begane grond, waar zij 
zich tot heden nog prima kan 
redden met driemaal daags hulp 
aan huis. De tuin onderhouden 
zoals vroeger lukt niet meer, wel 
het genieten ervan. Met honderd 
nog niet achter de geraniums, ze 
zit er liever vóór.

Vol trots laat ze zien dat Ko-
ning Willem Alexander en konin-
gin Maxima ook haar verjaardag 
niet vergeten zijn en burgemees-
ter Marianne Heeremans kwam 
donderdagochtend op de koffie. 
Ton van den Brink 

Menno en Hiske met moeder Dinkelman in hun midden.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GRATIS
Met gratis kanslot

www.vosse.nl • info@vosse.nl

www.hcnu.nl                                            Cruquiusweg 37 - 1ste verdieping  |  2102 LS Heemstede  |  T 023-5280005

Cruquiusweg 37 - 1ste verdieping  

2102 LS Heemstede

T 023-5280005

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Raadhuisstraat & Binnenweg
Opening nieuwe seizoen 

Winkelcentrum Heemstede
Heemstede – De nieuwe zomercollecties kleding en schoenen, 
heerlijke ingrediënten voor zomerse gerechten, leuke nieuwe 
dingen voor uw huis en tuin en alvast kijken wat u nodig heeft 
voor de vakantie. Heerlijk winkelen, even uitblazen op het terras 
en afsluitend een hapje in een restaurant.
Als dat niet klinkt als een fijn (mid)dagje shoppen? We hebben 
er zin in, in de zomer maar ook om mooie winkels te bekijken. 
Natuurlijk wel in de ‘Leukste winkelstraat van Nederland’. 
Gewoon, omdat de ondernemers hier hardwerkende mensen zijn 
met gevoel voor humor, service, vriendelijkheid en klasse.

Kan dat allemaal? Dat kan! Kom dus gezellig aanstaande zater-
dag naar het centrum. Er is muziek, natuurlijk! Na 14.00 uur wordt 
het zomerseizoen geopend door de Rejoice Brass Band! Vast en 
zeker zullen ook Braziliaanse klanken door de straat klinken, ‘we’ 
gaan immers in juni naar het WK in Brasil!
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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 
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mer en/of e-mailadres. Deze 
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ingezonden brieven worden 
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
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Dienst 
Trefpunt 

Bennebroek
Regio - In het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek wordt zondag 18 
mei een Joost-viering gehou-
den met ds. J.E.Th. Nak-Vis-
ser. Tevens Kom in de kring 
(0-9 jaar) en Jeugdviering
(9-15 jaar). De viering vangt 
aan om 10.00 uur.
Zie ook: www.pkntrefpunt.nl.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (18)

Met dank aan mevrouw de Kragt 
uit Bennebroek hebben we een 
foto van een kruidenierswin-
kel “De Magneet” op de Suma-
trastraat 20.

Mevrouw Kragt vertelde dat haar 
oma in 1925 met de winkel be-
gonnen was en dat ze daar tot 
1946 heeft gewerkt. Ook de 
dochter, de moeder van me-

vrouw Kragt, heeft in de winkel 
gestaan en ontmoette daar haar 
toekomstige echtgenoot, die als 
vertegenwoordiger op de fi ets 
langs kwam. Veel ging toen op 
de pof en elk weekend werden 
de rekeningen opgemaakt. Na 
1946 kwam er een groentewin-
kel in van de gezusters en broer
van Dijk. Op de nu foto van
Harry Opheikens anno mei 2014 

herinnert niets meer aan de win-
keltijd. 
Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen er dan voor dat de foto 
gescand wordt, u krijgt het origi-
neel terug. Vertel uw verhaal er-
bij en misschien hebben andere 
lezers wel aanvullingen.
 Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website  www.hv-hb.nl”.  Hier 

Sumatrastraat  20, toen. Sumatrastraat  20, nu.

kunt u ook – als u die heeft – uw 
vragen stellen.

Voorjaarsbijeenkomst HVHB op 3 juni

Hoe komt het dat in een tijd
die bekend staat als ‘de Grote 
Depressie’ zulke mooie, karak-
tervolle woningen werden ge-
bouwd?
Woningen die nog altijd zeer 

gewild zijn, zozeer dat er nu 
zelfs ‘retro jaren dertig wonin-
gen’ worden gebouwd?

Waarom werd er in die tijd zo 
veel en zo goed gebouwd?

Joost Kingma promoveerde in 
2012 op dit landelijke fenomeen 
en houdt er nu een lezing over. 
Hij zal daarbij ook ingaan op de 
situatie in Heemstede.

Programma avond
De zaal is open om 19.30 uur. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur. Na een kort bestuurlijk
gedeelte (de bijeenkomst is te-
vens Algemene Ledenvergade-
ring; zowel leden als niet-leden 
zijn welkom) vindt de premiè-
re plaats van een videofi lm die 
vier leerlingen van de vierde klas
van Hageveld maakten in het ka-
der van hun maatschappelijke 
stage. 
Daarna volgt de lezing
van Joost Kingma en ten slot-
te worden foto’s van Heemste-
de vertoond, gemaakt door Theo 
Out, de ‘hoffotograaf’ van de 
HVHB.
Dit deel van de bijeenkomst is 
om ongeveer 22.00 uur afgelo-
pen. Daarna is er gelegenheid 
om na te praten bij een drankje.

Meer informatie:
Zie de website van de Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek: www-hv-hb.nl.

(2 t/m 8 mei 2014)

Huwelijken:
Ramon Renting & Amanda Staring

Geboorteaangiften: 
Amy M. Meijer, dochter van B.B. Meijer & M.M.M. Brinkman

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Heemstede - De Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB) houdt op dinsdag 3 juni haar Voorjaars-
bijeenkomst in het Raadhuis in Heemstede. De bijeenkomst 
staat in het teken van het jaren dertig huis. Heemstede
staat er vol van, denk alleen maar aan de Heemsteed-
se Dreef. Robuuste woningen gebouwd van rode bakstenen,
met overhangende daken, erkers, glas in lood en fraai hout-
werk.
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Tienerkamp terug van weggeweest

‘Het wordt een topweek’

Tijdens de Buitenboel, het po-
pulaire vakantiekamp voor 6 tot 
12-jarigen hoorden ze bij Casca 
al langer stemmen opgaan, dat 
de kinderen het toch zo jammer 
vonden dat ze straks te oud zijn 
voor dat gebeuren. Waarom niet 
weer een speciaal zomerkamp 
voor tieners, ooit een decennium 
geleden wegbezuinigd. Waarom 
ook niet, dachten ook jongeren-
werkers Mike en Gea. Om de va-
kantie financieel zo toegankelijk 
mogelijk te houden is de bus ge-
schrapt en gaan de kinderen on-
der begeleiding per fiets op weg. 
Gea: “We hebben een heel leuk 
onderkomen gevonden in Castri-
cum. Het is een voormalig scou-
tinggebouw dat helemaal is in-
gesteld op groepen als die van 
ons. Er zijn twee slaapzalen, vol-
doende picknicktafels en er is 
een kampvuurplek. De ligging is 
ideaal aan de rand van het bos 
en d ichtbij h et st rand.”                                

Enthousiaste vrijwilligers
Aan enthousiasme geen ge-
brek bij het team van Casca. Gea 
Apeldoorn, sinds twee jaar soci-
aal-cultureel kinder- en tiener-
werker bij Casca, en een acht-
tal vrijwilligers die het tiener-
kamp zullen begeleiden, heb-
ben er zin in. Marieke is een van 
de vrijwilligers die al jaren kind 
aan huis is bij Casca. “Ik zat op 
de Icarus Basisschool, hier vlak-
bij dus. We kwamen elke vrijdag 
na school bij elkaar bij Plexat, 
het jeugdhonk van Casca. De 

stap om daarna te gaan helpen 
bij activiteiten is dan gemakkelijk 
gemaakt.”De 18-jarige student 
Pedagogische Wetenschappen 
wordt regelmatig spontaan aan-
gesproken in het dorp door de 
kids die haar kennen van het 
jeugdhonk.  Robert (ook 18) 
deed als kind mee met de hutten-
bouw en is daarna weer in con-
tact gekomen met Casca via een 
vriend. “De sfeer is hier zo goed 
en lekker dollen met de kinde-
ren vind ik hartstikke leuk”, ver-
telt hij. “Maar mijn toekomst ligt 
wel op een heel ander vlak, want 
ik ga binnenkort aan de slag bij 
de Landmacht.” Opmerkelijk ge-
noeg heeft Casca weinig moeite 
om jonge vrijwilligers te krijgen. 
Gea: “Blijkbaar vormen we een 
warme basis, waardoor veel jon-

geren hier graag blijven komen. 
De kinderen vinden dat ook fijn 
dat er zoveel bekende gezichten 
meegaan op kamp, want je bent 
toch een aantal dagen van huis. 
Voor mij is het belangrijk dat ik 
kan rekenen op een stel vas-
te krachten die allemaal 18 plus 
zijn en waar ik van weet dat ik 
op ze kan vertrouwen. Voor ou-
ders is dat natuurlijk ook een 

gerust gevoel.” Wanneer is het 
kamp geslaagd? Mike en Gea: 
“Als we het allemaal naar onze 
zin hebben. We gaan op kamp 
als één groep, er worden geen 
subgroepjes gemaakt, dat ma-
ken we vanaf het begin duidelijk. 
Het wordt één groot feest.” Het 
zomerkamp wordt gehouden in 
de eerste week van de schoolva-
kantie van 7 tot 11 juli. De kos-
ten zijn 175 euro inclusief alle 
activiteiten, eten, drinken, over-
nachting en vervoer. Er is plaats 
voor 20 tot 28 deelnemers. Aan-
melden kan nog tot 20 mei via 
de mail: plexat@casca.nl of tele-
fonisch: 023-5483848.
Vraag voor meer informatie naar 
Gea Apeldoorn of Mike Doode-
man.                
Mirjam Goossens

Heemstede – Over nauwelijks acht weken is het zover: de 
zomervakantie! Je schoolboeken kunnen in de kast en 
laat het grote relaxen maar beginnen. Mocht het nog lang 
wachten zijn voordat je de koffers kan pakken, omdat je 
ouders nog geen vrij hebben of omdat vakantie er dit jaar 
niet inzit, niet getreurd. Er is een geweldig alternatief voor 
verveeld in de tuin hangen, want Casca organiseert na 10 
jaar weer een zomerkamp voor tieners van 11 tot 14 jaar. 
Een week vol sport, spel, lekker eten en chillen voor een 
zeer betaalbaar bedrag.

Internationale kattenshow 
in Heemstede

Heemstede – Aanstaande zondag kunt u uw ogen uitkijken in 
Sportplaza Groenendaal. In de sporthal naast het zwembad vindt 
dan, van 10.00 tot 17.00 uur, een grote, internationale  kattenshow 
plaats. Uiteraard kunt u diverse rassen bewonderen van zeer bij-
zonder tot de normale huiskat. Over alle soorten is wel iets te ver-
tellen, dus schroom niet om de eigenaar of eigenaresse vragen te 
stellen. En… neem uw camera mee, want de beestjes verdienen 
het om in de belangstelling te staan. 
De entree bedraagt 4 euro voor volwassenen, voor kinderen tot 
12 jaar betaalt u 2 euro toegang. De organisatie van de katten-
show is in handen van Felikat en op www.felikat.org kunt u daar 
meer over te weten komen.

Niemand minder dan televisie-
presentatrice Samantha van Wijk 
treedt op als ladyspeaker bij de 
Vintage Modeshow.

Regio - Op zaterdag 17 mei 
wordt in Cruquius vier maal een 
korte Vintage Modeshow ge-
houden. Zo’n twintig personen 
(van jong tot en met niet meer zo 
jong) zullen in herbruikbare kle-
ding over de catwalk lopen. De-
ze kleding voldoet in alle opzich-
ten aan de nieuwe trend om kle-
ding een volgende leven te ge-
ven. Een creatieve oplossing 
voor een groot reservoir aan kle-
ding. Aan de modeshows wordt 
deelgenomen door vrijwilligers, 
waaronder een wethouder duur-
zaamheid en enkele gemeente-
raadsleden. De presentatie is in 
handen van Samantha van Wijk, 

presentator van het RTL-4-tele-
visieprogramma Tracks & Trails. 
De korte Vintage Modeshows 
worden gehouden om 11.00 uur, 
om 12.00 uur, om 13.00 uur en 
om 14.00 uur. De modeshows 
vinden plaats tijdens het Pas-
werk Open dag op zaterdag 17 
mei. Tussen 10.00 en 15.00 uur 
zijn er demonstraties op diver-
se afdelingen, exposities en aar-
dige kinderactiviteiten. Voor de-
ze Open dag geldt: vrije inloop, 
doorlopende activiteiten en gra-
tis toegang.

Meer informatie op de website: 
www.paswerk.nl/opendag2014.

Open dag bij Paswerk
Vintage Modeshows op zaterdag 17 mei

Marenka's Voorjaar
Heemstede – Dit is de Meidoorn Crataegus ’Paul’s scarlet’.` 
De Meidoorn bloeit prachtig, met fijne dieproze trosjes. De naam 
Meidoorn doet zijn naam ook eer aan. Hij bloeit aan de Burg. Van 
Lennepweg.
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Spring in the Park met twee schrijfdebutanten
Regio - Op zaterdag 17 mei om 
18.00 uur is er een bijzondere 
presentatie bij Nurks in Haar-
lem. De twee zussen Eva en Re-
nee Kelder (beide uit Kenner-
merland) zijn beide dit voorjaar 
gedebuteerd. Eva Kelder met de 
roman: Het leek stiller dan het 
was bij Uitgeverij Meulenhoff 
en Renee Kelder met de roman: 
De parttime-junkie bij Uitgeve-
rij Prometheus.
Tijdens een speciale ladiesnight 
‘Spring in the Park, georgani-
seerd door kledingwinkel Santa 
Catarine en Eethuis Nurks, met 
een samenwerking met Boek-

handel Blokker zullen de zus-
sen om 18.00 uur optreden. Zij 
bieden het programma Duo-
debuteren. Je kunt met de da-
mes is gesprek, kort interview. 
Alles wat je altijd al hebt willen 

weten, Vraag hen het hemd van 
het lijf! Met zandloper!  Hoe zij  
tot het schrijven van een roman 
zijn gekomen. Dat deze twee 
local heroes passen in het con-
cept voor jonge vrouwen mo-
ge duidelijk zijn. Organisatie 
en aanmelden voor Spring in 
the Park kan bij Santa Catarina, 
Haemstedelaan 2a  in Heem-
stede, 023-5297023, en bij Eet-
huis Nurks in de Hout. Kaarten 
zijn 30 euro inclusief diner en 3 
consumpties.
Locatie: Nurks - hertenkamp 
1 – Haarlem. Het evenement 
duurt van 17.00-20.00 uur.

Een uitgebreide verwendag in 
woonzorgcentrum Bosbeek
Heemstede - Het was afgelo-
pen donderdag 8 mei een echte 
verwendag bij woonzorgcentrum 
Bosbeek aan de Glipperdreef in 
Heemstede. De medewerkers en 
vrijwilligers van Sint Jacob had-
den met hulp van sponsors een 
ware feestdag van gemaakt. Het 
was druk, heel veel bewoners 
kwamen op de gezellige verwen-
dag af. ‘s Morgens waren vooral 
de handmassages en nagels lak-
ken populair en er werd genoten 
van het opbrengen van make-up 
en van de vitaliserende voeten-
badjes. De heren werden met de 
hand geschoren en ook voor hen 
waren er verwenbehandelingen.
Er waren extra vrijwilligers van 
Reinoud Accounting die ook 
meehielpen met het uitdelen van 
allemaal lekkere cup cakejes en 
zoetigheden. Na alle schoon-
heidsbehandelingen en massa-
ges was er een welvoorziene, 
echte Engelse, high tea voor alle 
bewoners, medewerkers en vrij-

willigers. Een van de bewoners 
riep al enthousiast:”Van mij mag 
elke donderdag verwendonder-
dag worden!”

IJs van meesterijsbereider 
Beate Garonne
Als klap op de vuurpijl kregen al-
le bewoners van Bosbeek ijs. En 
niet zomaar een ijsje. Mevrouw 
Beate Garonne uit Heemste-
de, sinds kort lid in de Orde van 
Oranje-Nassau vanwege haar 
inzet voor mens, maatschappij 
en ambachtelijk ijs trakteerde op 
heerlijk zelfgemaakt ijs. De be-
woners genoten hiervan met vol-
le teugen. Een duidelijk bewijs 
dat Beate Garrone, van ijssalon 
Garrone uit Haarlem, niet voor 
niets al een keer werd uitgeroe-
pen tot ‘ijsbereider van het Jaar’! 
De dag kon voor bewoners van 
Bosbeek niet meer stuk, mede 
dankzij de inzet van alle spon-
sors, medewerkers en vrijwilli-
gers van Sint Jacob.

Dungelmans neemt zaak over
Teun Verzaal zwaait af bij 
Brabants Schoenenhuis

Teun Verzaal zit in totaal al 50 
jaar in het schoenenvak. “Het is 
met de paplepel ingegoten: mijn 
ouders en grootouders hadden 
een schoenenzaak en schoen-
makerij in Woubrugge”, legt hij 
uit. “In die tijd kwamen de ver-
tegenwoordigers van schoe-
nen nog bij je thuis. Ik was net 
klaar met de middelbare school, 
toen mijn vader aan een van de-
ze vertegenwoordigers vroeg of 
hij iets wist in het schoenenvak 
voor mij. Veertien dagen later 
werkte ik in een schoenenzaak 
in Leiden. Hier heb ik 8 jaar ge-
werkt. In die tijd werd ik bena-
derd door de heer Driessen, ei-
genaar van Brabants Schoenen-
huis in Heemstede of ik bij hem 
in dienst wilde komen. En zo ge-
schiedde. In 1983 ging hij met 
pensioen en heb ik het Brabants 
Schoenenhuis overgenomen en 
de succesvolle formule voortge-
zet. De zaak staat al jaren voor 
service, kwaliteit en modieu-
ze schoenen. Verschillende ge-
neraties kopen hier hun schoe-
nen: de kracht van de winkel is 
dat iedereen eigenlijk slaagt bij 
het Brabants Schoenenhuis. We 
hebben de zaak 20 jaar geleden 
intensief verbouwd. Met de no-
dige en doordachte functionali-
teiten. We hebben bijvoorbeeld 
het glas van de etalages zo aan-
gebracht dat dit niet weerspie-
gelt. En binnen de winkel is in 
het plafond een koepel gemaakt, 
die ervoor zorgt dat je de schoe-
nen bij daglicht kunt zien. Ik had 
dit idee opgedaan in de Verenig-
de Staten. Er gaat met Dungel-
mans niet veel veranderen. Het 

personeel van Brabant Schoe-
nenhuis blijft en krijgt Leo Senft 
als bedrijfsleider. Dungelmans is 
een kleine schoenenketen die al 
100 jaar bestaat en bekend staat 
om kwaliteitsschoenen.  De col-
lectie van  Dungelmans bestaat 
zeker 50% uit de merken die 
Brabants Schoenenhuis voert. 
Het enige verschil is dat met de 
komst van Dungelmans de kin-
derschoenencollectie verdwijnt. 
Omdat kinderschoenen een vak 
apart, een specialisme is,  opent 
mijn dochter Karen met haar 
man Michael in juni een twee-

de filiaal van kinderschoenen-
zaak ‘Banjers’. ‘Banjers’ komt in 
het pand van ‘Have a nice day’ 
op de Julianalaan.  De vestiging 
van ‘Banjers’ in Lisse bestaat al 
13 jaar en is erg succesvol op 
het gebied van kinderschoenen. 
De collectie kan alvast beke-
ken worden op de website www.
banjers.nl. De website en web-
shop van Brabants Schoenen-
huis, www.brabantsschoenen-
huis.nl, blijft gehandhaafd. Het 
voordeel van een webshop is dat 
mensen thuis rustig de collectie 
kunnen bekijken en als ze geen 
tijd hebben de schoenen online 
kunnen bestellen. Het is echter 
altijd raadzaam schoenen in de 
winkel te gaan passen: maten en 
pasvorm kunnen per fabrikant 
verschillen. Bovendien krijg je in 
de winkel zelf het juiste advies 
over de schoenen en zie je direct 
hoe de schoenen er in werke-
lijkheid uitzien.“ En verlaat Teun 
nu echt het schoenenvak? “Wel-
nee”, lacht hij, “Ik zal nog steeds 
af en toe naar beurzen gaan voor 
de inkoop en misschien af en toe 
bij ‘Banjers’ te zien zijn. Daar-
voor vind ik dit mooie vak veel 
te leuk!”
Bart Jonker

Teun Verzaal (rechts) draagt de schoenen over aan Leo Senft van Dun-
gelmans (foto: Bart Jonker Productions © 2014).

Heemstede – Het Brabants Schoenenhuis: wie kent het niet. 
De Heemsteedse schoenenzaak is een begrip in het bete-
re segment van schoenen. Brabants Schoenenhuis geniet al 
jaren een goede reputatie en heeft geschiedenis geschre-
ven. Een geschiedenis die voor het grootste deel geschreven 
is door eigenaar Teun Verzaal. Na 41 jaar trekt hij de stoute 
schoenen aan en stopt hij ermee. Zaterdag 17 mei is hij voor 
het laatst. Brabants Schoenenhuis gaat echter door, behoudt 
de naam en wordt voortgezet door schoenenketen Dungel-
mans. Verandert er veel? Teun Verzaal vertelt.

Schoorsteen 
Heemsteedse 
Dreef in brand
Heemstede - In de schoorsteen 
van een woning aan de Heem-
steedse Dreef is zondagmid-
dag brand ontstaan. Een bewo-
ner was rond drie uur bezig met 
de openhaard aan te steken toen 
er plotseling veel rook in de wo-
ning in kwam. De bewoner zette 
de deur open en kwam er al snel 

achter dat de vlammen uit de 
schoorsteen vandaan kwamen.
Doordat diverse buren ondertus-
sen al de brandweer hadden ge-
beld werd de brand vrij snel op-
geschaald naar middelbrand. 
De brandweer is met een hoog-
werker omhoog gegaan om met 
een ramoneur de schoorsteen 
schoon te maken. Het branden-
de materiaal is door brandweer-
mannen naar buiten gebracht 
waar het kon worden geblust.
Door de band was de Heem-
steedse Dreef deels gestremd 
voor het verkeer.

Foto: Michel van Bergen





Interview met Jan Siebelink
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Heemstede - Op woensdag-
avond 7 mei is Mom in Balan-
ce uitgeroepen tot beste Onder-
neming van Noord-Holland 2014 
in het segment MKB Klein. Es-
ther van Diepen (oprichtster van 
Mom in Balance) nam de prijs in 
ontvangst tijdens de spetteren-
de finaleavond van de Onderne-
mingsverkiezing Noord-Holland, 
die in de Philharmonie in Haar-
lem werd gepresenteerd door 
Daphne Bunskoek. 

In de aanloop tot deze verkie-
zing werd Mom in Balance ge-
nomineerd in de categorie MKB 
Klein. Het bedrijf Mom in Ba-
lance heeft als missie zwangere 
vrouwen en (pas bevallen) moe-
ders onder professionele bege-
leiding te laten sporten. Gezon-
de moeders zijn volgens Mom in 
Balance mentaal sterker, hebben 
meer energie en houden hun le-
ven beter in balans.

Mom in Balance wist door te 
dringen tot de top 10 finalis-
ten. Tijdens de spannende fina-
leavond werden de drie uitein-
delijke finalisten in de categorie 

MKB Klein bekend gemaakt en 
op het podium geroepen.  Esther 
van Diepen vertelde hier enthou-
siast dat zij moeder is van 4, en 

daarom als geen ander weet wat 
sporten voor je lichaam en geest 
kan doen. Ook vertelde zij over 
het succes van Mom in Balance 
dat, naast de 20 franchiseloca-
ties door heel Nederland, recent 
vestigingen in Singapore, Z?rich 
en Berlijn is gestart.

Na de interviews op het podium 
was er een kort juryberaad waar-
na de winnaar werd onthuld: 
Mom in Balance. Het juryrapport 
roemde Mom in Balance om het 
goede concept: uit het succes 
van het bedrijf blijkt dat Mom in 
Balance een gat in de markt op-
vult. Daarnaast werd Mom in Ba-
lance ook geprezen om het aan-
trekken van de juiste mensen, de 
nationale en internationale groei, 
en de ontwikkeling van nieuwe 
franchiselocaties. Esther was de 
enige vrouw op het winnaarspo-
dium.

Esther van Diepen nam de prijs 
in ontvangst uit handen van Jan 
van Run, gedeputeerde  Eco-
nomische Zaken en Personeel 
& Organisatie van de provincie 
Noord-Holland.

Esther met Jan van Run die haar 
de prijs uitreikte (Foto: InBloei 
fotografie).

Heemsteeds bedrijf ‘Mom in Balance’ uitgeroepen
tot beste Onderneming van Noord-Holland

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. 
We zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op onze website 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl kunt u nog veel meer leu-
ke vacatures vinden!

Vrijwilliger Facebook
Wij zijn op zoek naar een vrij-
williger die een facebook-pa-
gina kan opstellen en deze ook 
wil onderhouden. De organisa-
tie waar we voor zoeken is actief 
op Park Meermond, waar iedere 
vrijdag vrijwilligers uit de buurt 
allerlei groenklussen uitvoeren. 

Enige affiniteit met de natuur is 
wel wenselijk.

Coördinator Vrijwilligersteam
Voor de manifestatie Ringbi-
ennale 2014, die in september 
op verschillende plekken in de 
Haarlemmermeer plaatsvindt, 
zijn wij op zoek naar een en-
thousiaste vrijwilligerscoördina-
tor. Voor de Ringbiënnale wer-
ken de vier organisaties, Kunst-
fort bij Vijfhuizen, Historisch Mu-
seum Haarlemmermeer, Muse-
um De Cruquius en Podium voor 
Architectuur nauw samen. De 
coördinator ondersteunt bij het 
werven, inroosteren, informeren, 
enthousiasmeren en aansturen 
van de vrijwilligers. De vrijwilliger 
is enthousiast, geïnteresseerd in 
kunst en cultuur, kan goed met 
groepen samen werken, is pro-

actief en heeft doorzettingsver-
mogen. In aanloop naar de ma-
nifestatie is uw inzet enkele mid-
dagen per maand, in september 
meerdere dagen.

Helpen bij het paardrijden
Heb jij een goede conditie en 
ben je niet bang voor paarden? 
Dan is dit voor jou een erg leu-
ke klus. De vrijwilliger zorgt er-
voor dat cliënten met plezier en 
veilig kunnen paardrijden. Tij-
dens de rit loop jij naast het 
paard en zorgt ervoor dat de cli-
ent zich veilig voelt. Je hoeft dus 
zelf niet te kunnen paardrijden. 
Een rustige uitstraling en er zijn 
voor de cliënt is belangrijk. Je 
werkt samen met een professio-
nal. Wij zoeken vrijwilligers voor 
de maandag, woensdag en don-
derdag (09.00 – 12.00 uur).

Leuke klus: helpen bij paardrijden
Vacature Top 3 vrijwilligerswerk

Boekpresentatie ‘Gezichtsverlies 
bij Boekhandel Blokker  
Heemstede - Bij Boekhan-
del Blokker vindt de presenta-
tie plaats van de nieuwe thriller 
‘Gezichtsverlies’ van Marc Josten 
(Heemstede) en Rob Smits. ‘Ge-
zichtsverlies’ is een spannende 
moderne thriller die onder meer 
speelt in de wereld van Facebook. 
Het eerste exemplaar wordt over-
handigd aan Wim Krings, bekend 
van het programma ‘De wereld 
draait door’ en als Boekverko-
per van het Jaar 2007. Vervolgens 
worden de auteurs geïnterviewd 
door Mr. Gerard Spong. Er is mo-
gelijkheid om het boek te laten 

signeren. Zaterdag 17 mei, Boek-
handel Blokker. Aanvang 16.00 
uur. De toegang is vrij.

Heemstede - De nieuwe roman van Jan Siebelink ‘De blau-
we nacht’  speelt zich af in Parijs. Het is begin jaren ‘60, de tijd 
van de OAS, de rechts-extremistische terreurorganisatie die met 
bomaanslagen strijd voert tegen de afscheiding van Algerije. 
Dit auteursbezoek wordt georganiseerd door Boekhandel Blokker 
in samenwerking met Casca/De Luifel. Interviewer: Judith Uyter-
linde. 

Donderdag 22 mei. Aanvang: 20.00 uur. Toegang 10,- euro. Reser-
veren gewenst.

Locatie: De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Tel. nr. 023-548 38 
28, optie 1 (maandag t/m vrijdag 9-12 uur).

Evenementen
kalender

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Workshop S-grafitty
Onder begeleiding van kunstenares Mika, vrijdag-
ochtend 16 mei van 10.00/12.00 uur, woensdag 
vanaf 14.00 uur en op 21 mei 14.00/16.00 uur. 
De kosten bedragen €10,- p.p. incl. materialen.

Workshop 3-D schilderij 
Boeddha

Donderdagavond 22 mei, 19.00/21.00 uur onder 
begeleiding van Jaccoline. De kosten € 15,- p.p.  
incl. materiaal, excl. de boeddha.

Workshop haken 
Iedere woensdag geeft Ons Creatief Café een 
workshop haken. De workshop bestaat uit 4 keer 
1 uur haken en de kosten hiervan bedragen €50,-
p.p. incl. materialen.

Opgeven voor de workshops kan door
een mail te sturen naar:

promotie@thevintagestore.eu

Voorjaarsmarkt
Op zondag 25 mei staan we met een kraampje op 
de markt, i.s.m. Verf Vakhandel van Ree.
Kom langs.

Modeshow
Op zondag 1 juni zijn wij ook geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. Om 13.00 uur vindt de modeshow 
plaats. 

Ladies Night
Op woensdag 11 juni organiseren wij voor de 
tweede keer een Ladies Night. 
Dit mag je niet missen. Wees er op tijd bij.

Tot dan!! Voor meer info kijk op onze
Facebook pagina of website.
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Imker in groep 5 van de 
Prinses Beatrixschool

Heemstede - Vrijdag 9 mei kwam imker Pim Lemmers bij ons in 
de klas om te vertellen over de bij.
Het is een beestje die wij natuurlijk vaak zien, maar dat er zoveel 
over te vertellen en te weten was…!! Dat wisten wij niet. Op een 
super leuke, humoristische manier vertelde Pim alles over de bij. 
Hierbij wat weetjes…
•  bijen zorgen er voor dat wij fruit hebben
•  de meeste bijen leven maar 28 dagen
•  er bestaat koninginnengelei!
•  dat elke bij ruikt bij welke koningin ze horen
•  het zelfs in de winter in een bijenkorf wel 32 graden is
•  dat veel bekende mensen een bijenvolk hebben( onze koning,  

prinses Beatrix, premier Rutte, Giel Beelen)

Het feit dat een mannetjes bij zijn geslachtsdeel verliest na het ge-
zellig samen zijn met de koningin, is  het meest bijgebleven bij de 
kinderen. Aan het einde mochten we allemaal een echt imkerpak 
aan! Pim, ontzettend bedankt voor deze leuke middag. 
Groep 5 van de Prinses Beatrixschool

Gezamenlijk ‘Girl Power project’
Post Verkade Groep en Bakkerij Th. van Dijk:

Sweet High Teacruise vanuit 
Heemstede op 29 mei

Hondenbelasting? Al ons geld gaat waarschijnlijk 
naar de controleurs van de controleurs
Al zo’n 14 jaar wonen wij in Heemstede. We vinden 
het een fijne plek. Zo’n jaar of 12 geleden beslo-
ten we ons gezin uit te breiden met honden. Nou, 
honden... ze zijn zo groot als de gemiddelde kat.
En sinds de invoering van de hondenbelasting, be-
taal ik elk jaar braaf een flink bedrag aan de ge-
meente Heemstede. Er zijn in deze tijd zeer regel-
matig momenten geweest dat ik me af heb ge-
vraagd wat er met dit geld zou gebeuren. Het is 
namelijk nogal een bedrag. In ongeveer 10 jaar 
hebben we bijna 2500 euro overgemaakt. Je zou 
er bijna gouden ‘poepbakken’ voor terug verwach-
ten, aangezien wij natuurlijk niet de enige honden-
bezitters zijn in Heemstede. Daarbij gebruik ik de-
ze dingen nauwelijks, omdat ik een eigen vuilnis-
bak heb.
In de afgelopen jaren zijn er mensen langs geko-

men voor hondenbelastingcontrole. Terwijl natuur-
lijk allang bekend is dat we honden hebben, aan-
gezien we al deze jaren al betalen. Zo kwam er 
zo’n 3
maanden terug weer iemand netjes langs, met 
exact de zelfde vraag. Zo’n 3 maanden geleden, ja.
Toen ik recent de Heemsteder las, had ik een 
openbaring: nu weet ik waar al het geld heen gaat! 
De gemeente Heemstede heeft namelijk een ‘ge-
specialiseerd’ bedrijf ingehuurd. Personeel van dit 
bedrijf start vanaf 19 mei met het langs de deu-
ren gaan om te vragen of er hier honden wonen.
Mysterie opgelost. Al ons geld gaat waarschijnlijk 
regelrecht naar de controleurs en de controleurs 
van de controleurs. Eindelijk begrijp ik het.
Anne van Akkeren,
annevanakkeren@ziggo.nl

INGEZONDEN

Heemstede – Als  Heemsteed-
se ondernemers de krach-
ten bundelen en samen tot iets 
moois komen. Daar kunnen Sas-
kia Post, algemeen directeur van 
de Post Verkade Groep en Chan-
tal van Dijk, eigenaar van bak-
ker Th. van Dijk over meepraten.  
Op de loopband bij de sport-
school ontstond het idee tot een 
samenwerking van een Sweet 
High Teacruise op het Spaarne 
in Haarlem. Deze pilotcruise op 
loungeboot ‘Adriaen Pauw’ vindt 
donderdag 29 mei plaats en ver-
trekt vanaf de haven van Heem-
stede. Post Verkade Groep faci-
liteerde reeds cruises, nu gaat 
Bakker Th. van Dijk de zoetighe-
den op deze unieke Sweet High 
Teacruise verzorgen. De beide 
dames vertellen trots hoe ze el-
kaar aanvullen.
“Ondernemerschap in een goe-
de conditie houden: een mooier 
idee kon er niet op de loopband 
van de sportschool ontstaan”, 
beamen de twee ondernemers. 
“We moeten elkaar als Heem-
steedse ondernemers en bewo-
ners steunen en samen een blok 
vormen om het Heemsteedse 
ondernemerschap te promoten”, 
legt Saskia Post uit. “Dit is zo’n 
prachtig initiatief waarbij je zoekt 
naar wat je gezamenlijk voor el-
kaar kunt betekenen.  In deze 
tijd  worden samenwerkingsini-
tiatieven en het zoeken naar sy-
nergievoordelen steeds belang-
rijker: zo help je elkaar en heb 
je er samen profijt van.” Saskia 
Post en Chantal van Dijk waren 
geen volslagen onbekenden van 
elkaar. Chantal van Dijk leverde 
al het brood voor de lunch van 
het kantoorpersoneel bij de Post 
Verkade Groep. De Post Verkade 
Groep, die onder meer het Ou-
de Slot exploiteert, verzorgt al 
een tijdje cruises op het Spaar-
ne. “Toch is deze cruise anders”, 
legt Saskia uit. “Normaal vertrek-
ken onze High Teacruises, voor 
19,50 euro per persoon, vanaf 
het Spaarne en duren doorgaans 
een uur. Deze cruise op 29 mei 
is een pilot en duurt 2 uur. We 
vertrekken vanaf de Heemsteed-

se haven en varen langs weilan-
den, het Hageveld College en 
via het historische centrum van 
Haarlem naar Spaarndam. On-
ze grote loungeboot ‘Adriaen 
Pauw’ biedt plaats aan 60 per-
sonen. Waarbij alle zoetighe-
den door Chantal van Dijk wor-
den verzorgd.” Chantal van Dijk: 
“Bakker Th. van Dijk stond altijd 
al bekend om haar High Tea zoe-
tigheden, zoals muffins en sco-
nes. Ik ben van jongs af aan op-
gegroeid in dit vak en nu zelf 10 
jaar eigenaar hiervan. Voor de-
ze Sweet High Teacruise kun-
nen onze klanten via een stem-
pelkaart voor de cruise sparen. 
Bij iedere besteding van 7,50 eu-
ro krijgt de klant een stempel. Bij 
20 stempels kun je gratis mee: 
maar je kunt natuurlijk ook de 
helft sparen en de  rest bijbeta-
len. De stempelkaartactie loopt 
tot 24 mei aanstaande. Daar-
naast hebben onze klanten de 
mogelijkheid om via onze klan-
tenkaart in ruil voor punten voor 
deze cruise te sparen. Bij iedere 
3 euro spaart de klant een punt 
van 10 cent op de klantenkaart.” 
Saskia Post vult aan: “Dit is een 
prachtig  voorbeeld hoe twee 

ondernemers de handen ineen 
slaan en toch onafhankelijk blij-
ven. Heerlijk zo’n eigen  ‘Girl po-
werproject’!  Je kunt dit project 
als een rolmodel voor nieuw on-
dernemen beschouwen. Het 
toont des te meer aan dat je veel 
kunt bereiken door inspiratie te 
zoeken binnen samenwerkin-
gen. Door samen creatief en in-
novatief te denken ontwikkel je 
nieuwe ideeën en strategieën 
voor de toekomst. En dat maakt 
ondernemen nu zo leuk!”
Meer informatie op www.post-
verkadegroep.nl, tel. nr.  023-547 
04 96 , per e-mail: info@post-
verkadegroep.nl . Of bij bakker 
Th. van Dijk, Raadhuisstraat 79-
81, Heemstede. Tel.nr. 023 – 528 
23 74, e-mail: raadhuisstraat@
thvandijk.nl.
Bart Jonker

Girlpower: Chantal van Dijk en Saskia Post (foto: Bart Jonker Produc-
tions © 2014).

Knutselclub
(5 -10 jaar):
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meis-
jes én jongens van 5 tot en met 
10 jaar. Samen met knutseljuf 
Renate maken jongens én meis-
jes iedere week weer leuke en 
originele dingen. Er wordt ge-
werkt met hout, stof, papier, verf, 
kralen etc.  Op een echt canvas-
doek maken de kinderen een 
schilderij en gaan aan de slag 

met schelpen, knopen en papier: 
een heus kunstwerk! 
De Knutselclub (5-10 jaar) is van 
13.30 tot 15.15 uur in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 37,50.
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. 

Eerste Heemsteedse MUDRUN
Heemstede - Ploeteren over 
bospaden, door modderige 
slootjes en aan het einde een 
(besloten) BBQ?
Dat kan op zondag 15 juni! Ben 
je tussen de 12 en 25 jaar, dan 
kun je je opgeven met een team 
van 4 personen. Voor de snel-
ste teams zijn er natuurlijk leu-
ke prijzen te winnen, maar naast 
snelheid kun je ook extra punten 
verdienen voor de meest crea-
tieve en originele aankleding! Je 
gaat verzamelen om 15.30 uur 

nabij de Scouting Paschalis Bay-
lon, Glipperdreef 199, Heemste-
de (in wandelbos Groenendaal). 
Om 16.00 uur klinkt het start-
schot. De Mudrun zelf duurt on-
geveer 30 minuten. Na afloop 
gaan we lekker met elkaar bar-
becuen. 

Deelname is helemaal gratis, je 
kunt opgeven tot en met 31 mei: 
mail naar plexat@casca.nl of bel 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: 023-548 38 28 kies 1.

INGEZONDEN
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Kastanjeboom bij Casca 
vereeuwigd in mozaïek
Heemstede – Tijdens de vie-
ring van het 20 jarig jubileum op 
19 maart groeide het idee om dit 
jubileum zichtbaar te maken. Al 
gauw werden de mozaïek ban-
ken bij het SportPlaza genoemd. 
Het idee om de oude kastanje-
boom voor de Luifel als voor-
beeld in een mozaïek was ge-
boren. Die prachtige majestueu-
ze boom, het zijn er eigenlijk drie 
achter elkaar, mocht onder geen 
voorwaarde omgezaagd worden 
om ruimte te maken voor het 
nieuwe gebouw. Het oude Post-
huis stond bijna aan de straat, de 
Luifel staat nu verder naar ach-
teren, vanwege de bescherm-
de boom. Je ziet een markan-
te kastanje rechts bij de ingang 
met nog twee wat kleinere bo-
men erachter.
Annemarie Sybrandy heeft de 
voorste grote boom voor haar 
ontwerp genomen, geheel in 
overeenstemming met de wens 
van Casca om een verbinding 
te verbeelden tussen Casca 
en de inwoners van Heemste-
de. Bij de keuze van de bomen 
kan je filosoferen zoals directeur 
Sjaak Struijf deed bij de onthul-
ling. Een boom staat voor eigen 
kracht en energie met vertakkin-
gen in de bodem net als Casca 
haar eigen kracht en energie ge-
bruikt met de vele mogelijkhe-

den en mensen. Met een knip-
oog naar de politiek meldde hij 
dat je vandaag de dag niet alles 
op eigen kracht  aankan. Bij de 
onthulling zag de wethouder van 
cultuur, Christa Kuiper, dat al-
le feestconfetti was weg gebe-
zemd, de slingers wegwaren en 
de wijn op was. Wat te voorschijn 
kwam was een rond mozaïek 
aan de grijze wand links bij de 
voordeur dat ze samen met oud 
wethouder en bestuurslid van de 
Bavostichting Marijke Mous ont-
hulde. De Bavo Stichting had 
de middelen gegeven om het 

mozaïek te kunnen maken. Als 
afgesproken tijdens de jubile-
umviering op 19 maart hadden 
zich tweeëntwintig vrijwilligers 
van Casca en enkele omwo-
nenden opgegeven. Onder lei-
ding van ontwerpster Annema-
rie Sybrandy metselden ze de 
steentjes precies op hun plaats. 
De kleuren in de bladeren staan 
voor de veelheid van mensen 
die dagelijks bij Casca komen. 
Dat dames de mozaïeksteentjes 
graag plakken en mozaïekobjec-
ten graag invoegen en poetsen 
was al bekend bij de oplevering 
van mozaïekbank van Sybran-
dy bij het SportPlaza. Bij Casca 
zijn nog voldoende grijze muren 
aanwezig waar mozaïeken een 
plaatsje kunnen krijgen. 
Ton van den Brink 

Een mesoloog kijkt volgens René Hocker naar de functies en 
disfuncties van het menselijk lichaam. “Wij behandelen voorna-
melijk cliënten met chronische klachten. Bij iemand die de ziek-
te van Crohn heeft bijvoorbeeld, zien we dat het darmslijmvlies 
niet goed functioneert. Daar gaan we vervolgens aan werken.”
Darm- en maagproblemen zijn tegenwoordig veel voorkomende 
klachten, legt de mesoloog uit. “Net als chronische vermoeid-
heid, eczeem, rugpijnen en een scala van onbegrepen ziektes 
als Fybromyalgie zorgen ze voor uiteenlopende ongemakken. 
Mesologie kan daarbij helpen.”
Hoe gaat hij te werk? René Höcker: “We combineren de regu-
liere geneeskunde: Fysiologie, Anatomie en Neurologie met de 
kennis van de traditionele Chinese geneeskunde en de Indiase 
geneeskunde – Ayurveda - en de Homeopathie, Orthomolecu-
laire geneeskunde en Electro Acupunctuur. Door een verband 
te leggen tussen deze verschillende zienswijzen kunnen we een 
meer heldere diagnose stellen. We gaan op zoek naar de oor-
zaak van de klachten.” Bij het eerste intakegesprek brengt de 
mesoloog tevens levenswijze en emotionele gesteldheid van de 
cliënt in kaart. “Emotionele gebeurtenissen spelen uiteraard ook 
een rol, ze hebben zeker invloed op je fysieke welzijn.”
Voordat hij de ruim zes jaar durende studie voor mesoloog af-
rondde, was René Höcker actief in de film-en televisie industrie. 
Hij regisseerde televisieseries als ‘Meiden van de Wit’, ‘Rozen-
geur & Wodka Lime’ en GTST. Toch is de overstap naar de alter-
natieve geneeskunde niet toevallig. “Het functioneren van het 
menselijk lichaam interesseerde mij al op de middelbare school. 
Zelf ben ik in het verleden heel goed geholpen door een meso-
loog. Ik leed aan enorme rugpijnen, kwam soms niet eens mijn 
bed uit. De reumatoloog en de fysiotherapeut wisten niet waar 
het vandaan kwam. Via een vriendje kwam ik bij een mesoloog 
die mij vrij snel van de pijn afhielp. Ik kan me nog de eerste pijn-
vrije dag herinneren, dat was een heerlijkheid.”
Wat zijn de redenen dat zoveel, ook jonge mensen met chroni-
sche klachten rondlopen?
Höcker: “Buiten allerlei fysieke oorzaken spelen verkeerde voe-
ding, de snelheid van leven waar we ons aan gewend hebben 
en de enorme hoeveelheid aan informatie een grote rol. Daar-
naast bewegen we veel minder, want we zitten vaker achter de 
computer dan dat we aan sport doen. Dat geldt zeker ook voor 
jonge mensen.”
Hoewel Mesologie al ruim 20 jaar wordt toegepast, beseft Re-
né Höcker dat er veel mensen onbekend mee zijn. Speciaal 
voor Praktijk de Lente houdt hij elke woensdag inloopspreekuur 
van 18 tot 19 uur, waar mensen vrijblijvend voor advies kunnen 
langskomen. “Ik vindt het zelf fantastisch dat je met natuurlij-
ke middelen en gebruikmakend van het zelfgenezend vermogen 
van het lichaam gezondheidsproblemen kunt oplossen.”.
Mesologie wordt (deels) vergoed uit de aanvullende verzeke-
ring.
Voor informatie: Praktijk de Lente, Valkenburgerlaan 73, Heem-
stede. Tel. 023 5470950 of via: www.praktijkdelente.nl.
Mirjam Goossens 

Heemstede – Er is een nieuwe loot aan de almaar groei-
ende boom van Praktijk de Lente. Mesoloog René Höcker 
is echter geen onbekende in Heemstede, hij is er gebo-
ren en getogen. De inmiddels in Amsterdam woonachtige 
Höcker heeft in de hoofdstad een eigen praktijk en behan-
delt sinds april ook cliënten bij het centrum voor comple-
mentaire geneeswijzen aan de Valkenburgerlaan. Meso-
logie maakt een verbinding tussen wetenschappelijk me-
dische kennis en eeuwenoude traditionele geneeswijzen: 
East meets West.

Mesologie bij de Lente

Het Heemsteder dictee op 5 juni: doet u ook mee?
Heemstede – Schrijf je nu ‘ca-
deau’ of ‘kado’? Is het ‘afstandbe-
diening’ of ‘afstandsbediening’? 
Het Nederlands is een veelzijdi-
ge, maar ook een lastige taal. De 
Heemsteder organiseert  in sa-
menwerking  met Casca Nova en 
Bart Jonker Productions het eer-
ste Heemsteder dictee. Dit vindt 
plaats op 5 juni in De Luifel. Ont-
zettend leuk, spannend en ge-
zellig om individueel of als team 
aan mee te doen. Het uitgelezen 
moment om uw spellingkennis 
te testen. Het dictee bestaat uit 

10 zinnen met bekende en min-
der bekende taalstruikelblokken, 
op basis van de officiële schrijf-
wijzen in het Groene Boekje. Ook 
nemen enkele prominenten deel 
aan het dictee en is er een mooie 
prijs te winnen. Vanzelfsprekend 
is het Heemsteder dictee gekruid 
met een Heemsteeds thema. Hoe 
goed bent u in de Nederland-
se taal? Test uzelf. Maar schrijf 
u snel in, want het aantal plaat-
sen is beperkt.  Locatie: De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Entree 
5 euro. Aanvang: 20.00 uur. Aan-

melden via telefoon (023) 548 38 
28 - keuze  1, maandag t/m don-
derdag 09.00-16.00 uur of  per 
e-mail: info@casca.nl.
Bart Jonker
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NAH café, voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel
Heemstede - Op zaterdag 24 
mei wordt in de Princehof Heem-
stede een NAH café voor men-
sen met niet-aangeboren her-
senletsel georganiseerd.
De bijeenkomst is ook bedoeld 
voor hun partners/ouders en 
of andere betrokkenen. Annet-

te Hilgersom van Tandemzorg is  
uitgenodigd om informatie over 
netwerkcoaching te geven. 

Het café duurt van 13.30 tot 
15.30 uur en de toegang is gra-
tis. Consumpties zijn voor eigen 
rekening.

Heemstede - Ze houden van 
theater bij de familie Wind-
horst uit Vijfhuizen. Dochter Es-
ther maakt ieder jaar een musi-
cal in haar groep 8 van de Voor-
wegschool, Nathalie speelt stu-
dententoneel en ze spelen graag 
in het theaterclubje in Vijfhui-
zen voor kinderen. Want toneel 
is smullen voor de kinderen. Je 
doet ze geen groter plezier dan 
in de vakantie in Avignon tijdens 
het theaterfestival mee te laten 
genieten van het straattoneel. 
Als kind had Ans al haar eigen 
theatertje achter in de tuin aan 
de Camplaan. Ze houdt van de 
Magie van het theater, niet het 
kruipen in de huid van een an-
der, maar de ander langzaam in 
haar. Wel je tekst kennen en we-
ten waar je moet staan en naar 
toe moet lopen. Ans Windhorst 
speelt nu veertig jaar bij de Let-
terlievende Vereniging J.J. Cre-
mer en dat wilde men vieren 
door haar een mooie rol te ge-
ven. De Artistieke Commissie 
kwam uit bij  de Kersentuin van 
Anton Tsjechov. De regisseur, 
Jaap Houtkamp, haalde haar in 
1974 weg bij de personeelsver-
eniging van Provinciale Water-
staat waar zij toneelspeelde in 
Een man van adel. Hij nam haar 
mee naar J.J.Cremer waar hij dat 
stuk zou regisseren. Voor Ans 
ging een droom in vervulling. 
Stel je voor, spelen bij een van 
de beste amateurverenigingen 
en ook nog in de Stadschouw-
burg. Zaterdag speelde ze de ei-
genares van een landgoed, Ljoe-
bov Ranevskaja. In “ De Kersen-
tuin” vertelt Tsjechov het verhaal 
van de weduwe Ljoebov en haar 

familie. Het landgoed met daar-
op een eeuwenoude Kersen-
boomgaard dreigt vanwege ho-
ge schulden te worden verkocht. 
Zakenman en huisvriend Lopa-
chin heeft een plan bedacht om 
het landgoed voor de familie te 
behouden.  De kersentuin moet 
worden omgehakt om er zomer-
huisjes op te bouwen, een nieu-
we trend. Firs, de oude bedien-
de van de familie en gespeeld 
door Fred Prang, houdt een rede 
waarin vele sentimenten aange-
ven dat de kersentuin veel meer 
is dan een optelsom van ker-
senbomen. De jam die vroeger 
naar Moskou en Kiev ging, de 
gedroogde kersen die nergens 
lekkerder waren dan juist uit die 
tuin. Maar ook de romantische 
plek waar je in het maanlicht  
goed kon toeven, daar heeft ie-
der van het gezelschap zijn her-
inneringen aan. Jong en oud 
vertellen erover. De toeschou-
wer krijgt langzamerhand begrip 
voor beide zienswijzen. Vast-
houden aan de traditie en wen-
nen aan de armoede die op de 
loer ligt of kiezen voor het grote 
geld? Het toneelspel is belang-
rijker dan de afloop. Alle spelers 
genieten van hun rol, het is hun 
inbeeldend vermogen, hun en-
thousiasme voor hun vereniging, 
hun liefde voor de letters.
Na afloop van de voorstelling 
kreeg Ans de ovatie van het 
publiek en de woorden van de 
voorzitter Wil van Schaik. Veer-
tig jaar J.J. Cremer, 82 drama`s, 
modern, klassiek en blijspelen 
kwamen voorbij. Een kers op de 
Cremertaart! 
Ton van den Brink 

De Kersentuin van Ans Windhorst
Veertig jaar bij Letterlievende 
Vereniging J.J. Cremer

Op 22 mei Europese verkiezingen 
met kandidaten uit Heemstede
Heemstede - Zo kort na de ver-
kiezingen voor de gemeente-
raad wordt aan de Nederlandse 
burgers opnieuw gevraagd een 
keuze te maken. Ditmaal voor 
Europa en kandidaten te kiezen 
voor een vertegenwoordiging in 
het Europese parlement. De te-
genstellingen voor of tegen Eu-
ropa zijn groot. Waar veel par-
tijen voordeel zien in een sterk 
verenigd Europa, maken andere 
zich grote zorgen over de steeds 
verdergaande invloed van Euro-
pa op het dagelijks leven. Gere-
nommeerde economen zijn het 
onderling niet eens. Het even-
wicht tussen lusten en lasten in 
door niemand exact aan te ge-
ven.
Dit alles maat de keuze er niet 
gemakkelijker op. Zoals zo vaak 
is er rond de verkiezingen veel 
aandacht in de media en de-
ze valt weer weg zodra het rode 
potlood is opgeborgen.
Nederland, als klein landje in de 
EU, heeft slechts 26 plekjes be-

schikbaar op een totaal van 766. 
Malta heeft 6 zetels te verde-
len Duitsland 96. Alleen België, 
Luxemburg, Cyprus en Grieken-
land kennen nog de verplichting 
om te moeten stemmen. In Ne-
derland doen er 19 partijen mee 
die samen 345 kandidaten heb-
ben voorgedragen. Van dit totaal 
komen er zelfs vier uit Heemste-
de. Onze wethouder Pieter van 
de Stadt staat op plaats num-
mer acht op de lijst van de VVD. 
Bij de PvdA vinden wij twee kan-
didaten. Het voormalig raadslid 
Pieter van der Hoeven en Wille-
mien Ruijgrok. Zij staan op een 
niet-verkiesbare plaats op de 
lijst. Chantal van den Berg staat 
als nummer vier op de lijst voor 
het CDA. Zij maakt de mees-
te kans om ook daadwerkelijk 
in het parlement te komen. De 
moeder van vier kinderen durft 
het aan deze baan op zich te ne-
men. Eerder vertegenwoordigde 
zij het CDA voor een korte tijd 
in de Heemsteedse gemeente-

raad, doch bleek haar de com-
binatie gezin, werk en de politiek 
te zwaar en trad zij tussentijds af. 
Of er een plaatsje op het pluche 
van Brussel voor de Heemsteed-
se kandidaten komt zal op don-
derdag 22 mei rond middernacht 
wel bekend zijn.
Als u wilt weten hoe Heemste-
de in 2009 stemde? De opkomst 
was 50,57%. De VVD kreeg 2122 
stemmen het CDA 1576, D66 
2003 de PVV 1280 en de PvdA 
933, GL 900, SP 380, CU/SGP 
142 en paar honderd stemmen 
gingen naar splinterpartijen die 
(nog) geen vertegenwoordiging 
hebben in Europa. Voor Heem-
stede is het interessant om te 
zien waar de stemmen van HBB 
(lokale partij in Heemstede) naar 
toe zullen gaan. Zet D66 de lan-
delijke opmars voort, haalt de 
Partij voor de Dieren een plek-
je in Brussel of wordt de PVV de 
grootste partij? U hebt het laat-
ste woord.
Eric van Westerloo

Jur Botter voorgedragen voor 
nieuw college Bloemendaal
Regio - D66 Bloemendaal is ver-
heugd te kunnen melden dat de 
D66, GroenLinks en VVD een 
nieuwe coalitie in de gemeente 
Bloemendaal hebben gevormd. 
De coalitie draagt de heren Ta-
mes Kokke (VVD), Jur Botter 
(D66) en mevrouw Marjolein de 
Rooij(GroenLinks) voor als wet-
houders voor het nieuwe college.
Het coalitieprogramma zet nieu-
we kaders, die door het ver-
nieuwde college in beleid zullen 
worden uitgewerkt.  De ambitie 
is om in de uitvoering hoge kwa-
liteit van dienstverlening te bie-
den tegen lagere kosten. Rijks-
bezuinigingen maken dit nood-
zakelijk. De inzet op duurzaam-
heid is onveranderd hoog. On-
danks de bezuinigingen zal de 
gemeente extra investeren in 
muziekonderwijs in de scho-
len en in actief beleid voeren 
voor winkeliers en leefbaarheid 
dorpskernen. Nieuwe taken en 
een betere aanpak van de hui-
dige taken maken een ande-
re bestuurscultuur en werkwijze 
noodzakelijk. De kennis en kun-
de van inwoners zal daarbij beter 
worden benut.
Jerker Westphal en Hein Struben 
van D66, onderhandelaars van 
D66: “Dit akkoord zorgt voor een 
sterke focus op de kwaliteit van 
de zorg en niet uitsluitend op de 
kosten ervan; voor D66 is dit een 
wezenlijk punt”. Daarnaast geeft 
dit akkoord aan het college de 
opdracht om de organisatie echt 
te veranderen in een organisatie, 
die in staat is de inwoners nog 
beter bij te staan”.
De fractie heeft gekozen voor de 
ervaren Jur Botter als wethouder 
voor de belangrijke portefeuil-

le zorg. Fractievoorzitter Jerker 
Westphal: “Jur Botter heeft in de 
regio laten zien dat hij als geen 
ander in staat is - ondanks de 
zware taakbelasting van het rijk 
- lokaal grip te houden op kwali-
teit in de zorg. Zijn specifieke er-
varing op dit onderwerp maakt 
dat Jur Botter de beste kandi-
daat is voor D66 Bloemendaal”. 
Westphal: “We zullen Annemie-
ke Schep gaan missen in Bloe-
mendaal. Zij heeft de afgelopen 
vijf jaar met haar tomeloze inzet 
naar de inwoners en haar open 
bestuursstijl veel voor Bloemen-
daal bereikt. Zij wist als geen an-
der de focus te leggen naar de 
inwoners voor de projecten in de 
openbare ruimte”.
Maurits van Tol, voorzitter D66 
Bloemendaal: ”Het bestuur is blij 
met dit prachtige resultaat voor 
D66 door de onderhandelaars. 
De best mogelijke zorg voor de 
Bloemendalers was één van de 
drie speerpunten in het partij-
programma. Met dit akkoord kan 
D66 de komende decentralisatie 
van de zorg in Bloemendaal ver-
antwoord realiseren”.

Laatste
Joost-viering

Heemstede - Zondag 18 mei 
is de laatste Joost-viering in 
het Trefpunt in Bennebroek!
Een seizoen lang vond er ie-
dere derde zondag van de 
maand een Joost-viering 
plaats en dat zal in het na-
jaar een vervolg krijgen. Joost 
is iets anders dan de gangba-
re kerkdienst en goed te vol-
gen, juist voor mensen die niet 
vaak in de kerk komen.
Joost mijmert op 18 mei over 
de tijd. Wat is tijd? Zijn het de 
secondes die wegtikken? De-
ze zondag bekijken we de vele 
facetten. Jolien Nak gaat voor 
in de Joost- bijeenkomst.
Akonietenplein 1 Bennebroek. 
Er is een apart programma 
voor kinderen tot 14 jaar. Wel-
kom! Zie ook: www.pkntref-
punt.nl.

Collecteweek 
Cultuurfonds

Heemstede - Het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Noord-Hol-
land collecteert van 11 tot en 
met 17 mei in tientallen gemeen-
tes. Onder de naam ‘Anjerac-
tie’ collecteert het Cultuurfonds 
jaarlijks voor cultuur en natuur in 
de regio. Een derde van de op-
brengst van de Anjeractie is voor 
de clubkas van de collecteren-
de vereniging. Het overige geld 
is bestemd voor projecten op ge-
bied van cultuur, natuur en we-
tenschap binnen de regio. Het is 
dit jaar de 69e keer dat het Cul-
tuurfonds de Anjeractie organi-
seert. 
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Alliance verlengt sponsorcontract
Heemstede - Deze week heb-
ben hockeyclub MHC Alliance en 
ABN AMRO hun sponsorcontract 
voor 2 jaar verlengd. De bank 
blijft daarmee  tot en met het sei-
zoen 2015-2016 hoofdsponsor 
van de club.
MHC Alliance is uiteraard zeer blij 
dat ABN AMRO het sponsorcon-
tract weer verlengd heeft. Spon-
soring-bestuurslid David Rein-
ders Folmer: “Al vele jaren zijn wij 
gelukkig met deze   hoofdspon-
sor. ABN AMRO financiert niet 
alleen onze club voor een groot 
deel maar levert ook een belang-
rijke maatschappelijke bijdra-
ge. Zo steunt de bank de Stich-
ting Duurzaam Verenigen, die 
sportverenigingen met verduur-
zaming helpt door onder andere 
de online ‘Menukaart Duurzaam 
Verenigen’ met tips en inspira-
tie (zie www.duurzaamverenigen.

nl). Daarnaast zijn wij er bijzonder 
trots op te kunnen vermelden dat 
de bank twee onderdelen van zijn 
bankbrede ‘Talent&Ambitie’-pro-
gramma op Alliance laat plaats-
vinden.”

MHC Alliance
MHC Alliance is een bloeiende 
vereniging met een zeer grote 
jeugdafdeling (1.300 kinderen) 
en een sterk groeiend aantal en-
thousiaste vrijwilligers. Allian-
ce wil een veilige en betrokken 
sportomgeving creëren met res-
pect, verantwoordelijkheid, gast-
vrijheid, ambitie, plezier en spor-
tiviteit als kernwaarden. Daar-
bij streeft de club naar een goe-
de samenwerking met de andere 
sportverenigingen op het sport-
park waarbij gezamenlijk wordt 
opgetrokken om de sportbelan-
gen te behartigen.  

Kleine gratis advertenties een hit
Wat u moet weten over Kabalen

Heemstede – Sinds jaar en dag zijn Kabalen in 
de Heemsteder populair. De gratis advertentie-
tjes in de krant zijn een ware hit, er wordt heel 
wat ‘verhandeld’ en dat allemaal in eigen woon-
plaats. Kilometers hoeft u niet te maken en geen 
kans op een teveel aan animo, zoals op markt-
plaatsen van internet. Makkelijk, handig en kos-
teloos. Maar… er wordt best veel gebeld en ge-
schreven over de Kabalen.
Het is dus nuttig om nog even de ‘ins en outs’ 
over deze gratis service van de Heemsteder op 
een rijtje te zetten:
•  Kabalen zijn bedoeld voor de particulier
•  U kunt spullen aanbieden tot 500 euro
•  Bijbanen, oppas aanbieden, tuinier gevraagd… 

niet bedoeld voor in de Kabaal
•  Oproepjes voor sport- en andere clubs mogen 

niet in een Kabaal
•  Kennismakingsadvertenties zijn geen Kabalen

•  U vult de Kabaal in (bijvoorbeeld op de bon in 
de krant) of een gewoon notitieblaadje

•  Inleveren vóór maandag 15.00 uur bij Primera 
de Pijp of vóór dinsdag 12.00 uur Camplaan 35

•  U kunt ook via de website www.heemsteder.nl 
Kabalen aanleveren

•  Via e-mail van het redactie-adres kunt u niet 
aanleveren, ook niet telefonisch

•  Vul duidelijk uw telefoonnummer in

Dan nog even dit. Kabalen zijn een gratis service 
van de krant. Staat een Kabaal er niet in, lever 
dan opnieuw aan. Telefoontjes of mailtjes over 
niet-geplaatste Kabalen worden niet in behan-
deling genomen. Valt hetgeen u wilt aanbieden 
niet onder de voorwaarden, dan kost plaatsing 
van een kleine advertentie een tientje. Maximaal 
drie regels plus uw telefoonnummer. Lever in dat 
geval aan via: aanlever@heemsteder.nl.

Waagexposanten prediken een nieuw tijd!
Regio - Arjan Bosch uit Haarlem 
exposeert met 3 gelijkgestemde 
beeldend kunstenaars (tevens 
gastexposanten) gedurende de 
maand mei in Galerie de Waag 
aan het Spaarne. Als groep 
manifesteren zij zich onder naam 
Postlethargisten, d.w.z. geestelijk 
en artistiek ontwakende kunste-
naars die een gevoel van onvre-
de delen en de kunst inzetten 
als middel tot sociaal maat-
schappelijke reiniging en ver-
bondenheid. En zoals zij naar vo-
ren brengen: een keuze voor on-
voorwaardelijke artistieke waan-
zin en bewustzijn-verruimen-
de acties in woord en daad! Een 
opmerkelijke uiting van verbon-
denheid na de huidige haus-
se van individueel opereren-
de kunstenaars. Spreekwoorde-
lijk is de dynamiek waarmede de 
groep zich met deze tentoonstel-
ling manifesteert, een dynamiek 
vergelijkbaar met spraakma-
kende groepen uit het verleden 
zoals de dadaisten, de futuristen 
en de nieuwe wilden!  

Arjan Bosch, onmiskenbaar 
de filosoof binnen deze groep 
postlethargistische kunstenaars 
toont in de Waag werk vanaf zijn 
jeugd tot het heden met een na-
druk op zijn constructivistische 
en geometrische schilderijen en 
zijn nieuwe opmerkelijke  biljet-

ten van onbepaalde waarde. An-
gela Bogaard toont werk waarin 
elementen als natuur, woede en 
verlamming tot uitdrukking ko-
men. Thema’s die rechtstreeks te 
herleiden zijn tot de hedendaag-
se collectieve onrust. De barbies 
van Bea Peter lijken te spelen in 
een soort mythische sprookjes-
wereld maar blijken bij een bete-
re bestudering zeer eigentijds en 
confronterend. Vrijheid, grenzen, 
milieu, politiek en religie zijn veel 
voorkomende thema’s in haar 
werk. Ton Cabret toont werken 
met  veelal een surrealistische en 
soms juist een zuiver decoratie-
ve verbeelding. Maar ook bij Ton 
is sprake van een kritisch com-
mentaar op het dagelijks leven. 

De werken op deze tentoon-
stelling zijn in Galerie de Waag 
(Spaarne 30 te Haarlem) vanaf 
donderdag 8 mei tot en met zon-
dag 25 mei (van 13.00 tot 17.00 
uur) te bewonderen.
Zie ook www.vanonbepaalde-
waarde.nl en www.kzod.nl.

Werk van Ton Cabret.

Vocaal Ensemble La Grenouille 
zingt Haarlemse Noten
Regio - Vocaal Ensemble La 
Grenouille , een jong maar snel-
groeiend kamerkoor, organiseert  
in de meimaand een aantal bij-
zondere concerten met als the-
ma Haarlemse Noten. Geïnspi-
reerd door 6 eeuwen muziekge-
schiedenis en het rijke muzikale 
leven van de Spaarnestad heeft 
de dirigent Chris Frölich een bij-
zonder programma samenge-
steld met daarin vocale werken 
van uitsluitend componisten die 
in Haarlem geboren en/of ge-
togen zijn.  Werken van  beken-
de en minder bekende compo-
nisten van 1547 tot 2013 komen 
aan bod. Namen van Hendrik 
en Jurriaan Andriessen, Jan Mul 
en Jos en Albert de Klerk klin-
ken menigeen bekend in de oren 
maar de Haarlemse muziekschat 

is veel groter.  Liederen van niet 
minder dan 17 componisten kunt 
u beluisteren tijdens het concert 
dat La Grenouille organiseert 
op vrijdagavond 23 mei in de 
Doopsgezinde Kerk te Haarlem. 
Er zal daarin de wereldpremiè-
re plaatsvinden  van een prach-
tig madrigaal van componist Pim 
Abbestee , “I perduti giorni”.  De 
muziek wordt omlijst  met Haar-
lemse verhalen verteld door “De 
Blauwe Kom” en Rieks Swarte. 
Dankzij een samenwerking met 
bibliotheek Zuid-Kennemerland 
is het mogelijk dit prachtige pro-
gramma nog een keer te beluis-
teren in een geheel andere sfeer, 
tijdens een duoconcert met een 
lezing door musicoloog Wout 
Strootman. De oudste Haarlem-
se muziek wordt op zondagmid-

dag 18 mei ten gehore gebracht 
in het NH Archief/ Janskerk met 
begeleiding van ensemble Ba-
rocco Locco, specialisten in ou-
de muziek. Het tweede deel van 
het concert, waarin de muziek 
vanaf het jaar 1900, is op zon-
dag 25 mei in de Doelenzaal van 
de stadsbibliotheek. Tijdens dit 
duoconcert  is er op beide loca-
ties een tentoonstelling van oor-
spronkelijke bladmuziek en beel-
den van Haarlem uit de bezon-
gen tijden. 
Kaarten voor het vrijdagavond-
concert  zijn in de voorverkoop 
à 10,00 euro verkrijgbaar via re-
serveren@lagrenouille.nl, via de 
koorzangers  of à 12,50 euro aan 
de kassa. Kaarten voor het duo-
concert  zijn te bestellen via de 
website van de bibliotheek of aan 
de kassa; 25,00 euro/ 20,00 eu-
ro voor leden bibliotheek (pak-
ketprijs). Info over de concerten 
vindt u op www.lagrenouille.nl.

Opeens sta je er 
alleen voor, wat nu?

Heemstede - En opeens sta je er alleen voor. Je man, vrouw, ver-
loofde, vriend of vriendin heeft je mede gegeeld dat hij/zij toch 
meer ziet in een verhouding met de werkgever of de secretares-
se, de buurvrouw, jouw beste vriendin, zijn kroegmaatje of die leu-
ke moeder of vader op het schoolplein. Hij of zij loopt straalver-
liefd en gelukkig de deur uit en daar sta je dan, totaal verslagen, 
verdrietig, kapot, gebroken, met of zonder je kinderen helemaal 
alleen voor. Je verliest niet alleen je partner maar ook je maatje, 
vriendje, vriendinnetje, de vader of moeder van je kinderen maar 
ook de arm om je heen als je verdrietig bent, je steun en toever-
laat en degene die alle mooie en belangrijke momenten uit je le-
ven met je deelde. De geluksfactor als hij of zij na hun werk weer 
thuiskomt. Het samen koken, langs de lijn staan, naar de ouder-
avond gaan, naar je familie of schoonfamilie, de gezinsvakantie. 
Het zijn allemaal dingen die je vanaf nu voor een groot deel al-
leen gaat doen. 

Rouwen
Het is een rouwproces waar je door heen moet en waar je ook ze-
ker de tijd voor moet nemen. Probeer niet verbitterd en vol wraak 
door het leven te gaan. Je zult merken dat dit heel veel negatieve 
energie kost die je veel beter in positieve energie kunt gaan om-
zetten. Blijf ondanks alles proberen om in het positieve door te 
pakken. Niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor je kinderen 
en je omgeving. Of je wilt of niet, je scheiding luidt een nieuw be-
gin in. Een verbinding van oud naar nieuw. Je moet een nieuw be-
gin maken en dat kan heel lastig zijn. Nicolette de Vos en Ingrid 
de Bruijn zijn een website gestart (www.ex-genoten.nl) waarmee 
zij u een kleine steun in de rug willen geven en willen helpen bij 
je nieuwe leven.

Website
Hierin worden zij ondersteund door diverse experts, zoals Xan-
der Struyt, notaris bij KransHelmigStuyt, Wouter Rijpma, pensioe-
nadviseur, Lotte Casteleijns bij Tanger Advocaten, Marjolein van 
der Wim zelfstandig makelaar in onroerend goed en Annemarie 
van Gaal, bekend van Divorce Hotel, vanaf dinsdag 13 mei weke-
lijks te zien bij RTL 4. Alles hierover lees je op www.ex-genoten.nl.
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Wielewaal en Hartekamp Groep slaan handen ineen

Kinderen met beperking kunnen 
ook in toekomst logeren

Samen richting toekomst
De Hartekamp Groep biedt al 
jaren wonen, dagbesteding en 
logeren voor mensen met een  
beperking in Midden- en Zuid-
Kennemerland en omstreken. 
Stichting Wielewaal heeft ruim 
35 jaar ervaring met het organi-
seren van vakantie- en logeer-
activiteiten voor deze doelgroep. 
In 2013 is Wielewaal in deze re-
gio gestart met logeerweeken-

den, zodat cliënten van de Har-
tekamp Groep hiervan gebruik 
konden maken. Het bijzonde-
re van de weekenden is dat de 
begeleiding in handen is van en-
thousiaste geschoolde vrijwilli-
gers onder leiding van een re-
creatieleider en indien nodig een 
verpleegkundige. Een concept 
dat ook in deze regio zeer goed 
is ontvangen. Doordat de bege-
leiding grotendeels uit vrijwilli-

Heemstede - Stichting Wielewaal en de Hartekamp Groep 
hebben de afgelopen periode een succesvolle pilot gedraaid 
met logeerweekenden in Zuid-Kennemerland. De logeer-
weekenden zijn bedoeld voor kinderen en jongeren vanaf 
4 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/
of ADHD/autisme. Voorheen konden deze mensen voor het 
logeren terecht bij de Hartekamp Groep. Door de uitvoering 
bij Wielewaal neer te leggen, is logeren voor deze doelgroep 
toekomstbestendig gemaakt en zijn beide organisaties  voor-
bereid op de overgang naar de Wmo/Jeugdwet. Op vrijdag 
16 mei gaat de samenwerking officieel van start.

gers bestaat, sluit dit goed aan 
bij de plannen van het kabinet 
waarbij zorg uit de AWBZ ver-
schuift naar de Wmo/Jeugdwet. 
Dit maakt het concept toekomst-
bestendig.
 
Uitgebreid aanbod
De logeerweekenden vinden 
wekelijks tot maandelijks plaats 
in o.a. Haarlem, Haarlemmerlie-
de, Wijk aan Zee en De Rijp. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van bestaande locaties, zoals 
de Stayokay in Haarlem. Locatie 
De Rijp is tevens geschikt voor 
rolstoelgebonden deelnemers 
die verpleegkundige zorg nodig 
hebben. Uit onderzoek van Re-
gioplan blijkt dat zowel ouders, 
deelnemers als vrijwilligers zeer 
tevreden zijn over deze nieuwe 
manier van logeren. 

Provincie verleent ontheffing 
vangactie Schipholganzen

De ontheffing is aangevraagd 
door de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland. Duke Faunabe-
heer is het bedrijf dat de vang-
acties uitvoert, in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. Doel is het risico van 
aanvaringen tussen ganzen en 
vliegtuigen te verminderen.
Dit is nodig omdat sinds 2005 
het aantal ganzen in de 20- 
kilometerzone rondom Schiphol 
vertienvoudigd is tot meer dan 
50.000 ganzen. De ganzen zijn 
een bedreiging voor de lucht-
vaartveiligheid.
Voor de vang- en dodingsac-
tie zijn ontheffingen van de ver-
boden van de Flora- en fau-
nawet nodig van de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Zuid- 
Holland, alsmede een vrijstel-
ling van de Rijksoverheid voor 
het gebruik van CO2. Het Rijk 
heeft de vrijstelling in maart af-
gegeven. 

Soorten ganzen
De grauwe gans mag in de 
0-20-kilometerzone worden ge-
vangen en gedood. De kolgans, 
brandgans, nijlgans, Indische 
gans en Canadese gans mogen 
alleen binnen een straal van 10 
kilometer rondom Schiphol wor-
den gevangen en gedood. De 
ontheffing is geldig van 15 mei  
tot en met 6 juli 2014. Ganzen 
vangen kan maar een paar we-
ken per jaar, als ze in de rui zijn 
en niet kunnen vliegen. Ook in 
2013 verleenden de drie provin-

cies toestemming voor de vang-
acties. In dat jaar zijn er circa 
9600 ganzen vergast.

Andere sporen
Het doden van ganzen is onder-
deel van een pakket aan maat-
regelen dat door diverse partij-
en genomen wordt om het risi-
co van aanvaringen te verminde-
ren. Andere maatregelen zijn on-
der andere het inzetten van een 
vogelradar op Schiphol, het ver-
bouwen van gewassen die niet 
aantrekkelijk zijn voor ganzen, 
het versneld onderploegen van 
graanstoppels om ganzen te we-
ren en het verruimen van de zo-
ne waarin een vogeltoets moet 
worden gedaan alvorens  ruim-
telijke plannen ontwikkeld mo-
gen worden. Aanpak op verschil-
lende sporen is nodig omdat af-
zonderlijke maatregelen onvol-
doende betekenis of draagvlak 
hebben als op het andere spoor 
geen voortgang wordt geboekt. 
Daarnaast is met losse maatre-
gelen de afgelopen jaren niet het 
gewenste resultaat bereikt. De 
maatregelen zijn vastgelegd in 
een convenant dat in april 2012 
onder leiding van het ministe-
rie van Infrastructuur en Mi-
lieu is getekend door Schiphol, 
de gemeente Haarlemmermeer, 
de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Zuid-Holland, de LTO, 
de Vereniging Nederlandse Ver-
keersvliegers, Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer, en Land-
schap Noord-Holland.

Regio - Op 7 mei 2014 heeft de provincie Noord-Holland een 
ontheffing verleend voor het vangen en doden met CO2 van 
ganzen binnen een straal van 20 kilometer rond de luchthaven 
Schiphol. Het doden van ganzen maakt onderdeel uit van een 
pakket aan maatregelen die het risico op aanvaringen tussen 
vliegtuigen en ganzen moet verminderen.

Uitkomst onderzoek rekenkamers positief

Gemeenten tevreden met 
inbesteding bij Meerlanden

De rekenkamercommissie heeft 
een onderzoek uitgevoerd naar 
de uitbesteding van gemeen-
telijke diensten aan Meerlan-
den. Het onderzoek is gezamen-
lijk uitgevoerd door de rekenka-
mer van Hillegom, Lisse, Noord-
wijkerhout en de rekenkamer 
van Bloemendaal, Heemstede 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Het onderzoek was be-
doeld om inzicht te krijgen in 
de effecten van de inbesteding 
op financieel gebied en op het 
gebied van de kwaliteit van de 
dienstverlening. 

Beoogde resultaten
De centrale onderzoeksvraag 
was: Heeft inbesteding van ge-
meentelijke taken bij Meerlan-
den het beoogde resultaat op-
geleverd? De beoogde doelen 
voor gemeenten waren lagere 
kosten door schaalvoordeel, ver-
minderen van de kwetsbaarheid 
van de gemeentelijke organisatie 
en een kwaliteitsimpuls. Daarbij 
wilden gemeenten een Regiege-
meente worden.

Positieve uitkomst
De gestelde doelen zijn behaald. 
Er zijn aanbevelingen, die ge-
meenten en Meerlanden geza-
menlijk oppakken. Uit het on-

derzoek blijkt ook dat gemeen-
ten en Meerlanden tevreden zijn 
over de wijze van samenwerking. 
Meerlanden is een Overheids-
NV. Dat houdt in dat gemeen-
ten de aandeelhouders zijn. Op 
die manier hebben zij inspraak in 
de koers van de organisatie; ge-
meenten en Meerlanden werken 
als samenwerkingspartners.

Wat is de
Rekenkamercommissie?
Sinds er een nieuwe Gemeen-
tewet bestaat en de dualisering 
is ingevoerd is de controlerende 
functie van de gemeenteraad be-
langrijker geworden. De Reken-
kamercommissie helpt de ge-
meenteraad daarbij. De Reken-
kamercommissie is dus een in-
strument voor de raad. De com-
missie helpt de gemeenteraad in 
zijn kaderstellende en contro-
lerende taak door onafhanke-
lijk onderzoek te doen naar het 
beleid en bestuur van het col-
lege. De Rekenkamercommis-
sie onderzoekt of het gemeente-
bestuur het afgesproken beleid 
rechtmatig (volgens de gelden-
de wet- en regelgeving) doelma-
tig (tegen zo laag mogelijke kos-
ten) en doeltreffend (met het ge-
wenste effect) uitvoert. De com-

Regio - Twee rekenkamers hebben de effecten van inbeste-
ding van afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte 
bij Meerlanden onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek 
zijn positief. De vooraf gestelde doelen zijn bereikt. Bij zowel 
de gemeenten als bij Meerlanden heerst tevredenheid over de 
samenwerking.

missie legt haar conclusies en 
aanbevelingen in de vorm van 
rapporten voor aan de gemeen-
teraad.

Over Meerlanden
Meerlanden zet zich in voor een 
meer duurzame maatschappij. 
Daarom werkt zij elke dag aan 
meer waarde voor buurtbewo-
ners, gemeenten en bedrijven. 
Dit doet Meerlanden vanuit een 
gezonde bedrijfsvoering waar 
ondernemerschap, milieu, men-
sen en de maatschappij kunnen 
floreren. Door juist op lokaal ni-
veau verschil te maken, wil zij 
bijdragen aan een leefbare aar-
de voor komende generaties. 
Samen zorgen voor een schone, 
groene en veilige buurt!

Open Dag
Haarlemse kano vereniging
Regio - Op zaterdag 17 mei 
vindt bij de Haarlemse Kano Ver-
eniging (HKV) een Open Dag 
plaats. Deze dag is voor belang-
stellenden die eens willen ken-

nismaken met de kanosport. Ie-
dereen is welkom tussen 10.00 – 
16.00 uur op het HKV-terrein bij 
het Spaarne, Noord Schalkwij-
kerweg 99 (t.o. de nieuwbouw 
Mariastichting). Een mooie gele-
genheid om verschillende disci-
plines van het kanovaren en de 
HKV in het bijzonder kennis te 
maken. 

Op de Open Dag geven leden 
demonstraties waaronder ka-
jakreddingen, eskimoteren (rol-
len) met peddel en zonder ped-
del en Stand Up Paddle. Kano-
centrum Arjan Bloem zal ‘s mid-
dags uitleg geven over surfski’s. 
Daarnaast is buitensportwinkel 
Soellaart met een stand aanwe-
zig. Voor koffie, thee en andere 
versnaperingen is de bar in het 
clubhuis geopend. 
Voor meer informatie zie de 
HKV-website: www.hkvhaarlem.
nl.





dag weer afgesloten met een 
hapje en een drankje. Ook zal dit 
jaar een recreatieve en een meer 
prestatie poule worden gefor-
meerd.
Dus er is voor niemand meer een 
excuus te bedenken. Er kunnen 
nog teams geplaatst worden dus 
spreek je teamgenoten of vrien-
den of vriendinnen aan en ga 
snel naar de website www.ve-
wheemstede.nl of mail naar 7te-
gen7@vewheemstede.nl en geef 
je team snel op.

VEW4 Kampioen!
Uit tegen BSM is VEW4, na een 
uitstekend seizoen, kampioen 
geworden van de reserve 5de 
klasse. Twee weken geleden kon 
het kampioenschap worden ge-
vierd na een overwinning van 
0-4 op BSM. En dat liet het team 
zich geen tweede keer zeggen. 
Dit team, een goede combina-
tie tussen jong (de jongste spe-

ler is 18) en oud ( de oudste spe-
ler 57) kreeg op het veld bloe-
men uitgereikt en een staande 
ovatie bij terugkomst op VEW. 
Later werd ook in Haarlem nog 
een klein biertje genuttigd. Ook 
de laatste wedstrijd van het sei-

zoen tegen stormvogels, afgelo-
pen zaterdag werd winnend af-
gesloten. Hierdoor behaalde dit 
team uit 22 wedstrijden 54 pun-
ten, werd er 17 maal gewonnen, 
slechts 2 keer verloren en 3 maal 
gelijkgespeeld.    
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Kampioen Kon. HFC maakt 
de stap naar de TOP-klasse
Regio - Met de hete adem van 
stadgenoot EDO in de nek deed 
HFC wat het moest doen, winnen 
van  Hollandia in de laatste thuis-
wedstrijd. Ondanks het beroer-
de weer op zondag kwamen er 
toch ruim 800 toeschouwers op 
deze wedstrijd af. Vanaf minuut 
één maakte HFC duidelijk wie 
er recht had op het kampioen-
schap. Vanaf de aftrap was HFC 
de enige ploeg die aanspraak 
kon maken op de overwinning. 
Met direct druk te zetten op de 
tegenstander en met vloeiende 
combinaties wist de blauw witte 
ploeg van coach Pieter Mulders 
Hollandia ver van hun eigen doel 
te houden. Een snel doelpunt 
werd gevraagd en dat kwam er 
ook. Na 15 minuten spelen was 
het de topscorer van HFC Mar-
tijn Tjon-A-Njoek die de bal, na 
een vrije trap van Berkleef, ach-
ter de Hollandia doelman werk-
te 1-0. De uitstekende scheids-
rechter mevrouw de Jong ging 

even gestrekt toen zij een breed-
tepass van Linonel Frederik vol 
tegen haar hoofd kreeg. De dap-
pere Friezin was snel weer op de 
been en bracht de wedstrijd ver-
der foutloos tot een goed einde. 
Na 28 minuten maakte Tjon-A-
Njoek listig gebruik van een ver-
keerde terugspeelbal en bracht 
hij HFC op een 2-0 voorsprong. 
Hollandia kreeg welgeteld één 
kans in de eerste helft. Oog in 
oog met HFC goalie Brian van 
der Werff verspeelde Robert 
Kalvin de bal aan de HFC doel-
man. De weer sterk spelende en 
rustpunt aan de bal Gertjan Ta-
merus zag drie kopballen van 
hem naast het doel verdwijnen. 
HFC kreeg meer kansen, tot de 
rust was deze stand ruim vol-
doende. Concurrent EDO stond 
intussen met 0 – 1 voor, maar 
voor HFC kon deze middag al 
niet meer stuk. Na de rust kreeg 
Hollandia wat meer ruimte doch 
HFC  hield het beste van het spel 

Spaarne Lenterace
Heemstede - Op zondag 18 mei vindt weer de jaarlijkse Spaar-
ne Lenterace plaats. Dit is een roeiwedstrijd die wordt georga-
niseerd door de Koninklijke Roei- en Zeil Vereniging Het Spaar-
ne uit Heemstede. Door deze wedstrijd is gedurende een tweetal 
periodes op de dag beperkt tot geen vaarverkeer mogelijk op de 
rivier het Zuiderbuitenspaarne en de Ringvaart zelf. De strem-
ming van het waterverkeer vindt plaats van:
- van 10:00 tot 13:00;
- van 13:30 tot 16:00.

Gedurende delen van deze periodes worden de Buitenrustbrug, 
de Schouwbroekerbrug, de Cruquiusbrug en de Bennebroeker-
brug niet bediend. Met name waterverkeer vanuit of met als be-
stemming de Merlenhaven en de haven bij Spaarneborgh kun-
nen hier ernstige hinder van ondervinden. Meer informatie en 
details over de stremming kan gevonden worden op de website: 
http://www.lenterace.nl/stremming-spaarne-ringvaart. 

VEW4 viert kampioenschap!

wat resulteerde in nieuwe kan-
sen via Yener, Berkleef en op-
nieuw Tamerus. Slechts één mo-
ment was de verdediging van 
HFC in gevaar toen Hollandia, 
via Robin Muller van Moppes, 
een inzet via de paal weer in het 
veld zag springen. Tijd voor HFC 
om de puntjes op de i te gaan 
zetten en nog niet te denken aan 
het feestje na afloop. De inge-
vallen Bart Nelis liet de Hollan-
dia doelman kansloos met een 
schuiver na een op maat gege-
ven voorzet van Tjon-A-Njoek. 
De aangever zelf maakte vijf mi-
nuten later zijn derde goal van 
de wedstrijd en sloot daarmee 
zijn totaal dit seizoen af met 
24 doelpunten 4-0. Dat EDO uit-
eindelijk tegen een 4-2 neder-
laag opliep bij De Zouaven was 
verder niet meer van belang. Op 
eigenkracht heeft HFC de titel 
behaald. Het feest kon losbar-
sten.

In augustus begint voor HFC de 
competitie in de Top-klasse op 
een hoger niveau kan een ama-
teurclub niet spelen. 
Eric van Westerloo

VEW begint zaterdag thuis 
aan nacompetitiewedstrijd!
Heemstede - VEW heeft de re-
guliere competitie goed weten af 
te sluiten. Twee weken, op 3 mei 
jongstleden, werd een belangrij-
ke wedstrijd winnend afgeslo-
ten. Bloemendaal werd met 0-3 
verslagen. Hierdoor kreeg VEW 
een periodetitel toegewezen. De 
wedstrijd van afgelopen zater-
dag deed er niet echt meer toe. 
Maar VEW wilde met een goed 
gevoel richting de nacompeti-
tie. Daardoor werd de wedstrijd 
serieus benaderd en kon VEW 
het seizoen met een keurige 1-0 
overwinning op VSV afsluiten. 
De nacompetitie, om een plek 
in de derde klasse zaterdagvoet-
bal, begint met een tweeluik te-
gen Roda ’23. Als eerste zal VEW 
thuis aantreden.  Die week daar-

op valt in Amstelveen de beslis-
sing of VEW doorgaat naar de 
volgende ronde. Komt VEW als 
winnaar  uit het volgende twee-
luik dan is promotie een feit. Zo-
ver is het nog niet. Eerst zal Ro-
da’23 moeten worden bedwon-
gen. Aanvang van de wedstrijd is 
om 14.30 aan de sportparklaan 
in Heemstede. Iedereen is van 
harte welkom om VEW te komen 
aanmoedigen. 

VEW 7 tegen 7 toernooi
Inmiddels zijn er al 13 teams die 
zich hebben ingeschreven voor 
het grootte VEW 7 tegen 7 toer-
nooi dat op 31 mei zal plaatsvin-
den. Voor de kinderen is er tij-
dens het toernooi een spring-
kussen en uiteraard wordt de 

Wandelcoaching
Heemstede - Op zaterdag 17 mei kun je gratis kennismaken 
met wandelcoaching tijdens de Nationale Wandelcoachdag. 
Geen ‘Nordic walking’ of sportbegeleiding, maar mentale coa-
ching in de buitenlucht. 
In Heemstede is Marten 
Janse actief. Meld je aan 
een loop vanaf 11.00 uur 
met hem mee.
Vertrekpunt is: de in-
gang van de Amsterdam-
se Waterleidingduinen aan 
de Zandvoortselaan (te 
Zandvoort).
Kijk op: www.wandel-
coachheemstede.nl.
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Woensdag 14 mei
t/m zondag 25 mei

Tentoonstelling in Galerie 
de Waag: Postlethargisten, 
geestelijk en artistiek ont-
wakende kunstenaars, die 
kunst inzetten als middel 
tot sociaal maatschappelij-
ke verbondenheid. Spaarne 
30, Haarlem. 13.00-17.00 uur. 
Zie ook www.vanonbepaalde-
waarde.nl en www.kzod.nl.

Woensdag 14 mei
t/m zaterdag 31 mei

De volgende kunstenaars 
exposeren in galerie Het 
Kunstbedrijf: Annalies van 
Eerde - vilt en wol; Peer de 
Rijk – schilderijen; Marjo-
lein Loppies – fotografi e en 
Ginie Ruitenbeek – schil-
derijen. Open: woensdag t/m 
zaterdag 13.00 -17.30 uur,
tel. 023 5474499/ 0657195700. 
Raadhuisstraat 56a, Heem-
stede.

Woensdag 14 mei
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke 
Lekkerkerker in Casca 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Mixed media, 
in niveau gelaagde texteer, 
intuïtieve impressies en 
veelkleurige abstracte 
formaten.

Donderdag 15 mei
Lezing door Koos Neuvel 
over alzheimer, bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Reserveren ge-
wenst: 023-5282472. Op don-
derdag 15 mei bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Aanvang: 20.00 
uur en toegang 5,-.

Zaterdag 17 mei
Bill Baker brengt Jitterbug 
en Lindy Hop in de Oude 
Kerk van Heemstede. Wil-
helminaplein. Aanvang 20.15 
uur. Entree: 17,50 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Open dag bij Paswerk 
van 10.00-15.00 uur in 
het bedrijfscomplex in 
Cruquius-Oost. Neem een 
kijkje bij de afdelingen Groen, 
Verpakken, Grafi sch, Bestek, 
Wielwerk en Assemblage. 
Er wordt voor verschillende 
opdrachtgevers werk 
in Cruquius uitgevoerd. 
Kosteloos toegankelijk. Met 
doorlopende demonstraties 
en presentaties op 
diverse bedrijfsafdelingen, 
kinderactiviteiten 
(ansichtkaarten kleuren, 
springkussen en schminken) 
en een Vintage Modeshow. 
Spieringweg 835, Cruquius. 
Informatie: www.paswerk.nl.

Open Dag Haarlemse Kano 
Vereniging. Tussen 10-16 
uur, Noord Schalkwijkerweg 
99. Met o.a. demonstraties 
kajakreddingen. Kijk ook op: 
www.hkvhaarlem.nl.

Boekpresentatie 
‘Gezichtsverlies’ van Marc 
Josten en Rob Smits.
Boekhandel Blokker. Aanvang 
16.00 uur. De toegang is vrij.

Bill Baker’s Big Band 
om 20.15 uur, Oude Kerk 
Wilhelminaplein Heemstede. 
Bestel tijdig uw kaarten op 
tel. 023-5483838.

Zaterdag 17
en zondag 18 mei
Creatieve hobbybeurs In 
Kennemer Sportcenter Haar-
lem, IJsbaanlaan 4a.
Zo’n 75 marktkramen, gra-
tis parkeren!  Zaterdag tus-
sen 12.00-17.00 uur en zon-
dag van 10.30-16.30 uur. Vol-
wassenen 5,- euro en kinde-
ren tot 12 jr: gratis.
Op de site www.hobbyfes-
tival.nl kunt u een kortings-
bon downloaden en informa-
tie vinden.

Zondag 18 mei
Dag van de Hond, Sport-
parklaan 14 te Heemstede 

(achter het zwembad). Veel 
activiteiten voor en met hon-
den. Thema ‘Kind en Hond’. 
Van 12.00-16.00 uur. Toe-
gang gratis. Info: www.kcken-
nemerland.nl of bel Nanine 
Goossens: 06-34466781.

Internationale Kattenshow 
in Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, 2103 VT  te 
Heemstede. Van 10.00-17.00 
uur. Entree: 4 euro. 65+ en 
kinderen tot 12 jaar: 2 euro. 
Organisator is Felikat.org

Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede speelt in de 
Protestantse Kerk Zand-
voort. Kerkplein 1. Kerk open: 
14.30u. Toegang: 5,-.

Zondag 18,
vrijdag 23 en zondag 25 mei
Vocaal Ensemble La 
Grenouille zingt in 
Haarlemse Noten. 
Thema ‘zes eeuwen 
muziekgeschiedenis’ en 
rijke muzikale leven van de 
Spaarnestad. Programma 
samengesteld door dirigent 
Chris Frölich. 18 mei: NH 
Archief/Janskerk Haarlem. 
23 mei: Doopsgez. Kerk 
Haarlem en zondag 25 mei: 
Doelenzaal Stadsbibliotheek. 
Info en kaarten: reserveren@
lagrenouille.nl. Kaarten: v.a 
12,50 euro. 

Donderdag 22 mei 

Interview met Jan 
Siebelink over zijn roman 
‘De blauwe nacht’.
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede,  tel. nr. 023 – 548 
38 28. Aanvang 20.00 uur, 
toegang 10,- euro. Reserveren 
gewenst. 

Vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei
Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘het geheugen van 
water’ in Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.

Kaarten reserveren: 06-
17587319 of www.toneel-
groepperspektief. De aan-
vangstijden zijn op beide 
avonden om 20.00 uur.

Zaterdag 24 mei 
Café voor mensen met 
niet-aangeboren hersen-
letsel. In de Princehof, van 
13.30-15.30 uur.
Toegang vrij.
Gast: Annette Hilgersom van 
Tandemzorg.

“Ein Deutsches Requiem” 
van Brahms door Concert-
koor Haarlem o.l.v. Ger Vos, 
Philharmonie, 20.15 uur. Me-
dewerkenden: sopraan Judith 
van Wanroij en bariton Frans 
Fiselier, 50 musici van Het 
Promenade Orkest en Gon-
ny van der Maten bespeelt 
het Cavaillé Coll orgel. Gra-
tis lezing door Kees Wisse om 
19.30 uur. Kaarten 27,50 incl. 
programmaboekje via
023-5262293 of: tickets@con-
certkoorhaarlem.nl.

Zaterdag 25 mei 
Voorjaarsmarkt in winkel-
centrum van Heemstede. 
Talloze kramen in de Raad-
huisstraat en Binnenweg met 
muziek en terrasjes en acti-
viteiten voor kinderen. 10.00-
17.00 uur.

Zondag 28 mei en 
zondag 15 juni
Kanoën bij SportPlaza 
Groenendaal door 
kanovereinging ‘Waterwolf’, 
in het wedstrijdbad van 
SportPlaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede. 
Tussen 13.30 – 15.00 uur. 
Entree volwassenen: 4,60 
euro, jeugd t/m 15 jaar: 
4,20 euro. Meer info via 
023-5292072 of www.
sportplazagroenendaal.nl.

AgendA
Woensdagavond: 
Filmavond
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een fi lm 
in de Theaterzaal op het gro-
te doek. Op woensdag 21 mei  
is dat een mysterieuze thril-
ler. Aanvang: 20.00 uur – en-
tree 6,00 euro. Duur van de 
fi lm: 105 minuten. Voor meer 
informatie over de titel en/of 
het onderwerp van de fi lm of 
om te reserveren kunt u bel-
len op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.

Literaire lezing: 
Jan Siebelink -
De Blauwe Nacht
De nieuwe roman ‘De blauwe 
nacht’  van Jan Siebelink is 
in april verschenen en speelt 
in Parijs. Het is begin jaren 
‘60 en de hoofdpersoon Si-
mon beleeft alles met onge-
kende intensiteit. De woeli-
ge opstandige stad en zijn ei-
gen onrustig overspelig hart. 
Zijn liefde voor literatuur en 
schoonheid gaan een onge-
lofelijk verband aan in zijn 
verbeelding en in de werke-
lijkheid. In een droomachtige 
sneeuwnacht komt ten slotte 
alles tot een uitbarsting.
Deze literaire lezing is tot 
stand gekomen in samen-
werking met Boekhandel 
Blokker.
Aanvang 20.00 uur – entree 
10,00 euro - reserveren is 
noodzakelijk - kaartverkoop 
bij de receptie van de Luifel 
tel. 023-548 38 28 kies 1 en 
bij Boekhandel Blokker. Ge-
reserveerde kaarten kunt u 
ophalen tot uiterlijk donder-
dag 15 mei.

Concert Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede in Zandvoort

Heemstede - In het kader van Classic Concerts verzorgt het 
Symfonisch Blaasorkerst Heemstede (SBH) onderleiding van de 
dirigent Léon Bosch op zondag 18 mei een gevarieerd program-
ma.  Dit doet SBH overigens niet alleen. Maar liefst 3 solisten 
treden op deze zondag.
Gerben Uilenbroek zal dit doen op piano tijdens het Warsaw 
Concerto v an Ad dinsell.                                                                                                                                  
De andere 2 solisten spelen mee op klarinet.  Madeleine Ste-
vens, studente klarinet Bachelor 4e jaar op het Conservatorium 
Maastricht en Maartje Benders bassethoorn, studente klarinet 
Bachelor 4e jaar op het Conservatorium Utrecht.  Zij verzorgen 
in Concertpiece No2 van Felix Mendelssohn, Opus 114, de klari-
net solo’s met SBH als begeleiding.
Verder worden nummers gespeeld van Edward Krieg: De Ho-
mage March uit Sigurd Jorsalfar, van Gustav Holst: First Suite in 
Eb en van Johan Sebastian Bach: Our Father who are in heaven.
Bovendien is er een optreden van een Nonet. Dit is een mu-
ziekensemble van negen muziekinstrumenten die het stuk Petite 
Symphonie voor blazers ten gehore zullen brengen.
Ter afsluiting van dit klassieke concert zal SBH afsluiten met een 
lichter nummer van Cole Porter: a Cole Porter Spectacular.
Zeker de moeite waard om zondag 18 mei om 15.00 uur naar de 
Protestantse Kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort  te komen. De kerk 
is om 14.30 uur open. Toegang is  5,00 euro.
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Heemstede

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
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 vooraf
een afspraak maken.

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

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

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

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

Europese verkiezingen
Stem op 22 mei!

In deze uitgave:
- Identificatieplicht bij stemmen
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijvingen BRP

Jonge Held van Heemstede 2014 gezocht!
Rotaryclub Heemstede zoekt in samenwerking 
met de gemeente Heemstede een Jonge Held 
in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Iedereen die 
een Jonge Held in zijn of haar omgeving kent, 
kan deze tot en met 17 juni 2014 nomineren!

Voor jong en oud
Zonne-energie 
evenement 
Op zaterdag 24 mei van 12.00 tot 17.00 uur 
vindt in de Stadskweektuin te Haarlem een 
groot zonne-energie-evenement plaats. Het 
evenement wordt georganiseerd door Route 
du Soleil in samenwerking met gemeenten 
Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. 
Leer en ervaar alles rondom zonne-energie. 
Een informatieve en gezellige middag voor 
het hele gezin!

Meer weten? Kijk op www.routedusoleil.nl of 
www.heemstede.nl voor meer informatie, 
waaronder de deelnemende bedrijven, workshops 
en routebeschrijving. Toegang is gratis voor 
iedereen. Van 12.00 tot 17.00 uur in de Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem. 

Jonge Held is maatschappelijk 
betrokken
Wie komt ervoor in aanmerking? De Jonge Held 
van Heemstede heeft iets bijzonders gedaan 
voor de (Heemsteedse) samenleving. Denk aan 
vrijwilligerswerk, inzet voor minder bedeelden of 
een heldhaftige daad. De prijs is in 2012 voor het 
eerst uitgereikt. Kijk voor alle informatie op 
www.heemstede.nl.

Hoe meld ik een Jonge Held aan?
Jonge Helden kunnen worden aangemeld via 
www.heemstede.nl, via www.rotary.nl of door een 
mail of brief naar de gemeente Heemstede 
(Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede) te sturen t.a.v. 
Nellie Zwetsloot (nzwetsloot@heemstede.nl).

‘Effectief communiceren met kinderen’
Themabijeenkomst How 2 talk 2 kids
Op woensdag 4 juni organiseren het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en 
Bloemendaal een themabijeenkomst over 
‘Effectief communiceren met kinderen’ 
volgens de methode van How 2 talk 2 kids. 
De bijeenkomst is van 20.00 (inloop vanaf 
19.45) tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 te Heemstede. 

Ouders en verzorgers, die op zoek zijn naar een 
effectievere manier van communiceren met 
kinderen, zijn van harte welkom op deze avond. 
Maak kennis met de methode How 2 talk 2 kids 
en leer vaardigheden, die je in de praktijk kunt 
toepassen. 

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl. 

Ouders en verzorgers, die interesse hebben voor deze 
themabijeenkomst kunnen zich aanmelden bij Casca, 
telefoon (023) 548 38 28 of mailen naar info@casca.nl. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 248 het kappen van 1 berk 

wabonummer 11735, ontvangen 28 april 2014. 
- H.W. Mesdaglaan 14 het wijzigen van de vloer 

wabonummer 11738, ontvangen 28 april 2014. 
- Glipper Dreef 94 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 11740, ontvangen 30 april 2014. 
- Herenweg 122 het kappen van 1 leylandi en 
 1 conifeer wabonummer 11741, ontvangen 
 28 april 2014. 
- Rhododendronplein 6 het doorbreken van 
 een muur wabonummer 11746, 
 ontvangen 1 mei 2014. 

Starten voorbereidingsprocedure 
monumentenvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 70 het slopen van een monument 

wabonummer 10042, ontvangen 17 december 
2013. Zienswijzen kunnen ingediend worden 
vanaf 15 mei tot en met 25 juni 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Kemphaanlaan 15 het kappen van 1 naaldboom 

en 1 loofboom wabonummer 11226, 
 verzonden 9 mei 2014. 
- Mr. A. Baron Mackaystraat 8 het kappen van 
 1 loofboom wabonummer 11595, 
 verzonden 9 mei 2014.
- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 

en kappen van 1 naaldboom wabonummer 
10328, verzonden 9 mei 2014. 

- Jan van den Bergstraat 75 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10569, verzonden 9 mei 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 10676, 

 verzonden 9 mei 2014. 
- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 

geluidsmuur wabonummer 10725, 

 verzonden 9 mei 2014. 
- Glipper Dreef 94 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 11740, verzonden 9 mei 2014. 
- Herenweg 115 het plaatsen van een verwijsbord 

wabonummer 11057, verzonden 9 mei 2014. 
- W. Denijslaan 35 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 11051, 
verzonden 9 mei 2014. 

- Lorentzlaan 42 het plaatsen van een dakopbouw 
en het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak wabonummer 11135, 
verzonden 9 mei 2014. 

- Kastanjelaan 15 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 11123, verzonden 9 mei 2014. 

- Spoorplein 2 het kappen van 1 abies boom 
wabonummer 11321, verzonden 9 mei 2014. 

- Franz Schubertlaan 9 het kappen van 1 lariks en 1 
den wabonummer 11322, verzonden 9 mei 2014. 

- P.C. Boutenskade 4 het uitbreiden van het 
woonhuis met een erker wabonummer 11113, 
verzonden 9 mei 2014. 

- Leidsevaartweg 119 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10662, verzonden 9 mei 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling 

wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Anton Mauvestraat 4 uitbreiden 
terrasoverkapping en balkon wabonummer 
11262, ontvangen 7 april 2014. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Europese 
verkiezingen 
22 mei 2014
Op 22 mei 2014 worden de leden van het 
Europees Parlement gekozen. U kunt met 
uw stempas stemmen in elk willekeurig 
stembureau in Heemstede. Denkt u er 
daarbij aan om zowel uw stempas als uw 
identiteitsbewijs mee te nemen? 
Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf 
jaar verlopen zijn (geldig tot 21 mei 2009 
of later).

Stemt u voor iemand anders of 
iemand anders voor u?
Ook als u iemand via uw stempas machtigt om 
voor u te stemmen, moet de gemachtigde (een 
kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen. 
Zonder uw (kopie) identiteitsbewijs mag de 
gemachtigde uw stem niet uitbrengen en gaat 
uw stem verloren. Ook hierbij geldt dat uw 
identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag 
zijn (geldig tot 21 mei 2009 of later).

Kijk voor alle informatie rondom de verkiezing 
Europees Parlement op www.heemstede.nl bij 
Politiek en Organisatie, Verkiezingen 2014.

Uitgeschreven uit basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

Per 25 april 2014:
- J.J.J. van der Weert geboren op 26-08-1981, 

Vechtlaan 13
- R.V. Kenselaar geboren op 12-04-1966, 
 Albertingk Thijmlaan 9

Per 28 april 2014:
- C. António Teófilo geboren op
 08-11-1974, Zandvoortselaan 75B
- C.A. Sequeira Amaral Teófilo geboren op
 04-01-1976, Zandvoortselaan 75B

Per 01 mei 2014:
- M. Jany, geboren op 04-08-1983, 
 Jan van Goyenstraat 17A
- L.E. Jany geboren op 23-06-1986, 
 Jan van Goyenstraat 17A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 

deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 12 maart 2014 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- S.Z. Krόl geboren op 24-05-1962, Binnenweg 204
- R.J. van Dijk geboren op 15-04-1979, 
 van den Eijndekade 39

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Afspraak maken = 
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken tijdstip 
voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of voor het aanvragen 
van een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij inlopen. 
Ga naar www.heemstede.nl en klik rechts in uw 
scherm op ‘Maak een afspraak’.



Bill Baker’s Big Band:
‘Swing is the thing’

Heemstede - Beroemde dans-
zalen als Savoy Ballroom, Glenn 
Island Casino, Cafe Rouge in 
Hotel Pennsylvania waren in de 
weekeinden van de jaren veer-
tig overvol. Swing was “boo-
ming” en het was ook een nieu-
we stijl van leven.  Dansen als de 
Jitterbug en de Lindy Hop wa-
ren in de mode. De heren trok-
ken een zoot suit aan, de dames 
een dansjurk en in de ballroom 
ontmoetten ze elkaar.  De von-
ken spatten eraf. De filmindustrie  
speelde daar handig op in en 
produceerde de ene na de ande-
re dansfilm. Ook voor bigband-
leiders was er een belangrijke rol 

weggelegd in menige film. Juke-
boxen zaten vol met platen van 
big bands en swingorkesten.
En raad eens? Die muziek is er 
nog steeds! Jawel! Je kunt al die 
danssoorten op die aanstekelij-
ke muziekklanken gewoon hier 
in Nederland  weer leren. Wilt u 
liever gewoon luisteren, dan kan 
dat natuurlijk ook.
Bestel nu alvast uw kaar-
ten op tel. 023-5483838, zo-
dat u op zaterdag 17 mei om 
20.15 uur verzekerd bent van 
een plaats. Nog een garantie: 
het dak gaat er af en dat is jam-
mer voor de Oude Kerk op het 
Wilhelminaplein in Heemstede.

Topsporters verzorgen clinics op Hageveld

Atletiek met Pelle Rietveld
Pelle Rietveld, atleet uit Zoeter-
meer, is gespecialiseerd in de 
meerkamp. Hij werd zowel out-
door als indoor Nederlands kam-
pioen in zijn specialiteit. Rietveld 
is momenteel in training voor de 
Olympische Spelen in Rio.
Op vrijdag 16 mei, als hij een 
dag vrij is van trainingen en 
wedstrijden, maakt hij een he-
le dag tijd vrij om de leerlingen 
van het Hageveld College tij-
dens de gymles alles bij te bren-
gen over de diverse atletiek on-
der-delen. Dit ter voorbereiding 
op de atletieksportdag van de 
school.

Softbal met Niels van Weert
Niels van Weert werd in 2012 
landskampioen met zijn (honk-
bal)ploeg Kinheim uit Haarlem. 

De ‘infielder’ is in het dagelijks 
leven verenigingsadviseur bij 
Sportservice Noord-Holland. Op 
4 en 11 juni geeft hij twee gast-
lessen softbal aan enkele klas-
sen van het Hageveld College.

Heemstede - De gemeente Heemstede en Sportservice Heem-
stede-Zandvoort brengen ook dit schooljaar jongeren meer 
aan het sporten en bewegen. Dit doen zij onder andere via het 
project Sporthackers. Leerlingen van het Hageveld College 
en Haemstede Barger maakten de afgelopen schooljaren op 
vaak unieke wijze kennis met vele sporten. Als afsluiting van 
het schooljaar komen er de komende weken twee topsporters 
naar het Hageveld College in Heemstede. Ook het Haemste-
de Barger staat nog een originele activiteit te wachten. Jog-
chem van Hoffen, vakdocent Lichamelijke Opvoeding op het 
Hageveld, reageert enthousiast op het sportaanbod: “Ontzet-
tend leuk en motiverend voor de leerlingen om van twee top-
sporters de sporten uitgelegd te krijgen!”

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

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

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

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

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

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

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

Handhavingsacties
Roeiboot Leidsevaart
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
witte roeiboot aangetroffen in de Leidsevaart ter 
hoogte van de brug nabij de Kohnstammlaan. Dit 
vaartuig is aangelegd aan grond dat in eigendom is 
van de gemeente.
Dit gedeelte aan de Leidsevaart is in de Verordening 
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4) 
uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met een 
pleziervaartuig. 

Sloep Zandvaartkade
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een sloep met zwart bootzeil aangetroffen in 
de Zandvaart ter hoogte van Zandvaartkade 
(ligplaatsen ZVK 016 en 017). 
Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de 
Verordening openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemde vaartuigen krijgt 
tot en met 21 mei 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel 

een ligplaats in te nemen met waar dit na een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Indien de 
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.
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