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OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!
WIE HELPT? Goede verdienste!
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of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom
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HEMELVAARTSDAG 

ZONDAG
VAN 10.00 - 17.00 UUR

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN
Voorwegschool 385 jaar en dat vieren we!
Heemstede - Voor het eerst 
na de opening van zijn grafkel-
der in de Oude Kerk, verscheen 
Raadspensionaris en Heer van 
Heemstede, Adriaan Pauw, in 
het openbaar. Hij kwam maan-
dag 11 mei op de verjaardag van 
zijn Voorwegschool. Helemaal in 
het zwart met witte kraag, hoe-
wel het wit niet meer de Blekers-
vaartkwaliteit had. Op de vraag 
van directeur van de Voorweg-
school, Marlies van der Rijs, aan 
Pauw wie nu de eerste direc-
teur was, gaf hij als antwoord: 
385 jaar geleden klopten twee 
meisjes aan de deur van het Ou-
de Slot met de vraag of zij naar 
school konden. Pauw antwoord-
de dat die er niet was, maar zei 
gelijk: “Dan maken we er een.” 
Een school met twee leerlin-
gen en één boek. Als een lo-
pend vuurtje, fietsend kon nog 
niet, ging het bericht door heel 
Kennemerland dat er een school 
gesticht was. Al gauw zaten 
er tien leerlingen keurig met 
de armpjes over elkaar op de 
Voorwegschool. Nu 15 genera-

ties geleden. Zelf hield hij niet 
zo van kinderen, dus kwam er 
een meester. Dit verhaal vertel-
de Pauw maandagochtend op de 
speelplaats aan 366 leerlingen, 
die in een totaal andere wereld 
wonen. Dat bleek toen de direc-
teur een cadeautje had voor de 
allereerste directeur, een tablet. 
De goeie man wist er geen raad 
mee, net zoals de huidige direc-
teur niets ophad met het ou-
de schrijfgerei een ganzenveer 
en een potje inkt dat altijd voor 
vlekken zorgde. Inderdaad ge-
neraties verschil die elkaar niet 
begrepen. Als je 385 jaar wordt 
mag je dat best vieren al is het 
geen kroonjaar.

Iedere vijf jaar 
Maar kinderen willen de verjaar-
dag van hun school graag om 
de vijf jaar vieren anders maken 
ze geen feestje mee op school. 
Na zes jaar zijn ze immers weer 
weg. Na de viering met de heer 
Adriaan Pauw gingen de leer-
lingen en hun onderwijzers op 
weg om de erfgoedprojecten 

van de vereniging Oud Heem-
stede-Bennebroek te bekijken. 
’s Middags hadden de leerlin-
gen de tijd om hun indrukken te 
verwerken tot een echte ten-
toonstelling. Dinsdag 12 mei 
stond in het teken van een mu-
zikale reis door de Voorweg-
school. Onder leiding van kus-
tenaars van Kleintjekunst, kon-
den de leerlingen van de groe-
pen 4 t/m 8 een muzikale safari-
tocht maken. Ze maakten kennis 
met muzikale verhalen en leer-
den op een andere manier kijken 
naar het oude schoolgebouw. De 
groepen 1 t/m 3 doen mee met 
een interactieve voorstelling van 
Peter en de Wolf in de Pinkster-
kerk. Woensdag 13 mei - van-
daag - is de traditionele Vossen-
jacht. Nieuw aan de Vossenjacht 
is, dat er dit jaar een mini Vos-
senjacht is voor de kleuters en 
groep 3, zodat ook zij kunnen er-
varen hoe spannend en leuk dit 
is. Die krijgen ook een feestje als 
de school 390 jaar bestaat, maar 
dan zijn ze al ‘groot’. 
Ton van den Brink 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

De krant
op Facebook
Heemstede –  Wist u dat de 
Heemsteder ook op Facebook 
te vinden is? Heeft u ons al geli-
ked? Op deze pagina staan vaak 
korte doorverwijzingen naar: 

www.heemsteder.nl Op onze site 
staan berichten die het vermel-
den zeker waard zijn, maar waar 
veelal geen ruimte voor was in de 
‘papieren’ krant. Overigens kunt 
u zelf ook tips en leuke weetjes 
of mooie foto’s over Heemste-
de aandragen door ze op onze 
Facebookpagina te ‘posten’. 

www.lijfengezondheid.nl

DEZE WEEK IN DE KRANT

Better Event (RAI) 
Twee kortingskaarten 
van E 30,- voor E 15,-



 
02   de Heemsteder  •  13 mei 2015

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
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van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 17 mei, JOOST-vie-
ring  met ds. A. Mak. Aanvang 
10.00 uur. ‘Kom in de kring’ en 
jeugdviering. 
 

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Donderdag 14 mei, Hemel-
vaartsdag, dienst in de Pink-
sterkerk (Camplaan 18) met 
ds. P.I.C. Terpstra, gezamenlij-
ke dienst. Aanvang 10.00 uur.
 
Zondag 17 mei, Dienst in de 
Pinksterkerk met ds. P.I.C. 
Terpstra. Aanvang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar en Kinderkring voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 17 mei, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Drs. H. Klink 
(Ouddorp)

Zondag 24 mei, aanvang 10.00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge.

Zondag 31 mei, aanvang 10.00 
uur. Voorganger kandidaat 
Klaas Douwes (Amsterdam)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 17 mei, 10.00 uur
spreker dhr. Albert Oderkerk
als leraar natuurkunde weet 
hij mooie verbanden te leggen
tussen Gods woorden en de 
praktijk van elke dag
 
Zondag 24 mei,10.00 uur mevr. 
Connie Hofstee theoloog en 
Alpha leidster spreekt over de 
Heilige Geest die zichtbaar en 
merkbaar is vandaag

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (4)

Voor informatie maken we dank-
baar gebruik van o.a. diverse Fa-
cebookpagina’s, het Noord Hol-
lands Archief, maar ook van par-
ticulieren en bewoners, die rea-
geren op de Facebookberichten. 
Voor dit artikel verschafte Nick 
Schoenmaker (Ajewe) ons infor-
matie.
Cloosterweg 4 is onlosmake-
lijk verbonden met Cloosterweg 
6, maar dat gebeurt pas echt op 
het moment dat de twee huidige 
panden zijn verbouwd en dat ge-
beurde in 1963 (daar zijn bouw-
tekeningen van). De toenfoto 
toont een fragment uit een gro-
tere foto van de Cloosterweg met 
aan de linkerzijde Cloosterweg 4 
in 1950.
Jan Willem Hekket stierf op 6 
oktober 1916 op 81 jarige leef-
tijd in zijn woning Cloosterweg 
nr. 4. Deze heer had de kuiperij 
naast bakkerij Tibboel op Wilhel-
minaplein 12.
Th. Schoenmaker (opa Dirk) 
kocht in 1935 een opslag ach-
ter no. 4, waar hij melkinrichting 

Nieuw Leven begon. De 3 broers 
Jaap, Niek en Cornelis gingen 
daarin werken. Niek kocht op 
zijn beurt begin jaren 50 no 4 en 
eind jaren 50 werd het pand af-
gebroken voor de bouw van het 
huidige pand. 
6 April 1947 is de offi ciele start-
datum van Vita Nova begonnen 
(= Nieuw Leven, naar de naam 
van de vroegere boerderij van 
de familie Schoenmaker aan de 
Meerweg) met het fabriceren 
van vers Italiaans ijs. Begin jaren 
60 werd het uitgebreid met fri-

tes en warme worsten en komt 
Cloosterweg 6 in beeld, maar 
daarover later meer. 
Volgens een bouwtekening 
van 1958 (opdrachtgever N.J. 
Schoenmaker) wordt Clooster-
weg 4 een ‘Woonhuis met auto-
matiek’. Volgens een adverten-
tie uit het clubblad van RCH van 
1965 is Vita Nova een IJssalon
Niek Schoenmaker woonde tot 
eind jaren 70 op Cloosterweg 4 
voor Nick Schoenmaker er ging 
wonen. Sinds 2003 woont Elmer 
Schoenmaker met zijn moeder 

op Cloosterweg 4 en sinds sep-
tember 2014 beheert Elmer de 
handelsmaatschappij Schoen-
maker Trade. 
Op de nufoto (mei 2015) van 
Harry Opheikens zien we de hui-
dige bebouwing als woning op 
dezelfde locatie.

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Het is Adriaan Pauw die u hier 
aankijkt. Over de maakster,
Ellen Wolf, hebben we het al eer-
der gehad. Pauw kwam van oor-
sprong uit Gouda en was heer 
van onder meer Heemstede.
Hij leefde van 1585 tot 1653, 
woonde in Het Oude Slot  en is 
begraven in de door hem gestich-
te Gereformeerde (Hervormde) 
kerk in Heemstede in een praal-
graf dat vermoedelijk is ontwor-
pen door Hendrick de Keyser.
Het beeld is van brons en staat 
op een voet van Belgisch hard-
steen. Het is geplaatst in 2007 ter 
ere van het 60-jarig jubileum van 
de Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek.
Remco van den Berg   

KUNST 
HEEMSTEDE

in
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Doek valt voor Stichting Vrienden 
van het Podium Oude Slot
Heemstede – Een treurig mo-
ment met weemoed afgelo-
pen zondag 10 mei: na bij-
na 27 jaar valt het doek voor 
de Stichting Vrienden van het 
Podium Oude Slot.

De Stichting Vrienden van het 
Podium Oude Slot werd opge-
richt door initiatiefneemster An-
neke Alders op 15 juni 1988, met 
het doel  het Oude Slot cultureel 
in de brede zin des woords te on-
dersteunen en een hechte band 
te creëren met het publiek. Het 
Oude Slot ging een aantal jaren 
geleden over van de gemeente 
Heemstede in particuliere han-
den en vervult nu een commer-
ciële rol. Dit heeft er uiteindelijk 
toe geleid dat de Stichting  Podia 
Heemstede (SPH) de program-
mering moest aanpassen en in 
het nieuwe seizoen 2015/2016 
geen enkele voorstelling wordt 
gerealiseerd in het Oude Slot. Na 

uitvoerig beraad werd daarom 
met pijn in het hart besloten de 
Stichting Vrienden van het podi-
um Oude Slot op te heffen.
Het Osiris Trio, een ensemble dat 
veel affiniteit het met het Ou-
de Slot en de vrienden,  luister-
de de afscheidsmiddag muzikaal 
op. Zij speelden onder meer Pi-
anotrio opus 1 no 1 in Es-groot 
van Ludwig von Beethoven, Ac-
kermusik van de hedendaagse 
componist Theo Loevendie en 
sloten af met Pianotrio no. 4 in E-
mineur opus 90 Dumky van An-
tonin Dvorák. Na het optreden de 
laatste bloemen  voor de musici, 
zoals vanouds verzorgd door de 
Vrienden. Voorzitter Guus Hulst 
bedankte de Vrienden voor hun 
jarenlange betrokkenheid en 
trouwe steun. Daarnaast dank-
te hij programmeuse Iris Haeck 
voor de jarenlange  sterke pro-
grammering. Theo Muilenburg, 
jarenlang technicus en verant-

woordelijke voor de belichting, 
werd eveneens in het zonne-
tje gezet. Voorzitter van de SPH 
Erik Groot richtte ook het woord 
tot de aanwezigen en benadruk-
te dat door de vermindering van 
gemeentesubsidie SPH gedwon-
gen is efficiënter werken en kos-
ten en baten goed tegen elkaar 
af te wegen, waardoor ook het 
Oude Slot als podium niet meer 
gehandhaafd kon blijven voor 
het seizoen 2015/16. Hij dankte 
de Vrienden voor de jarenlange 
support en ziet de oprichting van 
een nieuw Vriendenpodium in de 
loop van het jaar als mogelijk-
heid. Na de toespraken werd het 
bord bij de ingang  van het Oude 
Slot als cultureel podium symbo-
lisch afgeplakt door het bestuur 
van de Stichting Vrienden van 
Podium Oude Slot. De middag 
werd afgesloten onder het genot 
van een hapje en drankje.
Bart Jonker
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Politiepost in het pand?
Nieuwe ontwikkelingen 

Bibliotheek
Heemstede - Redelijk onver-
wacht zijn de kansen voor de 
huidige bibliotheeklocatie ge-
keerd. Vooral het CDA pleitte 
in de voorgaande raadsperio-
de voor een nieuwe locatie met 
vergezichten over de toekomst 
van een multifunctionele bibli-
otheek. Naast het uitlenen van 
boeken, een horecavoorziening, 
werkplekken voor ZZP ‘ers, ver-
huur kantoorruimte, klein the-
ater of bioscoop en/of een ge-
meenschapsruimte. Andere par-
tijen hadden veelal wat meer re-
serves. Diverse opties passeer-
den de revue. De interesse van 
de politiek ging wel uit naar een 
locatie aan of vlakbij de Bin-
nenweg. Lang is gedacht aan 
het oude Postkantoor. Er is ge-
noeg ruimte in dat pand en het 
zou een positieve bijdrage leve-
ren aan de bedrijvigheid op de 
noordzijde van de Binnenweg. 
In het huidige pand aan de Ju-
lianalaan konden dan eventueel 
appartementen komen. Ook aan 
de combinatie bibliotheek en ap-
partementen is ooit gedacht. In 
opdracht van het gemeentebe-
stuur is door het bureau Twyn-
stra & Gudde onderzocht wat 
mogelijk en haalbaar is. Daar-
bij lijkt een locatie op de Bin-

nenweg met relatief hoge huren 
een gepasseerd station. De hui-
dige locatie aan het Julianaplein 
is eigendom van de gemeente en 
er hoeft slechts geïnvesteerd te 
worden in het opwaarderen van 
het pand. Ook dat gaat met aan-
zienlijke kosten gepaard maar 
die vallen te overzien. Het hui-
dige gebouw is zeker niet duur-
zaam en kost een vermogen aan 
verwarming en onderhoud. De 
optie om in het pand meerdere 
activiteiten, naast de bibliotheek 
mogelijk te maken, blijkt na een 
grondige verbouwing, ook hier 
goed mogelijk, zij het op een wat 
beperktere schaal. Er is zelfs al 
vluchtig contact geweest met de 
politieorganisatie. Zij staan niet 
afwijzend tegenover het vestigen 
van een politiepost in het pand. 
Sociale activiteiten zijn mogelijk 
evenals vergaderruimte, zelfs in 
de avonduren. Naast de huidige 
locatie is er ook voldoende par-
keerruimte voor auto’s en fiet-
sen. Daarnaast bestaat de mo-
gelijkheid het pand, indien in de 
toekomst gewenst, uit te breiden 
aan de zijkant en achterzijde. De 
commissie samenleving gaat dit 
op dinsdagavond 12 mei bespre-
ken.
Eric van Westerloo

Vriendenavond De Luifel met voorproefjes nieuwe seizoen
Een flinke scheut hysterie en een kostelijk lied over mannen
Heemstede – Een avond the-
ater, wat is dat toch ontspan-
nend. Lekker gaan zitten, 
niets hoeven doen dan luis-
teren en genieten. Ook oplet-
ten natuurlijk want als er ca-
baret wordt voorgeschoteld 
weet je dat er snelle denkers 
aan te pas zijn gekomen die 
de teksten hebben geschre-
ven. Cabaret anno 2015, daar 
zit vaart in. Grappen, intona-
tie, mimiek… cabaretiers zijn 
exponenten van de huidige 
snelle tijd. 

Dus was het zondagavond in 
de Luifel ook opletten geblazen 
toen Kirsten van Teijn het po-
dium betrad. Zij gaf een voor-
proefje van haar show ‘Heilloos’ 
tijdens de Theaterspecial die ook 
podium bood voor het duo ‘Yentl 
en de Boer’. Zowel dit tweetal als 
Kirsten zijn ware beloften voor 

de toekomst. Dat mag je na-
melijk gerust stellen als je win-
naar wordt van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival (Yentl en de 
Boer) of je winnares van het Gro-
nings Studenten Cabaret Festival 
mag noemen (Kirsten van Teijn). 
Adriaan Bruin, programmeur van 
Theater de Luifel, liet zich zondag 
dan ook zeer tevreden uit over 
deze en alle andere gecontrac-
teerden die het nieuwe seizoen 
van Podia Heemstede cachet 
zullen geven. Althans daarop 
mag je vertrouwen als je de ve-
le bekende namen ziet die naar 
de Luifel komen. Van Lebbis, Van 
Muiswinkel tot Javier Guzman 
en Ali B. Oude bekenden wis-
selen elkaar af met nieuwe, in-
teressante cabaretier-entertai-
ners. En dat zij, zoals Kirsten en 
Yentl en de Boer u gaan verma-
ken, is wel zeker. Kirsten geeft 
zich met een flinke scheut hys-

terie en zelfbespiegeling kwets-
baar bloot aan de zaal maar is 
even later weer brutaal en uitda-
gend. Wat een fijne combi! Yentl 

en de Boer zijn gezegend met 
prachtig op elkaar afgestemde 
stemmen. Hun lied over ‘de man’ 
(meervoud, want ze hebben er al 

een aantal ontmoet!) is kostelijk. 
Zo te zien hebben de twee hele-
maal geen man nodig om te stra-
len. Nu ja, eentje uit het publiek 
dan: Herman die zich zondag-
avond graag liet toezingen door 
de dames. Hun voorstelling ‘De 
snoepwinkel is gesloten’ staat 
gepland op 22 januari. Kirsten 
Teijn komt trouwens  op 13 no-
vember naar De Luifel. 
De avond werd speciaal aange-
boden voor ‘Vrienden van The-
ater de Luifel’. Vrienden kunnen 
met voorrang kaarten bestellen 
tot 1 juni. Meer info op: www.po-
diaheemstede.nl Podia Heem-
stede is blij met ‘vrienden’ die 
donateur zijn en voor extra’s zor-
gen zoals bloemen voor arties-
ten. Let ook op het nieuwe pro-
grammaboekje dat naast caba-
ret veel moois biedt op gebied 
van toneel, familievoorstellingen, 
kamermuziek, populaire mu-
ziek en een klassiek programma. 
De voorstellingen worden gege-
ven in Theater de Luifel en in de 
Oude Kerk. 
Joke van der Zee
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Casca en Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede groeien naar elkaar toe
Heemstede - Bezuinigingen 
met als gevolg het terugschroe-
ven van de budgetten, hebben 
de organisaties Casca en Stich-
ting Welzijn Ouderen (WOH) na-
der tot elkaar gebracht. Naast 
activiteiten die elkaar overlap-
pen. zijn er echter ook grote ver-
schillen. Zo richt Casca zich ook 
op jongeren, cursussen en kin-
deropvang en WOH zich uitslui-
tend op ouderen. De twee orga-
nisaties kenmerken zich voor-
al door veel vrijwilligers die zich 
inzetten op tal van gebieden. 
Vanuit het Rijk wordt gestimu-
leerd dat de steeds ouder wor-
dende bevolking langer zelfstan-
dig blijft. Vaak is daarbij de hulp 
van vrijwilligers bittere nood-
zaak. Zonder de gemeenschap 
op te zadelen met hoge kos-
ten is de inzet van vrijwilligers 
een goed alternatief. De vrijwil-

ligers krijgen er veel voor terug. 
Naast waardeling en het gevoel 
iets te doen voor anderen, ont-
staan leuke contacten met col-
lega’s en cliënten. Het opdoen 
van specifieke kennis of ervaring 
is voor een aantal van hen ook 
een reden zich als vrijwilliger in 
te zetten. Vooralsnog blijft alles 
bij het oude zoals de dagcentra 
van waaruit de nu georganiseer-
de activiteiten gewoon doorlo-
pen. Volgens wethouder Christa 
Kuiper zal op termijn een steeds 
grotere behoefte aan vrijwilligers 
ontstaan. Nu al worden honder-
den vrijwilligers ingezet bij het 
vervoer van ouderen naar activi-
teiten of het bijstaan bij het in-
vullen van belastingformulieren 
of assistentie bij het gebruik van 
de computer. Aanvankelijk was 
er bij de twee organisaties grote 
scepsis om tot samenwerking of 

een fusie te komen. WOH is een 
hechte groep die goed op elkaar 
is ingespeeld en er aanvanke-
lijk weinig voor voelde samen te 
gaan met Casca. De wethouder 
signaleert nu bij de twee partijen 
een toenemend enthousiasme. 
Onder druk wordt alles vloeibaar 
dat lijkt dus ook hier het geval te 
zijn. De twee organisaties heb-
ben samen een plan ingediend 
bij de gemeente waarover de 
commissie Samenleving op 12 
mei haar oordeel velt. In het on-
derhavige stuk wordt melding 
gemaakt van mogelijk frictiekos-
ten van 200.000 tot 400.000 euro. 
Aan de horizon ligt de opwaar-
dering van samenwerken om te 
komen tot een volledige fusie in 
het verschiet. Dit zou dan in 2016 
haar beslag moeten krijgen. Het 
woord is aan de gemeenteraad.
Eric van Westerloo

Kon. HFC sluit prachtig seizoen af 
met 5-3 overwinning op WKE
Regio - Het kon niet beter voor 
HFC. De afsluiting van het lange 
maar vooral mooie seizoen in ei-
genhuis vieren met een klinken-
de overwinning. De ploeg van 
trainer Pieter Mulders eindig-
de in puntenaantal op een ge-
deelde vierde plaats. Het was tijd 
voor een lach en een traan. De 
lach was voor Heemstedenaar 
Bart Nelis die werd gehuldigd 
voor zijn 200ste  optreden in de 
hoofdmacht. De traan betrof het 
afscheid van spits Martijn Tjon-
A-Njoek en verdediger Roy Ver-
kaik. Zij doen volgend seizoen 
een stapje terug. Doelman Bri-
an van der Werff wacht op een 
plaatsje in het betaalde voetbal. 
Ook teammanager Edwin Groe-
neveld gaat zijn vrije uren nu be-
steden aan zijn gezin. Het eerste 
elftal zal deze perfectionist en 
sfeermaker missen. 
De wedstrijd tegen WKE uit Em-
men was al snel beslist. Na zes 
minuten werd een schot van 
Wouter Haarmans niet goed 
verwerkt door de doelman van 
WKE. Dat gaf Tjon-A-Noek de 
kans de rebound te verzilveren 
1-0. Na een zuivere pass van 
de sterk spelende Hidde Prijs 
was het opnieuw Tjon-A-Njoek 
die de doelman kansloos liet. 
Scheidsrechter Van der Lip (ook 
hij nam afscheid) gaf na afloop 
ruiterlijk toe dat hij een foutje 
had gemaakt bij het toekennen 
van een strafschop aan HFC. De 
strafschop gaf aanvoerder Car-
los Opoku wel de kans de sco-
re na 26 minuten al naar 3-0 te 
tillen. Daarmee was de koek nog 
niet op. De uitstekend spelen-
de middenvelder Donny Verdam 
zette een kroon op zijn goede 
prestaties dit jaar, door nog voor 
de rust, van afstand, de 4-0 bij 
te schrijven. Na rust kwam WKE 

Meer bewegen? Doe mee aan de 10.000 stappenwandeling
Heemstede - Sinds begin dit 
jaar kunnen Heemstedena-
ren maandelijks gratis deelne-
men aan een gezellige en spor-
tieve wandeling in en rond hun 
woonplaats. Deze wandelingen 
duren ongeveer 1,5 uur en be-
doeld voor iedereen die (meer) 
wil bewegen. Deze maandelijkse 
wandeling word begeleid door 

Bas Harmes en start aanstaande 
zondag (17 mei) om tien uur op 
de Sportparklaan in Heemstede.
Deze wandeling is een initiatief 
van Sportservice Heemstede-
Zandvoort. Om gezond te leven 
zou een volwassene dagelijks 
10.000 stappen moeten zetten. 
Een mens zet gemiddeld 6.000 
stappen per dag. De 4.000 extra 

stappen komen ongeveer over-
een met een half uurtje stevig 
wandelen. Met deze wandeling 
worden de deelnemers gestimu-
leerd dagelijks voldoende te be-
wegen. Daarnaast is het natuur-
lijk een goede manier om te ont-
spannen van de dagelijkse hec-
tiek. De wandeling is geschikt 
voor iedereen en deelname is 

gratis. Bij de ingang van het 
zwembad Groenendaal begint de 
groep. Meer info op www.sport-
serviceheemstedezandvoort.nl. 
Heeft u vragen over de wande-
ling, dan kunt u contact opne-
men met Sportservice Heemste-
de-Zandvoort: info@sportser-
viceheemstedezandvoort.nl of 
023-5734679. 

Met voorzitter Gert Jan Pruin die hem de gouden speld van de club 
overhandigde.

Voorstelling met happy end?
Ligt er aan hoe je het bekijkt
Heemstede - Op vrijdag 22 
en zaterdag 23 mei brengt To-
neelgroep Perspektief uit Haar-
lem het blijspel ‘Op de Hoogte’. 
Dit stuk is geschreven door ere-
lid Martine Faber. De regie is in 
handen van Boy van der Erf. 
De voorstellingen vinden plaats 
in Theater de Luifel, Heemste-
de. Aanvang beide avonden is 
20.15 uur.
Een groepje van vijf vakantie-
gangers komt onder leiding van 
een professionele gids aan op 
een bergplateau waar ze hun 
kamp op zullen slaan voor de 
nacht.
Ze hebben allemaal verschillen-
de motieven om een dergelij-
ke actieve, maar ook primitieve 
vakantie te kiezen, maar of dat 
ook de juiste zijn? Als de moei-
te waarmee ze het plateau op 
klauteren een metafoor is voor 
de rest van de vakantie, dan is 
het de vraag of ze het eind on-

geschonden zullen halen. De 
groep wordt geplaagd door sno-
bisme, fobieën, ontrouw, dron-
kenschap... ach, teveel om op te 
noemen. Een happy end? Het ligt 
eraan hoe je het bekijkt...
Kaarten à 10,- euro kunt u reser-
veren via: info@toneelgroepper-
spektief.nl of: 06-5727 3878.

INGEZONDEN

Bosuilkuiken gespot
Om half negen ‘s avonds liep ik vorige week donderdag nog even 
met de honden door het groenendaalse bos. Bij het water lijn ik 
de honden aan en zie een grijze bol aan een boom gekleefd. Ik 
loop er naartoe en zie een bosuilkuiken tegen de boomstam aan, 
erg laag bij de grond. Wat een plek hebben de ouders uitgezocht, 
zo dicht bij de honden! Ik bel de dierenbescherming maar ze mo-
gen dit beschermde vogeltje niet ophalen. Ze vertellen me wel dat 
bosuilen vanaf de grond leren vliegen en dat de ouders ze daar 
voeden totdat ze kunnen vliegen.  Het diertje laat zich vallen tus-
sen de begroeiing onderaan de boom. De volgende morgen was 
het weg. Nu maar hopen dat de bosuil kuiken geslaagd is voor de 
vlieglessen.
Judith Pronk, Heemstede

meer aan voetballen toe en deed 
HFC een stapje terug. Opnieuw 
was het HFC doelman Gerard 
van Rossum die kon laten zien 
waarom hij eerste keus is in het 
doel van HFC. Toch kwam WKE 
nog terug in de wedstrijd. Jan 
Hooiveld tekende in de tweede 
helft in zijn eentje voor alle drie 
de WKE doelpunten. HFC kreeg 
nog volop kansen de score ver-
der te laten oplopen, maar of de 

WKE doelman stond op de goe-
de plaats of er werd slordig met 
de kansen omgesprongen. Dat 
Tjon-A-Njoek in blessuretijd zijn 
derde van de middag kon produ-
ceren was voor hem een mooie 
afsluiting van vier seizoenen 
HFC. Na een verdiende vakantie 
staat op 27 juli al weer de eer-
ste oefenwedstrijd tegen EDO op 
het programma. 
Eric van Westerloo
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Rock & Roll en nog veel meer:
Zaterdag Autoshow in hartje Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 16 
mei presenteert winkeliersver-
eniging WCH de vijfde editie van 
de AutoShow Heemstede.
Een bijzonder goed bereikba-
re winkelstraat met een prach-
tig wegdek wordt op deze dag 
nog mooier en levendiger door 
de nieuwste modellen en series 
van auto (en motor-?) dealers 
uit de regio. A-merk dealers uit 
Heemstede en omgeving tonen 
de modellen die eerst op de Au-
toRai hebben gestaan nu dus in 
Heemstede. Toegankelijk en be-
naderbaar met persoonlijke aan-
dacht. WCH is trots op de sa-
menwerking tussen bedrijven uit 
de buurt en winkels uit het cen-
trum.
 
Wat is er zoal te zien?
Een van de oudste - zo niet de 
oudste - auto’s, de enige ech-
te T-Ford is te bewonderen. Ui-
teraard kunt u ook watertanden 
van de allernieuwste auto’s die 
het nieuwste van het nieuwste 
aan techniek onder de motor-
kap hebben. Ook het NZH-mu-
seum neemt deel aan de show; 
zo ‘levert’ het museum op de-
ze dag het legendarische Cubje. 
Deze bus reed vroeger in Heem-

stede, maar zal ook nu van de 
partij zijn.
Meerijden? Opstappen is moge-
lijk bij de bushalte voor Houwe-
ling Groente & Fruit. De samen-
werking met de BMW Driving 
Experience krijgt zaterdag een 
eerste en bijzonder leuke start. 
Veiligheid krijgt de aandacht in 
de ‘kantelsimulator’! Een beleve-
nis om te ervaren! Zaterdag op 
naar het centrum dus! Ook ver-
schillende etalages besteden 
aandacht aan het thema ‘auto’.

Rock & Roll bij Ree
Verfhandel Ree draagt ook dit 
jaar haar steentje bij met het 
presenteren van een klassieke 
Rolls Royce of extravagante li-
mousine. Dit jubileumjaar heet 
Ree besloten er een sixtiesfeest-
je van te maken! Een prachti-
ge Cadillac coupe de ville uit 
1959 van Limousine- en trouw-
service Otte BV uit Haarlem zal 
de show stelen tijdens dit Rock 
& Roll feestje. Zowel van binnen 
als van buiten is deze auto in de 
stijl roze met wit uitgevoerd. Dit 
model Cadillac met hoge vleu-
gels was de favoriete auto van 
Elvis Presley. De aanwezige fo-
tograaf maakt graag een foto 
van u bij deze blikvanger, even-
tueel naar wens aangevuld met 
popcorn of een suikerspin in de 
hand en twee leuke rock & roll 
ladies aan uw zijde! Het geheel 
wordt omlijst door jaren ’60 mu-
ziek die de DJ van Jimin Music & 
Models ten gehore brengt. Dus 
haal uw petticoat uit de kast of 
doe wat vet in uw kuif en kom 
zaterdag vanaf 12.00 uur langs 
bij Verfhandel Ree!Cadillac coupe de ville.

Heemstede - Waarom is het 
toch altijd zo’n strijd, om slank 
te worden, slank te zijn en slank 
te blijven? Geen koolhydraten, 
shakes, superfoods... Dieet na 
dieet wordt gevolgd, met als re-
sultaat na al het afzien het wel-
bekende jojo-effect. Het kan an-
ders! Wil je definitief van je over-
tollige kilo’s af? Fit&Slank biedt 
de oplossing.
Er bestaat geen wonderpil of di-
eet met blijvend resultaat. Er 
wordt zoveel aangeboden aan 
diëten, poeders, pillen en in-
formatie over voeding. Men-
sen zien door de bomen het bos 
niet meer en pikken overal wat 
uit, maar door gebrek aan kennis 
over wat ze precies doen werkt 
het niet of onvoldoende. Wat wel 
werkt is structureel veranderin-
gen aanbrengen in je huidige 
eet- en leefpatroon. Het veran-
deren van gedrag en gewoontes. 
Eerst moet je inzicht krijgen in je 
huidige eet- en leefpatroon en 
alle consumptiemomenten van 
onze cultuur en welvaart. En ver-
volgens ga je stap voor stap wer-
ken aan een nieuw gezond eet- 
en leefpatroon. 
Fit & Slank begeleidt jou naar 
een gezonde leefstijl met een 
verantwoorde en eenvoudige 
methode: ‘de regel van 3’ en ‘de 
7 afspraken’. Fit & Slank is géén 
dieet maar richt zich op het ont-

wikkelen van een gezonde leef-
stijl. De cursus van Fit & Slank 
bestaat uit 8 wekelijkse lessen. 
Aan de hand van het cursus-
boek ‘Coach voor je vitale ge-
wicht’ krijg je meer kennis over 
onder andere voeding, stofwis-
seling, vezels, bewegen, verlei-
dingen en etiketten. Individuele 
begeleiding is ook mogelijk.

De eerstvolgende cursus 
start op dinsdag 19 mei

bij Casca de Luifel in
Heemstede.

Wil je meer informatie,
neem contact op met
Monique Pijnenburg

06-17009302 
info@vitaaljetijd.nl 
www.fit-slank.com

Cursusleidster Monique Pijnen-
burg.

Fit & Slank de zomer in

Stop met diëten en verander 
je leefstijl, gedrag, gewoontes 

Primeur van BMW! Eerder op de AutoShow dan in de showroom!

Heemstede - Praktijk voor 
schoonheidsspecialisatie en 
massagetherapie Fleur Skincare 
is verhuisd naar een prachtig 
nieuw onderkomen op de Lucas 
van Leydenlaan 12 in Heemste-
de. Eigenaresse van Fleur Skin-
care, Fleur Avis-Obermann is 
enorm trots. “De praktijk is aan 
ons woonhuis gebouwd in een 
aparte vleugel met een eigen op-
gang. Er is nu naast een sfeervol-
le wachtruimte en ruime en zeer 
lichte praktijkruimte ook een 
badkamer met wc en douche zo-
dat klanten na een lichaamsbe-
handeling eventueel een douche 
kunnen nemen. Ik ben enorm blij 
met mijn nieuwe praktijk! Het is 
een oase van licht en rust voor 
mijn klanten en voor mij een 
mooie en inspirerende werk-
plek.”  Fleur is sinds 2008 werk-
zaam als schoonheidsspecia-

list en masseur. Ze is TCI-gedi-
plomeerd en kernlid van Anbos-
Brancheorganisatie Schoon-
heidsverzorging. “Mijn passie is 
huidverzorging en huidverbete-
ring met behulp van specifieke 
producten en de daarbij horende 
massagetechnieken.” Ze werkt 
met de producten van Neoder-
ma. Neoderma is een samen-
voeging van de Griekse woor-
den Neo en Derma en betekent 
‘nieuwe huid’. De behandelingen 
van Neoderma zijn gebaseerd 
op de bijzondere eigenschappen 
van planten en kruiden in com-
binatie met uiterst moderne pro-
ductietechnieken. Ze verzorgen, 
herstellen en verbeteren de huid 
met natuurlijke ingrediënten. Al-
le producten zijn vrij van mine-
rale oliën zoals vaseline en lano-
line, dierenextracten, genetisch 
gemanipuleerde planten of krui-

denextracten en zijn dierproef-
vrij. “Als moeder van een gezin 
met kleine kinderen weet ik hoe 
het is om jezelf vaak op de laat-
ste plaats te zetten. Het is echter 
van groot belang dat je ook tijd 
en aandacht aan jezelf blijft be-
steden, van binnen en van bui-
ten. Als jij er goed uit ziet en je 
goed en ontspannen voelt dan 
straal je dat uit en daar heb niet 
alleen jij plezier van maar ieder-

een om jou heen ook.” De ge-
zichtsbehandelingen bij Fleur 
Skincare en de producten die 
worden gebruikt zorgen niet al-
leen voor huidverbetering met 
het gewenste resultaat maar 
ook voor ontspanning. “Het is 
zo leuk wanneer een klant zegt 
dat ze echt even tot rust is ge-
komen. Het voelt goed als ik een 
bijdrage kan leveren aan dat be-
langrijke en gezonde stukje ont-

Fleur Skincare verhuist naar 
Lucas van Leydenlaan

Zomerbridge GSV
Heemstede - Zoals elk jaar or-
ganiseert de sectie bridge van 
GSV Heemstede in de zomer-
maanden haar traditionele zo-
merbridge. Elke dinsdagmiddag 
vanaf 28 mei tot en met 30 juni 

kan gespeeld worden in het GSV 
Centrum aan de Fr. Schubertlaan 
37 in Heemstede. De aanvang is 
13.00 uur en om 12.30 uur gaat 
de zaal open. Het is vrije inloop. 
Vooraf aanmelden is niet moge-
lijk. De kosten bedragen 3.- euro 
per persoon en vol = vol.
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spanning dat iedereen verdient 
en nodig heeft.” Veel klanten kie-
zen dan ook voor een gezichts-
behandeling zoals de Relax 
Treatment waarbij ook een heer-
lijke ontspannende massage 
van gezicht, nek, schouders, ar-
men en decolleté wordt gege-
ven. De Neoderma Bio-Peeling 
is een behandeling waarbij een 
peeling van Chinese kruiden de 
celvernieuwing van de huid en 
de productie van collageen en 
elastine bevordert en de immu-
niteit en andere functies van 
de huid normaliseert. Deze is 
geschikt voor alle huidtypen. 
“Naast de vele gezichtsbehan-
delingen geef ik ook lichaams-
behandelingen zoals de Back 
Cleansing & Relax Treatment. 
Deze behandeling is specifiek 
voor de rug en heeft zowel een 
zuiverende als een ontspannen-
de werking. Hoe heerlijk om de-
ze lente en zomer met een stra-
lende rug in bikini op het strand 
te lopen!”
Meer info: www.fleurskincare.nl 
en 06 55 747 252.





Heemstede – Nicci Gerrard 
en Sean French zijn beiden 
afkomstig uit de journalistiek. 
Afzonderlijk schrijven ze ro-
mans, maar samengevoegd is 
het in het Britse Suffolk resi-
derende echtpaar sinds twin-
tig jaar een megahit. Hun li-
teraire thrillers zijn een we-
reldwijd succes. Zaterdag 9 
mei was Nicci French voor de 
tweede maal te gast bij Blok-
ker boekhandel.

Voor de promotie van hun laat-
ste thriller ‘Denken aan vrijdag’, 
de vijfde in een reeks die begon 
met ‘Blauwe maandag’ is een 
signeersessie gepland bij drie 
boekhandels in Nederland. Dat 
ze weer kiezen voor Heemstede 
verrast ook Arno koek, de eige-
naar van Blokker. Met speciaal 
gefabriceerde Petit fourtjes van 

banketbakker Tummers ontvangt 
hij zijn gasten. Het levert hem 
een dikke smakkerd op van Nic-
ci Gerrard. Ook de in grote geta-
le opgekomen fans smullen mee 
in de rij voor een handtekening. 
Renske Straatsma en Fientje 
Berkhout wonen in het Haarlem-
se Hofje In Den Groenen Tuin en 
noemen zich daarom de Hofda-
mes. Ze hebben alle boeken van 
Nicci French gelezen. “We ko-
pen ze om de beurt en lenen ze 
uit aan de andere dames van het 
hofje.”Het is de spanning die hen 
aan de boeken kluistert. “Alleen 
de thrillers van hen samen, want 
de boeken van Nicci Gerrard zijn 
compleet anders. Die gaan meer 
over gevoelens en emotie.” ‘Den-
ken aan vrijdag’ hebben ze al uit. 
“Het wachten is op het vervolg, 
zaterdag en zondag.”
Carina Zonneveld uit Heemstede 

staat in de rij met haar man Rick. 
Hij is met haar meegekomen, 
want zelf heeft hij er niet één ge-
lezen. Volgens Carina zit er meer 
in de verhalen van Nicci French 
dan alleen spanning. “Vaak word 
je op het verkeerde been gezet 
en verloopt het verhaal heel an-
ders dan gedacht. Het is knap 
dat ze altijd iets in de verhalen 
leggen waardoor je blijft doorle-
zen.” Hoe ze dat samen lukt, daar 
kan ze zich niets bij voorstellen. 
“Ik zou echt nooit met mijn man 
kunnen samenwerken”.

Haarlemmer Bart de Jong is 
vooral een liefhebber van de hui-
dige Frieda Klein serie. “Het per-
sonage Frieda Klein, een psycho-
therapeute, fascineert mij meer 
dan de hoofdpersonen in de an-
dere boeken. Ze heeft een com-
plex karakter met een donke-
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Nicci French bij Blokker boekhandel

Spannend tot de laatste pagina

Vier sterren uit de Jan van Goyenstraat 
op Aspergetour in Limburg!
Heemstede - Zondag 3 mei ver-
trokken Lucas Primeurs, Keur-
slager Wim Kuijk, restaurant 
Cheval Blanc en Le Grand Cru 
met vijftig klanten naar Maria-
Hoop in Limburg om asperges 
te steken. De meer dan succes-
volle aspergetour begon al vroeg 
in de morgen. De bus vertrok 
om acht uur met als bestem-
ming het indrukwekkende be-
drijf van aspergetelers Frank en 
Pauline Goertz in Maria-Hoop. 
Na ontvangst met een kopje kof-
fie en Limburgse vlaai  konden 
de klanten zien hoe asperges 
geteeld, gestoken en gesorteerd 
worden. Het was een leerzame, 
informatieve rondleiding waarbij 
de gasten zelf asperges mochten 
steken. Alle aspergeliefhebbers 
begrijpen nu nog meer waarom 
Lucas Primeurs altijd de verste 
en lekkerste asperges verkoopt.

Tijdens de rondleiding hadden 
de vier ondernemers uit de Jan 
van Goyenstraat een restaurant 
op locatie gebouwd en na de 
presentatie van Wim Kuijk over 
het Beemster varken werd er een 
driegangen lunch geserveerd 
met bijpassende wijnen. Tegen 
zes uur was het gezelschap weer 
terug op de Jan van Goyenstraat 
waar bij Le Grand Cru het aperi-
tief geserveerd werd om vervol-

gens de oversteek te maken naar 
restaurant Cheval Blanc. Tijdens 
het smaakvolle diner bleek nog 
meer hoe zeer de Aspergetour 
werd gewaardeerd, een zeer ge-
meend woord van dank en waar-
dering werd uitgesproken door 
mevrouw Smit uit Haarlem.

De reacties in de vier winkels 

re kant. Ook het sinistere decor 
van Londen waarin de verhalen 
zich afspelen maken de boeken 
nog griezeliger. Maar deze hier is 
een cadeautje voor Moederdag. 
Ik vraag of ze erin schrijven: Es-
pecially for my mum.
Buiten de winkel buigen Kla-
zien en Lucia zich over het zo-
juist aangeschafte boek met op-
dracht. Klazien is de lezer van 
de twee en een echte Nicci Fre-
nch fan. “Ze nemen mij hele-
maal mee in het verhaal en ik ga 
het liefst in een ruk door naar de 
ontknoping. Lucia zegt weleens: 

‘Morgen staan die letters er ook 
nog, ze lopen niet weg”, maar 
ik kan het gewoon niet helpen. 
Ik wil weten hoe het afloopt.” 
Het stel uit Castricum is speci-
aal voor een ontmoeting met de 
schrijvers naar Heemstede ge-
komen. Het boek is voor de zus 
van Klazien, want zelf heeft ze 
‘Denken aan vrijdag’ natuurlijk 
allang in huis. “We gaan nog de 
Binnenweg op, want we hebben 
veel gehoord over het winkelge-
bied van Heemstede. We maken 
er een dagje van.”
Mirjam Goossens 

waren overweldigend en de vier 
ondernemers denken nu al aan 
een volgend ‘Culinair uitstapje’.

IN MEMORIAM
pastor Paul Visser 

We wisten dat het moment zou komen. Dat hij op Bevrijdings-
dag op 66-jarige leeftijd heenging, was toch nog onverwacht. 
Voor Paul Visser, onze pastor, een bevrijding, waar een hele paro-
chiegemeenschap mee zal moeten leren leven. Zo abrupt na zijn 
pensionering moest hij al weg uit het pastorale werkveld, stoppen 
met liturgie, werkgroepen begeleiden en vooral zieken bezoeken. 
Hij had zich een andere toekomst gedacht. Doorgaan met zijn 
missie, oké, geen zorgen meer om de parochie, wel nog pasto-
rale zorg bieden. Heerlijk zoals hij vorig jaar nog omstreeks deze 
tijd een vakantie naar Frankrijk kon voorbereiden. Tussen de che-
mokuren door samen met het gezin genieten en nog een weekje 
extra in een huis van een bevriende familie Van Zwet. De perio-
des van het beter voelen werden steeds meer afgewisseld met 
slechtere momenten. “Hoe hou je de lamp brandend”? Het zal 
hem veel door zijn hoofd gespeeld hebben, zijn lijfspreuk die hij 
ontving in 1994 bij zijn installatie in de Bavo  toen hij de fakkel 
van oud pastoor De Vries overnam. Twintig jaar hanteerde hij die 
brandende lamp. Vele parochianen zullen zich tijdens de uitvaart-
dienst, geleid door pastoors Hans en Ruud Visser, broers van Paul, 
samen met pastoor Van der Stadt van Bennebroek afgevraagd 
hebben hoe je de lamp met z`n allen brandend kan houden. 
Hoe het vuur van de H. Geest, de vurige tongen van de Pinkste-
ren, onder ons brandend houden en vernieuwen. Mogen we zijn 
kracht ervaren zoals hij inspirerend zijn roeping vervulde. Vrijdag-
avond hield de parochie een avondwake. Een volle kerk luister-
de naar de verhalen uit de bijbel. Verhalen waar hij zo mooi over 
vertellen kon. Verhalen waarmee hij leven bracht in ieder die 
het horen wilde. Verhalen over een levendig manneke die van 
Hageveld, via de Katholieke Theologische Hogeschool Amster-
dam, ontwikkelde tot een geliefde leider van de Cunera parochie 
in Nibbixwoud, waar hij ook zijn liefde Lia vond. In 1994 kreeg 
hij de benoeming in Heemstede. Hij won de harten van de 
parochianen met zijn eenvoud en warmte. Zijn Bijbelkennis en het 
vermogen om mensen te binden. Zaterdagochtend nam een ge-
heel gevulde kerk afscheid van zijn pastor, een mensenmens.
Ton van den Brink

Nieuw seizoen CruquiusConcerten
Regio – In het komende seizoen van Cruquius-
Concerten in Museum de Cruquius zijn twaalf 
prachtige kamermuziekconcerten samenge-
steld. Dit jaar zijn er twee accenten: Beethoven 
en Spaanse muziek. Bij maar liefst 5 concerten 
staat Beethoven op de lessenaar, waarvan meer-

dere strijkkwartetten. De laatste twee concer-
ten staan in het teken van Spaanse muziek met 
zanger Henk Neven en pianist Thomas Beijer. 
Op de website www.CruquiusConcerten.nl kunt 
u alle informatie vinden en tevens een brochu-
re aanvragen.
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HBC winnaar ‘Clubhelden’
Heemstede – Het Algemeen 
Dagblad organiseerde de actie 
‘Clubhelden’. Leden van sport-
verenigingen konden een hoge 
waardering behalen door stem-
acties. In Heemstede is Henk 
Kinkhouwer RKSV.HBC verko-
zen tot Clubheld van de ama-

teursport 2015. Ook Klaas Luk-
kien kwam deze eer toe; hij is 
verbonden aan HBC. Kinkhou-
wer ontving de hoogste waar-
dering van de gemeente Heem-
stede en Lukkien kreeg de 
meeste stemmen binnen ge-
meente Heemstede.

KDO G1 - HBC G1    0-3    
Met welverdiende 3 punten naar de kantine
De voorlaatste wedstrijd en het zit er nog steeds 
in dat HBC G1 het ultieme doel van sporten haalt: 
Kampioen worden! Spanning volop dus. Martijn 
staat zich langs de lijn te verbijten. Hij is de enige 
geblesseerde nog. De rest van het team staat zich 
te verdringen rondom coach JAN om toch maar 
vooral mee te mogen werken aan een positief re-
sultaat.

En werken was het. De pittige tegenstander en 
een straffe wind recht over het veld zorgden daar 
voor. Het spel was in de 1e helft ook niet het beste 
van wat er mogelijk is. Teveel slordigheidjes, waar-
door passes niet aankwamen of de bal verspeeld 
werd. Onze spits, Arjen, werd ook niet echt be-
diend en dus bleven doelpunten uit. Slechts een 
keer kreeg hij een kans, maar trof de lat. Pech! 
KDO pikte de bal op uit de rebound en stormde 
direct naar Sebastiaan. Ook hier eindigde de bal 
op de lat. Gelukkig!

HBC speelde in de 2e helft wat beter. Op inzet 
werd door beide teams gestreden voor elke me-
ter en dan is het goed dat er een sterk fl uitende 
scheidsrechter tussen loopt. Wie anders dan Arj-
en wist de score open te breken voor HBC. Een 

hele opluchting voor 
de HBC-ers. Het 
bleef echter heel be-
nauwd, want KDO 
gaf zich zeker niet 
zomaar gewonnen. 
Sebastiaan staat bij 
HBC altijd onder de 
lat en tussen de pa-
len. Dat doel werd 
volledig benut. Naast 
de reddingen die hij verrichtte had hij (=HBC) ze-
ker vijf keer de hulp nodig van die aluminium con-
structie. Zijn doel: de 0 houden, heeft hij daarmee 
wel gerealiseerd.

Het hele team streed verder voor wat het waard 
was. En dat is veel. Davy zorgde er met zijn vlam-
mend schot op doel nog voor dat KDO een eigen 
doelpunt maakte en Arjen schoot de bevrijdende 
3e er vlak voor tijd in. Met de koele spitsen, het 
sleurende middenveld en Denzel aan het hoofd 
van de ijzersterke verdediging ging HBC met de 
welverdiende 3 punten naar de kantine. Zittend 
aan de koffi e zie ik in de verte het doel...
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Heemstede - Zaterdag organi-
seert Tuday Sports Heemstede in 
en om de Haven van Heemste-
de een SUP-dag. Op deze dag 
kun je kennismaken met stand 
up paddling en wel vanaf 11.00 
uur. Suppen is de nieuwe trendy 
watersport. Vanaf 12.00 uur tot 
16.00 uur is het Fanatic promo-
tieteam aanwezig voor uitleg en 
work-outs. Je kunt ook zelf gaan 
Suppen en alle informatie hier-
omtrent krijgen.

TV Merlenhove op kampioenskoers
Heemstede - Het vlaggenschip 
van Tennisvereniging Merlen-
hove is al vijf wedstrijden onge-
slagen en kan komende zondag 
kampioen worden en promove-

ren. Het eerste gemengde team 
speelt dan tegen de mede titel-
kandidaat Oestgeester LTC. 
Het team van TV Merlenhove 
wist in de afgelopen vijf zonda-

gen, 38 van de 40 partijen win-
nen. “Een verrassend hoog per-
centage.” Laat trainer coach Ym-
co van Gorkum weten. “De spe-
lers zijn in vergelijking met vorig 
jaar fl ink vooruit gegaan”. Naast 
aanvoerster Marlous Jutte Ver-
kerk spelen Michelle Hoogen-
stein en de talentvolle Marjolein 
Roeterink de damespartijen. De 
herenpartijen worden verdeeld 
tussen Stefan Imanse en de 
jeugdige tweeling Rudy en Mau-
rice Cramer.
“Een 5-3 overwinning zou al vol-
doende zijn maar wij gaan na-
tuurlijk voor de volle winst.” Zegt 
aanvoerster Marlous Jutte. “Een 
geweldig voordeel is dat wij thuis 
spelen en ons gesteund weten 
door het thuispubliek.” Iedereen 
is zondag welkom, op het ten-
nispark in het Groenendaalse 
bos om te genieten van mooi en 
spannend tennis.  

Zaterdag SUP-dag 
Tuday Sports

Tuday Sports, Nijverheidsweg 17, 
Heemstede, www.tudaysports.nl.

Nederlandse kampioenen bij HBC Tafeltennis
Heemstede – Op 9 en 10 mei 
werden in Nijmegen de Neder-
landse jeugdkampioenschappen 
tafeltennis gehouden voor spe-
lers met een A- en B-licentie. 
Het Heemsteedse HBC was met 
maar liefst 13 jeugdleden verte-
genwoordigd in diverse leeftijds-
categorieën.
Op zaterdag was het de beurt 
aan 11 HBC-ers met een B-li-
centie. Voorafgaand  aan het 
toernooi waren er hoge ver-
wachtingen van o.a. Sanne Brief-
jes, Quinten Broekhof en Jean 
Robert Leliveld. Laatstgenoem-
de trof echter in de 1e ronde van 
het hoofdtoernooi bij de cadet-
ten een sterkere tegenstander 
waardoor zijn toernooi vroeg-
tijdig eindigde. Sanne en Quin-
ten konden hun status wel waar-
maken. Sanne, 2e geplaatst bij 
de meisjes cadetten, kwam een-
voudig haar poule door en de 
rondes tot de fi nale waren ook 
geen probleem voor de 14-jari-
ge speelster. In de fi nale begon 
Sanne stroef en keek snel tegen 
een 0-2 achterstand aan. Ech-
ter wist zij deze met goed spel 
en doorzettingsvermogen om 
te buigen naar een knappe 3-2 
overwinning. Dit betekende de 
Nederlandse titel die al heel lang 
op haar verlanglijstje stond! 
Quinten Broekhof begon als 6e 
geplaatste pupil aan het toernooi. 
Ondanks moeizame overwinnin-
gen in de poule (allemaal in 5 
games) kwam Quinten steeds 
beter in zijn spel. De achtste en 
kwartfi nale werden redelijk een-
voudig gewonnen maar de hal-
ve fi nale werd een ware thriller. 
Pas na 5 games werd de over-
winning met 3-2 binnengesleept 
en dat betekende een plek in de 
fi nale. Die eindstrijd werd ook 
een enorm spannende 5-setter 
maar Quinten bleek de zenuwen 
het beste onder controle te heb-
ben en met een geweldige over-
winningskreet werd het kam-
pioenschap binnengehaald! Na 

de titel van Sanne kreeg HBC er 
met Quinten dus nóg een Neder-
lands kampioen bij! 
HBC-pupil Fleur Neeskens zorg-
de voor de grootste verassing 
van de dag. Fleur, lijstaanvoer-
der van de nationale C-ranglijst, 
mocht met een wildcard deel-
nemen aan het NK-B. Vanaf het 
begin bewees Fleur op dit toer-
nooi thuis te horen. Na 2 over-
winningen in de poulefase moest 
Fleur het in de kwartfi nale opne-
men tegen een winnares uit een 
andere poule. Deze partij werd 
overtuigend met 3-0 gewonnen 
en ook in de halve fi nale trok 
Fleur de winst met dezelfde cij-
fers naar zich toe. In de fi nale 
trof zij de ranglijstaanvoerder. Dit 
meisje bleek, ondanks een knap-
pe gamewinst van Fleur, nog een 
maatje te groot en werd er ge-
noegen genomen met een knap-
pe en verdiende 2e plaats!
Door deze prachtige resultaten 
mochten Fleur, Sanne en Quin-
ten de volgende dag deelnemen 
aan het A-toernooi. Fleur moest 
helaas verstek laten gaan door 
schoolverplichtingen maar San-
ne en Quinten namen hun kans 
waar en verbaasden vriend en 
vijand door de kwartfi nales te 
bereiken. Hierin werd uiteindelijk 
verloren maar zij mogen terug-
kijken op 2 zeer geslaagde da-
gen. Voor Lisa Goossens en Ru-
by Tangerman, die namens HBC 

ook deelnamen aan het A-toer-
nooi, was deze dag de poulefase 
het eindstation.

v.l.n.r. Quinten Broekhof, Sanne Briefjes en Fleur Neeskens.
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Nieuw: theatraal collegeachtige voorstellingen
Kunstkring presenteert veelzijdig programma
Heemstede – Enthousiast over 
het programma dat zij kunst-
minnend Heemstede voor mag 
toveren, start voorzitter van de 
Heemsteedse Kunstkring, Mo-
nique Klompé, donderdagavond 
30 april in de Burgerzaal met en-
kele nieuwtjes. Nog betere sa-
menwerking met de Stichting 
Podia Programmering Heemste-
de, de Luifel en de Oude Kerk. 
Het is zelfs mogelijk om te di-
neren met uw Kunstkringvrien-
den in de Luifel. De Oude Kerk 
wordt deze zomer verbouwd
tot een echte concertzaal, ande-
re stoelen en aangenaam warm. 
De stampvolle Burgerzaal krijgt 
een lawine van voorstellingen 
variërend van musical, klassie-
ke muziek, jazz, ballet, cabaret, 
toneel en opera over zich heen. 
Gepresenteerd door directeuren 
van theaters uit de regio. Jaap 
Lampe van de Stadschouwburg 
en Philharmonie Haarlem, Katja 
Brenninkmeijer, Hoofd program-

mering en publiciteit Schouw-
burg De Meerse in Hoofd-
dorp, Jacob Bron van de Stads-
schouwburg in Velsen en Eric 
Groot van de Luifel en de Ou-
de Kerk. Zij constateerden een 
nieuwe trend: theatraal, colle-
geachtige voorstellingen met als 
start een avond met astronaut 
André Kuipers in de Meerse in 
Hoofddorp. Ook nieuw is de wij-
ze waarop het verhaal van Han-
ny Schaft verhaald wordt in een 
muziektheater. Musicalachtig to-
neel. Geno Oud, secretaris van 
het Haarlems Concertkoor, gaf 
achtergrondinformatie over het 
bijzondere Weihnachtsoratori-
um, dat dit unieke koor met 110 
leden verzorgt op de zondagmid-
dag 20 december in de Philhar-
monie. Het Haarlems Concert-
koor? Als je dan zegt ‘dat koor 
van oprichter Albert de Klerk’, 
dan zie je een blik van bewon-
dering en (h)erkenning bij veel 
mensen. Haarlems Theater met 

Godfried Bomans in gesprek met 
Willem Ruis vanaf Rottumerplaat 
wordt een feest van herkenning. 
Mini en Maxi, ze hebben inmid-
dels hun schaapjes op het dro-
ge, maar hebben nog steeds ple-
zier op het toneel, maak dat mee 
in Velsen. Zomaar een greep uit 
de vele mogelijkheden met de 
Kunstkring.

Het publiek kreeg het program-
maboekje en kan nu thuis uit-
zoeken hoe het nieuwe seizoen 
in te vullen. Eventueel met ver-
voer naar uw zitplaats in het the-
ater, want ook dat kan de Kunst-
kring organiseren. Net als de ex-
cursies naar het Groninger Mu-
seum, het Haags Gemeentemu-
seum en het van Gogh Muse-
um-Munch, die op het program-
ma staan. Voor inlichtingen kunt 
u terecht bij Clari van der Zwaag, 
tel 023-5281348. Meer info op 
www.heemsteedsekunstkring.nl.
Ton van den Brink 

Mega voorjaarsmarkt met optreden
Sergeant Wilson Army Show in Zandvoort!
Regio - Op zondag 17 mei is er 
van 10.00 tot 18.00 uur een me-
ga voorjaarsmarkt in Zandvoort 
centrum. Meer dan 300 kra-
men en een scala van straatthe-
ater moeten het succes van de 
voorgaande jaren evenaren. De 
Zandvoortse jaarmarkten zijn 
uitgegroeid tot een evenement 
waar bezoekers en handelaren 
vanuit heel Nederland speciaal 
voor naar Zandvoort komen.

De omvang van de voorjaars-
markt is uitgegroeid tot een van 
de grootsten in zijn soort. Het 
gehele centrum van Zandvoort 
staat tijdens deze jaarmarkt weer 
vol met kraampjes (meer dan 
300!), in de Zandvoortse kleuren 
blauw en geel. 
Ook bijna alle winkeliers in 
Zandvoort doen aan deze markt 

mee. Ongekende acties of extre-
me kortingen zullen uw porte-
monnee gunstig stemmen. Na-
tuurlijk zijn ook veel nieuwe col-
lecties tijdens deze periode bin-
nengekomen. Dus wilt u het 
nieuwste van het nieuwste dan 
kunnen de winkeliers van Zand-
voort u deze dag natuurlijk ook 
helpen. 
Een ander sterk punt ten opzich-
te van andere markten is het uit-
gebreide programma ‘entertain-
ment and fun’ tijdens zo’n dag. 
Met als special op de voorjaars-
markt de Sergeant Wilson Ar-
my Show met verschillende op-
tredens.
Zo is er geen sprake van een en-
kel kinderdraaimolentje, maar 
staan of lopen er diverse attrac-
ties van niveau voor kinderen en 
volwassenen in centrum Zand-

voort. Dus nogmaals, dit wordt 
een onvergetelijke dag voor het 
hele gezin, waarbij het centrum 

weer zal veranderen in een ex-
tra gezellig dorp. Zoals al eerder 
vermeld is er van alles te zien, te 
doen en uiteraard te koop. Als u 
wilt kunt u er gemakkelijke een 
hele dag doorbrengen om daar-
na even lekker uit te waaien op 
het strand.

Franse dramafi lm
Op woensdag 20 mei draait 
een Franse dramafi lm die 
speelt in de late negentien-
de eeuw in Frankrijk. Marie 
werd doof en blind geboren 
en is 14 jaar. Ze is niet in staat 
om te communiceren met de 
rest van de wereld. Haar va-
der kan er niet toe komen om 
haar in een instelling te plaat-
sen. Ten einde raad brengt hij 
haar naar de zusters, die zor-
gen voor jonge dove meisjes. 
Een jonge non wil er alles aan 
doen om Marie uit de duister-
nis te halen...
Bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, aanvang 
20.00 uur, entree 6,50 euro. 
Reserveren: tel. (023)548 38 
28 kies 1.

Opening
‘De Connectie’
Regio – In het voormalige re-
giokantoor van Connexxion aan 
de Waarderweg 50 te Haarlem is 
onder de naam ‘De Connectie’ is 
een inspirerend ondernemers-
centrum gerealiseerd. Het in-
middels volledig verhuurde pand 

wordt tijdens de Waarderpolder-
borrel van 21 mei geopend. Van-
af 16.30 uur vindt de Waarder-
polderborrel plaats en is er een 
beursvloer, waar kennisgemaakt 
kan worden met huurders en on-
dernemers in de Waarderpolder.
Hierna volgt de opening en aan-
sluitend een netwerkborrel. Aan-
melden graag vooraf via:  adver-
tentie@uitliefdevoorhetvak.nl.

Theatergroep Eglentier duikt 
in de krochten van de stad
Regio - Weer eens even heel iets 
anders. Ondergronds Haarlem 
leren kennen aan de hand van 
een wandeling en korte voorstel-
lingen. Door een gids, wordt in-
formatie gegeven over de ge-
schiedenis van Haarlem. De be-
zoekers komen in hun tocht door 
de stad in ruimten die normaal 
gesproken niet toegankelijk zijn 
voor het publiek. Regisseur Ma-
rianne Narold werkt aan een 
voorstelling over superhelden 
die een ondergronds bestaan lij-
den. Het wordt een heel avontuur 
voor het publiek. Vooraf worden 
de te bezoeken locaties niet be-
kendgemaakt. De personages in 
de voorstelling worden ‘Super 
Zeroes’ genoemd, zij zien zichzelf 
graag als held. Onder de opper-
vlakte zitten hier waarschijnlijk 
diepere verlangens, ook bij deze 
personages. Zij treffen elkaar bij 
een auditie. Waar willen zij voor 
worden aangenomen? Een ding 

staat vast: ze willen hun leven 
helemaal omgooien.
Theatergroep Eglentier heeft al 
eerder met groot succes een 
voorstelling op locatie gegeven 
en met deze nieuwe serie voor-
stellingen treden zij opnieuw 
buiten vaste paden van de the-
aters. Jos Ahlers schreef de tek-
sten speciaal voor deze serie 
voorstellingen. Dansgroep Haar-
lem verleent ook haar medewer-
king. Het belooft een prachtig 
aantal voorstellingen te worden. 
Het ontdekken van de krochten 
van de stad is op zich al een re-
den om een van de ontdekkings-
voorstelling te gaan bekijken.
De voorstellingen zijn op 15,16 
en 17 mei (matinee) en vervol-
gens op 22, 23 en 24 mei de-
ze laatste weer een matinee. Al-
le wandelingen starten bij de
Philharmonie. Voor kaarten en 
informatie: www.eglentier.nl. 
Eric van Westerloo

Straatspeelavond
Jan Miense Molenaarsplein
Heemstede - Casca organiseert 
dit jaar weer straatspeelavonden 
met sport en spel, voor kinderen 
en jeugd van 4 t/m 18 jaar. Voor 
spelmaterialen wordt gezorgd, 
deelname is gratis. Er zijn vrij-
willigers aanwezig, voor uw klei-

ne kinderen is echter wel eigen 
begeleiding nodig. Maandag 18 
mei is de straatspeelavond op 
het Jan Miense Molenaarsplein. 
De straat wordt afgesloten van-
af 17.00 uur. Je kunt daar lekker 
spelen van 18.30 tot 20.30 uur.
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Woensdag 13 mei
t/m 19 mei
Werk van 14 kunstenaars 
in ‘de Refter’ in Stadhuis 
van Haarlem. Thema ‘Het 
Spaarne Stroomt’. O.a deel-
name uit Heemstede door 
Vera Bruggeman en José van 
Waarden. Bezoektijden: 8.00-
17.00 uur. Zie www.kzod.nl  en 
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel.

Woensdag 13 mei
tot 24 mei
‘Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting’ expo-
sitie van fotoportretten die 
Edith Lambermon maakte. 
Te zien tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1, Heemstede. 
Entree: gratis.
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Woensdag 13 mei
t/m 26 mei 
Fotoserie Heemstedena-
ren die hun jeugd in de Ja-
panse interneringskam-
pen hebben doorgebracht 
tijdens de bezetting van 
het voormalig Nederlands-
Indië. Fotografe Edith Lam-
bermon interviewde deze 
mensen en legde hen met de 
camera vast. Julianaplein 1, 
Heemstede.

Woensdag 13 mei
t/m 28 mei
Tentoonstelling kunstwer-
ken van Astrid van Domse-
laar van Ispelen uit Heem-
stede. Abstract met expres-
sief kleurgebruik. Info op: 
www.astride.exto.nl. Locatie: 
Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Maandag t/m 
donderdag: 9.00-17.00 uur en 
vrijdag 9.00 -12.00 uur.

Woensdag 13 mei
t/m 31 mei 
Kunstexpositie van Iris 
Koffi jberg in Adviescen-
trum van Rabobank Haar-
lem en Omstreken. Dreef 40, 
Haarlem. Abstracte fotogra-
fi e. Maandag t/m donderdag
9.00 - 21.30 uur.; vrijdag 9.00 – 
19.30 uur. Info op www.koffi j-
berg.com Toegang vrij.

Woensdag 13 mei
t/m 30 juni
Laatste expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek, Bennebroeker-
laan 5, van bestuursleden 
Stichting Tentoonstellingen 
Bennebroek: Guus Coene, 
Jomien Hamerslag, Renske 
Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dine-
ke van de Siepkamp. Maan-

dag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur. 
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

Woensdag 13 mei
t/m vrijdag 3 juli
Rob van Es exposeert bij 
Sanquin Bloedvoorziening, 
Boerhaavelaan 32c te Haar-
lem. Veel foto’s van tulpen.

Donderdag 14 mei
De Haarlemse Dichtlijn, sa-
mengaan van poëzie, podia 
en publiek. Aanvang 12.00 
uur bij de Toneelschuur Haar-
lem.
Toegang: vrij. Podia: Stempels, 
Koops, Appel brasserie en po-
dium, Van Duivenboden Inte-
rieur, Doopsgezinde Kerk (in-
gang Frankestraat) en restau-
rant Brick.

Donderdag 14 mei
t/m 25 mei
Nieuwe expositie KZOD, 
Spaarne in Haarlem. Div beel-
dend kunstenaars tonen 
nieuw werk, vrouwen en man-
nen in allerlei posities. Ook 
wordt de KZOD-Tekenprijs uit-
gereikt, op 25/5 door burge-
meester Pieter Heiliegers van 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Zie verder www.kzod.
nl en www.facebook.com/
kunst.zijonsdoel.

Zaterdag 16 mei 
Winkeliersvereniging WCH 
organiseert AutoShow 
Heemstede van 9.30 tot 
17.00 uur. Diverse bijzondere 
auto’s, mmv Ford Museum en 
NZH (bus). Binnenweg/Raad-
huisstraat.

Zaterdag 16 mei
en 17 mei
Toneelstuk ‘The Shadow 
Box’ van de Amerikaanse 
schrijver Michael Cristo-
fer, gespeeld door Haarlem-
se Tooneel club. In Casca de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Aanvang 20.15 uur. www.
haarlemschetooneelclub.nl.

Zondag 17 mei
Gallery Odyssey presen-
teert Carlos Casas ‘Li-
ving with color’. Cubaanse 
kunst. Open: 14.00 - 17.00 uur. 
Pelikaanlaan 3 Heemstede, in-
gang vanaf de trapkant.
www.galleryodyssey.com.

Honden-evenement tijdens 
Dag van de Hond. Kynolo-
genclub Kennemerland or-
ganiseert in Heemstede ver-
schillende demonstraties en 
kraampjes op het veld, locatie: 
Sportparklaan 14, Heemstede, 
11.00 - 15.00 uur.
Info: www.kckennemerland.nl

AgendA Lentefeest kinderboerde-
rij ‘t Molentje Heemstede. 
11.00-15.00 uur. Veel activi-
teiten voor kinderen, verkoop 
producten en diverse kramen.
Mega voorjaarsmarkt in 
centrum van Zandvoort. 
Meer dan 300 kramen, enter-
tainment en fun voor jong en 
oud. Van 10.00-18.00 uur.

Maandag 18 mei 
Vertaler Martin de Haan 
geeft een lezing over Mi-
chel Houellebecq over de 
nieuw verschenen roman 
‘Onderworpen’, bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. De Haan is 
een bekroond vertaler en ken-
ner van het werk van Houel-
lebecq. Aanvang 20.00 uur en 
de toegang bedraagt 5,- eu-
ro.Reserveren: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl. 

Dinsdag 19 mei
Bijeenkomst voor slechtho-
renden en hun omgeving. Wat 
kun je doen om elkaar beter te 
verstaan? Presentatie: Wen-
delina Timmerman. Aanv. 14u. 
Kaarten à 3,50 euro (inclu-
sief koffi e en thee) bij Stich-
ting Welzijn Ouderen, Lieven 
de Keylaan 24, en bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96.

Woensdag 20 mei
Franse dramafi lm bij Casca 
Nova, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang 20.00 uur. 
Entree: 6,50. Reserveren: tel. 
(023)548 38 28 kies 1.

Laatste afdelingsmiddag 
van Vrouwen van Nu. Over 
oprichting van de (des-
tijds) Nederlandse Platte-
landsvrouwen, 85 jaar ge-
leden. In Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Aan-
vang 14.00 uur. Te gast is de 
landelijke voozitter van Vrou-
wen van Nu. Niet-leden beta-
len 2,50.

Donderdag 21 mei
Lezing bij Boekhandel 
Blokker over Pubermania, 
door Ingrid van Essen en 
Kiki Mol. Zij schreven het 
handboek voor een ontspan-
nen pubertijd. Aanvang 20.00 
uur. Binnenweg 138, Heem-
stede. Info: 023-5282472, 
www.boekhandelblokker.nl. 

Amerikaanse dramafi lm 
met aansluitend lunch bij 
Casca Nova, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 10.30-13.30 
uur. Kosten: 12,50 euro. Inlich-
tingen en reserveren: Casca: 
(023) 548 38 28 kies 1. 

Vrijdag 22 mei
en 23 mei
Toneelgroep Perspektief 
brengt ‘Op de hoogte’. Over 
een groep mensen met ver-
schillende motieven om een 
primitieve vakantie te kiezen. 
In Theater de Luifel, Heemste-
de. Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten à 10,- euro reserveren via: 

info@toneelgroepperspektief.
nl of: 06-5727 3878.

Zaterdag 30 mei
Toneelgroep Vondel brengt 
‘De Jodenverraadsters’ in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Voorstellingen 
om 14.30 en 20.15 uur. Kaar-
ten  à 12,50 euro via  toneel-

groepvondel@hotmail.com of:
023-5358203.

Zondag 31 mei
Kennismaken met Mama-
gaai jeugdtheaterschool in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Gratis inschrij-
ven voor deze open dag:
www.mamagaai.nl/inschrijven

Heemstede - Op de Herfstlaan is deze indrukwekkende zomer-
eik te vinden. Hij staat nu prachtig in de gele bloesem, wat een 
imposant gezicht! Bekend is verder van deze eik dat de eikels 
die hij geeft, goede voeding is voor varkens.
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Lentefoto:
imposante zomereik

Was- en strijkservice van 
Newasco is echt een uitkomst!                                                            
Regio - Mevrouw Groen heeft 
problemen met haar gezond-
heid, maar wil graag zelfstan-
dig blijven wonen. Zij benader-
de Newasco voor het laten doen 
van haar was. Nu komt wekelijks 

een medewerker  van Newasco 
de was ophalen. Ideaal volgens 
mevrouw Groen.
Ze vertelt”Door mijn dochter 
werd ik geattendeerd op de was- 
en strijk service. Na een kennis-
making gesprek,maak ik nu ge-
bruik van de wastas.  Die vul ik 
met mijn dagelijkse was. Een 
medewerker van Newasco haalt 
de wastas  thuis bij mij op. Het 
wordt gewassen, gedroogd en 
gestreken. Mijn wasgoed is keu-
rig verpakt. Ik kan het zo in de 
kast leggen. Deze service draagt 
een steentje  bij aan mijn zelfred-
zaamheid.”

Wilt u ook meer weten over de 
was- en strijkservice van Newas-
co?
Bel ons op 023 548 3020 en 
vraag naar Pam of mail ons via 
textielvoorthuis@van.houten.nl 
Wij helpen u graag!





Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 mei 2015

Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (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

Lentefeest op 
Kinderboerderij 

‘t Molentje

In deze uitgave:
- Vrijwilligersvacature top 3
- Straatspeelavonden
- Omgevingsvergunningen

Commissie Ruimte bespreekt visie over 
toekomst winkelcentra
Op maandag 18 mei (aanvang 20.00 uur) bespreekt 
de commissie Ruimte de onderwerpen die aan 
bod moeten komen in de visie op de toekomst 
van de winkelcentra in Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig 
te zijn. Veel winkelgebieden in Nederland staan 
onder druk. De visie, die na de zomer wordt 
opgesteld, moet antwoord geven op de vraag: 
Wat is er nodig om de Heemsteedse winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 
nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol te 
laten zijn? De onderwerpen waarover de visie gaat 
zijn verzameld door bureau dtnp in samenspraak 
met ondernemers van de winkelgebieden, 
omwonenden en andere belanghebbenden. 

Onderwerpen voor de visie
Bureau dtnp heeft de afgelopen periode in kaart 

gebracht hoe de winkelgebieden er nu voorstaan, 
welke trends van invloed zijn op het winkelen en 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het 
opstellen van de visie. Deze fase 1 wordt afgerond 
met het eindrapport ‘Verkenning winkelstructuur 
Heemstede’, waarin de volgende onderwerpen 
worden genoemd als basis voor de uitwerking van 
de visie:
- Toekomstige functie en positie van de 

winkelcentra
- Stedenbouwkundige structuur en winkelroutes
- Positie en locatie van publiekstrekkers
- Verkeer en parkeren
- Relatie tot het woonklimaat
- Sfeer en beleving van het winkelgebied
- Samenwerking en marketing
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl bij 
Nieuws.

Positief Opvoeden lezing:
‘Zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid bij kinderen’
Op woensdag 27 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een lezing over het bevorderen 
van zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij 
kinderen. De lezing is voor ouders/verzorgers 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. 

Als ouder kiest u zelf welke waarden, vaardigheden 
en gedrag u wilt aanmoedigen bij uw kinderen. Het 
opbouwen van zelfvertrouwen en het zelfstandig 
kunnen uitvoeren van taken zijn vaardigheden, die 
van belang zijn om te kunnen slagen op school en 
in het leven. Tijdens deze interactieve lezing krijgt 
u informatie en gaan we met elkaar in gesprek over 
hoe u als ouder de zelfstandigheid van uw kind kunt 
stimuleren en het zelfvertrouwen kunt bevorderen. 

Heeft u interesse voor deze lezing dan kunt u zich 
inschrijven via www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop. Wilt u meer 
informatie over de methode Positief Opvoeden kijk 
dan op www.positiefopvoeden.nl.

Gevonden en verloren voorwerpen
Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt dit melden bij de gemeente. 
U kunt de melding digitaal of persoonlijk doen via heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
bij de publieksbalie in het raadhuis of via telefoonnummer 14 023.



Lentefeest op Kinderboerderij 
’t Molentje in Heemstede
Het is lente en dat vieren wij graag op zondag 17 mei 
met een Lentefeest! Van 11.00 uur tot 15.00 uur bent 
u van harte welkom. Er is genoeg te zien en te doen. 
Kinderen kunnen meedoen met knutselactiviteiten, 
eendjes vangen en een speurtocht. Onze imkers, 
Stichting SEIN en de wolspinster zijn natuurlijk 
ook weer aanwezig. Bij de kraam van de Stichting 
Vrienden Kinderboerderij Heemstede kunt u 
informatie krijgen over de verzorging en het 

adopteren van dieren. Ook verkopen wij eieren, 
boerenkaas, het Kinderboerderijenpaspoort en 
verjaardagskalenders. Uiteraard hebben wij ook 
deze keer weer gedacht aan de inwendige mens. 
Bij de cateringkraam kunt u terecht voor een kop 
koffie of thee, een lekker belegd broodje of een tosti. 
Pannenkoeken kunnen gekocht worden bij de kraam 
van pannenkoekenrestaurant de Konijnenberg. Voor 
de kinderen is er een limonadefontein.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede?
Wilt u als vrijwilliger werken, dan kunt u zich 
aanmelden bij Vrijwilligerspunt Heemstede. 
Regelmatig hebben zij vacatures waar u op 
kunt reageren. Bekijk de vacature top 3!

Vrijwilligers Kunstmanifestatie
Komt u ook meehelpen bij de Internationale 
Kunstmanifestatie? In het Kunstfort zijn er van 
30 mei t/m 20 september veel leuke klussen te 
doen zoals kaartverkoop, publieksbegeleiding en 
technische ondersteuning.

Taalcoaches
Vindt u het leuk om als taalcoach vluchtelingen te 
helpen met onze taal? Naast het volgen van een 
cursus Nederlands is er grote behoefte aan het 
oefenen van de taal en het helpen bij het huiswerk, 
u kunt ze hierbij ondersteunen!

Administratievrijwilligers 
Avondvierdaagse
Een Vierdaagse kan niet zonder een goede 
administratie. U bent de spil en zorgt voor 
een goede administratie van het starten en 

binnenkomen van de wandelaars. Tevens regelt u 
de na-inschrijving en financiële afwikkeling hiervan.

Meer weten over het vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 uur
telefoon:  023-5483824
website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl

Hogere waarden Wet geluidhinder 
omgevingsvergunning
Stichting Woongroep Heemstede, 
Nijverheidsweg 3 te Heemstede 
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 
Stichting Woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 
3 te Heemstede, een verzoek om vaststelling 
van hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waarden besluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere waarden 
is gemandateerd aan het dagelijks bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond. De directeur van 

Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd 
namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend 
dat er een ontwerpbesluit hogere waarden is 
genomen. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van 
de hogere waarden voor de geluidbelasting ligt met 
ingang van donderdag 14 mei 2015, gedurende 
zes weken, samen met de omgevingsvergunning 
Stichting Woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 
3, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis 
van Heemstede en bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur. 

Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel 
mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden 
bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze 
ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden 
Wet geluidhinder, omgevingsvergunning Stichting 
Woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 3 
te Heemstede”. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u telefonisch een afspraak maken met 
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-
omgevingsvergunning 8 woningen Nijverheidsweg 3 Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Deze verklaring heeft betrekking 
op de door burgemeester en wethouders 
vastgestelde ontwerp-omgevingsvergunning voor 
het permanent toestaan van 8 woningen op het 
perceel Nijverheidsweg 3 en een deel van de ten 
noordwesten daarvan gelegen gronden in afwijking 
van het bestemmingsplan “Woonwijken noordoost”.
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 14 mei 
2015 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVnijverheid3-0101). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot 
en met woensdag 24 juni 2015) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning indienen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer R. van der Aar. Zijn gegevens 
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning de 
zienswijze betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 70, herbouw monument, 

wabonummer 22294, ontvangen 24 april 2015
- Herenweg 115, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 22297, ontvangen 28 april 2015
- Landzichtlaan 52, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 22300, 
 ontvangen 29 april 2015
- Strawinskylaan 2, het plaatsen van een tuinkist, 

wabonummer 22304, ontvangen 30 april 2015
- Dr. P. Cuyperslaan 5, het plaatsen van een 

fietsenhok, wabonummer 22317, 
 ontvangen 30 april 2015
- Oudemanslaan 5, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 22333, ontvangen 29 april 2015
- Schouwbroekerstraat 5, het wijzigen van 
 de draagconstructie, wabonummer 22335, 

ontvangen 30 april 2015

- Hendrik Andriessenlaan 34, het verbreden 
van de garage en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 22334, 
ontvangen 30 april 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Campenstraat 3, het plaatsen van 

een dakopbouw en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 21850, 
verzonden 8 mei 2015

- Rijnlaan 27, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak en een berging, 
wabonummer 21486, verzonden 8 mei 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Straatspeelavonden in mei en juni
Op 7 mei 2015 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
Stichting Casca voor het houden van diverse 
straatspeelavonden.

Straatspeelavonden zullen plaatsvinden van 18.30 
uur tot 20.30 uur op:
- Maandag 18 mei 2015 bij het speelterrein aan 

het J.M. Molenaerplein
- Vrijdag 29 mei 2015 in de Zeelandlaan
- Maandag 8 juni 2015 op het Rhododendronplein 
- Vrijdag 12 juni 2015 op het speelterrein aan de 

Floradreef
- Maandag 15 juni 2015 in de Slotlaan
- Maandag 22 juni 2015 op het plein achter BS De 

Evenaar 
- Vrijdag 26 juni 2015 op het plein aan de Linge
- Maandag 29 juni 2015 in de Ooievaarlaan

Overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
is toestemming gegeven de onderstaande 

weggedeeltes van 17.30 uur tot 21.30 uur voor alle 
verkeer af te sluiten:
- Vrijdag 29 mei 2015 de Zeelandlaan tussen de 

Overijssellaan en de Brabantlaan
- Maandag 8 juni 2015 de parkeerplaatsen aan de 

noordzijde van het Rhododendronplein
- Vrijdag 12 juni 2015 de Floradreef (stukje langs 

speelterrein) tussen de Joh. Rosenkrantzlaan en 
de Jan Dixlaan

- Maandag 15 juni 2015 de Slotlaan tussen de Ir. 
Lelylaan en de Leeghwaterlaan (beide zijden 
rond het plantsoen)

- Maandag 29 juni 2015 de Ooievaarlaan tussen de 
Jan van Gentlaan en de Pelikaanlaan. 

Naast het bovenstaande wordt op 21 juni 2015 
van 16.00 uur tot 22.00 uur de Slotlaan tussen de 
Ir. Lelylaan en de Leeghwaterlaan (beide zijden 
rond het plantsoen) afgesloten in verband met een 
eindfeest van het kijk in de wijk project. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

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’.

Vergaderingen 
commissies
Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 mei 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
 
20.00 uur bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom in verband met het 
  aanpassen van een overkapping in 
  de voortuin op het perceel Duin en 
  Vaart 25 - openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het wijzigen 
  van de achtergevel van een woning aan 
  de Herenweg 121 - openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor afwijking 
  van het bestemmingsplan t.b.v. het 
  gebruik van het perceel Herenweg 57-59 
  - openbaar -

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

Besloten vergadering commissie Ruimte
Aansluitend aan de openbare vergadering van de 
raadscommissie Ruimte op maandag 18 mei 2015 
(aanvang 20.00 uur) houdt de raadscommissie 
Ruimte een besloten vergadering in de Burgerzaal 
van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 18 mei 2015
- Manpadslaangebied
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 13 april 2015

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl


	20_ED5_PAG03
	20_ED5_PAG05
	20_ED5_PAG07
	20_ED5_PAG09
	20_ED5_PAG31
	20_ED5_PAG33
	20_ED5_PAG35
	20_ED5_PAG37



