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Verkoop culturele seizoen Heemstede gestart
Heemstede - Met het pu-
bliceren van de nieuwe pro-
grammabrochure voor het 
seizoen 2016/2017 geeft Po-
dia Heemstede het startsig-
naal voor de verkoop van 
toegangskaartjes voor voor-
stellingen in Theater de Lui-
fel en de Oude Kerk.

Net als in voorgaande jaren 
heeft Adriaan Bruin, de pro-
grammeur van Podia Heem-
stede, weer een flink aantal 
voorstellingen aangekocht. 
Artiesten uit binnen- en bui-
tenland, wereldberoemd en 
nog maar een beetje be-
roemd, zullen het komende 
seizoen acte de présence ge-
ven in Heemstede.
Nieuw dit jaar zijn de Series 
Talenten Oude Kerk en Caba-
rettalent De Luifel. Beide se-
ries omvatten elk vier voor-
stellingen die bezoekers (met 
een flinke korting) kunnen 
bijwonen. De Serie Talenten 
Oude Kerk bestaat uit optre-
dens van onder anderen de 
winnaars van het Young Pi-
anist Concours 2015 (Ramon 
van Engelenhoven en Nathan 
Schaumann), én het zeskop-

pig muzikaal ensemble Fuse 
(huisband van Podium Wit-
teman). In de Serie Cabaret-
talent De Luifel staan onder 
anderen kleinkunsttalent El-
ke Vierveijzer en stand-upco-
median Henry van Loon.
Liefhebbers van cabaret mo-
gen zich verder verheugen 
op voorstellingen van het 
dramatische cabaretduo Erik 
van Muiswinkel & Justus 
van Oel, de scherpe obser-
vator Dolf Jansen en oude-
jaarsconferencier Javier Guz-
man. Voor kinderen (en hun 

ouders) staan toegankelijke 
familievoorstellingen op het 
programma. Een van de aan-
raders is het gezelschap Bon-
te Hond, die met AaiPet een 
hilarische peutervoorstel-
ling op de planken van The-
ater De Luifel komt zetten. 
De Oude Kerk geeft op haar 
beurt ruim baan aan muziek, 
vooral klassieke muziek. Cor 
Bakker ontvangt er twee mu-
zikale grootheden: Ivo Jans-
sen en Fay Claassen. En ook 
‘oude bekende’ Wibi Soerja-
di, wiens concert vorig jaar 
uitverkocht was, komt zijn 
opwachting maken met een 
compleet nieuw programma.
De full colour programma-
brochure geeft een handig 
overzicht van alle voorstellin-
gen, gesorteerd op maand en 
op genre. U vindt er ook le-
zenswaardige interviews met 
artiesten, zoals de getalen-
teerde harpiste Lavina Me-
ijer en Fuse-celliste Mascha 
van Nieuwkerk. Kaartjes be-
stellen voor de voorstellingen 
kan via de website:
www.podiaheemstede.nl en 
bij de theaterkassa aan de 
Herenweg.
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Zondag 22 mei hartje centrum
Jaarlijkse Voorjaarsmarkt in 
Heemstede: altijd succes!
Heemstede - Op zondag 22 
mei vindt de grote Voorjaars-
markt in Heemstede weer 
plaats. Over de gehele leng-
te van Raadhuisstraat en Bin-
nenweg zullen weer honder-
den kramen met de meest 
aparte en mooie aanbiedin-
gen staan. Elk jaar trekt deze 
enorm leuke markt vele dui-
zenden bezoekers en  als het 
mooie weer van begin mei 
ook op 22 mei aanwezig zal 
zijn is succes verzekerd!
Vele winkeliers uit het cen-
trum van Heemstede zullen 
hun producten en aanbiedin-
gen presenteren, aangevuld 
met zorgvuldig geselecteer-
de handelaren van buiten-
af. Dit staat garant voor een 
breed aanbod van de meest 
uiteenlopende artikelen. Kom 
dus naar het gezellige cen-
trum van Heemstede en slen-
ter langs de kraampjes, pik 

een terrasje, koop wat moois 
en  een versnapering voor 
onderweg, maar geniet voor-
al van al het leuks en lekkers!
Winkelcentrum Heemstede is 
het hele jaar door leuk om te 
winkelen maar op deze zon-
dag is het echt een feest. De 
winkeliers en standhouders 
verwelkomen de bezoekers 
graag en beloven zich van 
hun beste kant te laten zien.

Al 10 jaar marktmeester:
Willem van Dam
Wie over de goedgesorteer-
de markt loopt staat waar-
schijnlijk niet stil bij de orga-
nisatie áchter de markt, die 
met zijn 300 kramen, 10.000 
bezoekers en maar liefst 1,5 
kilometer lengte, een van de 
grotere markten van Neder-
land is. Marktmeester is Wil-
lem van Dam van de bekende 
chocolaterie in de Raadhuis-

straat. Willem is letterlijk ‘van 
alle markten thuis’, zijn orga-
nisatietalent kent geen gren-
zen. Die kent de markt trou-
wens wèl want er zijn een 
aantal voorwaarden en res-
tricties die best streng wor-
den gehanteerd, zo legt Wil-
lem uit. “Ik doe het nu tien 
jaar en na al die tijd kan ik 
gerust zeggen dat we een 
echt vriendenclubje hebben 
opgebouwd. Want de markt 

is mede een succes door de 
kraamhouders die er staan. 
Zo willen we geen ‘schreeu-
wers’ achter de kramen maar 
beleefde, aardige verkopers. 
Ook kijk ik naar wat de ‘waar’ 
is. Damesmode en zonne-
brillen liever niet teveel. Be-
langrijk is dat het een gro-
te diversiteit aan producten 
is.” Aan de opstelling van de 
markt gaat ook een procedu-
re vooraf. Willem: Wij verhu-

ren dus geen lege plaatsen 
voor eigen wagens of para-
sols. Ook wil ik niet dat aan-
hangwagens op de stoep of 
in de straat worden gepar-
keerd.” Over de kraamopstel-
ling is zeker nagedacht. “We 
plaatsen twee om twee, dus 
kan het wandelend publiek 
altijd even naast een kraam 
staan praten waardoor op-
stoppingen niet nodig zijn.” 
Willem neemt zijn taak heel 
serieus en rijdt op de markt-
dag zelf al vroeg met zijn 
scooter langs alle kramen. Hij 
heet elke kraamhouder per-
soonlijk welkom en deelt ook 
cijfers uit voor alle kramen. 
Het zal weer een waar feestje 
zijn, de Jaarmarkt van Heem-
stede! Zondag aanstaande 
dus. 

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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Wij zoeken
(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden 

IG, huishoudelijke medewerkers en 
tevens vakantiewerkers.

Kom dinsdagavond 24 mei en 
donderdag 2 juni van 19-20.30 uur 

naar de speeddate bij Zelf! Driehuis 
voor een leuke baan in de zorg!

Driehuizerkerkweg 48 • 1985 EM Driehuis

www.dezorgspecialist.nl
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Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402

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. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

Zondag 22 mei, Oude Kerk: 
10.00 uur, ds. A. Molendijk, 
m.m.v. de cantorij Crèche 
voor kinderen tot 4 jaar; 
Kinderkring voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar.

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 23 is het 
tweede huis in de tweede rij 
van 7 huizen uit de jaren 20. 
Het pand heeft vooral een 
lange kappersgeschiedenis 
voordat dit pand aan de win-
kel van V.d. Hulst werd toe-
gevoegd, zoals vorige week 
is beschreven. De toenfoto 
is van voor de oorlog en een 
fragment van een grotere fo-
to, beschikbaar gesteld door 
de heer J. Vonck.
De eerste kapper, die op de 
Jan van Goyenstraat zijn 
diensten aanbood, was A.J. 
v.d. Monde, begin jaren 30. 
De heer V.d. Monde heeft de 
schaar lang in handen gehad. 
Bijzonder is dat in het adres-
senboek van Bennebroek 
van 1 januari 1940 twee be-
drijfjes op de Jan van Goy-
enstraat 23 zaten. Niet al-
leen knipt dan de heer V.d. 
Monde nog steeds, maar te-
gelzetter J. Visser zit ook in 
het pand. In het adressen-
boek van Bennebroek op 1 
januari 1948. De heer Visser 
heeft dan een bouwbedrijf 
voor metsel-, timmer- en te-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (24)

gelwerk voor nieuwbouw en 
verbouwingen, vooral gespe-
cialiseerd in winkelpanden. 
Op 22 juli 1952 is surseance 
van betaling aan aannemer 
J.B. Visser verleend en dat is 
dan weer bekendgemaakt op 
22 oktober 1952 in het Haar-
lems Dagblad.
In het adressenboek van 
Heemstede van 1 november 
1957 is de heer F.W. Jochem-
se kapper. We komen hem 
ook al tegen in het adressen-
boek van Bennebroek op 1 
januari 1948 als opvolger van 
V.d. Monde. De buurman was 
sinds1953 de heer Vonck met 
zijn zelfbedieningszaak. In 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 22 mei, 10.00 uur
dhr. R. Hofstee. Thema: 
zondag voor vervolgde 
christenen (Open Doors)

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  22 mei, 10.00 uur, 
ds. K.E. Bras (Haarlem)
Kindercafé  
   

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 22 mei, aanvang 
10:00 uur. Voorganger
mevrouw Ds. T. de Vries – 
Meijer (Haarlem)

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 22 mei om 10:00 
uur. Belijdenisdienst.
Ds. M. van Duijn
Ds. J.G. Berbee-Bakhuis

Na de dienst kunt u gezel-
lig een kopje koffi e in ‘Het 
Jagershuis’ komen drinken

www.hervormdpknbennebroek.nl

het adressenboek van Heem-
stede van 1 november 1966 
lezen we dat inmiddels H.J. 
Sekuur de haren knipt op 
nummer 23
De heer V.d. Hulst nam de 
zaak van Vonck over halver-
wege jaren 80 na eerst op nr. 
17 te hebben gezeten. Daar-
bij werd toen nummer 23 ook 
gekocht (In tegenstelling tot 
wat we verleden week schre-
ven) en bij de zaak betrok-
ken. Zoals vorige week al 
vermeld is het alweer ruim 9 
jaar de bekende PLUS, zoals 
op de nu foto van april 2016 
van Harry Opheikens is te 
zien. De boog boven de deur 
is nog enigszins herkenbaar 
van de vroege toegang van 
de kapperszaak.
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Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 23 willen vertellen dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Beeldmateriaal is 
ook zeer welkom. Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Straatspeelavonden van WIJ Heemstede
Heemstede - De jaarlijk-
se straatspeelavonden van 
WIJ Heemstede zijn altijd po-
pulair en druk bezocht door 
kleine en grote buurtbe-
woners! Het is langer licht 
en dus mogen kinderen ’s 
avonds wat langer buiten 
spelen. In maar liefst 10 wij-
ken, verspreid over Heem-
stede, worden daarom avon-
den vol sport en spel georga-
niseerd. Of je nu 4 of 18 jaar 

oud bent, er is voor iedereen 
wel wat te doen. De jeugd-
werker en vrijwilligers nemen 
bergen vol sport- en spelma-
teriaal mee.(Zorgt u wel zelf 
voor de begeleiding van uw 
kleine kinderen?)

De eerstvolgende straat-
speelavonden zijn op:
• op vrijdag 20 mei aan het 
Jan Miense Molenaerplein;
• op maandag 23 mei op het 

plein achter basisschool de 
Evenaar;
• op woensdag 25 mei op de 
Ooievaarslaan.

Op deze avonden worden 
de betreffende straten vanaf 
17.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht. De 
straatavonden zijn van 18.30-
20.30 uur en gratis! Dus kom 
lekker spelen en doe mee! 





Wereldwinkel Heemstede heeft 
een missie… dromen vangen!
Heemstede - De Fairtra-
deweek voorbij? Niks hoor, 
in Wereldwinkel Heemste-
de kent het hele jaar door de 
Fairtradeweek. Met de ver-
koop van fairtrade producten 
proberen de vrijwilligers van 
de Wereldwinkel een bijdra-
ge te leveren aan de verbe-
tering van de levensomstan-
digheden van vooral kleine 
fairtrade producenten in lan-
den in Azië, Afrika en Mid-
den-Amerika. Er worden veel 
dromenvangers verkocht.
Iedere keer weer ontstaan er 
via de fairtrade gecertificeer-
de importeurs, met jarenlan-
ge ervaring, nieuwe contac-
ten met mensen die steun 
hard nodig hebben omdat 
ze in een boze droom terecht 
gekomen zijn. Vaak met een 
klein krediet en vakkundi-
ge hulp kunnen ze kleine on-
derneminkjes starten en pro-
ducten maken voor de loka-
le markt en/of voor verkoop 
in Europa. Door dit zetje ver-
beteren omstandigheden van 
gezinnen en vaak uiteindelijk 
van een heel dorp aanzien-
lijk. Schoon drinkwater, me-
dische hulp, kinderen naar 
school, een vak leren, beter 
gereedschap en producten 
die verbeteren. Een droom 
kan waar worden.
Op de voorjaarsmarkt ver-
koopt de Wereldwinkel dro-
menvangers in verschillende 

maten en kleuren. De winkel 
hoopt zo een hoop boze dro-
men weg te vangen
Help je producenten mee aan 
de verwezenlijking van hun 
droom?
Loop tijdens de Voorjaars-
markt - zondag aanstaande 
- eens de Wereldwinkel bin-
nen. Je zult versteld staan 
van de mooie cadeauartike-
len. En… neem meteen een 
dromenvanger mee!
Wereldwinkel Heemstede is 
open van dinsdag t/m za-
terdag.  Kijk ook eens op de 
website:
www.wereldwinkelheemste-
de.nl en op facebook.

Regio - De ZorgSpecialist 
organiseert twee unieke in-
loopavonden voor mensen 
die interesse hebben om als 
verzorgende IG, verpleeg-
kundige of wijkverpleegkun-
dige aan de slag te gaan.
Directeur Esther Vink: ,,Ik heb 
zelf jarenlang gewerkt als 
verpleegkundige. Als geen 
ander weet ik dat de organi-
satie waar je werkt bepalend 
kan zijn voor je werkplezier. 
Door laagdrempelig binnen 
te kunnen lopen en in ge-
sprek te gaan is er een mooie 
manier om wederzijds te ver-
kennen of onze vacatures je 
een nieuwe kans bieden.”
De ZorgSpecialist is als 
(thuis)zorgaanbieder actief 
in de regio Kennemerland. 
Personeelsmanager Mischa 
van Os: ,,Als ondernemende 
en innovatieve zorgaanbie-
der zijn we op zoek naar be-
trokken collega’s die het leuk 

vinden om in onze organisa-
tie te werken waar je elkaar 
als collega’s kent en waar je 
gezien wordt. We horen vaak 
van mensen dat ze ons  veel 
eerder hadden willen ont-
dekken”, lacht Mischa. ,,Zo is 
het idee geboren om op een 
andere manier met mogelijke 
nieuwe collega’s in contact te 
komen!’’
De ZorgSpecialist is op zoek 
naar verzorgenden IG, ver-
pleegkundigen, wijkver-
pleegkundigen en huishou-
delijk medewerkers. Zowel 
voor zorg en ondersteuning 
bij mensen thuis als als voor 
onze kleinschalige woon-
voorzieningen voor men-
sen met dementie. Er zijn ve-
le contractvormen mogelijk. 
Ook voor studenten HBO-
V of geneeskunde die in de 
zomervakantie willen wer-
ken zijn er diverse mogelijk-
heden. Tijdens de speeddate 

praten kandidaten met ver-
schillende collega’s van de 
ZorgSpecialist, variërend van 
uitvoerende collega’s tot per-
soneelsmanagers. Zo weet 
je al snel wat werken bij de 
ZorgSpecialist inhoudt. En-
thousiast? Dan kun je direct 
solliciteren op een vacature. 
De ZorgSpecialist ontvangt je 
graag in de vitaliteitswinkel 
Zelf!Driehuis aan de Driehui-
zerkerkweg 48 in Driehuis op 
donderdag 24 mei of dinsdag 
2 juni van 19.00 tot 20.30 uur.

Hans Boutellier.

Hans Boutellier over
‘Het seculiere experiment’
Heemstede - Op dinsdag 24 
mei Gaat schrijver Hans Bou-
tellier in gesprek met domi-
nee Pieter Terpstra over zijn 
boek Het seculiere experi-
ment – hoe we van God gin-
gen samenleven, ’s avond 
om 20.00 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.
Sinds de jaren zestig is God 
niet langer maatgevend in 
de maatschappij. De ontwik-
kelingen gingen snel – als-
of het een welbewust expe-
riment was. Religie verdween 
grotendeels uit de samenle-
ving. God trok zich terug in 
de hoofden van de mensen. 
Vijftig jaar later maakt Hans 
Boutellier de balans op. De 

samenleving ontwikkelde 
zich tot een pragmatisch be-
stuurde onderneming. Niet 
zonder succes, maar ook niet 
zonder problemen.

Boutellier analyseert de ont-
wikkeling van de criminali-
teit en hoe surveillance een 
nieuwe almacht is gaan vor-
men. Hij beschrijft de keerzij-
de van de seksuele revolutie 
en de ontwikkeling van immi-
gratie en integratie. Wat is de 
houdbaarheid van het secu-
liere experiment? 
 
Hans Boutellier is weten-
schappelijk directeur van het 
Verwey-Jonker Instituut en 
hoogleraar veiligheid & bur-

gerschap aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam. 
Pieter Terpstra is sinds 1991 
predikant en vanaf 2009 van 
de PKN in Heemstede.
 
Toegang 5,- euro en reserve-
ren gewenst: 023-5282472.

HPC trotseert de kou in Duitsland
Heemstede - Afgelopen 
pinksterweekend was het 
koud en dat ervaarden ook 
de wedstrijdzwemmers van 
HPC Heemstede aan den lij-
ve. In het minimaal verwarm-
de 50-meter buitenbad in het 
Duitse Hagen vond de 21e 
editie plaats van de Internati-
onale Sprint Cup en ook daar 
was het nat en vooral koud. 
Op zaterdag stond er ook nog 
eens een flinke wind. On-
danks dat de Sprint Cup een 
heel groot toernooi is met bij-
na 500 deelnemers, blijft het 
zonder enige twijfel het leuk-
ste zwemfestijn van het sei-
zoen en dat blijkt ook uit het 

feit dat zowel Laurens Windt 
als Fien van Munster gebles-
seerd waren, maar toch voor 
de gezelligheid mee gegaan 
zijn. 
Zondagochtend om half ne-
gen lagen de eerste zwem-
mers bij een temperatuur van 
amper 6 graden alweer in het 
water. Er werd zelfs in de re-
gen- en hagelbuien, uitste-
kend gezwommen! Van de 
204 keer dat er een HPC-
zwemmer aan de start ver-
scheen, eindigden er 67 ra-
ces in een persoonlijk record 
en dat is uitzonderlijk onder 
deze omstandigheden. In to-
taal brachten de 42 zwem-

mers 44 medailles mee naar 
huis waarvan 21x brons, 11x 
zilver en 12x goud! Op zon-
dagmiddag stond de lood-
zware 200 meter vlinder-
slag op het programma en 
er werd met diep respect ge-
keken naar de prestaties van 
Elza Matthijsen, Carmen Me-
ijer, Twan de Vries en Jens 
van der Sman. Wat een moed 
om dat na zoveel andere af-
standen en twee korte nach-
ten slaap nog aan te durven 
en vooral ook nog keurig uit 
te zwemmen! Het absolu-
te hoogtepunt van de zon-
dag was de afsluitende fina-
le 50 meter vrije slag voor de 

heren waar Jeroen Braspen-
ning zich knap voor had we-
ten te kwalificeren. De hele 
ploeg stond hem met groot 
enthousiasme aan te moe-
digen en schreeuwden hem 
van de ene naar de ande-
re kant van het zwembad. Er 
waren deze keer veel jonge 
zwemmers mee voor wie het 
de eerste keer was dat ze in 
Hagen zwommen en zij wa-
ren diep onder de indruk van 
het spektakel. En dat waren 
ook coaches Theo van Dam 
en Denise van der Linden die 

beide dagen samen aan de 
rand van het bad hebben ge-
staan. Theo verklaarde aan 
het eind van het toernooi: 
“Elke keer ben ik toch steeds 
weer verbaasd over wat men-
sen aankunnen. De gevoels-
temperatuur was op zondag-
ochtend min 1 en deson-
danks gingen onze bikkels 
gewoon van start en stonden 
ze op een startblok met wind, 
regen en hagel. Ik ben zo su-
per trots op deze zwemmers. 
Hoe kouder het werd, hoe 
warmer de sfeer in de ploeg!” 

De hele ploeg moedigt Jeroen aan bij de finale 50 meter vrije 
slag.

Speeddaten bij de ZorgSpecialist
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Sprookjeshuwelijk in bos Groenendaal
Heemstede – Ze reisden in 
de trein van Delft naar Lei-
den. Pien Rijnink voor haar 
werk en Thijs Visser, de zelf-
benoemde eeuwige vrijgezel 
ook. Al spreek je elkaar niet, 
je leert elkaar toch een beetje 
kennen door te blijven kijken 
en er werd zowaar een af-
spraakje gemaakt. Op 13 no-
vember 2013 klikte het, maar 
het is onduidelijk wie de eer-
ste stap zette. Achteraf wil-
den ze het allebei claimen. 
Een jaartje geleden kwam 
dochter Elisabeth. Er werden 
trouwplannen  gemaakt en 
Pien, afkomstig uit Aerden-
hout, wist wel mooie plekjes 
te vinden. Koningsghof, Els-
wout, Groenendaal, ze kwa-
men uiteindelijk terecht bij 
Hein Uitendaal van restau-
rant Landgoed Groenendaal. 
Die had ervaring met trouwen 
buiten het gemeentehuis. Hij 
had uitstekende contacten 
met de gemeente. Vader Hein
Uitendaal had ooit hiervoor 
de eerste initiatieven geno-
men. Zo is sinds 2001 Land-
goed Groenendaal als “Huis 
der gemeente Heemstede” 
offi cieel als trouwlocatie aan-
gewezen. Tientallen bruids-
paren zijn er inmiddels ge-
trouwd. De eersten die daar 
gebruik van maakten waren 
Patricia Dudok van Heel en 
Frank van Iersel die op21 ja-
nuari 2001 hun jawoord aan 

elkaar gaven met mevrouw 
de Lint als ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Dat was 
in een van de zalen van res-
taurant Landgoed Groenen-
daal, waarvan de eigenaar 
Hein Uitendaal senior toe-
stemming had gekregen van 
de gemeenteraad. Maar Pien 
wilde eigenlijk nog wat ver-
der gaan dan gebruik te ma-
ken van de buitenmogelijk-
heid, het terras. Het bos lonk-
te en Hein wist een prachti-
ge open plek onder grote 
loofbomen, tegenover de in-
gang van het restaurant. Je 
zet er tachtig stoelen neer, 
de gemeente helpt mee en 
de ambtenaar van de burger-
lijk stand, Marlies Velthuijzen 
van Zanten, oud staatssecre-
taris VWS, had er alle zin in. 

Een leuk stel trouwen op vrij-
dag de dertiende in de meest 
romantische sfeer die je be-
denken kan, dat maakt ieder-
een gelukkig. Behalve hun 
dochtertje Elisabeth die on-
verstoorbaar met zich liet sle-
pen door het bos in haar zit-
je en gewoon doorsliep. Tij-
dens de hele ceremonie sliep 
ze door alle goedbedoelde 
speeches heen. Dat hoort 
ze later wel eens. Je moet bij 
trouwen in het bos natuur-
lijk wel mooi weer  hebben 
en het prille voorjaarskleur-
tje dat de hele groene kathe-
draal van de natuur had ge-
kregen. Zo trouwen op het 
mooiste plekje in Groenen-
daal, zo komen dus sprook-
jes in de wereld!
Ton van den Brink 

De laatste loodjes...
Heemstede - Terwijl de meeste kinderen 
bezig zijn met de naderende vakantie, trai-
nen de meisjes van de wedstrijdgroep van 
GSV Heemstede nog volop. Op zaterdag 
21 mei vinden de toestelkampioenschap-
pen plaats in Beverwijk. Met maar liefst 22 
meisjes wordt aan dit kampioenschap deel-
genomen. Op deze wedstrijd mag je laten 
zien wie het beste is van het rayon Ken-
nemerland op je favoriete toestellen. Een 
week later mogen Marjolein Laarhoven, 
Cindy Lammerse, Mirre van der Wal en Eva 

Dijkstra de vereniging vertegenwoordi-
gen tijdens de districtswedstrijden 4e en 5e
divisie in Amsterdam, gevolgd een week
later door Maia Kramer en Emilie Ailleris 
voor hun districtskampioenschap in de D1 
en D2 klasse.
Door een  goede klassering in het (bijna) af-
gelopen seizoen mogen Yilian, Anne, Han-
na, Ires Cindy, Eva, Christa, Mirre, en Vera 
Moerbeek het rayon Kennemerland verte-
genwoordigen op de rayonteamwedstrijden 
in Grootebroek op 25 juni.

Ieder jaar kunnen huurders van Elan Wonen plannen in-
dienen bij de bewonerscommissie voor het wijkbudget. 
Voor De Glip is dat zo’n 2000 euro per jaar. Ons wijkbud-
get 2014-2015 zou besteed worden aan stoepstickers voor 
hinkelbanen in de Thorbeckelaan. 
Ineens was daar begin maart het mozaïekproject van de 
bewonerscommissie De Glip, met een budget van maar 
liefst 12.000 euro. De gemeente had namelijk het bedrag 
van ons wijkbudget van drie jaar verdubbeld. Het was een 
buurtparticipatieproject geworden, alleen: de buurt wist 
van niets. 
Tot onze verbazing krijgen nu buurtbewoners de schuld van 
het afblazen van dit mozaïek-project in de Thorbeckelaan. 
Wij wilden geen grote mozaïekcirkels op onze gevels. Er 
zitten immers al reliëfs van de kunstenaar Levinus Tolle-
naar. Wij hebben het huiswerk van de commissie gedaan 
en de deskundigen Wim de Wagt en Jaap Verschoor (His-
torische Vereniging Heemstede/Bennebroek) ingescha-
keld. Hun mening was dat er niets gewijzigd mocht wor-
den aan de reliëfs, ook geen kleur op de stenen. Maar voor-
al, dat een nieuw kunstwerk naast een bestaand kunstwerk 
geen optie was.
Wij wilden wél 
heel graag met 
de buurt werken 
aan een mozaïek 
bank bij de nieu-
we speelplaats 
op de Thorbec-
kelaan. 
Ons werd mede-
gedeeld dat de 
besteding van 
het wijkbudget ‘vastgoed gerelateerd’ moest zijn. Een mo-
zaïekbank mocht niet. Een nieuwe regel die nergens in de 
folder van Elan Wonen terug te vinden is, daar wordt als 
voorbeeld zelfs een bankje genoemd.
Omdat wij deze gang van zaken onverkwikkelijk vinden, 
hebben wij Elan en de bewonerscie openheid van zaken 
gevraagd over ons totale wijkbudget van ruim 6.000 euro. 
Beide partijen weigeren echter verantwoording af te leggen 
over de gedane uitgaven. Elan stelt dat het budget 2014-
2015 inmiddels verdampt is, omdat het uitsluitend aan mo-
zaïek op de gevels mocht worden besteed, waardoor zo’n 
4.000 euro bewonersgelden terugvloeien in hun kas. We 
hebben Elan ook gevraagd om de kunstreliëfs te reinigen, 
zodat ze beter zichtbaar worden. Maar daar zien ze voorlo-
pig ook de noodzaak niet van in. 
Inmiddels is ons wijkbudget van 2016 (2.125 euro) toege-
zegd aan planten voor de Korhoenlaan, dus hoezo vast-
goed gerelateerd? Wij voelen ons door Elan Wonen en de 
bewonerscommissie De Glip bedrogen.
Wij willen nog steeds heel graag een mooie mozaïekbank 
maken voor de nieuwe speelplaats Thorbeckelaan. Om-
dat van Elan niets meer te verwachten valt, hebben we ons 
verzoek bij de gemeente neergelegd. Intussen zijn voor dit 
plan ruim honderd handtekeningen opgehaald in de buurt. 
Veel buurtbewoners zijn enthousiast en willen meedoen 
aan dit echte buurtparticipatieproject, waarbij huurders van 
Elan én bewoners van de koophuizen worden betrokken. 

Marga Webbe,
namens een aantal bewoners Thorbeckelaan

Wijkbudget De Glip in
rook opgegaan!

Lezerspost

Film in 
Heemstede
Heemstede - Op woens-
dag 25 mei draait een komi-
sche fantasy-fi lm in De Lui-
fel over God en zijn dochter 

Ea. Met Pili Benoît Poelvoor-
de en Catherine Deneuve in 
de hoofdrollen. De fi lm is bij 
WIJ Heemstede in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de om 20.00 uur, entree is 7,-
euro. Reserveren via (023) 
548 38 28. 
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Tuincentrum Oosteinde 45 jaar kleur en geur
Regio – De ouders van Wil-
liam Dobbe begonnen in mei 
1971 in een houten bouw-
sel met de verkoop van bloe-
men en planten, Cash & Car-
ry. Rechtstreeks van de kwe-
ker aan de klant. Dat was 
45 jaar geleden op 500 vier-
kante meters, doen ze nog 
steeds, maar nu op 7000 me-
ters, overdekt. Zo voordelig 
mogelijk doorverkopen zit in 
het DNA van de Dobben. Om 
nog interessanter te worden 
voor zijn leveranciers, u mag 
ook lezen om voor de klant 
voordeliger te kunnen inko-
pen, ging William die de zaak 
in 1988 overnam, fl ink uitbrei-
den. Met een compagnon, 
Arnold de Graaf, opende hij 
acht jaar geleden het tweede 
tuincentrum Oosteinde aan 
de Schipholweg in Vijfhui-
zen. Gemakkelijk bereikbaar 
vanuit Haarlem, Schalwijk en 
Heemstede. Leuk ook om de 
kinderen mee te nemen, want 
er is een kinderboerderij bij 
van 5000 m2. Daarnaast heeft 
de Oosteinde nu vestigingen 
in IJsselmuiden en Zeewol-
de, die samen met Vijfhuizen 
en Hillegom voor een gro-
te inkoopkracht zorgen. Met 
voordeel voor de klant, zo-
als 45 jaar geleden door di-
rect van leverancier naar de 
klant, te verkopen. Nu nog 
groter en voordeliger. William 

slaagde er ook in om direct 
uit het Verre Oosten de tuin-
meubelen te importeren die 
hij onder eigen naam Mesani 
aanbiedt. Kijk maar eens op
oosteinde.nl bij de tuinmeu-
belen loungesets van 999 eu-
ro. Zo mooi! Zo luxe, zo voor-
delig en gratis thuisbezorgd. 
Doen ze voor alles boven de 
25 euro. Zoals tuingereed-
schap van maaier tot sproei-
er, barbecues, potterie en die-
renartikelen. Woonaccessoi-
res om gezellig doorheen te 
snuffelen op het gevaar af dat 
je tegen een leuk iets in glas, 
koper, of hout loopt. Wonder-
lijk hoe Oosteinde ook hier 
steeds weer nieuwe spulletjes 
weet te brengen. Een bezoek 
aan de Oosteinde begint al-
tijd met aanbiedingen achter 
de voordeur. Nu met zomer-
plantjes en deze maand heel 
bijzonder met kortingen tot 
45 procent, want ze zijn maar 
één keer 45 jaar en dat vie-
ren trouwe leveranciers graag 
mee met hoge kortingen die 
Oosteinde graag doorgeeft. 
Je voelt  je als klant gewoon 
ook jarig! Kijk maar in de ad-
vertenties in de Heemsteder. 

Internetwinkel
Ook de internetwinkel doet 
mee met de kortingen. 
Klik&Kijk maar op:
www.deoosteindeonline.nl 

waar een volledig assorti-
ment is te vinden. Van Asef 
tot Weber. Heel overzichte-
lijk trouwens en gemakke-
lijk te bedienen. Maar niet 
voor de planten, want vol-
gens de vakman moet je die 
bij het kopen zelf kunnen be-
leven. Emotie kan je niet in 
een doosje stoppen, kleur en 
geur moet je beleven in het 
echt. Met advies van vak-
mensen die graag adviezen 
geven over het plantenleven. 
Hun werk is hun leven bij de 
Oosteinde, waar ze met veel 
medewerkers al jaren deel 
uitmaken van een hecht team 
van betrokken vakmensen. 
Servicegericht. Even dat hel-
pen met zware zakken tuin-
aarde die je naast de ingang 
zo gemakkelijk in de koffer-
bak kan gooien. Daar helpen 
ze je graag mee. Even door-
rijden naar achteren kom je 
bij de Sierbestrating & Ho-
venierscentrum Oosteinde, 
een bedrijf dat aan particu-
lieren en aan hoveniersbe-
drijven materialen levert. Met
alles dat nodig is voor de 
aanleg van sierbestrating, in-
clusief uitgebreid en goed 
advies van de medewerkers.. 
In de showtuin van meer
dan 1000 m2 ziet u diverse 
soorten bestratingen en pa-
tronen op de grond en op 
de borden staan. Hier vindt 

In januari 2016 heb ik laten weten dat de strijd was ont-
brand tegen de watermeterputten in de voortuin, een 19e 
eeuwse wijze van aansluiten op het drinkwaternet waar-
mee duizenden inwoners van Heemstede nog steeds af-
gescheept zijn. Waternet had mij voor de kantonrechter in 
Haarlem gedaagd wegens beweerde wanbetaling: ik heb 
o.a. de betaling opgeschort van het vastrecht, dat dient ter 
bekostiging van het onderhoud dat Waternet echter na-
laat om te verrichten. En ik heb deze dagvaarding aange-
grepen om bij de kantonrechter een tegeneis in te dienen,
nl. dat Waternet een deugdelijke wateraansluiting binnens-
huis bij mij moet aanbrengen, op straffe van verbeurte van 
een dwangsom.
De kantonrechter die deze zaak behandelt is: mw mr T.S. 
Pieters. Tot dusver is zij in beslotenheid te werk gegaan:
zij heeft geen zitting gehouden, en heeft er zich toe be-
perkt om enkele keren beurtelings aan de betrokken partij-
en – Waternet en ik – opdracht te geven om een schriftelij-
ke conclusie in te dienen.
Deze kantonrechter wil nu uitspraak gaan doen. 
Maar door de besloten behandeling tot dusver van deze 
zaak heb ik er wettelijk recht op (art. 134 Rv) dat er een 
slotzitting wordt gehouden waarin ik de zaak publiekelijk 
met een mondeling pleidooi kan afronden. Daarbij kunnen 
dan andere belanghebbenden en belangstellenden als toe-
hoorders aanwezig zijn die zodoende het belang van de-
ze zaak kunnen onderstrepen en uit de eerste hand kennis 
kunnen nemen van gewisselde argumenten en van de wij-
ze waarop de kantonrechter deze zaak behandelt. Recht-
spraak is openbaar. En die openbaarheid is nodig ter con-
trole, om te bevorderen dat rechtspraak eerlijk, onpartijdig 
en zorgvuldig plaatsvindt. 
Ik heb de kantonrechter – mw Pieters - verzocht, op grond 
van de genoemde wetsbepaling, om zo’n slotzitting te hou-
den. Dat heeft zij echter zonder enige opgave van redenen 
geweigerd. En ook Waternet heeft zich daartegen verzet. 
De kantonrechter en Waternet willen deze zaak dus per-
sé onder de pet houden. Vermeldenswaard daarbij is dat 
de betrokken kantonrechter vanaf begin 2014 tenminste
5 keren is gewraakt.
Die informatie wilde ik niet onthouden aan het belangstel-
lende en meelevende publiek dat zodoende dus buiten-
gesloten wordt gehouden.

Mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede, tel. 023 – 529 28 30

De strijd tegen de 
watermeterputten in de voortuin 

Lezerspost

Column 

Een brief van de postbode
De sorteermachine heeft het gedaan

Stelt u zich voor: u, Chantal van Wely, woon-
achtig te Heemstede, krijgt opeens een brief 
in de bus voor Bertus de Vries in Groote-
broek. Hoe krijgen ze het voor elkáár daar 
bij die post, denkt u. Dat is een lang ver-
haal. Kijkt u allereerst even naar de rechter-
onderhoek van de envelop. U ziet daar – vol-
ledig onterecht, maar toch –  úw huisnum-
mer en postcode. Aldaar gedrukt door onze 
sorteermachine.
Dat is vreemd, natuurlijk, op andermans 
brief. Dus ik gok dat hier het volgende aan 
vooraf is gegaan: onze sorteermachine heeft 
gisteren per ongeluk die brief voor Bertus de 
Vries (vanaf hier: ‘Bertus’) sámen met een 
brief voor u (vanaf hier: ‘u’) voor zijn oog 
gekregen. En dus niet alletwee apart, zoals 
het hoort. U (of Bertus) plakte wellicht een 
beetje. 

Nou was u die kleine  – want 
u bent een meisje – en u 
stond vóórop, dus de machine heeft keurig 
uw adres gelezen. Zover alles in orde. Alleen, 
omdat die Bertus een stoere brede vent van 
een brief is, stak hij achter u vandaan nog 
een heel stuk uit. En dus heeft onze brave 
machine, op zoek naar een rechter-onder-
hoek, noodgedwongen de verzendcode van 

uw adres 
náást u ge-
print, en óp 
Bertus. Ber-
tus heeft 
zich vervol-
gens trou-
weloos van u losgemaakt – die mannen zijn al-
lemaal hetzelfde – en is in zijn eentje bij u thuis
beland. 
En die brief aan u dan? Omdat die geen
code heeft gekregen om mee gesorteerd te 
kunnen worden, zal ze op enig moment uit 
het proces zijn gevallen. Ze zal vervolgens 
ofwel opnieuw in de machine zijn ingevoerd 
of een handmatige pennestreek door haar 
postzegel gekregen hebben en alsnog tus-
sen de andere Heemstede-gangers zijn ge-
zet. Ze ligt waarschijnlijk, een beetje nijdig 
maar verder in goede staat, naast Bertus op 
uw mat.

Die trouweloze brief aan Bertus, daar wilt u 
natuurlijk niets mee te maken hebben. Dat 
begrijp ik. Dus volgende week vertel ik u de 
beste manier om van hem af te komen.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

weloos van u losgemaakt – die mannen zijn al-

u voorbeelden van verschil-
lende soorten sierbestrating 
en tegels. Bovendien kunnen 
de medewerkers u in contact 

brengen met verscheidene 
hoveniers en stratenmakers 
in de regio.
Ton van den Brink
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Centrale ademluchtwerkplaats staat nu in Heemstede
Heemstede - Op 12 mei 
opende Burgemeester Ma-
rianne Hermans, samen met 
Arie van Roon de chef van de 
nieuwe werkplaats de aan-
bouw achter de brandweer-
kazerne. Heemstede heeft 
met de verschillende was-
serijen een traditie hoog te 
houden in het reinigen van 
kleding en andere goede-
ren. Waren wasserijen in ou-
de vorm ooit gecentraliseerd 
langs de Bleekersvaart, nu 
vinden wij deze activiteit te-
rug op het industrieterrein. 
Naast een autowasseret-
te (Carwash Heemstede) is 
er de wasserij van Newas-
co  (voorheen Van Houten). 
Nu dus de nieuwe wasstraat 
voor de Brandweer. Niet zo-
maar een wasstraat maar 
een hypermoderne inrich-
ting. Hier worden alle uitrus-
tingsstukken van de Brand-
weer uit de gehele regio ge-
reinigd. Zuurstoffl essen wor-
den gevuld en gecontroleerd. 
Maskers en pakken worden 
gereinigd en op lekkage ge-
controleerd.
Ook kleding die is gedragen 
bij calamiteiten met chemi-
sche stoffen worden van bin-
nen en van buiten, in een 
uren durend proces, weer 
schoon gemaakt voor her-
gebruik. Zes medewerkers 
zijn hier fulltime mee bezig. 
Na ieder gebruik van fl essen, 
maskers, pakken of duikuit-
rusting wordt het als vervuild 
goed gezien.
Samen met Judith Groen 
heeft Arie van Roon het pro-
ject tot een goed einde ge-
bracht. De huidige zes regio-
nale werkplaatsen zijn nu sa-

mengevoegd op één plaats in 
Heemstede. Dit is tevens de 
redding voor de kazerne, om-
dat die anders misschien aan 
de bezuinigingen ten prooi 
zou zijn gevallen. De leiding 
van de Brandweerregio bood 
de medewerkers hout aan 
om daar zelf een tafel van te 
kunnen maken voor het ter-
ras boven op de nieuwbouw. 
Er heerst in een ruimte over-
druk, in een andere juist een 
onderdruk. Alle uitrustings-
stukken worden grondig ge-
inspecteerd zodat de man-
schappen bij een volgende 
uitruk over de juiste veilige 
uitrusting kunnen beschik-

ken. De werkplaats voldoet 
aan alle denkbare eisen en 
kan nog tot in lengte van ja-
ren een bijdrage leveren aan 

veilig werken door de brand-
weermannen en vrouwen in 
onze regio.
Eric van Westerloo

Unieke Eerste H. Mis In O.L.V. Hemelvaartkerk op 22 mei
Neomist Jan Jaap van Peperstraten tot priester gewijd op 21 mei
Heemstede – Jan Jaap van 
Peperstraten is in katholiek 
Heemstede inmiddels al in-
geburgerd. Hij werd in no-
vember 2015 door Mgr.Dr. 
J.M. Punt  gewijd tot dia-
ken en hij heeft zich inmid-
dels gevestigd in de pastorie 
aan het Valkenburgerplein. 
Als diaken heeft hij het laat-
ste half jaar vanuit de O.LV.
Hemelvaartkerk voor de ker-
ken Bavo Heemstede, Joseph 
in Benenbroek en OLV ten 
Hemelopneming in Vogelen-
zang, vele diensten geleid en 
zich voorbereid op zijn nieu-
we ambt, pastor zijn voor de 
regio Klaverblad, waarvan de 
genoemde kerken deel uit-
maken. Op zaterdag 21 mei 
zal hij, samen met zijn Pool-
se collega door Mgr. Dr. J.M. 
Punt tot priester worden ge-

wijd. De wijding vindt plaats 
in de Kathedrale Basiliek 
van Sint Bavo te Haarlem om 
10.30 uur. 
Hij kijkt met verlangen uit 

naar zijn  eerste H. Mis in zijn 
eigen parochie. Daar ging 
een lange voorbereidings-
tijd aan vooraf, maar nu is het 
zover. De laatste week nog 

doorgebracht in retraite, dat 
helpt enorm om de aanloop 
naar het feest door te komen. 
Even niet die kopzorgen om 
zaken die je toch  niet in de 
hand hebt. Lekker de vijf ki-
lometer naar de Linnaeus-
hof hardlopen om in condi-
tie te blijven.  Om samen met 
de collega`s pastores, be-
sturen en parochianen dat 
uniek feest van de neomist, 
de pas gewijde priester, te 
vieren. Vroeger heel gewoon 
en veelal een dorpsfeest, nu 
wat bescheidener van vorm, 
maar nog altijd voor veel 
mensen een uniek gebeu-
ren. Wie dit mee wil maken 
kan er zondagochtend, 22 
mei,  om tien uur bij zijn in 
de O.L.V.Hemelvaart kerk aan 
het Valkenburgerplein.
Ton van den Brink 

Moestuin 
Leyduin 

geopend voor 
publiek

Heemstede - Zondagmid-
dag 29 mei opent Moestuin 
Leyduin voor publiek. Van 
12.00 tot 16.00 is er gele-
genheid om de tuin te be-
kijken. Er zijn optredens en 
rondleidingen en er mag 
gepicknickt  worden. Lek-
ker onthaasten op de tuin. 
Voor meer informatie, kijk 
in de agenda van:
www.moestuinleyduin.nl.
Moestuin Leyduin is gele-
gen op buitenplaats Ley-
duin, vlakbij het Juffers-
huis. Tweede Leijweg 11. 
Te bereiken via de Leidse-
vaartweg en de Manpad-
laan.

Het Kennis Boek
Heemstede - Op zaterdag 
21 mei wordt aan de Dr. J.R. 
Thorbeckelaan 29 in Heem-
stede om 13.30 uur een le-
zing gegeven over Het Ken-
nis Boek. Dit bijzondere boek 
bevat kosmische kennis met 
een hoge frequentie. Tijdens 
de lezing wordt verteld over 
het ontstaan en doel van Het 
Kennis Boek. Toegang is gra-
tis. Nel Bijlmer van Stichting 
Het Kennis Boek verzorgt de 
lezing. Voor aanmelden en 
meer info: 06-24759460 of 
023-5338076

Lezerspost

Struikrover 
actief

Sinds zestien jaar verzorgen 
de bewoners van de VvE 
Raadstede zelf hun groen-
strook rondom het gebouw. 
Deze grond is overigens 
eigendom van gemeen-
te Heemstede. Binnen een 
maand tijd is tot twee keer 
toe een struikrover aan het 
werk bij het Burghavepad.
Medio april is een prachti-
ge rododendron geroofd en 
drie weken later twee hor-
tensia’s, die er slechts drie 
dagen hebben gestaan.
Zou schrikdraad helpen?
We hopen dat de dief tot
inkeer komt en ze alsnog 
terugplaatst. Er is aangifte 
gedaan bij de politie.

Vereniging van Eigena-
ren Raadstede te Heem-
stede.
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Waterbeestjes vangen, 
prachtige middag op Leyduin
Heemstede - In de natuur stikt het in het water van de 
leuke beestjes. Op zondag 22 mei mag je aan de slag om 
die naar boven te halen. Dus pak je schepnetje en vissen 
maar! Je mag je vangst in een loeppotje doen. Dan kun je 
die kleine diertjes veel beter bekijken. Je wilt vast weten 
hoe die beestjes heten. Daarvoor heeft Landschap Noord-
Holland handige zoekkaarten die deze middag te bekijken 
zijn. Zo beleef je een prachtige middag op Leyduin. Deze 
excursie duurt van 14.00 tot 15.30 uur.
Startplek: Parkeerterrein buitenplaats Leyduin. Kosten: 
7,- euro en 3,- euro voor kinderen tot 12 jaar. Bescher-
mers 4,- euro en 2,- euro voor hun kinderen tot 12 jaar. 
Reserveren kan op: www.gaatumee.nl.

Op avontuur in Groenendaal met Buitenplaats mobiel

Ontdek de buitenplaats met een 
spannende en interactieve speurtocht
Heemstede – Als je als wet-
houder aan kinderen vraagt 
om je even te helpen om op 
een knopje te drukken van 
een grote IPad, moet je niet 
verwonderd zijn als je al-
le kinderen op je dak krijgt. 
Zoveel enthousiasme van de 
leerlingen van de Jacoba-
school, voor wie Remco Ates 
vrijdagochtend op de Kinder-
boerderij het startsein wilde 
geven voor de app die kinde-
ren op avontuur stuurt in het 
Groenendaalse bos. Hoofd-
rolspeler in dit digitale avon-
tuur, burgemeester Jonkheer 
Mr. David Eliza van Lennep 
(1865-1934), liep geamu-
seerd rond en vermaakte zich 
met de kinderen die hij het 
knikkerspel probeerde bij te 
brengen. Niet digitaal maar 
nog van gewoon gekleurd 
glas. Hij was het die met 
vooruitziende blik in 1913 ten 
slotte het gehele landgoed 
van circa 86 hectare voor fl. 

318.000,- verwierf voor de 
gemeente Heemstede. Groe-
nendaal werd toegankelijk 
voor het publiek en kreeg een 
functie als openbaar wandel-
gebied. Op 17 juli 1913 werd 
het wandelbos Groenendaal 
officieel geopend. Door deze 
aankoop werd het landgoed 
gered uit de handen van de 
toen oprukkende bloembol-
lenboeren, die het bos zou-
den hebben gekapt. De regio 
Kennemerland kent nu nog 
vele buitenplaatsen. Buiten-
plaats Mobiel brengt de ver-
halen over deze bijzondere 
plekken weer tot leven. Met 
een mobiele app kunnen kin-
deren de schoonheid, natuur 
en geschiedenis van de bui-
tenplaatsen in een spannen-
de, interactieve speurtocht 
ontdekken. Dit kan straks op 
meerdere locaties, zodat ge-
zinnen gestimuleerd wor-
den om zoveel mogelijk bui-
tenplaatsen te bezoeken. Zij 

kunnen de game op elk mo-
ment van de dag of het jaar 
spelen. De game is ontwik-
keld door Cooking Fox en So-
ciety of Play. Meer informatie 
is te vinden op www.buiten-
plaatsmobiel.com. De Histo-
rische Vereniging Heemste-
de Benenbroek heeft veel in-
formatie aangeleverd en be-
stuursleden waren zo en-
thousiast dat zij als bijna vol-
leerde hoorspelspelers hun 
stemmen leenden om histo-
rische figuren in te spreken. 
De speurtocht voor landgoed 
Groenendaal in Heemstede 
gratis te downloaden in de 
Google Play Store. Het is dus 
te spelen op Android-appa-
raten. De speurtochten van 
de andere buitenplaatsen zijn 
vanuit dezelfde app te down-
loaden. Het spel is op elk mo-
ment te spelen en duurt on-
geveer drie kwartier. David 
van Lennep begroet u.
Ton van den Brink 

Wethouder Remco Ates ‘bestormd’ door kinderen Jacobaschool.

Kracht hervinden
na een verlies

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede.
Tel. 023-5310 238

Heemstede - Op jonge leef-
tijd verloor rouwdeskundige 
Daan Westerink haar ouders. 
Daan spreekt hierover op 
uitnodiging van Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding 
in Casca in Heemstede. Dat 
het dragen van een verlies 
een onderwerp is dat leeft 
onder een breed publiek, 
bleek uit de grote opkomst en 
de diversiteit in leeftijd. 
Daan vertelt dat de opvoe-
ding, de leefomgeving en 
de plek in het gezin de ma-
nier van omgaan met verlies 
bepalen. Iedereen reageert 
anders en heeft dus andere 
behoeftes. Luister goed naar 
uw eigen gevoel en wat be-
langrijk is voor uzelf. Maak 
dit vooral kenbaar aan uw 
omgeving. Diegene die het 
meest mag accepteren dat 
u (weer) dingen mag doen 
of (weer) mag genieten, dat 
bent u zelf. Daan laat foto’s 
zien van verschillende men-
sen op een schommel. Rouw 
is meer dan praten en huilen. 
Het is heen en weer slinge-
ren tussen het ervaren van 
verdriet en het leven weer 
opbouwen. Iedereen doet dat 
op zijn eigen tempo en eigen 
manier. 

Voor de omgeving is het van 
belang dat deze niet oordeelt 
over de verschillende manie-
ren van rouw. Als een jonge 
weduwe bijvoorbeeld uit eten 
gaat, is zij niet per definitie 
uitgerouwd. Er gewoon voor 
iemand zijn, is al voldoende. 
Dit is de basis om iemand 
tot steun te zijn, dan kan de 
liefde stromen. 
Maak het begrip voor nabe-
staanden ook niet tè zwaar. 
Iemand die een verlies heeft 
geleden, wil vaak deelgenoot 
zijn van het leven, weer wer-
ken om structuur te krijgen 
en samen lol maken. 

Daan vertelt een heel per-
soonlijk verhaal. Dit is her-
kenbaar voor veel aanwezi-
gen in de zaal. Na de pauze 
is er ruimte om ervaringen te 
delen. Een van de conclusies 
is dat verschillende vormen 
van verlies niet met elkaar te 
vergelijken zijn op de ‘leedlat’. 
Het grootste verdriet bestaat 
niet. Toen de moeder van 
Daan overleed, had de omge-
ving wel oog voor het verlies 
van haar en haar vader, maar 
niemand zag het verlies van 
haar oma die haar dochter 
had verloren….. 

Ree op buitenplaats Leyduin 
(foto:  J. Engelhart).

Wandelen met de boswachter 
terwijl de avond valt
Heemstede - Leyduin met 
z’n eeuwenoude bomen en 
gebouwen is een schitteren-
de plek om te wandelen. Op 
zaterdag 21 mei kunt u met 
de boswachter op stap terwijl 
de avond valt. De zon gaat 
onder en de stilte wordt in-
tens. Misschien hoort u het 

ritselen van een ree op zoek 
naar voedsel of de roep van 
de uil. En u zult merken dat 
er in het donker meer is te 
zien dan u denkt… Aandacht 
voor een bijzondere stilte-ex-
cursie.
Verzamelen om 21.30 uur op 
de parkeerplaats van buiten-
plaats Leyduin. De excursie 
duurt tot ca. 22.30 uur.
Startplek: Parkeerterrein bui-
tenplaats Leyduin. Kosten 
van deelname 7,- euro en 
3,- euro voor kinderen tot 12 
jaar. Beschermers 4,- euro en 
2,-euro voor hun kinderen tot 
12 jaar. Reserveren kan op 
www.gaatumee.nl.
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Bouw villa’s Manpadslaan ‘schimmig’ proces
Heemstede - In de commis-
sievergadering ruimte van 
12 mei stond de bebouwing 
rond de Manpadslaan op de 
agenda. Het vorige college 
wilde het gebied als natuur 
inrichten. Hiervoor zou geld 
van de Provincie komen. We-
gens bezuinigen bij de pro-
vincie is deze subsidie ver-
vallen. Zonder ook maar enig 
idee te hebben wat de inrich-
ten gaat kosten werd het plan 
aangepast. Met de bouw van 
13 woningen, op de plaats 
waar nu kassen staan, zou 
voldoende geld vrijkomen om 

de rest als natuur in te rich-
ten. De 13 huizen werden er 
plots 20 op stukken grond van 
1.000 m2. Een groep belang-
hebbenden, bewoners van 
de laan en de omgeving als 
ook de grondeigenaren gin-
gen in gesprek. Deze groep 
wordt nu links en rechts in-
gehaald door het college. De 
historische vereniging zeg-
de deelnam op. Bewoners 
uit De Linge verenigen zich 
in een actiegroep. Dit on-
danks dat zij vertegenwoor-

digers in de projectgroep 
hebben. Namens de bezitters 
van de grond kwam de heer 
Meuwese inspreken. Volgens 
hem levert het plan voor de 
projectontwikkelaars alleen 
maar verlies op.
De commissie ruimte zet hier 
vraagtekens bij. De commis-
sie wil inzage in financie-
le gang van zaken. De bur-
ger mag hier niets van weten 
dus moet het achter geslo-
ten deuren. Dit tot ongenoe-
gen van een aantal commis-
sieleden. De gemeente krijgt 
voor haar medewerking on-

geveer 10 hectare grond ca-
deau. Grond dat nauwelijks 
waarde heeft. De collegepar-
tijen willen zo voorkomen dat 
het gebied anders wordt vol-
gebouwd. Dat zij daar zelf 
over gaan via bestemmings-
plannen daar repte niemand 
over. De wethouders Ates en 
Hooij willen, als er groen licht 
is van de raad, een visie op-
stellen voor het gehele ge-
bied. Zo zou de voormalige 
wethouder Van de Stadt heb-
ben toegezegd dat de door-

kijk niet belemmerd zou wor-
den. Welke gemeente kan 
bewoners verplichten door-
kijkjes in stand te houden? 
Als zij schuttingen plaatsen, 
bomen of struiken planten 
is de doorkijk weg. De villa’s 
gaan richting de twee mil-
joen euro kosten, een bouw-
soort waar Heemstede al vol-
doende in is voorzien volgens 
de oppositie. Het blijft een 
schimmig project waar veel 
aan de openbaarheid ont-
trokken blijft. Dat is nog lang 
niet alles. De ontsluiting zou 
logische zijn via de Manpad-
slaan. De huidige bewoners 
willen daar niets van weten 
en vragen om een ander ont-
sluiting. De verwachtte 135 
extra verkeersbewegingen 
per dag is in hun ogen onge-
wenst. Een flora en fauna on-
derzoek uit 2008 wees uit dat 
er een hand vol vogels leef-
den in het gebied. De vogel-
werkgroep telde in 2016 50 
verschillende soorten. Vol-
gen Ates is 20 woningen het 
maximale, de randvoorwaar-
den moeten nog wel wor-
den uitonderhandeld. Maas 
(PvdA) vond dat hij het niet 
kon uitleggen aan zijn kiezers 
dat dit wijkje “voor de rijken” 
er moet komen. Hij repte over 
het failliet van de lokale po-
litiek. Klaasen (D66) voelde 
dat hij erin werd gerommeld 
en Heemstede in de tang zit 
bij de ontwikkelaars. Leen-
ders (VVD) zette druk op de 
ketel door tot haast te manen. 
In 2017 zijn er weer verkie-
zingen en kon de vlag er wel 
eens anders voorhangen. De 
Zeeuw (GroenLinks) vond de 
ontwikkelaars maar zakken-
vullers. HBB wilde nog wel 
een extra onderzoek naar de 
ontsluiting, maar ging mee in 
het plan om zo het stukje ex-
tra natuur voor Heemstede 
veilig te stellen. 
Eric van Westerloo

Het gebied met op de achtergrond de kassen die verdwijnen.

Virtueel rondkijken in het 
gemeentehuis van Heemstede
Heemstede - Sinds kort is het mogelijk om 24 uur per 
dag online binnen te kijken in het gemeentehuis van 
Heemstede. Een virtuele rondleiding is gekoppeld aan 
Google Streetview. Het is daarom mogelijk vanaf de 
straat door te ‘lopen’ naar binnen en rond te kijken in het 
oude raadhuis, de publiekshal, raadzaal, trouwzaal en de 
zolder.
Als een van de eerste gemeenten in Nederland stelt de 
gemeente Heemstede het ‘huis van de gemeente’ virtueel 
open voor iedereen die een kijkje wil nemen. Tijdens de 
‘tour’ verschijnt bovendien informatie over de betreffende 
ruimte. Zo is er te lezen over de geschiedenis van het ou-
de raadhuis, het algemeen gebruik van de zolder, de on-
line dienstverlening en zijn de filmpjes van trouwambte-
naren te bekijken. 

De virtuele rondleiding is te zien via:
www.heemstede.nl/virtuelerondleiding of beeldvullend 
via: bit.ly/virtuelerondleidingheemstede.

IJT Toernooi fantastisch succes
Heemstede - 42 Teams uit 8 
landen, meer dan 600 voet-
ballers, prachtig weer en een 
toernooi waar Heemstede 
trots op kan zijn. Op 5 mei jl. 
zijn de internationale deelne-
mers aan het Internationa-
le Jeugdtoernooi (IJT) in Ne-
derland aangekomen. Zij wer-
den ondergebracht in diverse 
Hostels van Heemskerk tot 
Noordwijkerhout. Op 6 mei 
gingen de voetballers op ex-
cursie naar de Arena terwijl 
de delegatie leiders van de 
teams door sportwethouder 
Remco Ates een perfecte ont-
vangst op het raadhuis kre-
gen. Op het HBC terrein wer-
den de teams geïntroduceerd 

waarna de hele middag op 
zowel HBC als RCH gevoet-
bald werd. Op zaterdag 7 mei  
werd de rest van de 147 wed-
strijden afgewerkt waarna de 
teams gehuldigd werden. Het 
toernooi werd afgesloten met 
een barbecue voor alle deel-
nemers en meer dan 100 vrij-
willigers. Nogmaals dank aan 
alle vrijwilligers, want zonder 
hun had een toernooi van de-
ze magnitude niet mogelijk 
geweest. Door de vele loven-
de worden van de teams kan 
HBC als gastheer terugkijken 
op een geslaagd toernooi. 
Over twee jaar is er weer een 
IJT toernooi dat dan in Oos-
tenrijk zal plaatsvinden.Aankomst van de spelers.

Afsluitende barbecue ver-
zorgd door slagerij v/d Werff.

Kofferbakmarkt Hillegom
Regio - Zaterdag 21 mei wordt op het terrein van het 
Ford Museum, gelegen aan de Haarlemmerstraat in 
Hillegom, de kofferbakmarkt gehouden. De markt duurt 
van 9.30 tot 16.00 uur en zowel de toegang als het parke-
ren is gratis voor bezoekers.

Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: 
organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39/24 46 49. Of kijk 
op: www.mikki.nl.
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Streekmarkt Dinkelhoeve een succes
Heemstede – Afgelopen za-
terdag, 14 mei, werd weer 
een streekmarkt georgani-
seerd bij de Dinkelhoeve aan 
de Herenweg in Heemstede. 
Dit evenement vindt daar re-
gelmatig plaats en trekt altijd 
veel bezoek. Ook ditmaal wa-
ren de reacties weer enthou-
siast, hoewel het weer voor-
al bij de start van de markt, 
niet erg meehielp. Toch boek-
te de streekmarkt weer een 
mooi succes. De eerstvol-
gende streekmarkt is op za-
terdag 18 juni. Houd die da-
tum in de gaten. Alliance meisjes C1 gaat 

voor ‘4 op een rij’
Heemstede - Maandag ging 
de wekker best vroeg voor 
een regenachtige 2e Pink-
sterdag in mei. In navolging 
op 2e Paasdag (1) speelde 
Alliance meisjes C1 deze dag 
2 wedstrijden, die hopelijk 
zouden leiden tot een plek in 
de finale. Waalwijk, HBS en 
Leonidas waren de potentië-
le tegenstanders in de ‘gou-
den’ poule.
 
De eerste wedstrijd speel-
de Alliance tegen Waalwijk 
en ondanks het lastige zand-
veld wisten de dames met 
een hattrick van Roos, de uit-
slag tot 6-2 op te krikken. Op 
het veld ernaast was regel-
matig gejuich te horen; daar 
speelden HBS en Leonidas. 
HBS uit Bloemendaal zit bij 
Alliance in de reguliere com-
petitie en dat zijn nooit mak-
kelijke wedstrijden. Leonidas 
had met maar liefst 8-1 ge-
wonnen en dat was toch best 
wel even schrikken!
 
Na een stevige lunch gingen 
de Heemsteedse vrouwen de 
kleedkamer in om het strijd-
plan te bepalen en de focus 

nog scherper te krijgen. Her-
inneringen (zowel de nega-
tieve als de positieve) van dit 
seizoen werden besproken. 
Het werd duidelijk dat de vol-
gende wedstrijd alleen ge-
wonnen konden worden als 
gevochten en alles gegeven 
zou worden. Leonidas oogde 
fit en ook fysiek waren deze 
meiden zeer sterk. De ope-
ningstreffer was… niet voor 
Alliance. Het was dus een di-
recte wake up call, maar on-
danks deze tegenslag bleven 
de dames hockeyen en hun 
taken uitvoeren. Ze werden 
sterker en de 1-1 kon niet 
lang uitblijven. Vele kilome-
ters rennen met bloed, zweet, 
maar zonder tranen wisten zij 
uiteindelijk met 4-2 te win-
nen.
Wat een strijd en inzet wisten 
ze op te brengen en wat een 
mooi resultaat! Kampioen 
van Nederland in de Topklas-
se tijdens de KNHB C Talen-
tencup 2016. Dit was missie 
nummer 2 in een serie van 
‘4 op een rij’ waarin Alliance 
nog gaat voor een ongesla-
gen (3) kampioenschap (4) in 
de reguliere competitie.  

Huwelijksaanzoek op het voetbalveld
Regio - Het was maandag 16 
mei een bijzondere dag. Niet 
alleen sportief voor de Kon. 
HFC, maar ook voor midden-
velder Donny Verdam. Na af-
loop van de wedstrijd vroeg 
hij op het veld zijn vriendin, in 
het bijzijn van hun twee kin-
deren, ten huwelijk. Met alle 
teamgenoten om zich heen 
en een volle tribune zette hij 
de stap die hij al zolang van 
plan was te zetten. 

HFC sloot het meer dan uit-
stekende seizoen met winst 
op VVSB af. De Noorwijker-
houters die, dit jaar furore 
maakt in de bekercompeti-
tie, konden dit tegen een col-
lectief goed spelend HFC niet 
herhalen. Voor VVSB stond 
er nog iets op het spel. De 

laatste periodetitel lag nog 
binnen bereik. HFC speel-
de slechts om een plaatsje 
te stijgen op de ranglijst. Het 
doel het halen van de twee-

de divisie was op 1 mei al be-
reikt. De wedstrijd had alles 
in zich om in een doelpunt-
loos gelijkspel te eindigen. 
In de eerste helft hielden de 
ploegen elkaar in evenwicht. 
Als er al kleine kansjes waren, 
dan waren die voor VVSB. In 
de tweede helft bouwde HFC 
langzaam aan een veldover-
wicht. Met een schot van af-
stand bracht Donny Verdam 
HFC op een 1-0 voorsprong. 
VVSB kwam via Parami te-
rug in de wedstrijd al was dat 
van korte duur. Mike van den 
Ban maakte handig gebruik 
van een foutje in de VVSB 
verdediging en faalde,  oog 
in ook met de doelman, niet. 
VVSB gooide alle remmen 
los om tenminste een gelijk-
spel te forceren. Hiermee ga-

ven ze zoveel ruimte weg in 
de achterhoede dat HFC via, 
een door Verdam opgezet-
te counter, El Yaakoubi in de 
gelegenheid stelde vlak voor 
tijd de 3-1 overwinning veilig 
te stellen. HFC sluit een fan-
tastisch jaar af. Een jaar met 
aantrekkelijke en spannende 
wedstrijden leverde een der-
deplaats op. Op 13 en 14 au-
gustus start de nieuwe com-
petitie al weer. HFC neemt na 
6 jaar afscheid van succes-
trainer Pieter Mulders. Ver-
dam, Van den Ban, Prijs en 
El Yaakoubi vertrekken naar 
elders. Op 20 mei nemen al-
le spelers en staf in het club-
huis afscheid voordat zij van 
een welverdiende vakantie 
gaan genieten. 
Eric van Westerloo

Knutselclub gaat 
cupcakes bakken 

en versieren
Heemstede - De laatste 
knutselmiddag van het sei-
zoen is op woensdag van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Ditmaal staat cup-
cakes maken op het pro-
gramma. Kosten per keer zijn: 
5- euro, een kaart voor 5 keer 
kost 22,50. Kinderen graag 
per keer van tevoren aanmel-
den: 023-548 38 28. Kinderen 
die zich van te voren hebben 
aangemeld gaan voor. Kijkt u 
voor het programma op:
www.wijheemstede.nl.Foto’s: Robert van Koolbergen

 
14   de Heemsteder  •  18 mei 2016





Keepersavond
bij HBC
Heemstede -  Ben jij een 
goede en gemotiveerde 
keeper die graag in een se-
lectieteam bij HBC wil spe-
len en je bent nog geen lid 
van HBC? Meld je dan aan!
Op vrijdag 20 mei organi-
seert HBC op het sport-
complex van HBC een kee-
persavond van 18.00 tot 
19.30 uur. Keepers van 10 
t/m 17 jaar kunnen zich 
hiervoor inschrijven. 
Je krijgt op deze avond een 
training aangeboden met 
verschillende oefenvormen. 
Er zijn gediplomeerde trai-
ners aanwezig om je de fij-
ne kneepjes van het kee-
persvak te leren.
HBC is een 3 sterrenpart-
ner van de AZ voetbal-
school. De 3-sterrenvereni-
gingen zijn amateurvereni-

gingen die fungeren als re-
gionale voetbalsteunpun-
ten van AZ. Het beleid, de 
organisatie en het oplei-
dingsleerplan sluit aan bij 
dat van AZ. De 3-sterren-
verenigingen hebben een 
ondersteunende rol voor 
de kleinere amateurvereni-
gingen in hun regio en er 
worden gedurende het sei-
zoen diverse evenementen 
en selectiedagen namens 
AZ georganiseerd. 
Heb je interesse of wil je 
meer informatie ontvangen, 
stuur dan een email naar: 
keepershbc@gmail.com.

Talenten in de dop bij RCH
Heemstede - In slechts drie 
weken werd het Simon Haze-
voet Mini’s toernooi op touw 
gezet dor oud RCH-voetbal-
ler en huidige jeugdtrainer 
Herman Kamoen. Woensdag 
11 mei vond dit plaats voor 
talentjes in de dop.
Drie teams Racertjes van 
RCH (4-6 jaar) streden vol 
enthousiasme om de hoogste 
eer tegen mini’s van ande-
re verenigingen. EDO, Olym-
pia Haarlem, BSM, Hillegom, 
DSS, UNO en Zandvoort wa-
ren vertegenwoordigd.
Wedstrijdjes van 12 minuten 
waren voor de jongens en 

meisjes geen probleem. Ze 
waren niet te houden. De re-
acties bij een goal zijn duide-
lijk gekopieerd van de profs 
op het hoogste niveau; heer-
lijk om te zien.
De einduitslag was als volgt: 
Poule A/B: EDO, Olympia 
Haarlem, RCH 1, BSM 1, Hil-
legom, DSS, UNO, Zand-
voort. Poule C/D: UNO 2, 
RCH 2, BSM 2, BSM 3, RCH 
3.
Han Hazevoet, zoon van oud 
(ere) voorzitter Simon Ha-
zevoet deelde de prijzen uit, 
waarna de bekerwinnaars vol 
trots op de foto gingen.

Foto: Harry Opheikens

Nieuw kunstgrasveld Alliance 
met procedureel addertje
Heemstede - Een van de 
kunstgrasvelden van Alliance 
hockey is aan vervanging toe.
Het veld had, volgens de  
gemeentelijke planning, al 
in 2015 gerenoveerd moe-
ten worden. Het staat nu op 
de rol voor deze zomer. De 
gemeente draait op voor de 
kosten. Echter Alliance wil 
niet een standaard veld met 
ingestrooid zand maar een 
waterveld. De extra kosten 
150.000 euro wil Alliance zelf 
dragen, maar vraagt hiervoor 
wel een lening van de ge-
meente. In tien jaar tijd wordt 
dit dan aan de gemeen-
te terugbetaald. De aan-

besteding moet nu gebeu-
ren om nog voor het nieu-
we seizoen klaar te zijn. Al-
liance heeft dus haast. Wet-
houder Ates zag het belang 
dus spande hij zich hier-
voor in. Hij vroeg spreek-
tijd in de commissie samen-
leving van 10 mei. Hij vroeg 
mondeling om toestemming 
de lening te mogen verstrek-
ken. Dit viel niet goed bij 
Harry van Zon (D66). Hij wil-
de de gangbare procedure 
volgen. Eerst een stuk op pa-
pier, dan behandeling in de 
commissie en tenslotte in de 
raad. Door deze formele weg 
te bewandelen komt de aan-

besteding in gevaar en ligt 
het veld er niet bij aanvang 
van de competitie. Na enig 
gesteggel tussen de partij-
en gaat de wethouder met 
spoed een notitie opstellen, 
behandeling door het colle-
ge nog deze week en uitein-
delijk wordt het ingebracht 
in de raadsvergadering van 
26 mei. Geen van de partijen 
lijkt bezwaar te hebben, dus 
het procedurele hobbeltje zal 
wel genomen worden. 

Wethouder Ates gaat intus-
sen door met het aanbeste-
dingsproces. Dit echter wel 
onder voorbehoud van goed-
keuring door de raad. Een 
goedkeuring die er gezien de 
stemming onder de politici 
zeker zal komen.
Eric van Westerloo

Bridgeclub Meer en Bosch 
verhuisd naar Princehof
Heemstede – Ze weten al 
32 jaar hoe je gezellig moet 
bridgen. De BCMB, Bridge 
Club Meer en Bosch speelt al 
vanaf de oprichting in 1984 in 
de Irenekapel op het terrein 
van het Epileptisch Centrum 
Meer en Bosch aan de Ach-
terweg in Heemstede. Don-
derdagavond speelden ze 
er voor het laatst. De kapel 
moet gesloopt worden voor 
nieuwbouw van SEIN, Stich-
ting Epilepsie Instellingen 
Nederland.

De club is spontaan ontstaan 
toen de AVRO een cursus 
bridge organiseerde bij SEIN. 
Ruud Fortgens deed mee en 
Marijke Bosman ging met 
haarvader mee. Na 20 weken 
waren alle deelnemers ge-
slaagd en kreeg de bridge-
club gestalte door intekenen. 
Met 25 man werd gestart, ze 
konden alleen mensen bena-
deren in het personeelsblad. 
Mensen van buiten mochten 
ook inschrijven. Het bleef een 
bescheiden club. Nu spe-
len er 60 mensen bij BCMB 

tot volle tevredenheid in de 
Irenekapel. Vijf weken gele-
den hoorde men dat de Ire-
nekapel al in september 
wordt afgebroken. Met gro-
te inspanning heeft het be-
stuur inmiddels onderdak 
gevonden in de Princehof, 
een hele prestatie voor een 
bestuur dat zich zo plotse-
ling voor een groot probleem 
zag staan. Als dank kregen 
ze donderdag dan ook alle-
maal een lekkere Pinkster-
taart aangeboden door op-
richter Ruud Fortgens. Op 
19 mei gaat de hele club 

Thais eten geserveerd door 
Thaise dames en wellicht 
leggen ze nog een kaartje. 
Niet gewend zijnde om huur 
te betalen is het even wen-
nen voor de penningmeester 
die nu bij de Princehof wel 
een rekening krijgt. Vandaar 
dat de contributie nu ver-
hoogd wordt van 60 naar 90 
euro per jaar. Schijnt nog een 
koopje te zijn. In ieder geval 
nog bescheiden, er is veel 
zelfwerkzaamheid. Ze spe-
len in competitieverband in 
twee lijnen bij de Nederland-
se Bridgebond. In september 
zijn ze dus weer onderdak. 
Voor meer informatie kunt 
u bellen, Marijke Bosman 
023-5712046.
Ton van den Brink

Senioren eten samen bij WIJ Heemstede
Heemstede - Met leeftijd-
genoten lekker eten. Het ge-
zellig samenzijn staat voor-
op. Op dinsdag 31 mei be-
staat het menu uit asperge-
soep, schnitzel, wortels met 
doperwten, aardappelen, sa-
lade en het dessert is aard-
beien met slagroom.
Aanmelden kan tot een week 

voor aanvang. De gastvrou-
wen staan klaar om 12.30 
uur en de kosten zijn 12,- eu-
ro per persoon. Dit is inclu-
sief 2 drankjes en een kopje 
koffie/thee. Uw inschrijving is 
pas definitief nadat u betaald 
heeft. WIJ Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24, Heemstede
Telefoon: 023-528 85 10.
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Auteursbezoek
Vrijdag 20 mei Tony Crab-
be bij boekhandel Blokker 
over zijn boek ‘Nooit meer 
te druk – een opgeruimd 
hoofd in een overvolle we-
reld’. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang: 10,- euro. Aan-
melden: 023-5282472 of 
info@boekhanbdelblokker.
nl. Binnenweg 138, Heem-
stede.

Dinsdag 24 mei Schrij-
ver Hans Boutellier gaat in 
gesprek met dominee Pie-
ter Terpstra over zijn boek 
‘Het seculiere experiment 
– hoe wat van God gingen 
samenleven’. 20.00 uur.
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemste-
de. Toegang 5,- euro, re-
serveren gewenst via
023-5282472.

Excursies
Zaterdag 21 mei Avond-
stiltewandeling op Leyduin 
met de boswachter. Verza-
melen 21.30 uur parkeer-
plaats Leyduin. Duur: tot 
22.30u. Kosten 7,- euro en 
3,- euro voor kinderen tot 
12 jaar. Beschermers 4,- 
euro en 2,- euro voor hun 
kinderen tot 12 jaar. Reser-
veren: www.gaatumee.nl.

Zondag 22 mei Water-
beestjes vangen op Ley-
duin. Kinderexcursie van 
14-15.30u. Startplek:  Par-
keerterrein buitenplaats 
Leyduin. Kosten: 7,- euro 
en 3,- euro voor kinderen 
tot 12 jaar. Beschermers 4,- 
euro en 2,- euro voor hun 
kinderen tot 12 jaar. Reser-
veren op www.gaatumee.nl

Film
Woensdag 25 mei Komi-
sche Franse fi lm over God 
en dochter Ea. Met o.a. Ca-
therine Deneuve. 20.00 uur. 
Entree: 7,-.
Reserveren via (023)548 38 
28. Info:
www.wijheemstede.nl

Kinderactiviteiten
Zondag 22 mei, Scha-
pen worden geschoren op 
boerderij Zorgvrij. Verder 
tal van activiteiten. Toe-
gang is 4,- euro per per-
soon. Eenmaal binnen zijn 
alle activiteiten gratis. In-

formatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg 50, Velsen-Zuid.

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

Markten
Zaterdag 21 mei, Koffer-
bakmarkt Hillegom. Van 
9.30 tot 16.00 uur, toegang 
en parkeren is gratis voor 
bezoekers. Voor meer in-
formatie of reserveringen 
kunt u bellen naar: organi-
satieburo MIKKI, 0229-24 
47 39/24 46 49. Of kijk op:
www.mikki.nl.

Zondag 22 mei van 11.00 
tot 17.00 uur Jaarmarkt in 
centrum Heemstede. Kra-
men, muziek, terrasjes en 
kinderactiviteiten.

Zondag 12 juni Kunst-
markt Jan van Goyenstraat 
Heemstede van 11.00-17.00 
uur.

Muziek
Woensdag 25 mei, Op-
treden van groep vijf van 
de Koorschool Haarlem, 
van 15:00 – 16:00 uur, met 
rond de versjes en liedjes 
van Annie M.G. Schmidt. 
De voorstelling vindt plaats 
in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum, Gasthuisstraat 32 
te Haarlem. Reserveer je 
gratis kaartje via:
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Zondag 29 mei Concert 
van het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest in de 
Pinksterkerk aan de Cam-
plaan 18 in Heemstede. 
20.15 uur Kaarten: 15,50 
euro (voorverkoop), 17,- 
euro (aan de zaal) incl. 
consumptie.
Kaarten verkrijgbaar via 
www.hpho.nl.

Open dagen
Zondag 29 mei opent 
Moestuin Leyduin voor pu-
bliek, tussen 12.00 en 16.00
uur. Optredens, rondeidin-
gen en onthaasten.

AgendAAgendA www.moestuinleyduin.nl
Loc: buitenplaats Leyduin, 
Tweede Leijweg 11, Heem-
stede.

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

T/m 29 mei Intrigerend 
werk van beeldend kunste-
naar Theo Schouten in De 
Waag aan het Spaarne te 
Haarlem. (openingstijden: 
13.00–17.00 uur) De exposi-
tie wordt op maandagmid-
dag 16 mei (2ePinkster-
dag) om 16.00 uur fees-
telijk geopend. Zie ook: 
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel, www.kzod.nl en 
www.theoschouten.com.

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

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

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

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

Themabijeenkomst
Zondag 29 mei Literai-
re salon georganiseerd 
door boekhandel Blok-
ker. Plaatsvindend in huis-
kamers. Diverse auteurs. 
Grande fi nale met Renate 
Dorrestein in Haarlemmer-
hout Theater.
Kaarten kopen en info: 
Blokker, Binnenweg 138. 
023-5282472.
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Heemstede – De afgelopen periode stond in teken van 
bloei en vooral bloesem. Maar zelfs een normaal blad – 
in dit geval blad van de Esdoorn – geeft al een gevoel van 
lente. Alles is nu groen – een kleine uitzondering daarge-
laten. Wat kun je toch verlangen naar bomen met nieuw, 
vers blad. De zon op een Esdoornblad, daar kun je blij van 
worden. Het luidt een verwachtingsvolle tijd in waarin je 
volop kunt gaan genieten van de natuur. 

De gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) is een boom 
die van nature in Zuid- en Midden-Europa voorkomt. In 
Nederland en België is hij sinds lang geleden ingebur-
gerd en wordt hij tot 30 m hoog. Bekend is dat de gewone 
esdoorn graag in diepe frisse grond staat, maar het even-
eens doet  op arme slechte grond. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Ook lentegroen is mooi

Het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest on tour
Heemstede - Op zondag-
avond 29 mei a.s. geeft het 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest een concert in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan 18 
in Heemstede. Dit concert 
maakt deel uit van een inter-
nationale tournee van het or-
kest dat dit jaar haar 50-ja-
rig bestaan viert.  Van 13 t/m 
16 mei heeft het HPhO in de 
omgeving van Weimar; Erf-
urt en Halle (Duitsland) di-
verse concerten gegeven en 
ook Heemstede wordt ge-
trakteerd op het program-
ma vol Russische romantiek 
dat ze uitvoeren. Op de les-
senaar staat de 5e symfo-
nie van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, 
een ware uitdaging voor een 
amateurorkest, lyrisch en 
overweldigend. In Modes-
te Moesorgski’s “Liederen en 
dansen van de dood” worden 
vier personages met de Dood 
geconfronteerd: de moeder 
van een ziek kind, een jon-
ge vrouw, een dronkaard en 
een legercommandant. De 
dood laat zich in dit werk ook 
van zijn humoristische kant 
zien. De liederen eerder uit-
gevoerd door beroemde so-

listen. In dit concert hoort u  
bariton Marijn Zwitserlood 
de solopartijen vertolken. Het 
orkest opent het concert met 
de sprookjesachtige ouvertu-
re “On Russian themes” van 
Nicolaï Rimski-Korsakov.
Programma o.l.v. Dick Ver-
hoef:
N. Rimski-Korsakov - Ouver-
ture
M. Moesorgski – Liederen en 
Dansen van de dood m.m.v. 
Marijn Zwitserlood, bariton
P.I. Tsjaikovski – Symfonie nr. 5
Kaarten: 15,50 euro (voor-
verkoop), 17,- euro (aan de 
zaal) incl. consumptie. Kaar-
ten verkrijgbaar via:
www.hpho.nl.

Marijn Zwitserlood.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vergadering 
gemeenteraad

op donderdag 26 mei

In deze uitgave:
- Vacatures vrijwilligerswerk 
- Omgevingsvergunningen
- Bijeenkomst voor ouders 
 van pubers

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Dubbeltentoonstelling ‘Heemsteedse 
kunstenaars in beeld’
Tot 27 mei wordt in de Burgerzaal de 
dubbeltentoonstelling gehouden van 
fotograaf Inger Loopstra met veertien, in hun 
atelier, gefotografeerde kunstenaars. Getoond 
worden foto’s uit haar boek ‘Werk in uitvoering, 
Heemsteedse kunstenaars in beeld’, en het werk van 
de beeldend kunstenaar.

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vazen 
en wandtableaus.

Tentoonstelling Jan Willem Wouters
In de publiekshal is tot en met juni werk te zien 
van Jan Willem Wouters. Zijn werk heeft als 

uitgangspunt “De Liefde”, in al zijn lichte en donkere 
verschijningsvormen. De thema’s binnen de liefde 
die hij behandeld zijn: Kus, Psychose, Hallelujah, 
Natuur, Verwarring en Stilte.
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Masterclass met 
burgemeester Heeremans 
voor ondernemers uit 
Heemstede en omgeving
Op maandag 6 juni organiseert BeterBusiness 
Haarlem-IJmond een BurgeMasterclass voor 
partners van deze organisatie, leden OV IJmond 
en ondernemers in Heemstede en omgeving. De 
bijeenkomst vindt plaats van 16.30 tot 18.30 uur 
in het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 
In deze BurgeMasterclass gaan een aantal 
ondernemers met burgemeester Marianne 
Heeremans in gesprek en kijken daarin over 
grenzen heen naar wat politiek en bedrijfsleven 
voor elkaar kunnen betekenen. 

Ondernemers zijn van 
harte uitgenodigd als 
vragensteller, maar uiteraard ook als toehoorder. 
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan voor kruisbestuiving in de regio, 
de politiek en kansen in Heemstede. 

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 3 juni via info@beterbusiness.
nl. Kijk voor meer informatie op de website van 
BeterBusiness www.beterbusiness.nl.

Beleef het avontuur van de buitenplaats 
Groenendaal

Wethouder Remco Ates gaf op vrijdag 13 mei 
samen met leerlingen van groep 4 de Jacobaschool 
de aftrap voor de app Buitenplaats Mobiel. 
Burgemeester David van Lennep (rechts) gaf de 
kinderen een toelichting op zijn rol bij de aankoop 
van het landgoed Groenendaal in 1913. Buitenplaats 
Mobiel is een interactieve speurtocht die 
buitenplaatsen op een spannende en verhalende 
manier toegankelijk maakt voor kinderen van 6-12 
jaar. Er zijn ook games voor Paviljoen Welgelegen 
(Haarlem), Buitenplaats Beeckestijn (Velsen-Zuid) en 
Huis Leyduin (Vogelenzang). Voor meer informatie 
zie www.buitenplaatsmobiel.com



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 5, het kappen van een 

esdoorn, wabonummer 39195, ontvangen 30 
april 2016

- Binnenweg 14, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 39249, ontvangen 2 mei 2016

- Strawinskylaan 52, een gevelwijziging, 
wabonummer 39237, ontvangen 2 mei 2016

- Herfstlaan 3, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 39355, ontvangen 3 mei 2016

- Herfstlaan 3, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 39364, ontvangen 3 mei 2016

- T.h.v. Cruquiusweg 45, aanleg 
rioolwaterpersleiding, wabonummer 39577, 
ontvangen 4 mei 2016

- Herenweg 8, het plaatsen van 8 carports, 
wabonummer 39704, ontvangen 5 mei 2016

- Raadhuisstraat 3, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 39711, ontvangen 6 mei 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- J. Dixlaan 23, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 36406, 
verzonden 13 mei 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Voorweg 24, brandveilig gebruik naschoolse 

opvang Voorwegschool, wabonummer 29921, 
verzonden 13 mei 2016. Een beroepschrift moet 
uiterlijk 30 juni 2016 worden ingediend.

- Cruquiusweg 39A, het wijzigen van het 
trappenhuis bij een kinderopvang, wabonummer 
33983, verzonden 13 mei 2016. Een beroepschrift 
moet uiterlijk 30 juni 2016 worden ingediend.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkoper Wereldwinkel 
In deze inspirerende cadeauwinkel worden 
authentieke producten verkocht. Wij zoeken 
vrijwilligers die het leuk vinden om klanten te 
helpen en te adviseren. Maar ook taken als etaleren, 
inkoop of verkoopactiviteiten bij de marktkramen is 
mogelijk.

Organisator kinderpartijtjes en 
groene workshops
Vindt u het leuk om activiteiten te organiseren? 
Stichting Kom in mijn tuin wil graag een aantal 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Themabijeenkomst How 2 talk 2 kids
Effectief communiceren met pubers
Op donderdag 16 juni organiseert Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Bloemendaal en 
Heemstede een themabijeenkomst over 
‘Effectief communiceren met pubers’ volgens 
de methode van How 2 talk 2 kids. De 
bijeenkomst is van 20.00 (inloop vanaf 19.45) 
tot 22.00 uur en vindt plaats op de 
Dennenweg 15A in Bloemendaal. 

Als kinderen ouder worden, krijgen ze steeds 
meer hun eigen leefwereld en eigen ‘speelveld’. 
Soms ervaren ouders dit als tegendraads gedrag. 

Het praten met pubers vraagt een andere aanpak 
van ouders. Bent u op zoek naar een effectievere 
manier van communiceren met pubers, dan bent u 
van harte welkom op deze avond. Maak kennis met 
de methode ‘How 2 talk 2 kids’ en leer vaardigheden 
die u direct in de praktijk kunt toepassen. 

Meer info en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de methode op 
www.how2talk2kids.nl. Aanmelden kan via e-mail 
cjg@bloemendaal.nl. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deelname.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 mei 2016 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 26 mei 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Visie winkelcentra Heemstede
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen (ovb)

- Spoorwegovergang Laan van Alverna, nieuwe 
last onder dwangsom aan ProRail (ovb)

- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 
 10 woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan 
 (De Posterij) (ovb)

Hamerpunten
- Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Archiefverordening gemeente Heemstede 

2016 en Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 januari 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

projecten in de kinder- en generatietuinen 
uitbreiden. U kunt denken aan groene 
kinderpartijtjes en natuureducatie zowel voor 
volwassenen als kinderen.

Receptiemedewerker
Wordt u het nieuwe gezicht achter de balie? 
Als receptiemedewerker bij een wijkcentrum 
voor ouderen kunt u bezoekers ontvangen, de 
telefoon bedienen, informatie en advies geven 
en het verrichten van licht administratieve 
werkzaamheden.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl



Basisschool De Evenaar gaat ‘Into outer space’!
Heemstede - Basisschool 
De Evenaar werkt aan een 
ruimteproject: ‘Geef me 
de ruimte!’ Buiten, voor de 
school, is het zonnestelsel 
uitgebeeld met (bijna) ech-
te planeten en een zon. Dit 
kunstwerk is gemaakt door 
leerlingen van groep 7 samen 
met de leerkracht beeldende 
vorming, Claire Duval.
Tijdens de opening, in de 
centrale hal van de school, 
werden alle kinderen ge-
trakteerd op een voorproef-
je van het toneelstuk dat tij-
dens de afsluiting vertoond 
zal gaan worden. Dit toneel-
stuk, ‘Het Avondland’, is ge-
regisseerd door groepsleer-
kracht groep 3 Marjanne Se-
verijnen en de acteurs zijn al-
lemaal kinderen van De Eve-
naar vanaf groep 6 t/m groep 
8. Het toneelstuk zal als af-
sluiting van het project ver-
toond worden voor de kinde-
ren van de school.
Ook werden de kinderen ge-
trakteerd op een bezoek aan 
de Space Expo in Noordwijk. 
De kinderen van de groepen 
1 tot en met 6 gingen daar-
heen en vergaapten zich aan 
een niet van echt te onder-

scheiden sterrenhemel, ruim-
tecapsules en het lievelings-
kostje van André Kuiper: Old 
Amsterdam kaas. De kinde-
ren van groep 7 en 8 brach-
ten een bezoek aan het Tey-
ler’s museum in Haarlem.
Er was ook een muzikale 
ruimtereis onder leiding van 
muziekdocent bovenbouw 
Gunnar. De school kreeg 
van hem eerst een muziek-
les voorgeschoteld waarbij 
het afsluitende optreden in 
de gymzaal werd voorbereid. 
De groepen 5 t/m 8 omlijst-
ten de ruimtereis met behulp 
van slaginstrumenten. Want 
een raket stijgt natuurlijk op 
met een donderend geraas 
en dat moest ten gehore ge-
bracht worden.
De allerkleinsten van De Eve-
naar lieten zien hoe er in de 
ruimte overleefd kan worden, 
met voldoende zuurstof op 
je rug! De groepen 3 en 4 
hadden een lied ingestu-
deerd en groep 8 maakte 
van de reis een journalistie-
ke reportage. Ouders moch-
ten komen kijken en heb-
ben genoten. Op donderdag-
avond 19 mei, van 17.00 tot 
18.30 uur, mogen familie en 

andere belangstellenden ko-
men kijken hoe hard er ge-
werkt is en wat voor moois er 
gemaakt is door de kinderen. 
De schilderijen,tekeningen, 
kleiwerkjes, muurkranten en 
werkstukken worden ten-
toongesteld en er zal in el-
ke groep wel iets te zien zijn. 
Een liedje of een dans, een 
korte spreekbeurt of een po-
werpointpresentatie.

Het winnende team Engeland 
(foto: Harry Opheikens).

Heemstede - Zaterdag 14 
mei en zondag 15 mei was 
een waar feest bij RCH: het 
Jeugdweekend 2016. Met 
meer dan 70 kinderen en 
een aantal begeleiders/vrij-
willigers heeft RCH weer een 
oud fenomeen in ere her-
steld/ Voor dit jaar werd Mau-
rice Keizer de motor voor het 
Jeugdweekend. Tot aan de 
laatste avond waren er nog 

Wat een feest bij RCH
de nodige spanningen, want 
er zegt weleens iemand af of 
anderen moeten om uiteen-
lopende redenen alsnog (tot 
grote spijt) verstek laten gaan.
Zaterdagochtend om half ne-
gen was het verzamelen van 
de kinderen, werd de team-
opening gedaan voor de pap-
pa’s en mamma’s en daarna 
werd er dringend doch vrien-
delijk verzocht aan de ouders 
het veld te verlaten, want 
het programma ging begin-
nen. Nog een laatste kus en 
daarna hadden de teambe-
geleiders de kinderen onder 
hun hoede. Leuk om te zien 
dat er dan een aantal A- en 
B-junioren die op zich na-
men, die zelf diverse Jeugd-
weekeinden hebben mee ge-
maakt onder leiding van hun 
eigen ouders. Belgisch voet-
bal, pannakooi, boarding 
voetbal en pannavoetbal wa-
ren de ingrediënten voor de 
zaterdag met ’s avonds zaal-
voetbal.
De allerkleinsten moesten 

om half tien naar bed, maar 
slapen? Voor de oudere groe-
pen was het 12 om de slaap-
plekken in de kantine klaar te 
maken, maar slapen?
De volgende dag om half ne-
gen ontbijt, maar diverse kin-
deren waren om zeven uur 
alweer aan het voetballen. 
Waar ze de energie vandaan 
halen?
Op de zondag weer Belgisch 
voetbal, maar ook leuke bal-
spelen, zoals kratje trap, 
voetbowlen, slalom en an-
dere spelletjes. De kinderen 
genoten duidelijk. Tussen de 
bedrijven door nog even een 
yell bedenken, waar ook pun-
ten mee te verdienen waren. 
Vanaf drie uur waren de ou-
ders weer welkom en wer-
den de finales van het Bel-
gisch Voetbal afgewikkeld. 
Tot aan de laatste wedstrijd 
was het spannend, wie alge-
meen winnaar van het jeugd-
weekend zou worden.
Hoe de puntenverdeling in 
het jeugdweekend werkt is 
een geheim, maar uiteindelijk 
werd team Engeland overall 
winnaar van Jeugdweekend 
editie 2016.

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’.
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