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Bloemendaal wil deel laantje 
Alverna als ‘tuin’ bestemmen
Heemstede - Gemeente 
Bloemendaal heeft toestem-
ming gegeven aan de bewo-
ners van de Laan van Alverna 

om het door hen geplaatste 
hek een permanente status 
te geven. Door deze maatre-
gel blijft het nog altijd onmo-
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Maak kennis met onze docenten             
op 21 mei op de Voorjaarsmarkt.  
We staan tegenover restaurant         
Grut & Groot, Raadhuisstraat 62 

VOORJAARSMARKTVOORJAARSMARKT 

In juli start onze spoedcursus Spaans voor beginners en in 
september starten onze reguliere cursussen. 

  www.mundohispanico.nl 

gelijk om via de spoorbaan 
de oversteek te maken naar 
het laantje en verder te fiet-
sen of te wandelen richting 
Aerdenhout. Zodra de over-
weg door gemeente Heem-
stede aan de openbaarheid 
wordt onttrokken zijn de be-
woners bereid om het hek 
weer open te zetten. Er ligt 
ook nog altijd een procedu-
re bij de Provincie. De be-
woners vragen de Provincie 
om Heemstede op de vingers 
te tikken wegens het open-
baar verklaren van de over-
weg. Zij willen dat de Provin-
cie het besluit van de Heem-
steedse gemeenteraad te-
rugdraait. Het blijft een bizar 
gevecht tussen de bewoners 
van het laantje en de verte-
genwoordigers van wande-
laars, fietsers en buurtbewo-
ners. De twee belangenorga-
nisaties laten het er niet bij 
zitten. Zij zullen, als dat nodig 

is, het besluit van Bloemen-
daal aanvechten. Intussen 
kan niemand gebruikmaken 
van het laantje, iets wat veel 
wandelaars en fietsers onte-
vreden stemt. Bloemendaal is 
tevens van plan hun deel van 
het laantje de bestemming 
van ‘tuin’ te geven. Bloemen-
daal heeft een reputatie waar 
het bestemming- en bouw-
plannen betreft. Binnen deze 
gemeente lopen tal van pro-
cedures en bezwaren tegen 
uiteenlopende zaken. Daar 

komt en nu mogelijk nog een 
bij. Eenmaal besloten om een 
deel van het laantje als tuin te 
bestemmen zal het lastig zijn 
om daar in de toekomst weer 
een weg van te maken.
Wie er uiteindelijk aan het 
langste eind trekt blijft nog 
wel een paar maanden on-
duidelijk. Dat de aanwonen-
den van het laantje op dit 
moment met 1-0 vóór staan 
mag duidelijk zijn na het be-
sluit van Bloemendaal.
Eric van Westerloo

Aankomende zondag staat het centrum 
vol met kraampjes: Voorjaarsmarkt 2017
Heemstede – Zondag 21 
mei is de dag van de gro-
te Voorjaarsmarkt in Heem-
stede. In de Raadhuisstraat 
en op de Binnenweg zul-
len weer tal van kramen op-
gesteld staan waar je lekker 
ontspannen langs kunt wan-

delen. Natuurlijk sla je je slag 
want een markt biedt nu een-
maal aantrekkelijke kortin-
gen. Diverse winkels zijn de-
ze dag ook geopend. En krijg 
je dorst of trek in iets lek-
kers? Ruimschoots aanwezig. 
Kinderen mee want er is ook 

voor hen voldoende te doen. 
Ondernemers maken het je 
makkelijk om van deze dag 
te genieten. Op diverse plek-
ken klinkt muziek. Wist je dat 
deze Jaarmarkt een van de 
grootste in zijn soort is?

Foto: Ton van den Brink

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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Dit lieve meisje werd vorig jaar ‘gespot’ op de Voorjaarsmarkt. Gezellig was het 
wel, lekker spelen, een ijsje eten en met pap en mam langs leuke kraampjes lopen. 
Maar het was wel fris! Zal het nu wel lekker warm lenteweer zijn?
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 21 mei 10.00 uur
Spreker: Frans Blok.

www.rafael-nehemia.nl
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Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.tips, foto’s en reacties.

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 21 mei, Oude Kerk, 
10u., ds. P.I.C. Terpstra, 
dienst van Schrift en Tafel, 
m.m.v. de cantorij.
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 21 mei, 10u.
Trouw- en doopdienst
Ds. M. van Duijn
Ds. J.G. Berbee - Bakhuis
Na de dienst koffi edrinken 
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 21 mei, 10u.: 
JOOST-viering met ds. 
Teunard van der Linden  
(Haarlem). Kom in de kring 
en Jeugdviering.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 21 mei: 10u. Eu-
charistieviering – pastoor 
J. Quadvlieg- Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 21 mei, 10u. Voor-
ganger: Prof. dr. M.A. Smal-
brugge (Haarlem).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Vlees loopt als een rode 
draad door het pand van de-
ze week: Raadhuisstraat 28, 
gebouwd in 1910. De toen-
foto komt uit een adverten-
tie van maart 1933 in de Eer-
ste Heemsteedsche Cou-
rant. In het Haarlems Dag-
blad van 6 oktober 1910 
maakt D. van Amerongen be-
kend dat zijn Vleeschhouwe-
rij verplaatst is naar de Raad-
huisstraat 28. Het telefoon-

Vlees loopt als een rode 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (15)
nummer was toen 1972. In 
1931 was het telefoonnum-
mer 28072. Het telefoonnet 
breidt zich uit. Aan het eind 
van WO I gaat veel op distri-
butie. Aan de hand van o.a. 
vleeskaarten kan men stuk-
jes biefstuk en haas krijgen 
op kaartnummers 1401-2200 
bij Van Amerongen. In 1932 
schrijft ‘Vleeschhouwerij D. 
van Amerongen’ in een ad-
vertentie dat ze al een 35-ja-
rige reputatie hebben voor  
“eerste kwaliteit Rund- Kalfs- 
of Varkensvleesch”. In 1896 
was er al een slagerij. Aan de 
voorgevel van de slagerij zat 
een stierenkop.
In de eerste Heemsteed-
sche Courant van 19 april 
1935 wordt bekendgemaakt 
dat D. van Amerongen door 
het winkelend publiek geko-
zen is voor het hebben van 
de mooiste etalage. M. Moo-

delijk. Het Italiaanse restau-
rant Delizia heeft een tijd op 
Raadhuisstraat 28 gezeten, 
maar die hield in juli 2014 op 
te bestaan.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 15 met tegen-
woordig het restaurant ‘de 
Vleeschhouwerij’ van Ton de 
Wit. Mocht u informatie of 
beeldmateriaal over de Raad-
huisstraat hebben dan kunt u 
terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens).

Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

ren uit de Billitonstraat won 
hiermee een waardebon van 
fl .25,00, te besteden bij de 
slagerij.
Na de jaren 40 wordt de sla-
gerij als D. van Amerongen 
en Zn. in het Heemsteed-
se Adressenboek vermeld. In 
1949 is er een uitbreiding van 
de slachterij. In 1951 is H.L. 
van Amerongen, maar de be-
drijfsnaam is nog steeds “D. 
van Amerongen en Zn.”. Ook 
in 1963 wordt de slagerij nog 
steeds als zodanig vermeld.
Na de slagerij kwam café ’t 
Okshoofd’ in het pand. Tijds-
bestek is niet helemaal dui-





In Heemstede wa-
ren er in de Indische 
Buurt een stuk of drie 
lagere scholen - de 
Voorwegschool, de 
Nicolaas Beetsschool 
en de Valkenburg-
school. Deze laatste 
was omstreeks 1965 
ontstaan uit een apar-
te jongens- en meisjesschool met de heilige namen Sint 
Aloysiusschool en Sint Augustinusschool. De maatschap-
pij was gelukkig al zover dat jongens en meisjes in één klas 
konden verblijven maar door de verzuiling waren de Voor-
wegschool en de Nicolaas Beets aan de Bosboom Tous-
saintlaan nog taboe voor ons. Katholieke kindertjes gingen 
dus naar de Valkenburg aan de Molenwerfslaan. De laat-
ste broeder was daar net vertrokken en de fusieschool ging 
door onder de leiding van meneer De Backker. Onder el-
kaar hadden we het meestal over Pa de Bakker, wat ach-
teraf niet zo gek was want een paar van zijn kinderen zaten 
ook op deze school.
Tussen acht uur en half negen vulden de speelplaatsen 
zich met herrie en kindertjes. Die kinderen stelden zich na 
de eerste zoemer per klas op op twee rijen witte stippen. 
Hierna marcheerden de kinderen dan per klas naar binnen. 
Zonder kringgesprekken of pedagogisch verantwoorde 
procedures gingen we meteen van start. Tot het speelkwar-
tier tegen een uur of 10, dan kon iedereen naar buiten voor 
de broodnodige frisse lucht. En de leraren aan de koffi e. 
Voetballen mocht in het speelkwartier ook niet, maar wel 
zijn in die jaren allerlei rages voorbij gekomen. Tollen, elas-
tieken, touwtjespringen, knikkeren, hinkelspelletjes, hoepe-
len en klik-klakken. Bij dat laatste spel was het de bedoe-
ling dat twee plastic balletjes aan touwtjes snel op en neer 
werden bewogen zodat deze tegen elkaar zouden botsen. 
Hierdoor ontstond het bekende klik-klak geluid (het nu uit-
leggen wat klikklakken was is bijna net zo moeilijk als het 
eigenlijke kunstje toen). Natuurlijk deden de horror-verha-
len toen ook al de ronde: ‘ergens’ zou een kind zijn om-
gekomen door een klik-klak: tijdens het spelen zou een 
van de balletjes op zijn pols een slagader hebben dichtge-
drukt. Achteraf gezien was dat natuurlijk een fl auwekulver-
haal maar klikklakken kon wel heel pijnlijk zijn als die balle-
tjes verkeerd terechtkwamen.

Tussen de middag ging vrijwel iedereen thuis eten want 
daar waren nu eenmaal de meeste moeders. Moeders met 
een baan? Dat was toen net zo vreemd als bijvoorbeeld een 
telefoon meenemen als je de straat op ging. Alleen de jon-
gens en meisjes die van heel ver weg kwamen, dat bete-
kende toen de Haarlemmermeer of de Glip, bleven tussen 
de middag op school. Dat waren de overblijvers. De ech-
te helden, die op de fi ets naar school kwamen. Voor ons 
werd dat pas werkelijkheid toen wij na de lagere school 
naar middelbare scholen in de verre omtrek moesten. Niet 
meer twee minuten lopen maar een half uur of langer fi et-
sen. Naar een andere plaats en brood mee voor tussen de 
middag: de kinderjaren waren duidelijk voorbij.
Piet Turkenburg

Scholen in de Indische Buurt

Lezerspost

Heemstede – Dit is een foto van mijn voortuin waar al 46 
jaar azalea’s staan te pronken. Regelmatig staan wandelaars 
stil om ze te bewonderen. Eenmaal per week krijgen ze wa-
ter om de wortels wat tot dit mooie resultaat leidt. Ik dacht 
in dit koude voorjaar misschien iets fl eurigs voor de krant!
Leo Zwarter, Heemstede.

Al 46 jaar azalea’s

Lezerspost

T/m 11 mei 2017

 Geboorten:
 02-05-2017  Veerle Catharina Johanna van Egeraat
 03-05-2017  Nout Johannes Weijers
 07-05-2017  Teun Martijn van Beek

 Huwelijken:
 10-05-2017 Jeffrey Bakker en Arnolda J.M. Bakker
 11-05-2017 Tijmen C. Cabollet en Anneclaire A.C. Zoon

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Heemstede - Op 12 mei was 
het de ‘internationale dag van 
de zorg’. Bij Sint Jacob wer-
den de medewerkers letter-
lijk in de schijnwerpers gezet 
met fotografi e, een mini-me-
tamorfose en een warme ver-
rassing. Wim Nicolaas, be-
stuurder Sint Jacob: ”Wij heb-
ben hart voor de zorg en hart 
voor onze medewerkers. Zij 
zorgen ervoor dat onze be-
woners liefdevol en vakkun-
dig verzorgd worden en dat 
verdient een blijk van waar-
dering. We willen laten zien 
dat we de enorme inzet van 
de medewerkers niet als van-
zelfsprekend beschouwen.” 

Persoonlijke aandacht 
Op alle 8 locaties van Sint Ja-
cob stonden leerlingen van 
de opleiding ‘Uiterlijk verzor-
ging’ van het Haarlem Col-
lege klaar om medewerkers 
een mini-metamorfose te ge-
ven. Daarna konden ze op de 
foto in het grote oranje bal-
lonhart van Sint Jacob. Ve-
le teams gingen op de fo-
to. Monique Boersen, verzor-
gende: ”We hebben het druk, 
maar toch vind ik het leuk dat 
we vandaag deze aandacht 
krijgen.” Ook veel bewoners 

Mevrouw Hofboer, bewoner van Nieuw Overbos met verzor-
gende Monique Boersen.

hebben genoten van de vi-
sagistes-in-de-dop en lie-
ten bijvoorbeeld hun nagels 

Straat-
speelavonden
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeelavonden van WIJ 
Heemstede zijn er weer! De 
jeugdwerkers en vrijwilligers 
nemen bergen vol sport- en 
spelmateriaal mee. Op de 
eerste straatspeelavonden 
hebben de kinderen alweer 
heerlijk gespeeld. 
Het programma van deze en 
komende week:
•  Woensdag 17 mei: Zeeland-

laan in de Provinciënwijk
•  Woensdag 24 mei: De Linge 

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

lakken of hun ogen opma-
ken. Alle medewerkers kre-
gen ook een warme hoodie 
cadeau. Hans Couzijn, ma-
nager van Schalkweide: “On-
ze mensen zorgen er het hele 
jaar voor dat onze bewoners 
zich warm en welkom voelen, 
en vandaag willen we ze dat-
zelfde gevoel teruggeven.”

Sint Jacob zet 
haar mede- 
werkers in de 
schijnwerpers
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Lenterace KR&ZV Het 
Spaarne een groot succes
Heemstede - Het is niet een-
voudig, een wedstrijddag or-
ganiseren met meer dan 1000 
deelnemers en maar liefst 300 
boten. Van de Skif, met maar 
één roeier aan boord, tot de 
imposante Achten. Op zon-
dagmorgen 14 mei kon, na 
een lange voorbereiding, om 
negen uur het startschot voor 
de eerste wedstrijd gegeven 
worden. De omliggende stra-
ten bij het Marisplein waren 
afgezet en alleen toeganke-

lijk voor de grote aantallen 
trailers met daarop de boten. 
Roeiers waren in de weer hun 
vaartuigen in optimale con-
ditie aan de start te krijgen. 
Dollen (houders waar in de 
paddels zitten) werden ge-
monteerd. De stuurmannen 
en vrouwen kregen de laat-
ste instructies voor de wed-
strijd. De Heemsteedse red-
dingsbrigade was uit voor-
zorg aanwezig. Cabines met 
toiletten en douches zorg-

den voor een uitbreiding van 
de faciliteiten. Een deel van 
de Ringvaart en Het Spaarne 
was afgesloten voor het ove-
rige vaarverkeer. Met ven-
sters tussen 11.00 en 12.00 
en tussen 14.00 en 15.00 kon 
het overige verkeer zich snel 
uit de voeten maken, zodat 
ook de pleziervaart op de-
ze schitterende lentedag nog 

Koninklijke onderscheiding 
voor echte HBC-er
Heemstede - René Zwane-
veld vervult al meer dan 30 
jaar diverse vrijwilligersrollen 
bij HBC, waarvan het meest 
prominent het penningmees-
terschap van de Stichting 
Sportpark (al 24 jaar) en be-
stuurslid van HBC Tafeltennis 
(1985 – 1993) en de Kantine-
commissie. Maar ook minder 
prominente rollen, werkelijk 
op elk terrein. Zo is René is 
ook al jaren scheidsrechter 
bij de veteranen, organisator 
van feesten, actief lid bij HBC 

Tennis en HBC Bridge, voet-
balde hij jaren als rechtsback 
in een vriendenteam en als 
er een gaatje valt in de kan-
tinebezetting bij HBC Voet-
bal, springt hij achter de bar. 
Binnen elke activiteit die bin-
nen de grote HBC familie is 
te vinden, is René betrokken.
Sinds 1993 is de René pen-
ningmeester van Stichting 
Sportpark HBC, dat verant-
woordelijk is voor het beheer 
van het park aan de Cruqui-
usweg. Naast het onderko-
men voor HBC Voetbal, HBC 
Tafeltennis, HBC Bridge en 
Bocciofila, is er op het sport-
park ook het kinderdagver-
blijf en buitenschoolse op-
vang van Les Petits geves-
tigd, de huiswerkbegeleiding 
van Les Ecoles en The School 
en de krantendistributie van 
TMG.
René is niet de traditione-
le penningmeester die al-
leen de facturen boekt, maar 
hij vervult tevens de rol van 
sportparkbeheerder, con-
tractbeheerder met de le-
veranciers, aanspreekpunt 
voor de huurders/gebruikers 
en de Gemeente Heemste-
de, maar ook de projectleider 
voor nieuwbouwprojecten, 

zoals meest recent de aanleg 
van het tweede kunstgras-
veld en de geheel vernieuw-
de kantine.
Het Sportpark staat hierdoor 
zeer goed aangeschreven 
met uitstekende velden, een 
functionele sporthal, prachti-
ge kleedkamers en vele an-
dere faciliteiten. 

René is graag onder de men-
sen. Hij is vrijwel elke dag 
bij HBC en geniet ook na af-
loop van de sportwedstrij-
den op zaterdag en zondag 
van de gezelligheid die de 
club biedt. Maar, als het ge-
luid van de stereo in de kan-
tine niet goed staat, een deur 
klemt of mensen een vraag 
hebben, is hij toch al snel ge-
woon weer het bestuurslid 
die hij al jaren is…Foto: Harry Opheikens

van een tochtje kon genie-
ten. Er werd over verschil-
lende afstanden gevaren. De 
start van de 4,5 km lag nabij 
de brug Zwaanshoek/Benne-
broek. De start van de 2 km 
lag op de kruising Ringvaart/
Spaarne nabij het Theehuis. 
De finish werd met boei-
en aangeven ter hoogte van 
het clubhuis van Het Spaar-

ne, even voorbij de molen. De 
Heemsteedse roeivereniging 
Het Spaarne kan trots zijn 
op dit schitterend evenement 
met een perfecte organisatie.    
Eric van Westerloo

Deal Heemstede:
3 maanden

fitness
voor e89,00

FM HealthClub
Kerklaan 113,  Heemstede 
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Gezonde deal bij 
sportschool FM HealthClub
Heemstede - Een gezonde en unieke deal bij de FM 
HealthClub aan de Kerklaan. Tot 12 juni kunnen geïnte-
resseerden bij de kleinschalige sportschool zich inschrij-
ven voor 3 maanden fitness met maar liefst 50% korting. 
Met de ‘Healthy Deal’ trainen deelnemers voor maar 89,- 
euro tot 1 september.
Wat deze deal zo uniek maakt is de persoonlijke bege-
leiding. Alle deelnemers krijgen maar liefst 6 persoonlij-
ke trainingssessies en wordt er een persoonlijk schema 
gemaakt met als uitgangspunt de doelstellingen van al-
le deelnemers. “Wij merken dat leden hun doelstellingen 
bij ons bereiken vanwege onze persoonlijke aanpak”, al-
dus instructeur Mareck Buwalda. Naast de begeleiding 
kunnen alle deelnemers ook gebruik maken van de sau-
na, zonnebank en meedoen aan alle groepslessen zoals 
pilates, yoga, aerobics, body pump, bodyshape en kracht-
oefeningen.
FM HealthClub, dat inmiddels haar tiende jaar in gaat, 
werkt al een tijd zonder lidmaatschappen waarbij leden 
zich moeten vastleggen voor 1 of 2 jaar. Alle lidmaat-
schappen zijn per maand opzegbaar en worden deels 
vergoed door zorgverzekeraars. “Ons concept moet er-
voor zorgen dat leden blijven en niet de duur van het lid-
maatschapscontract. Leden verplichten om voor lange 
termijn lid te blijven is niet meer van deze tijd”, conclu-
deert eigenaar Wouter Brans.
Voor wie de zomer dus gezond door wil komen, is dit een 
unieke kans. Wilt u meer informatie neem dan contact op 
met FM HealthClub aan de Kerklaan in Heemstede 023-
5478171.

Kleinschalige sportschool waar gezelligheid en de
doelstellingen van de leden voorop staan.
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Excursie voor 
senioren naar 
Buitenplaats 

Hofwijck
Heemstede - Op dinsdag 
6 juni gaat de reis - in aan-
sluiting op de Trefpunt-WIJ 
lezing op dinsdag 23 mei - 
naar de Buitenplaats Hofwij-
ck, de creatie van Constantijn 
Huygens (1596-1687), dich-
ter, componist en liefhebber 
van kunst. Constantijn be-
hoort met Jacob Cats, Joost 
van den Vondel en P.C. Hooft 
tot de bekendste dichters van 
de Gouden Eeuw.
De groep verzamelt om 9.40 
uur in de Stationshal van 
Haarlem. Bij aankomst in 
Voorburg staat er koffie/thee 
en taart klaar van Klink & En-
gelbert. Aansluitend maakt 
u een rondleiding door het 
kasteel en tuin onder bege-
leiding van een gids. Na de 
rondleiding is er een lunch 
bij Lunchroom Eetkamer “de 
Laan” in Voorburg. Kosten: 
26,75 met museumkaart en 
32,75 zonder museumkaart. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 
22 mei d.m.v. betalen bij de 
receptie van de Luifel. Voor 
de excursie moet u goed ter 
been moet zijn. 

Workshop over hooggevoeligheid
Heemstede - Kirsty van de 
Vijver verzorgt woensdag 24 
mei bij WIJ Heemstede een 
workshop over hooggevoe-
ligheid. Stel dat u kunt voe-
len wat er in een ander om-
gaat en drukte is u snel te-
veel. U bent gauw afgeleid en 
presteert slechter als iemand 
op uw vingers kijkt. U bent 
creatief, hebt een rijke fan-
tasie en hebt vaak een an-

dere kijken op dingen. Her-
kent u dit? Misschien bent 
u dan wel hooggevoelig. U 
kunt een zelftest doen en er 
zijn boeken aanwezig. De le-
zing begint om 20.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede en 
de entree is 8,- euro.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
 5483828.

Superpicknick 
in Speelbos 
Meermond

Heemstede - Op vrijdag 26 
mei wordt een picknick ge-
houden op park Meermond.
Neem iedereen mee want het 
is ieder jaar weer supergezel-
lig.
Plexat van WIJ Heemstede 
zorgt voor limonade en wa-
ter en voor spelletjes. Er zijn 
ook prijzen te winnen. Neem 
zelf een goed gevulde pick-
nickmand mee. Aanvang: 
12.00 uur, spelletjes 13.00 
uur, prijsuitreiking 14.45 uur, 
het duurt tot 16.00 uur.
Meermond, Cruquiusweg, 
achter de Gemeentewerf. 
Kom je ook op de fiets?

Intuïtief 
schilderen 

vanuit 
beweging

Heemstede – In een serie 
van 3 bijeenkomsten kunt u 
meedoen aan de workshop 
Intuïtief schilderen vanuit be-
weging bij WIJ Heemstede. 
Op maandag 22 mei, 29 mei 
en 12 juni zijn deze work-
shops. Vanuit uw hoofd naar 
lichaam, naar hart en in de 
beleving komen is het doel. 
Werkvormen zijn inleiden-
de dans, bewegen met mu-
ziek en eenvoudige yoga- en 
ademoefeningen, visualisatie 
en stilte oefeningen. Daarna 
gaat u schilderen vanuit de 
ontstane spontaniteit en ex-
perimenteren met verschil-
lende materialen om zo de 
intuïtie op gang te brengen.
Info: www.wijheemstede.nl of
 www.intuitief-schilderen.nl.

Extra film- 
voorstellingen 
documentaire 

‘Down to Earth’
Heemstede - Donder-
dag 18 mei, dinsdag 20 ju-
ni om 20.00 uur en donder-
dag 29 juni 19.00 uur in de 
Luifel wordt de documen-
taire ‘Down to Earth’ ver-
toond bij WIJ Heemstede 
in De Luifel.

Al meer dan 100.000 be-
zoekers over heel Neder-
land gingen u voor bij de-
ze bijzondere film met een 
boodschap die velen aan-
spreekt. 
Op zoek naar een nieuw 
perspectief en zingeving 
leefden Rolf Winters en Re-
nata Heinen met hun drie 
kinderen vier jaar in Noord 
Amerika samen met een 
Indianenstam. Daar ont-
stond het idee om de wijs-
heid van de stamoudsten 
op film vast te leggen. Het 
gezin trok daarop een jaar 
rond de wereld op zoek 
naar de verborgen Wisdom 
Keepers en leefden bij ver-
schillende volksstammen 
op zes continenten. Down 
to Earth voert de kijker van 
de oevers van Lake Superi-
or in Michigan tot het hart 
van de Amazone, van het 
Australische achterland tot 
de Kalahari woestijn en van 
de Andes tot aan de bin-
nenlanden van India. Hun 
ontmoetingen met de ‘Kee-
pers of the Earth’ laten nie-
mand onberoerd. De film-
vertoning wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Heem-
SteedsDuurzamer. 

Voorafgaand aan de film is 
er een inleiding en na de 
film een nagesprek door 
leden van Heemsteeds 
Duurzamer. 
Herenweg 96, Heemste-
de. Aansluitend de film een 
workshop. Entree film: 8,-. 
Film en workshop: 12,-. Re-
serveren: www.wijheem-
stede.nl en 023-5483828.

Popsongs tijdens Voorjaarsmarkt Heemstede
Heemstede - Op zondag 
21 mei treedt Popkoor Voi-
ce Collective op tijdens de 
jaarlijkse Voorjaarsmarkt in 
Heemstede. In de Raadhuis-
straat (voor Chocolaterie Van 
Dam) brengt het koor twee 
keer een half uur een deel 
van het repertoire. In samen-
werking met de winkeliers-
vereniging WCH is dit optre-
den tot stand gekomen. En 

met het repertoire van het 
koor is het zeker mogelijk om 
‘kleur en fleur’ te geven aan 
de Voorjaarsmarkt. Het koor 
zingt een zeer gevarieerd 
aanbod aan popsongs. Daar-
bij loopt het uiteen van ‘Mack 
the Knife’ van Kurt Weill tot 
‘Home’ van Dotan. Of ‘Une 
Belle Histoire’ van Michel Fu-
gain tot ‘Shake it off’ van Tay-
lor Swift.

Onder dirigent Jeroen J. Ver-
meulen en vaste pianiste 
Marina Popova ontstaat een 
professioneel geluid.
Voice Collective treedt regel-
matig op. Dit keer dus een 
buitenoptreden in Heemste-
de! Dus kom kijken en luis-
teren op zondag 21 mei om 
12.30 uur of om 13.30 uur.
Meer informatie op http://
www.voicecollective.nl.

Optreden ‘Sola Re Sonare’
Kennismaken met Franse poëzie
Heemstede - Onder de ti-
tel ‘Ecoutez la chanson bien 
douce’ laat Vocaal Ensemble 
Sola Re Sonare op zondag-
middag 21 mei de luisteraars 
kennis maken met prach-
tig getoonzette Franse poë-
zie. Het is een programma in 
de Oude Kerk Heemstede dat 
Frans en klassiek van karak-
ter is. De muziek komt uit de 
stijlperiode 1850-1950, waar-
in de eerste kiemen van de 
moderne tijd al hoorbaar zijn. 
Het concert speelt zich af op 
de grens van romantische en 
nieuwe muziek, waarin de 
Franse identiteit onmisken-
baar is. Bijzonder is dat naast 
werken van bekende com-
ponisten als Saint-Saëns en 
Fauré een aantal werken van 
zeer onbekende componis-
ten vertolkt wordt, zoals van 
De Sévérac, Gouvy en Ala-
ry. Bij de werken van Fauré 
is pianobegeleiding van Hans 

Rijkmans. Door het program-
ma heen zal de pianist ook 
enkele werken van Franse 
componisten uit genoemde 
periode ten gehore brengen.
Het concert wordt verzorgd 
door het Vocaal Ensemble 
Sola Re Sonare, een ambiti-
eus kamerkoor uit Heemste-
de.  Het wordt geleid door 
Joop van Goozen. Naast het 
gebruikelijk repertoire wil 
Sola Re Sonare zich juist pro-
fileren door een lans te bre-
ken voor muziek die in de 
vergetelheid is geraakt. 
Het concert vindt plaats om 
15.00 uur en duurt ruim een 
uur zonder pauze. Na afloop 
van het concert is er in de 
Pauwehof gelegenheid voor 
koffie of thee. 
Kaarten zijn te bestellen via 
www.solaresonare.nl in de 
voorverkoop voor 12,50 aan 
de zaal 15,- euro (<18 jaar 
10,- euro).
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Alle aandacht voor jouw talent bij 
portretschilder Nicky Schouten

Heemstede - ‘Altijd al willen 
leren schilderen?’ Dit staat 
uitnodigend op de flyer van 
kunstschilder Nicky Schou-
ten. Een prachtig kinder-
portretje siert de uitnodi-
ging eveneens. Wellicht zijn 
er toch drempels die Heem-
stedenaren beletten om les 
te volgen bij de talentvol-
le Nicky. Ze heeft al best wat 
Heemsteedse cursisten be-
geleid maar nu is er ruimte 
om nieuwe creatievelingen 
te verwelkomen. Mensen die 
graag aan de slag willen om 
hun schilderhobby verder te 
ontplooien, hun talent te be-
nutten en - last but not least 
- iets te leren van een pro-
fessionele schilder. Want dat 
is Nicky Schouten. Zij volgde 
de kunstacademie, professi-
onaliseerde zich als mode-il-
lustrator en werkte jarenlang 
voor gerenommeerde tijd-
schriften. Rondde eveneens 
een fotografie-opleiding af. 
Bovendien liggen haar ‘roots’ 
in de grafische vormgeving. 
Uiteindelijk is ze als schil-
der gaan werken in opdracht. 
Met recht kan dus worden 
gesteld dat de Heemsteed-
se van alle markten thuis is. 
Ze zegt: “Zelf schilderen is de 
enige manier om het te leren. 
Ik vind het belangrijk dat de 

cursist het vertrouwen krijgt 
dat het goed komt.” Nicky 
doelt op uitspraken die ze nog 
wel eens hoort als: “Het lukt 
me nóóit!” of: “Wil jij me hel-
pen om het beter te maken?” 
Zelf doen en jezelf ontwikke-
len door de kennis en kunde 
van een ervaren schilder.

Het is enigszins wel voor te 
stellen dat cursisten een beet-
je ‘vrees’ hebben als zij het 
werk zien dat Nicky maakt. 
De portretten van mensen en 
honden zijn adembenemend 
goed. Zelf blijft ze er nuchter 
onder en vertelt dat het niet 
alleen telt hoe goed iets lijkt 
maar dat het vooral je eigen 
stijl is, die belangrijk is. Door 
goed en anders te leren kij-
ken naar het onderwerp dat 
je gaat schilderen gaat er al 
een wereld open. “Ook ver-
tel ik over compositie, tech-
niek en het samenstellen van 
kleuren.” Nicky benadrukt 
dat in haar lessen aandacht 
voor iedereen is, of je  begin-
ner bent of juist al een tijdje 
schildert. “Het allerleukste is 
als mensen over het beken-
de stappen, experimenteren 
en echt vrij leren schilderen.” 
Ze hoopt voor de cursus die 
eind mei/begin juni van start 
gaat weer enthousiaste deel-

nemers te vinden. De les-
sen vinden plaats in een in-
tieme en toegankelijke ruim-
te waar ieder op zijn gemak 
maar ijverig aan de slag kan.
Overigens organiseert Nicky 

het hele jaar door cursussen, 
workshops en privéles. Daar-
naast werkt ze in opdracht. 
Info: schoutennak@wxs.nl en 
06-53992462. 
Joke van der Zee

Kou is cool, bijtanken en 
herstellen bij -196˚C

Heemstede – IJsbaden volgens de metho-
de van Iceman Wim Hof en koud douchen 
zijn een trend. Wetenschap toont aan dat 
kou een positief effect heeft op de gezond-
heid. Daarom start Chiropractie Munks-
gaard met koudetherapie, onder de naam 
Cryo Center Nederland. In een 1-persoons 
cryocabine wordt men 3 minuten blootge-
steld aan extreme kou, tot max. -196.

Heemstede – Ditmaal in 
de schijnwerpers, de Paar-
denbloem, ook wel: taraxa-
cum officinale.
De een gruwt ervan, de ander is er dol op. Paardenbloe-
men worden gezien als onkruid maar eigenlijk zijn ze 
meer dan dat.
Het blad zit bijvoorbeeld vol vitamine A,B,C en D. Het 
blijkt dat paardenbloemen geneeskrachtige aspecten 
in zich heeft. In China wordt de plant al sinds 660 na 
Christus gebruikt in de geneeskunde. Wikipedia leert dat 
de wortel van de bloem tegen nier- en galkwalen wordt 
gebruikt. Het sap van het gewas zou helpen tegen 
wratten. Dieren als geiten, koeien en schapen eten de 
bloemen tegen darmkwalen. Hoe dan ook: een veld vol 
paardenbloemen is een lust voor het oog. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Dol van
of dol op de 
Paardenbloem

Lentefoto

20 mei: Opening Cryo Center Nederland in Heemstede

Koudetherapie voor medische
toepassingen
Artsen in het buitenland gebruiken cryothe-
rapie al jaren om herstel en genezing te be-
vorderen. De medische wereld ziet steeds 
meer de positieve effecten van koudethe-
rapie bij gewrichtsaandoeningen, reuma en 
huidproblemen. Het remt chronische ont-
stekingen en wordt ingezet om reumapij-
nen te verminderen.  

Extreme kou helpt bij herstel na sporten 
Koudetherapie is ook bekend uit de sport-
wereld. Topsporters gebruiken het steeds 
vaker als vast onderdeel van het trainings-
programma. Zo laten de voetbalclubs Bay-
ern Munchen en Real Madrid hun voetbal-
lers herstellen in een cryocabine.
 
Op zaterdag 20 mei tussen 11.00 en 15.00 
uur kunnen belangstellenden langskomen 
op de Herenweg 80a in Heemstede om 
voor 25,- euro een proefsessie te ervaren. 
Er worden demonstraties gegeven en des-
kundigen zullen een toelichting geven op 
de behandeling.Het is goed vol te houden,

omdat het droge kou’ is.
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Verrassende uitslagen enquête
winkeliers Binnenweg/Raadhuisstraat
Heemstede - Nu er een win-
kelvisie is opgesteld maar 
nog niet concreet is ingevuld, 
vroegen de drie oppositiepar-
tijen PvdA, HBB en Groen-
Links naar de wensen van de 
winkeliers in het centrum. De 
winkeliersvereniging WCH 
was daar in eerste instantie 
niet gelukkig mee. Zij verte-
genwoordigen de winkeliers. 
Het punt is dat niet alle win-
keliers lid zijn van de WCH en 
ook de niet-leden zijn nu ge-
vraagd naar hun mening. Van 
de 179 uitgedeelde enquête-
formulieren zijn er 97 terug-
ontvangen. De meningen van 
winkeliers lopen sterk uiteen. 
Dat is te begrijpen als je be-
denkt dat een horecabedrijf 
moeite heeft met meer ho-
reca in de directe omgeving. 
Op het noordelijke deel van 
de Binnenweg ziet 43% van 
de ondernemers graag win-
kels in de food sector komen, 
zeker als de Vomar daar ver-
trekt.

In het centrumgebied wil 
maar 26% meer food. Meer 
speciaalzaken is in beide 
straten een grote wens. Een 
publiekstrekker is welkom 
zoals H&M, Action, de Bij-
enkorf of een Apple Store. 
Op de vraag of er meer ho-
reca moet komen geeft 49% 
aan dat zij dat juist niet wen-

sen. In de winkelvisie wordt 
daarvan wel uitgegaan. In 
de Raadhuisstraat vindt zelfs 
65% van de respondenten 
dat daar geen extra horeca 
moet komen. Na alle commo-
tie over de vestiging van een 
Vomar is het interessant hoe 
de winkeliers daarover den-
ken. In 76% van de antwoor-
den valt te lezen dat de hui-
dige winkeliers geen behoef-
te hebben aan meer super-
marktruimte. Of dit met inbe-
grip is van een nieuwe Vomar 
is niet duidelijk. In het plan-
gebied (centrum Binnenweg) 
gaf 83% aan geen heil te zien 
in meer supermarkten. Een 
kwart van de ondervraag-
den denkt wel gunstig over 
de vestiging van de nieuwe 
Vomar. Een krappe meerder-
heid ziet het als een nadeel 
voor hun eigen bestaan. On-
geveer 22% blijft hierin neu-
traal. De voorstanders gaven 
o.a. aan dat de Vomar anders 
vertrekt uit Heemstede, dat er 
meer publiek komt naar het 
centrum en extra parkeer-
ruimte. De tegenstanders 
zien afbreuk ontstaan aan 
de uitstraling van de Binnen-
weg, de overlast, concentra-
tie van publiek op een klein 
gebied. Zij zien liever een Lidl 
omdat die prijsklasse ont-
breekt. Een ander heet hang-
ijzer is het parkeren. Slechts 

15% wil het huidige betaald 
parkeren handhaven. Gratis 
parkeren gebonden aan een 
maximumtijd wil 46%. Ande-
ren zijn voorstander van het 
goedkoper maken of op be-
paalde uren van de dag gra-
tis. Te streng beleid en irri-
tante parkeerwachters wer-
den genoemd. Voor starters 
wil men dat de gemeente 
met de verhuurders gaat pra-
ten om de huur laag te hou-
den. Er werd door de win-
keliers 68 keer een sug-
gestie gedaan ter verbete-
ring. Dat gaf o.a. het volgen-
de beeld. Versoepeling ver-
gunningen, meer terrassen, 
meer parkeerplaatsen, twee 
richtingverkeer Binnenweg 
Noord, bereikbaarheid ver-
beteren, aandacht voor fi et-
sers, autovrije straat meer va-
riëteit winkelaanbod en meer 
groen/aankleding. De wen-
sen van de winkeliers wij-
ken op punten af van de win-
kelvisie. Daar kan de poli-
tiek voordeel mee doen. Inte-
ressant zou zijn ook het pu-
bliek en de bewoners boven 
de winkels eens een aantal 
vragen voor te leggen. Deze 
groepen zijn nauwelijks ge-
hoord.
De enquête uitkomst is te le-
zen op de websites van ge-
noemde politieke partijen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Op zondag 
21 mei houdt New York Piz-
za een goede doelen actie 
tijdens en na de Voorjaars-
markt. Naast dat New York 
Pizza Heemstede vanaf dat 
moment een landelijk inza-
melpunt voor doppen is, zal 
het KNGF op een ‘heerlij-
ke’ manier gesteund worden. 
Voor een donatie van 2 euro 
aan het KNGF krijgt iedereen 
een gratis 25cm New York 
Style pizza. Deze dag is ie-
dereen welkom van 10.00 tot 
23.00 op de Raadhuisstraat 
14. Sinds kort werkt New York 
Pizza Heemstede samen met 
het KNGF d.m.v. het inzame-
len van fl essendoppen waar-
mee de geleidehonden ge-
fi nancierd worden. Door de 
actie van zondag hoopt NY 
Pizza Heemstede deze dop-
penactie als offi cieel inzamel-
punt wat meer bekendheid 
te geven. Met als uiteinde-
lijk doel om een hond per jaar 
te fi nancieren (ca 11 miljoen 
doppen). Info: 023-5510100, 
www.newyorkpizza.nl.

Voorjaarsmarktactie bij New York Pizza Heemstede
Gratis pizza bij €2 donatie aan KNGF
Voorjaarsmarktactie bij New York Pizza Heemstede

2 donatie aan KNGF

Wie kent 
Frieda?
Heemstede – De redac-
tie van de Facebookpagi-
na van de Heemsteder ont-
ving het volgende oproep-
je: Ik ben op zoek naar een 
nichtje die volgens mij in 
het verleden in Heemste-
de heeft gewoond of mis-
schien nog wel woont. Haar 
naam is Frieda ik meen dat 
zij geboren is op 9 of 10 mei 
1953, zij woonde circa 50 
jaar geleden in een pleeg-
gezin waar ik mij van kan 
herinneren dat de pleeg-
moeder van Indische af-

komst was en de pleegva-
der een Nederlander. Ook 
brachten zij vroeger blaad-
jes rond (zoals de Tina). 
Wie o wie weet kent haar 
en weet waar zij nu woont? 
Jacomien van Cuijlenborg 
uit Asperen. Reacties gaar-
ne naar 06-27149285.

Wie kent 

Oproepje: 

RCH klaar voor de nacompetitie
Heemstede - RCH maakt 
een prima seizoen door. Het 
resultaat is een keurige der-
de plaats in de eindstand. 
De beloning, voor het goe-
de van spel de laatste maan-
den, is dat RCH de derde pe-
riode titel won. Dit geeft recht 
op deelname aan de nacom-
petitie. Bij een goed resultaat 
kan RCH promoveren naar 
de derde klasse. Er moest 
zondag 14 mei nog wel even 
worden gewonnen van het 
Haarlemse DIO.
Op papier een eenvoudig 
klusje voor de Heemstede-
naren want DIO stond op de 
voorlaatste plaats met 94 te-
gendoelpunten in 26 wed-
strijden. De uitbater van het 
sportpark had verzuimd het 
gras te maaien, zodat het erg 
lastig voetballen was op de 
veel te lange sprieten. Dertig 
minuten lang was de wed-
strijd redelijk in evenwicht. 
De beste kansen waren wel 
voor RCH waarbij Hakim 
Ajnaoua en Danny Rathe-
be het vizier niet scherp had-
den. DIO, dat naar Heemste-
de kwam zonder reserves en 
zelfs 49- en 45-jarige vetera-
nen moest opstellen, voor-
spelde weinig goeds voor de 
Haarlemmers. Na een half-
uurtje spelen werd de ban 
gebroken. Na een vloeien-

de aanval liet Danny Rathebe 
doelman Back van DIO kans-
loos. Nog voor rust vergroot-
te Xander Roosen de voor-
sprong. Het derde doelpunt 
viel direct na de rust. Sergio 
Burke nam een bal op zijn 
borst aan, maakte een hal-
ve draai en schoot de bal met 
een volley binnen. RCH bleef 
veruit het sterkst, al moest 
het wel een tegendoelpunt 
incasseren. Door een foutje 
in de verdediging kon Elmes-
bahe tekenen voor het tegen-
doelpunt. Het fraaiste doel-
punt kwam van de voet van 
verdediger Erik Dekker. Mee 
opgekomen volleerde hij de 
bal, vanaf de punt van de 16 
meter, snoeihard in het doel. 
De koek was nog niet op. 
Roosen scoorde zijn twee-
de van de middag en bepaal-
de de eindstand op 5-1. DIO 
bleef tot het einde toe weer-
stand bieden maar het ge-
brek aan fi theid en kwaliteit 
brak de ploeg op.

RCH kan zich opmaken voor 
een heerlijk toetje. Met een 
fi tte selectie en knokkend 
voor iedere meter kan RCH 
zeker een partijtje meeblazen 
tijdens de nacompetitie. Het 
zou mooi zijn RCH terug te 
zien in de derde klasse.
Eric van Westerloo

Foto: Harry Opheikens
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Muzikale seizoensafsluiting 
NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede - Dinsdag 23 
mei houdt NVVH-Vrouwen-
netwerk zijn seizoensafslui-
ting. De middag begint om 
14.00 uur en vindt plaats in 
het Oude EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a te Heemstede.
Er wordt een CD presentatie 
gepresenteerd. Componisten 
met een bijzonder verhaal 
zoals Mozart; hoe voorkwam 
hij dat het verwende publiek 

in slaap viel bij een concert. 
En wat moet je je voorstel-
len bij ‘de Asperge Symfo-
nie’? Leden hebben gratis 
toegang, anderen: 2,50. Info: 
fra.voort@planet.nl of 023-
5338874. In de zomer gaat de 
fiets- en museumclub en de 
koffie- ochtenden gewoon 
door. Wilt u eens een keertje 
komen of meegaan, kijk op:
www.nvvh.nl.

‘Dit jaar al 55 aangiften’ 
Politie waarschuwt voor 
bellende internetoplichters
Noord-Holland – De politie 
ziet de afgelopen maanden 
een toename van zogenaam-
de ‘ icrosoftscams’. Compu-
tergebruikers worden thuis 
gebeld door mensen die zeg-
gen te bellen namens bij-
voorbeeld Microsoft. En dat 
er een virus op de computer 
is gevonden. Dit kan dan al-
leen verwijderd worden door 
het downloaden van een be-
standje, zodat de oplichter op 
afstand kan meekijken. Trap 
hier nooit in is de medede-
ling van Fred Ootes, teamlei-
der Cybercrime van de poli-
tie Noord-Holland: “Die bel-
lers laten je een klein bedrag 
overmaken en zeggen dat ze 
daarna je computer ‘virus vrij’ 

maken. Ze kunnen dan ech-
ter al je bankgegevens zien 
en daar maken deze oplich-
ters dankbaar gebruik van.”
 
Gebrekkig Nederlands
Opvallend is ook dat de bel-
lers vaak vrij gebrekkig En-
gels spreken. “Meestal is dit 
een indicatie dat het foute 
boel is”, aldus Ootes.
De politie in Noord-Holland 
telt alleen dit jaar al 55 aan-
giften van dit soort zaken. 
Dat is een flinke toename ten 
opzichte van vorig jaar. Men-
sen die wel gebeld zijn maar 
op tijd hebben opgehangen 
zijn hierbij niet meegeteld. In 
een zaak is bijvoorbeeld ie-
mand voor maar liefst 26.000 

Opnieuw moet RCH-Pinguïns 
in puntendeling berusten
Heemstede - De pitching 
is bij RCH dik in orde, maar 
het arsenaal aan veldspelers 
is erg krap. Daarbij komt nog 
dat elk weekend wel een of 
twee spelers een wedstrijd 
verhinderd zijn wegens stu-
die, werk of blessures en dat 
er dan, afgezien van de wer-
pers, totaal geen wisselspe-
lers meer beschikbaar zijn. 
Het winnen van twee wed-
strijden in één weekend 
wordt er dan niet makkelij-
ker op.
Zaterdag bij DSS-2 was zo’n 
wedstrijd. Al Morales gaf lei-
ding aan de Heemsteedse 
defensie en hoefde pas in de 
5e inning zijn eerste honk-
slag te incasseren. Maar de 
tweede volgde direct daar-
op, waarna een opoffe-
ringsstootslag, gevolgd door 
basehit nr. 3 de Haarlemmers 
op 1-0 zette. Niets aan de 
hand zou je zeggen, maar op 
de heuvel van de thuisploeg 
stond Scott Prins het leven 
van de Racing zuur te ma-
ken. In zijn 7 innings duren-
de optreden stond hij slechts 
2 honkslagen toe en kwam 
niemand verder dan het 2e 
honk. Daarna trok DSS een 
blik relievers open, maar die 
konden niet verhinderen dat 
RCH in de 9e inning langs-
zij kwam na 4 wijd voor Daan 
Groenewoud, een OSS van 
Jazon Alleé en hits van Joey 
Kuysten en Jeldwin Orman. 
Intussen had Hylke van Vier-
sen na de 7e inning het wer-
pen van Al Morales overge-
nomen en omdat hij zowel in 

de 8e als 9e slagbeurt geen 
Haarlemmer tot de honken 
had toegelaten, leek RCH in 
de verlenging de beste kan-
sen op de overwinning te 
hebben, maar dat pakte an-
ders uit. Na 4 wijd, een OSS 
en geraakt werper bereik-
te RCH nog wel het 3e honk, 
maar meer ook niet. In de ge-
lijkmakende helft van de 10e 
inning werd het vonnis vol-
trokken na 4 wijd, een honk-
slag, een stootslag/honk-
slag en een slecht verwerk-
te grounder. Slechts 3 spe-
lers van RCH kwamen tot bij 
elkaar 4 honkslagen, maar 
clubgenoten die als pinchhit-
ter konden functioneren wa-
ren niet voorhanden. 
Ook zondag moest RCH-Pin-
guïns in de 5e inning één run 

toestaan toen starter Dion 
Steyl een paar keer lelijk door 
zijn infield in de steek werd 
gelaten. Maar dat deerde 
de Racing ditmaal niet. Di-
on stond over de hele wed-
strijd  slechts 3 honkslagen 
toe en zag zijn ploeggenoten 
op de 3 in stelling gebrachte 
pitchers 12 honkslagen pro-
duceren, die geholpen door 
6 x 4 wijd en 6 veldfouten 11 
punten opleverden, genoeg 
voor een overwinning in 8 in-
nings. Rick Nansink en Jeld-
win Orman waren, beiden 
met 3 uit 4, de uitblinkers aan 
slag. 
Komend weekend volgt de 
dubbel tegen Euro Stars, za-
terdag thuis en zondag in Ca-
pelle a/d IJssel, beide malen 
aanvang 14.00 uur.

Rick Nansink scoorde zondag 3 runs en sloeg 3 uit 4.

euro gedupeerd. Slachtoffers 
zijn hun geld altijd kwijt, om-
dat je als gedupeerde zelf de 
software hebt geïnstalleerd. 
Fred Ootes: “Ik wil nogmaals 
benadrukken dat bedrijven 
als Microsoft nooit met dit 
soorten vragen naar klanten 
bellen. Word je gebeld met 
een dergelijk verhaal, hang 
dan meteen weer op! De re-
cherche ziet de laatste tijd 
nog een andere ontwikkeling 
en dat is dat er niet meer om 
geld wordt gevraagd, maar 
om betaling met online waar-
debonnen van bedrijven als 
iTunes. Ook in dat geval heb 
je te maken met oplichters.”
 
Meer informatie
Meer informatie over dit on-
derwerp kunt vinden op www.
politie.nl, tel 088-1681958 
of door de volgende link in 
uw browser te plakken: ht-
tps://www.politie.nl/themas/ 
microsoft-techscam.html.

Trefpunt-WIJ 
Lezing over 
Buitenplaats 
Hofwijck
Heemstede - Ad Leerintveld 
geeft op dinsdag 23 mei een 
lezing over Buitenplaats Hof-
wijck. Het is de creatie van 
Constantijn Huygens (1596-
1687), dichter, componist en 
liefhebber van kunst. Con-
stantijn behoort met Jacob 
Cats, Joost van den Vondel 
en P.C. Hooft tot de bekend-
ste dichters van de Gouden 
Eeuw. De indeling van Hof-
wijck is geïnspireerd op Ita-
liaanse renaissance. Boven-

dien heeft de tuin de vorm 
van een menselijk lichaam, 
uniek in de Nederland-
se tuinkunst. In 1913 red-
de Vereniging Hofwijck de 
buitenplaats van de onder-
gang en opende er een mu-
seum gewijd aan Constan-
tijn en Christiaan Huygens. 
Pas in 2005 werd het reste-
rende deel van de tuin door 
een grondige restauratie in 
haar oude luister hersteld. 
Sindsdien is de tuin tot was-
dom gekomen en heeft weer 
dezelfde aanblik als in Huy-
gens’ tijd.
Entree is 5,- euro en de lezing 
start om 13.30 uur bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Opgeven doet u 
via www.wijheemstede.nl of 
5483828.

Dramafilm 
met muziek
Heemstede – Bij WIJ Heem-
stede draait woensdag 24 
mei een Nederlandse dra-
ma/muziekfilm waarin Maria 
Rossi ontdekt dat ze dood-
ziek is. Vervolgens wil ze haar 
man Max, haar kinderen en 
hun partners voor een laat-
ste keer harmonieus om zich 

heen hebben. Echter staan 
oude ruzies, relatieproble-
men en het jubileum van het 
familierestaurant haar laat-
ste wens in de weg. In de film 
worden verschilende Neder-
landstalige liedjes vertolkt 
door de cast. Herenweg 96, 
Heemstede, om 20.00 uur, 
entree is 7,-. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
5483828.
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Midzomerfeest kinderboerderij op 24 juni
Heemstede - In verband 
met uitbraak van vogelgriep 
kon tot twee keer toe het 
Midwinterfeest op de kin-
derboerderij niet doorgaan. 
Het bestuur van SVKH heeft 
daarom in overleg met de ge-
meente besloten een Midzo-

merfeest te organiseren. Dit 
jaar vindt het Midzomerfeest 
plaats op zaterdag 24 juni 
van 16.00 tot 20.00 uur. Een 
sprookjesverhaal dat zich 
grotendeels afspeelt in Wan-
delbos Groenendaal, recht 
tegenover de kinderboerderij. 

De toegangskaarten kosten 
2,50 per kind tot 12 jaar, 1,50 
voor volwassenen. Een con-
sumptie en een attentie voor 
de kinderen zit bij de prijs in-
begrepen. Kaarten zijn ver-
krijgbaar op kinderboerderij 
‘t Molentje in Heemstede.

Perfecte afsluiting Jaarmarkt bij 
Aanleg met latin salsaband
Heemstede - De Heem-
steedse jaarmarkt op zon-
dag 21 mei is al feestelijk 
van zichzelf maar Café de 
1ste Aanleg doet er nog een 
schepje bovenop met de latin 
salsaband Motivaciones.
Als heel Kennemerland is 
uitgelopen voor de groot-
ste jaarmarkt in de regio dan 
mag je gerust goed uitpak-
ken met een knallend op-
treden. Motivaciones is een 
zeer ervaren band die zijn 

sporen verdiend heeft in het 
latin salsa circuit. Met mooi 
weer, een vol terras en koel 
bier verwacht Kees Heger de 
juiste basis gevonden te heb-
ben om de jaarmarkt perfect 
af te sluiten.
Motivaciones start circa 
15.30 uur en de toegang is 
natuurlijk gratis.

Café de 1e aanleg vind je op 
de hoek van de Kerklaan en 
Raadhuisstraat.

Zomeractiviteiten in De Pauwehof
Heemstede - Het cursus-
seizoen loopt ten einde maar 
voor veel ouderen is juist de 
vakantieperiode  een stille 
periode waarin (klein-)kin-
deren op vakantie zijn. Daar-
om zijn er ook in de zomer-
vakantie activiteiten in Ont-
moetings- en activiteitencen-
trum De Pauwehof aan de 
Achterweg in Heemstede. Er 
zijn tal van activiteiten, zoals 
‘Bewegen in de Zomer’. Ge-
zond en leuk om het samen 
te doen. In deze lessen op 
muziek is er aandacht voor 
balans, ademhaling en moto-
riek. Na een uur bent u weer 
heerlijk fit!
Als u voor het eerst kennis 
wilt maken met yoga is Hatha 
yoga de manier om te ont-
dekken of het iets voor u is. 
Maar ook als u al vertrouwd 
bent met yoga bent u van 
harte welkom. De yogalessen 
in de Pauwehof zijn speciaal 
voor ouderen en worden af-
gestemd op uw eigen moge-
lijkheden. 

Sportief wandelen: Bij deze 
cursus gaat een groep weke-
lijks naar het Groenendaal-
se Bos. Al wandelend doet 
u  oefeningen ter bevorde-
ring van de lichamelijke con-
ditie. Een paar goede wan-
delschoenen en comfortabe-
le kleding is alles wat u no-
dig heeft.
Mixed Media: in 3 lessen 
maakt u een werkstuk van 40 
x 40 cm. U maakt uw eigen 
collagepapier in verschillen-
de lagen met acrylverf, sten-
cils en stempels. Hiermee 
bouwt u, in combinatie met 
stukjes geverfde boekblad-
zijden, een ondergrond op. 
In de laatste les maakt u het 
uiteindelijk ontwerp met verf 
en stift.
Open atelier: het leuke van 
deze atelierweken is dat alle 
technieken en onderwerpen 
mogelijk zijn. U gaat vanuit 
uw eigen invalshoek aan de 
slag met diverse materialen. 
Aquarelleren: in deze zomer-
cursus is er aandacht voor 

schetsen, kleurgebruik, toon-
waarden en compositie. Ge-
werkt wordt naar stillevens, 
foto’s en fantasie. Buiten te-
kenen en schilderen: de na-
tuur is een bron van inspira-
tie. Vier weken lang maken 
de deelnemers stap voor stap 
een eigen interpretatie van 
het landschap. Vier de zomer 
met Gedichten: er is zoveel 
te beleven aan een goed ge-
dicht. Gedichten spreken nu 
eenmaal meer aan als u ze 
samen leest en er over praat. 
Iedere week worden gedich-
ten gelezen van diverse dich-
ters en met een bepaald the-
ma. Levensverhaal vertellen: 
aan de hand van het boek-
je ‘Gouden Jaren’ van Anne-
greet van Bergen kunt u her-
inneringen ophalen aan de 
jaren 50 en 60. 
De flyer ligt in de Pauwehof, 
of bij een van de locaties van 
WIJ Heemstede. Meer info: 
www.wijheemstede.nl, 023-
5286022 of:
pauwehof@wijheemstede.nl.

(Moes)tuinmarkt Kimt 
weer een succes!

Heemstede - Afgelopen zaterdag 13 mei vond de twee-
de moestuinmarkt bij ‘Kom in mijn tuin’ (Kimt) plaats. 
Vanaf 11.00 uur stond de koffie klaar met zelfgebakken 
taart en kon men plantjes, bollen, knollen en meer kopen 
tegen leuke prijsjes. Voor de kinderen was er een speur-
tocht in de tuin uitgezet.  Ook Esther Gijze van Beebox 
was er met een kraam en gaf een kookdemonstratie. Om 
15.00 uur ging iedereen tevreden huiswaarts en kon men 
de aangekochte planten en bollen de grond in laten zak-
ken. Want daar gaat het allemaal om! KIMT kijkt terug op 
een geslaagd evenement met veel bezoekers.

Een geslaagd 6e Thymo Rovers toernooi
Heemstede - De algehele 
winnaar van het Thymo Ro-
vers toernooi is ‘Stichting De 
Kanjerketting’. Deze organi-
satie is weer flink gesteund 
tijdens het toernooi. Verkoop 
van leuke spulletjes, inschrijf-
geld van de teams (meer dan 
60) mag de toernooiorgani-
satie van RCH met alle vrij-
willigers dit weekend trots 
zijn. Daarnaast zijn alle spe-
lers/speelster prijswinnaars, 
want wat was er een voetbal-
plezier op zowel zaterdag als 
zondag. Daarbij werkte het 
weer, ondanks de regen op 
de zaterdagmiddag, mee.

Op zaterdag 13 mei maakten 
de O13, O14 en O15 er een 
geweldige happening van, 
om 9 uur en dat ging door tot 
19.30 uur. Veel vrijwilligers 
leidden het toernooi in goe-
de banen bijvoorbeeld aan de 
wedstrijdtafel, als scheids-
rechter, achter de bar. Na-
tuurlijk wil je in een compe-
titie eerste worden, maar of 
je nu nummer 4 van je poule 
was geworden of nummer 1, 

dat maakte niet uit. Het voet-
balplezier stond voorop en 
het fraaie spel van teams en/
of diverse spelers en speel-
sters waren het extraatje voor 
het rijk toegestroomde pu-
bliek, want druk was het.

Op zondag 14 mei stond ie-
dereen weer klaar om half 

tien om te starten met de 
O8, O9, O10 en O11. Weder-
om een grote drukte. Om ze-
ven uur was het tweedaagse 
evenement klaar en kon op 
een geslaagd toernooi wor-
den teruggekeken. Het vol-
gende evenement staat al-
weer op de rol: de RCH Open 
Dag, 31 mei.

Foto: Harry Opheikens

Mix-It Disco
Heemstede - Mix-it is dé 
Dance-avond bij WIJ Heem-
stede in de Princehof, Glip-
perweg 57, Heemstede. Niet 
alleen de muziek wordt ge-
mixed, ook het publiek van 

deze avond is een mix van 
mensen mét en mensen zon-
der verstandelijke beperking. 
Deze keer, op zaterdag 20 
mei, is het thema Koffiepa! 
Entree 6,50 incl. 2 frisdrank-
jes. Meer info: 5483828 of 
plexat@wijheemstede.nl.
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Curiosa en brocante op Landgoed Beeckestijn
Regio - De grootste curiosa- 
en brocantemarkt van Noord 
Holland wordt op zondag 28 
mei gehouden op Landgoed 
Beeckestijn. Bezoekers tref-
fen in Velsen-Zuid minstens 
125 kramen aan met oude 
artikelen.

Dat curiosa en brocante ge-
liefd zijn, blijkt wel uit het 
groot aantal bezoekers uit 

binnen- en buitenland dat 
deze markten regelmatig be-
zoekt. Op Landgoed Beec-
kestijn kunnen bezoekers 
even ‘terug in de tijd’ en zich 
vergapen aan oude servie-
zen, nostalgisch speelgoed, 
klein meubilair, klokken, tuin-
decoratie, boeken en platen 
en andere sfeervolle artikelen 
van vroeger. Velen gaan dan 
ook naar huis met een artikel 

dat oma vroeger in huis had!
De curiosa- en brocante-
markt wordt op 28 mei van 
09.00 tot 16.30 uur gehou-
den op Landgoed Beeckes-
tijn, Rijksweg 130 in Velsen 
Zuid. De toegang is gratis. 
Voor een hapje en een drank-
je kunnen bezoekers terecht 
op één van de gezellige ter-
rassen.
Zie ook www.vanaerlebv.nl.

Kunst & natuur centraal tijdens 
Westerveld Fair op 11 juni

Regio - Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld organiseert op zondag 11 juni 
van 10.30 tot 16.00 uur voor de tweede keer 
de ‘Westerveld Fair’. De Fair - met als thema 
Kunst & Natuur - is vrij toegankelijk.

Livemuziek en demonstraties
Behalve het gevarieerde aanbod aan expo-
santen, met producten en diensten op het 
gebied van kunst, ambacht en natuur, wor-
den ook bijzondere toneelstukken opge-
voerd.
U kunt luisteren naar livemuziek en zijn er 

demonstraties van onder andere een valke-
nier.

Monumentaal gedenkpark in de natuur
Carla Bosua, directeur van Westerveld, ver-
telt: “Met het organiseren van deze Fair wil-
len we iedereen op een laagdrempelige 
manier met Westerveld laten kennismaken. 
Het park is namelijk zó mooi en herbergt 
zoveel natuur en cultuur. Uiteraard is er ook 
eten en drinken te verkrijgen in ons pavil-
joen, waar bezoekers kunnen genieten van 
lokale lekkernijen. Iedereen is welkom!”

Crayenester leest voor Afrika
Heemstede - De Crayenes-
ter basisschool doet van 15 
tot en met 21 mei mee met 
de actie ‘Lezen voor Afri-
ka’. Moeders van school - de 
Bonding Bikers - fietsen be-
gin oktober de Africa Classic, 
een fietstocht van 400 km in 
Tanzania. Zij steunen met dit 
initiatief Amref Flying Doc-
tors, een organisatie die zich 
inzet voor de gezondheid van 
kinderen en jonge vrouwen 
in Afrika. Eerst kregen de 
kinderen gastles in hun klas-
sen over het leven als kind 
in Afrika. Daarna gaan zij op 
school en thuis zoveel mo-
gelijk lezen en laten zij zich 
hiervoor sponsoren door va-
ders, moeders, familie en 
vrienden. Voor alle (voor)ge-
lezen bladzijden ontvangen 
ze van hun sponsoren een 
bedrag dat geheel ten goede 
komt aan Amref. De kosten 
voor de tickets en het verblijf 
daar betalen de moeders uit 
eigen zak. 

Lezen of voorgelezen worden 
is goed voor de ontwikkeling 
van de kinderen, en ze halen 
geld op voor kinderen in Afri-
ka zodat ook zij kunnen leren 
lezen en naar school kun-
nen gaan! Vooral meisjes in 
de Afrikaanse cultuur ma-

ken vaak school niet af, een 
belangrijke voorwaarde voor 
het waarmaken van dromen. 
Dit komt omdat meisjes ie-
dere dag water moeten ha-
len waardoor er geen tijd 
over is om lessen te volgen. 
Ook worden zij vaak jong uit-
gehuwelijkt. Zo krijgen zij 
niet dezelfde kansen als jon-
gens. Met de hulp van Amref 
hebben meisjes eerder toe-
gang tot onderwijs en wordt 
ook de Afrikaanse gemeen-
schap geholpen met toegang 
tot water, sanitair en hygië-
ne. Bonding Bikers Marianne 
Hangelbroek, Sanne Beek-
huis, Leontine van IJssel, Ju-
dith Winkelman en Jennifer 
Schouten geloven in de ver-
bindende kracht van Amref 
en hopen met hun fietsavon-
tuur zoveel mogelijk geld op 
te halen voor het goede werk 
van deze Afrikaanse organi-
satie.

Geld waarmee kwetsbare 
jonge vrouwen en kinderen 
in Afrika worden geholpen.

Zie wat een kleine bijdrage al 
kan betekenen voor schoon 
water voor moeders en kin-
deren: 
www.africaclassic.nl/bon-
ding-bikers.

Lezing in Santpoort-Noord
Een nieuwe liefde na de dood van partner
Regio - Jaarlijks verliezen 
duizenden mensen hun part-
ner. Velen vinden daarna op-
nieuw een liefde. Soms snel, 
soms na jaren. Voor haar 
boek ’Verloren en gewonnen’ 
interviewde Maria de Greef, 
zelf rouw- en ervaringsdes-
kundige, mannen en vrou-
wen die na de dood van hun 
partner een nieuwe relatie 
kregen. Wat ze tegenkomt is 
dat bijna iedereen last krijgt 
van vooroordelen uit de om-
geving. Alsof de liefde voor 
de overleden partner niet 
sterk genoeg was. Maar ook 
zijn eigen gevoelens vaak 
verwarrend. Hoe kan ik zo 

verliefd zijn en tegelijkertijd 
nog zoveel pijn voelen.
Maria de Greef heeft een 
hoopvolle boodschap. Een 
nieuwe partner kan de ou-
de niet vervangen. Maar het 
bestaat dat naast pijn en ver-
driet om het gemis, je verliefd 
kunt worden en opnieuw van 
iemand kunt gaan houden. 
Zonder dat het iets afdoet 
aan de liefde voor degene die 
overleed.  

Alice Loeters persoonlijke 
uitvaartzorg organiseert hier-
over een informatieve avond, 
waarin Maria de Greef is uit-
genodigd om over het on-

derwerp te komen spreken. 
Ook haar eigen ervaringen in 
de zoektocht naar nieuw ge-
luk komen aan bod. Daar-
naast komt het rouwen aan 
bod als uniek proces waarin 
het steeds zoeken is naar een 
balans tussen verdriet voelen 
en ook kracht vinden.

De avond vindt plaats op 
woensdag 31 mei van 19.30 
tot 21.30 uur in de flexver-
gaderruimte van Kopie-Druk 
Santpoort, Hoofdstraat 189B 
in Santpoort-Noord. U bent 
van harte welkom. Toegang 
is gratis. Wel graag opgeven 
via info@aliceloeters.nl.
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Een avond vol romantische muziek
Aanstaande zaterdag voorjaarsconcert HPOH
Heemstede - Het Heem-
steeds Philharmonisch Or-
kest geeft voorjaarsconcer-
ten in Heemstede én in Bad 
Pyrmont (Duitsland), aan-
staande zaterdag 20 mei.
Het is een mooie traditie: om 
het jaar reist het voltallige 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest af naar de Bad Pyr-
mont in Duitsland, de zuster-
stad van Heemstede.  Ook in 
dit jaar zal het HPhO, dat vo-
rig jaar haar 50-jarig jubile-
um vierde, weer een concert 
geven in het mooie Konzert-
haus in het  mondaine stadje 
dat bekend staat om haar ge-

neeskrachtige bronnen.  
Dit jaar zal het de 14e keer 
zijn dat het orkest te horen is 
in het Konzerthaus. Dit klei-
ne concertgebouw heeft een 
geweldige akoestiek en het 
orkest speelt er graag. Dit-
maal wordt het concert ex-
tra bijzonder omdat de plaat-
selijke Kantorei Der Stadtkir-
che en Kantor-organist Dirk 
Brödling hun medewerking 
verlenen. 
Heemstedenaren kunnen na-
tuurlijk naar Bad Pyrmont ko-
men om het orkest te ho-
ren spelen, maar ze kunnen 
ook gewoon op 20 mei om 

20.15 naar de Pinksterkerk 
in Heemstede toe. Dan voert 
het HPhO het hele program-
ma uit met medewerking van 
Dirk Brödling (orgel) en The 
Voice Company.  
Het wordt een avond vol ro-
mantische muziek met de 4e 
symfonie van Robert Schu-
mann. Daarnaast speelt het 
HPhO samen met solist Dirk 
Brödling de relatief onbeken-
de maar schitterende en lyri-
sche Eerste symfonie voor or-
gel en orkest van Alexandre 
Guilmant (1837-1911),  een 
geliefde organist en zeer ge-
talenteerde en productieve 
componist in zijn tijd. U hoort 
delen uit de bekende Petite 
messe solennelle van Gioa-
chino Rossini, oorspronkelijk 
geschreven voor 12 zangers, 
2 piano’s en orgel, maar de-
ze keer uitgevoerd in de la-
ter door Rossini gemaakte 
orkestversie en met het bij-
na 100-koppige koor van The 
Voice Company.  Met de Ou-
verture La Forza del desti-
no van Giuseppe Verdi zal de 
avond beginnen. De Pavane 
van Gabriel Fauré is het slot-
stuk.  
Kaarten vanaf 15,- euro via 
www.hpho.nl.

Heemsteedse organisatie en deelname 
nieuwe expositie Kloostergangen
Regio - ‘Beeldgedichten’ is 
het thema van de komende 
tentoonstelling in de histori-
sche Kloostergangen van het 
Haarlemse Stadhuis aan de 
Grote Markt. Met deze expo-
sitie gaan, zoals organisator 
en beeldend kunstenaar Vera 
Bruggeman uit Heemste-
de verklaart, poëzie en beel-
dende kunst een diepgaande 
verbinding aan. Voor haar-
zelf letterlijk met een schil-
derij waarin poezie en af-

beelding in elkaar overvloei-
en. Dit kleurrijke werk vormt 
ook de voorkant van de fraaie 
kaart, affiche en brochu-
re. Bij de overige exposan-
ten is er sprake van separa-
te uitvoeringen waarbij beel-
dend kunstenaars zich door 
dichters hebben laten bein-
vloeden en vice versa. Veer-
tien leden van kunstenaars-
vereniging KZOD zijn de uit-
daging aangegaan en heb-
ben deze twee disciplines op 

geheel eigen wijze met elkaar 
verenigd.

Bij vier exposanten is de ver-
binding wel zeer concreet: 
niet alleen Willemien Spook 
(Haarlems Stadsdichter ver-
rast met ‘Mijn onleesbare 
bijdragen’) maar ook Arjan 
Bosch, Olga van der Kloos-
ter en Ellen Wolff presen-
teren zich - naast 2 of 3-di-
mensionaal werk – met 
een eigen gedicht. Lia Kok 
heeft zich door het gedicht 
“Kruim” van Eva Gerlach la-
ten inspireren, Afke Spaar-
garen door het ontroeren-
de “Die Liebende” van Rai-
ner Maria Rilke, Coby Kluit-
man door het gedicht “Poe-
zie is een daad” van Remco 
Campert en Rob van Brug-
gen door het gedicht “Ver-
gankelijkheid” van Liesbeth 
van Hulsteijn. Voorts Emi-
lio Sanchez Diaz door dich-
ter Octavia Paz, Vera Brugge-
man door P.M.Delefre, Caro-
line Doornenbal door Matsuo 
Basho, Connie Vlasveld door 
Makoto Ooka, Maartje Hin-
se door ‘Blowin in the wind’ 
van Bob Dylan en Albert Röl-
lich door het gedicht ‘Avond-

rood’ van echtgenote Mieke 
Röllich.

Deze verrassende en geva-
rieerde tentoonstelling is te 
bezichtigen vanaf woensdag 
17 mei tot en met vrijdag 23 
juni. Tijdens de feestelijke 
opening op vrijdag 19 mei om 
16.00 uur (met muzikale on-
dersteuning van de ‘Verwar-
de Rockers’) zal Eva Gerlach 
een van haar gedichten voor-
dragen. Info: www.kzod.nl en 
Facebook.Connie Vlasveld. Rob van Bruggen.

Vera Bruggeman.

Niet alleen de geschiedenis
leeft op de buitenplaats Leyduin
Regio - Het is plezierig wan-
delen op de buitenplaatsen 
van Zuid-Kennemerland. Ze-
ker als u meeloopt met een 
gids van Landschap Noord-
Holland. Tijdens deze excur-
sie maakt u een wandeling 
op Woestduin en Vinken-
duin. Daar hoort u van alles 
over deze bossen en dreven 
dat u nog niet wist. De bui-
tenplaatsen kennen een lan-
ge en rijke geschiedenis. Al-
lerlei roemruchte families 
hebben zich hier vermaakt. 
Ze deden hun best indruk te 
maken en lieten hun geld rol-
len. Daardoor kunnen we nu 
nog steeds genieten van de 

lanen, waterpartijen, heuvels, 
bijzondere bomen en chique 
gebouwen. Onderweg maakt 
u ook kennis met allerlei die-
ren en planten die hier leven.
Wandelt u mee op zondag 
21 mei van 10.00 tot 11.30 
uur? Startplek: Gasterij Ley-
duin, Tweede Leyweg 7, Vo-
gelenzang. U kunt parkeren 
op de parkeerplaats aan de 
Manpadslaan. Kosten: 7,- en 
3,- euro voor kinderen tot 12 
jaar. Beschermers 4,- en 2,- 
euro voor hun kinderen tot 12 
jaar. Reserveren kan op:
www.gaatumee.nl, maar ter 
plekke aanmelden en beta-
len is ook mogelijk.

Foto: Henk van Bruggen

Spannend 
programma 

in de 
Nieuwe Kerk
Regio - op zaterdag 20 mei 
treedt de in Haarlem geboren 
en getogen pianist Maarten 
den Hengst op in de Nieuwe 
Kerk Haarlem. Hij leerde tij-
dens zijn studie in Wenen de 
Servische pianiste Ivana Al-
kovic kennen.
Naast hun solistisch werk 
vormen zij het piano-duo 
Amarcord. Samen met de 
vermaarde celliste Amber 
Docters van Leeuwen ver-
zorgen zij een spannend pro-
gramma met werken van De-
bussy en Janacek en Maurice 
Ravel. Van de Schotse com-
poniste Genevieve Murphy is 
een recent werk te horen. 
Het programma wordt be-
sloten  met een parafrase op 
thema’s uit het Zwanenmeer 
van Tschaikovski.

Het concert begint om 15.30 
uur. De toegang is gratis. Wel 
is er een deurcollecte. 
De Nieuwe Kerk vindt u aan 
het Nieuwe Kerksplein te 
Haarlem.
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Joost-viering 
over het 

negende gebod
Regio - Leugens hebben 
de neiging waarheid te wor-
den... Hier gaat de Joostvie-
ring op in, zondag 21 mei in 
Trefpunt Bennebroek. Het 
thema is ‘het negende ge-
bod’: beschuldig elkaar niet 
vals. Dat trekt de verhoudin-
gen scheef en leidt tot veel 
wrijving en ongenoegen. Wat 
doe je wel? Joost weet alvast 
dat de stopwoordjes ‘altijd’ en 
‘nooit’ sowieso het verkeerde 
spoor zijn.

Voorganger is Teunard van 
der Linden. Hij is predikant 
in Zandvoort en geeft les 
aan een middelbare school in 
Amsterdam. 

Joost is anders dan een ge-
wone kerkdienst. Joost is er 
voor mensen die op zoek zijn 
naar een ander geluid in het 
drukke leven van alle dag. 
Joost gaat over vragen die 
er toe doen: relaties, maat-
schappij, spiritualiteit, plezier 
en zinnig leven.
Joost is er elke derde zondag 
van de maand om 10.00 uur 
in ’t Trefpunt aan het Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek. 
Voor kinderen tot 15 jaar is 
er een apart programma. Zie 
ook:www.pkntrefpunt.nl.

Goede Doelen Dag en Bokketoernooi bij HBC
Heemstede - Verschillende 
commissies bij voetbalver-
eniging HBC hebben beslo-
ten om voor eerst het voet-
balseizoen af te sluiten met 
een geweldige familiedag! 
Die vindt plaats op zaterdag 
20 mei, van 9.00 tot 19.00 uur 
bij HBC in Heemstede.
Hier worden het ouder-kind 
toernooi voor de jeugd en het 
bokketoernooi voor senioren 
samen op één dag georgani-
seerd. De hele dag is er van 
alles te doen voor jong en 
oud en natuurlijk voor ieder 
familielid dat wil komen kij-
ken en meedoen. 
Voor de jeugd blijft de opzet 
van de wedstrijden hetzelf-
de. Tegen wie voetbal jij? Te-

gen je ouders, je grote broer 
of zus? Je vriend of vriendin-
netje? 
Op deze dag is winnen of ver-
liezen voor deze keer niet be-
langrijk. Het gaat om een ge-
zellige dag aan het eind van 
het voetbalseizoen. Natuur-
lijk blijft het goede doel het 
allerbelangrijkste deze dag 
en dat hebben jullie zelf ge-
kozen: Kinderboerderij ‘t Mo-
lentje.
Je kunt je laten sponsoren 
voor elk doelpunt of lege fles-
sen ophalen om sponsorgel-
den bijeen te krijgen. Bij de 
buren langs, bij opa en oma 
en vertel waarom het zo be-
langrijk is dat HBC geld inza-
melt voor de Kinderboerderij.

Het team dat het meeste geld 
ophaalt en doneert krijgt een 
eervolle vermelding op face-
book en de website van HBC. 
Maar ook voor het hele team 
bonnen voor een gratis ijsje!

Activiteiten
Naast voetbal zijn er veel ac-
tiviteiten naast het veld geor-
ganiseerd in samenwerking 
met Launique events. Er is 
een gezellige markt met on-
der andere fashion, beauty 
en lifestyle stands. Ook staan 
er meerdere foodtrucks. 
Voor alle jeugd is er een su-
per gave Kids AREA en zal er 
een DJ draaien. Als afsluiter 
speelt tussen 16.00 en 19.00 
uur een live band. 

Speciale uitgave HVHB: Winkels 
Indische Buurt Heemstede
Heemstede - Kenmerkend 
voor de Indische Buurt van 
vroeger was het grote aan-
tal winkeltjes. Er zijn er meer 
dan dertig geweest, nu nage-
noeg allemaal uit het straat-
beeld verdwenen. Harry Op-
heikens deed research en 
schreef over deze winkel-
tjes een serie artikelen in de 
Heemsteder. Deze zijn, aan-
gevuld met nieuwe informa-
tie en veel foto’s van toen en 
nu, verzameld in een specia-
le uitgave van de Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Louis Goulmy zorg-
de voor de opmaak van dit 

fraai vormgegeven boek met 
een gelimiteerde oplage van 
100 stuks.

Winkels Indische Buurt 
Heemstede wordt gepre-
senteerd in de stand van de 
HVHB (ter hoogte van de win-
kelgalerij) op de Voorjaars-
markt Binnenweg/Raadhuis-
straat op zondag 21 mei. De 
prijs voor leden van de HVHB 
is 12,50, voor niet-leden 
15,-euro. U kunt het boek in-
zien in de stand en dan direct 
aanschaffen (maximaal twee 
per persoon), want op = op.
Informatie: www-hv-hb.nl.

Hollands Next 
Dog Model

Heemstede - Op zon-
dag 21 mei is het de lan-
delijke Dag van de Hond. 
De Kynologenclub Kenne-
merland besteedt hier ook 
aandacht aan. In Heem-
stede, op de Sportparklaan 
14 is er van 12.00 tot 16.00 
een evenement. Dit is een 
landelijk honden-evene-
ment georganiseerd door 
de Raad van Beheer
(www.raadvanbeheer.nl) .
Het thema dit is jaar Kind-
Hond dat betekend dat de 
kinderen deze dag cen-
traal staan ze kunnen spel-
letjes doen met hun hond 
en mogen voor een jury sa-
men verkleed over de rode 
loper en de winnaar is Hol-
lands Next Dog Model.
Er wordt ook een demon-
stratie gegeven door kin-
deren met hun hond en 
er staan kraampjes op het 
veld.
Volwassenen zijn natuur-
lijk ook van harte welkom 
om samen met hun hond 
te komen en mee te doen 
met spelletjes.
Informatie op: www.kcken-
nemerland.nl.
Opgeven voor Hollands 
Next Dog Model kan via 
activiteitenteam@kcken-
nemerland.nl.

(Op de foto ontbreekt Matthijs Volman).

Mannen HBC JO19-2 naar finale in Uithoorn
Heemstede - De mannen 
van HBC JO19-2 staan in 
de finale! Op 7 mei werd 
gewonnen van Limmen, 
met 4-2. Aanstaande za-
terdag 20 mei speelt het 
jeugdteam van HBC (JO19-
2) dus de finalewedstrijd 
en die is tegen RKAV Vo-
lendam JO19–2, voor de 
KNVB–Zwaluwen jeugd-
beker. De wedstrijd vindt 
plaats op het terrein van 
Legmeervogels op Sport-
park Randhoorn, Rand-
hoornweg 100, te Uithoorn 
en begint om 17.00 uur.

Interview schrijver Murat Isik bij Blokker
Heemstede - Dinsdag 23 
mei is er een interview met 
schrijver Murat Isik over zijn 
nieuw verschenen roman 
‘Wees onzichtbaar’, om 20.00 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de.
Wees onzichtbaar van Mu-
rat Isik is een grootse epi-
sche roman over de wanho-
pige strijd van een gezin te-

gen een tirannieke vader en 
een prachtige coming of age 
van een sensitieve jongen 
die opgroeit in een onveilige 
wereld, gebaseerd op Murat 
Isiks eigen jeugd. Maar het 
is ook een schitterende en 
kleurrijke ode aan de Bijlmer. 
 De Bijlmermeer, begin jaren 
tachtig. De vijfjarige Turkse 
Metin komt met zijn ouders 
en zus naar Nederland. Het 
gezin gaat in de flat Fleerde 
wonen. Vader is een werkloze 
communist die overdag boe-
ken van Marx leest en zich ’s 
avonds bezat met vrienden. 
Thuis is hij vaak gewelddadig 
en dan siddert het hele gezin. 
Metin vreest hem en maakt 
zich onzichtbaar. Maar lang-
zaam – als de kinderen ouder 
worden en de moeder eman-
cipeert – groeit het verzet te-
gen de vader.
Intussen verandert de Bijlmer 
ook. Bedoeld als vooruitstre-
vende wijk verwordt het tot 
een gevreesd getto met veel 
criminaliteit en hordes junks. 
Op een zondagavond in 1992 
boort een Boeing 747 zich 

in de flat Kruitberg. Tiental-
len bewoners komen om. In 
de weken daarna lopen op 
Metins middelbare school de 
raciale spanningen op. De 
Bijlmer verandert in de jaren 
daarna definitief: ondanks fy-
siek verzet van activistische 
bewoners worden veel flats 
gesloopt, waaronder die van 
Metin.
 
Toegang: 5,- euro Reserveren 
gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Murat Isik.
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Auteursbezoek
Dinsdag 23 mei Interview 
met Murat Isik over ‘Wees 
onzichtbaar’, 20u. bij boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Toe-
gang: 5,- euro Reserveren: 
info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl 

Avondexcursie
Zondag 28 mei met de 
boswachter op stap op 
Leyduin Vogelenzang. 20u 
verzamelen op parkeer-
plaats Leyduin. Duur: tot 
21.30u. Deelname: 7/3 eu-
ro. Korting voor Landschap 
NH-beschermers. Aanmel-
den: www.gaatumee.nl.

Dag van de Hond
Zondag 21 mei Dag van 
de Hond door Kynologen-
club Kennemerland op 
sportparklaan 14, Heem-
stede. 12-16u. Div activitei-
ten voor honden en baas-
jes. Opgave Hollands Next 
Dog Model: activiteiten-
team@kckennemerland.nl.

Feestweek
Vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 juni Aller-
lei activiteiten voor jong en 
oud in Bennebroek. The-
ma: Reünie.

Film
Donderdag 18 mei, dins-
dag 20 juni (20u), don-
derdag 29 juni (19u) 
Documentaire Down to 
Earth met aansluitend 
workshop  te gaan. En-
tree film: 8,-, film & work-
shop: 12,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Woensdag 24 mei Ned 
drama/muziekfilm bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 20u. Entree: 
7,-. Reserveren: www.wij-
heemstede.nl of 5483828.

Jeugd
Woensdag 17 en 24 mei 
Straatspeelavonden WIJ 
Heemstede. 18.30-20.30u. 
17e: Zeelandlaan en 24e: 
Linge. Straten va 17u afge-
sloten voor verkeer. Spe-
lattributen aanwezig. Geen 
entree. 

Zaterdag 20 mei Goe-

de Doelen Dag en Bokke-
toernooi bij HBC, Heem-
stede. 9-19u allerlei acti-
viteiten voor jong en oud. 
Goede doel: Kinderboerde-
rij. Foodtrucks en kids area. 
Muziek: 16-19u. 

Mix-it disco bij WIJ Heem-
stede, Princehof, Glipper-
weg 57 Heemstede. 19.30-
22u.
Thema: Koffiepa! 6,50 toe-
gang. Info: Heemstede: 
5483828 of e-mail:
lexat@wijheemstede.nl.

Woensdag 24 mei Knut-
selclub, WIJ Heemstede, 
Molenwerfslaan 11 Heem-
stede. 5,-. Aanmelden: 
www.wijheemstede.nl of 
5483828.

Superpicknick met 
Plexat (WIJ Heemste-
de) op park Meermond. 
Zelf picknickmand mee-
nemen. Voor spellen 
en limonade wordt ge-
zorgd. Cruquiusweg, ach- 
ter Gemeentewerf. Va. 13u.

Zondag 28 mei Plexat WIJ 
Heemstede houdt Peuter 
& Kleuterpret, thema: Het 
Muizenhuis. 11-12.30u.
Entree: 6,- euro. Aanmel-
den: www.wijheemstede.nl 
of 5483828. 

Zaterdag 24 juni Midzo-
merfeest op kinderboerde-
rij ‘t Molentje, t.o. wandel-
bos Groenendaal, Heem-
stede. 16-20u.
Kaarten: 1,50 en 2,50 (resp 
volwassenen en kinderen). 
Te koop op de kinderboer-
derij.

Lezing
Dinsdag 23 mei vertelt 
Ad Leerintveld over Bui-
tenplaats Hofwijck, creatie 
van Constantijn Huygens. 
WIJ Heemstede, 13.30u, 5,- 
euro toegang. 

Markten en beurzen
Zondag 21 mei Grote 
Jaarmarkt in centrum van 
Heemstede, organisatie: 
Winkel Centrum Heemste-
de (www.wch.nl), 11-17u. 

AgendA Muziek
Zaterdag 20 mei Voor-
jaarsconcert Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest, 
Pinksterkerk, Camplaan 18, 
Heemstede. 20.15u. Mmv 
Dirk Brödling (orgel) en 
The Voice Company. Kaar-
ten: 15,- euro via:
www.hpho.nl.

15.30u pianisten Maarten 
den Hengst en Ivana Alko-
vic in Nieuwe Kerk Haar-
lem. Toegang gratis (deur-
collecte). Nieuwe Kerks-
plein.

Zondag 21 mei Frans werk 
in ‘Ecoutez la chanson bien 
douce’ van Vocaal Ensem-
ble Sola Re Sonare. 15u. 
Oude Kerk, Wilhelmina- 
plein 12, Heemstede. 
Kaarten: www.solareso-
nare.nl: 12,50, aan de zaal 
15,- euro (<18 jaar 10,- eu-
ro).

Tijdens Jaarmarkt la-
tin salsaband Motivacio-
nes. 15.30u. Café 1e Aan-
leg, hoek Raadhuistraat/
Kerklaan. Toegang vrij.

Popkoor Voice Collective 
tijdens Voorjaarsmarkt 
Heemstede Raadhuisstraat, 
voor Chocolaterie en Ge-
laterie Van Dam. 12.30 en 
13.30 uur.

Zaterdag 10 juni Bach 
in de Binnenstad, Haar-
lems Bach Ensemble, 17u. 
Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24, Haarlem. Toe-
gang vrij, Vrijwillige bijdra-
ge.

Natuurexcursie
Zondag 21 mei Wande-
ling natuur & historie op 
Leyduin Vogelenzang. 10-
11.30u. Vertrek: Gasterij 
Leyduin, Tweede Leyweg 7. 
Kosten: 7,-/3,- euro.
Reserveren:
www.gaatumee.nl of ter 
plaatse betalen.

Tentoonstellingen/
exposities
Woensdag 17 mei t/m 
vrijdag 23 juni Beeld-
gedichten in historische 
Kloostergangen Haarlems 
Stadhuis, Grote Markt. O.a. 
werk van Connie Vlasveld 
en Vera Bruggeman. Ope-
ning: vrij 19/5, 16u. met 
muziek. Info: www.kzod.nl.

T/m 28 mei Werk van 
kunstenaarsechtpaar Mo-
nique Dukker en Richard 
Kuiper, in de Waag Haar-
lem a/h Spaarne. Open: 
13-17u.
Info: www.kzod.nl en Face-
book.

T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Vrij toegang.

T/m eind mei 30 foto’s 
van Joke Bomert met on-
derwerp ’natuur’. Raadhuis 
Heemstede. Info:
www.jokebomert.nl.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaavel-
aan 32 Haarlem. Info:
www.marjoleinzaandam.nl.

Toneel
Vrijdag 19 en zaterdag 
20 mei ‘Abseilen’, door 
Toneelgroep Perspektief. 
Aanv. 20.15u. Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Kaarten: 15,-.  via:
info@toneelgroepperspek-
tief.nl of bij Ria Philippo via 
06-37121253.

Vrouwenvereniging
Dinsdag 23 mei Seizoens-
afsluiting NVVH-Vrouwen-
netwerk, EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a Heemste-
de. 14u. Over componisten 
met een bijzonder verhaal. 
Info: fra.voort@planet.nl of 
023-5338874.

Regio - Artrose is de meest voorkomende reumatische 
aandoening aan het bewegingsapparaat. Bij ruim 1 mil-
joen Nederlanders komt het voor. Wie er last van heeft, 
weet wat het in het dagelijks leven kan betekenen. Maar 
er is nieuwe hoop voor artrosepatiënten: de MBST®-
behandeling.
Annika van den Haak en Jan Jorn van ’t Land, eigena-
ren van het Artrose Centrum Nederland wat gevestigd is 
in Haarlem, passen de MBST®-behandeling sinds 2 jaar 
met groot succes toe.
Bij artrose is het afbraakproces van kraakbeencellen ver-
sneld. Door middel van deze behandeling wordt dit proces 
weer vertraagd. De MBST®-behandel apparaten zenden 
een magnetische frequentie uit naar de kern van de nog 
aanwezige kraakbeencellen waarmee er in de kraakbeen-
cellen energie opgewekt wordt. Deze energie is nodig om 
de kraakbeencellen te herstellen en uiteindelijk de dicht-
heid en de kwaliteit van de kraakbeenlaag te verbeteren. 
De MBST®-behandelmethode is ontwikkeld in Duitsland 
waar er al ruim 400 artsen en specialisten mee werken.
Artrose is onderverdeeld in vier gradaties. Dit is groten-
deels bepalend of iemand in aanmerking komt voor de be-
handeling. De gradaties 1 tot en met 3 hebben een goe-
de indicatie om behandeld te worden, omdat er hierbij nog 
sprake is van voldoende kraakbeencellen in het gewricht. 
Of iemand wel of niet in aanmerking komt voor de behan-
deling wordt tijdens een uitgebreide intake bepaald.
Het Artrose Centrum Nederland is gevestigd aan de Phoe-
nixstraat 13 in Haarlem. Ze zijn de eerste in Nederland 
die deze behandelmethode uitvoert en zijn inmiddels ruim 
twee jaar bezig. De resultaten laten een succesratio van 
ruim 80% zien. Dit is het percentage cliënten die profijt 
hebben gehad van de behandeling.
Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor deze 
behandelmethode, dan kunt u contact opnemen via 023-
5426111 of info@artrosecentrum-nederland.nl. Tevens 
kunt u meer informatie vinden op:
www.artrosecentrum-nederland.nl.

Het positieve effect van 
MBST®-behandeling bij artrose

Naar de Knutselclub (5-10 jr)
Heemstede – Op woens-
dag 24 mei kunnen meis-
jes en jongens naar de Knut-

selclub van WIJ Heemste-
de om een konijn, hondje of 
kat die in bloempotje ver-
dwijnt te maken. Grappig he? 
Je bent welkom van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: 5,- euro. Meld je kind 
aan via www.wijheemstede.nl 
of 5483828.
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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

Heeft u iets verloren 
of gevonden?

In deze uitgave:
- Eerste ooievaar geboren 
 bij kinderboerderij ’t Molentje
- Omgevingsvergunningen

100 dagen 100% afvalvrij leven?
Zo’n 60 inwoners uit Heemstede en 
Bloemendaal zijn deze uitdaging 
aangegaan. Via het online platform 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl 
krijgen deelnemers weekopdrachten én tips 
die hen helpen in de uitdaging tot een afvalvrij 
leven. 

Weekopdracht
Uit een van de opdrachten blijkt dat de meeste 
verpakkingen worden geopend tijdens het koken of 
na het boodschappen doen. Wat blijft er over na het 
bereiden van een warme maaltijd? De deelnemers 
hebben het vastgelegd op de foto. Een afvalvrije 
maaltijd maken is best een kunst. Maar het leek 
de deelnemers erg mee te vallen. Het meeste wat 
overbleef kon worden gescheiden en dus weer 
als grondstof gebruikt voor nieuwe producten. De 
kleine hoeveelheid afval dat zij nog overhouden, 
vullen zij als restafval in op de afvalmeter op de 
website.

Het resultaat:
-  Veel mensen hebben (voor het eerst) afvalvrije 

boodschappen gehaald!

- Deze week was het restafval gemiddeld 
 1,6 kg per huishouden (gemiddeld heeft een 

huishouden in Heemstede en Bloemendaal 
 8,9 kg restafval per week).

Watch en learn!
De deelnemers zijn nu een maand bezig en het 
experiment loopt tot half juli. Volg wat zij doen op 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl
Hier is ook te lezen welke tips zij wekelijks geven om 
restafval te voorkomen.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
stelt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Côte, 
Zandvoortselaan 10 te Heemstede. 
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt van 18 mei tot 29 juni 2017 
ter inzage: 
- tijdens werkuren bij Omgevingsdienst IJmond. 

Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur 
en 17.00 uur telefonisch een afspraak maken bij 
Omgevingsdienst IJmond. 

- via www.odijmond.nl 
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (op 
vrijdag tot 13.00 uur en op donderdagavond tot 
19.30 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 29 juni 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
In geval van spoedeisende belangen kan ook een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij 
de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen in het raadhuis 
wanneer het u uitkomt. U wordt direct geholpen 
op het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij 
inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en klik 
rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-
5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Eerste ooievaar geboren 
bij kinderboerderij 
’t Molentje
Ruim 18 jaar nadat het ooievaarsnest is geplaatst op 
het terrein van kinderboerderij ’t Molentje, is in het 
bijzijn van zijn ouders een jong uit het ei gekropen. 
Molenaar Guus Boers zag vanaf de stelling van het 
molentje een kopje voorzichtig over de rand gluren.

Verwijdering voertuigen Rivierenwijk
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 9 mei 2017 de volgende voertuigen 
aangetroffen:
- Een enkelassige aanhangwagen met gesloten 

witte opbouw, op het Merwedeplantsoen voor 
garagebox 71

- Een enkelassige boottrailer met boot, staande 
in het plantsoen op de Amer grenzend aan de 
achterzijde van Eemlaan 3

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 

buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde voertuigen 
krijgen tot dinsdag 30 mei 2017 de gelegenheid 
hun voertuig van de weg te verwijderen. Als deze 
binnen deze termijn niet van de weg verwijderd 
zijn, worden deze in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar het voertuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 13, het aanleggen van een zwembad, 

wabonummer 148629, ontvangen 3 mei 2017
- Zandvoortselaan 137 + 139, het uitbreiden 

van een restaurant, wabonummer 148635, 
ontvangen 4 mei 2017

- Van Merlenlaan 38, het kappen van een conifeer, 
wabonummer 146477, ontvangen 1 mei 2017

- Voorweg 63, uitbreiden 1e verdieping, 
wabonummer 146415, ontvangen 1 mei 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Leidsevaartweg 127, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 143118, verzonden 12 mei 2017
- Paulus Buyslaan 4, het plaatsen van een 

fietsenschuur, wabonummer 144112, 
 verzonden 12 mei 2017
- Bernard Zweerslaan 32, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 141131, verzonden 12 mei 2017

- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel 
en het splitsen van de praktijkruimte met 
bovenwoning, wabonummer 127602, 

 verzonden 12 mei 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’. 

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.  Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 
www.heemstede.nl bij ‘Gevonden/verloren voorwerp melden’.
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