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Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Uitnodiging voor de opening van de 

nieuwste Sport BSO Heemstede!

Heeft u een sporter in huis? 

Een naschoolse opvang puur en alleen 

gericht op sport & spel in de buiten-

lucht. Hoe lekker is dat!

Sportfever is een sportieve naschoolse 

opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot 

13 jaar met energie voor 10! 

Op de Sportfever BSO kom je

spelenderwijs in aanraking met heel 

veel verschillende sporten. Leer de 

basistechnieken van hockey, surfen, 

dansen, honkbal, tennis, rugby, 

paardrijden en nog veel meer

sporten!

www.sportfever.nl

HET ADRES:
SPORTBSO HEEMSTEDE

Sportparklaan 10
2103 VT Heemstede

MEER INFORMATIE?
sportbsoheemstede@

sportfever.nl

SAVE THE DATE

SPORTFEVER HEEFT EEN

UNIEK CONCEPT, GEEN

WACHTLIJSTEN EN VEEL SPORT!

ZATERDAG 26 MEI

VAN 10.30 TOT 13.15

GEEF JE OP VOOR EEN GRATIS

WELKOMSTPAKKET VAN

SPORTFEVER VIA DE MAIL
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OPEN DAG
Zie elders in deze krant

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij2e PINKSTERDAG

OPEN!
MARGRIET
Potmaat ø 10 cm

0.99
MARGRIET
Potmaat ø 10 cm

0.van 1,75 voor

VAN 10.00 - 17.00 UUR

 www.lariva.nl

Heel
persoonlijk.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENGE
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ook 50+ van harte welkom

Omgeving Alberdingk Thijmlaan en Duin & Vaart  

Wij zijn op zoek naar een serieuze

Omgeving Alberdingk Thijmlaan en Duin & Vaart  

Wij zijn op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

Burgemeester Astrid Nienhuis maakt
Kennis en zingt mee met Voorwegkoor

Grote 
Jaarmarkt
op 27 mei

Heemstede – Op zondag 
27 mei kun je lekker je slag 
slaan of heerlijk ontspan-
nen neuzen tussen de tallo-
ze kramen die dan weer zijn 
opgesteld in het centrum 
van Heemstede.
De Jaarmarkt is een evene-
ment om naar uit te kijken! 
De markt is overigens een 
van de grotere in de provin-
cie en trekt bezoekers uit di-
verse omliggende gemeen-
ten.
Ondernemers die willen 
adverteren rondom deze 
markt, kunnen contact op-
nemen met 023-8200170 of 
een e-mail sturen naar ver-
koop@heemsteder.nl.

Presentatie jaarprogramma Kunstkring
Uniek stukje teamwork: 42 voorstellingen!
Heemstede – De selectie uit het 
lokale theateraanbod is dit jaar 
voor het eerst gemaakt door 
het hele bestuur van de Heem-
steedse Kunstkring. Een uniek 
stukje teamwork dat resulteer-
de in maar liefst 42 voorstellin-
gen in theater de Luifel, de Oude 
Kerk, Stadsschouwburg Velsen, 
Stadsschouwburg Haarlem en 
De Meerse Hoofddorp. Monique 
Klompé ontving vrijdagavond in 
de Burgerzaal tweehonderd le-
den en belangstellenden, zij pre-
senteerde de directies en pro-
grammeurs van de theaters van 
Heemstede Cathelijne Noorland, 
Yvonne van Popta Stadsschouw-
burg Haarlem, Katja Brennink-
meijer van De Meerse Hoofddorp 
en Jacob Bron van Schouwburg 
Velsen, die een boekje open de-
den over de voorstellingen die de 
het komend seizoen 2018/2019 
gepland zijn. Monique wilde nog 
wel een nieuwtje kwijt: Naast het 
bekende busvervoer naar thea-
ters buiten Heemstede, is de Ko-
Bus nu beschikbaar voor vervoer 
van huis naar een van de Heem-
steedse podia met als kosten 
€7,50 voor uit en thuis. 

Presentatie seizoen 2018/2019
Er zijn enkele voorstellingen die 
door het programmateam met 
trots zijn binnengehaald. Zo 

was de altijd enthousiaste direc-
teur van Velsen, Jacob Bron ly-
risch over ‘Ragus’, betekent pas-
sie-vuur, een muziek en dans-
show; één van de absolute pa-
rels uit de Ierse dans- en muziek-
traditie. Een wervelend feest vol 
kleur, klank en ritme, dat je mee-
sleept in de sfeer van een volks-
feest op een Iers dorpsplein. Ge-
stoeld op authentieke dansstijlen 
met razendsnel voetenwerk, hart-
verwarmende songs en prachtige 
kostuums.
Cathelijne Noorland, begaafd pi-
aniste maar ook programmeur 
voor de Oude Kerk, speelt met 

haar Friends op 23 september in 
de Oude Kerk, waar zij klarinet-
tist Arno Stoffelsma en altviolis-
te Dana Zemtsov begeleidt op pi-
ano. Kamermuziek begeleiden is 
haar lust en haar leven. Cathelijne 
vertelde ook dat Pieter Derks vrij-
dag 26 oktober in de Luifel komt. 
Pieter Derks keert de wereld op-
nieuw binnenstebuiten op zijn 
geheel eigen geestige en gevat-
te wijze. Van het kleinste leed tot 
het grootste nieuws, met rake 
grappen belicht hij alles van de 
andere kant. Lichtvoetig, scherp 
en in een roemrucht tempo dat je 
anderhalf uur lang op het punt-

je van je stoel houdt. Nog even 
komt Jacob Bron met Brigitte 
Kaandorp, ‘De parel van IJmui-
den’ die orde zoekt in haar vrolij-
ke chaos, in Velsen op 2 februari.
Katja Brenninkmeijer had nu al 
schik in de ‘Single Camping’ waar 
Juf Ank van de Luizenmoeder, Il-
se Warringa, Tjitske Reidinga, Pe-
ter Blok, Rop Verheijen en Elise 
Schaap in een zoetzure muzikale 
komedie de ‘Happy Singles’  uit-
hangen. 

Flirten met een wc-rol onder de 
arm, een tikkeltje absurd, uitver-
groot en hilarisch in De Meer-
se in Hoofddorp op 16 februari. 
Yvonne van Popta van de Stadds-
schouwburg Haarlem presenteer-
de Scrooge, de vierde editie bin-
nen de rijke Haarlemse Scrooge 
traditie en ooit door Heemstede-
naar Eric van Muiswinkel begon-
nen, wordt voortgezet door twee 
‘zure’ Haarlemmers, Bert Bun-
schoten en Wigbold Kruyver van 
Het Volk.

De programmeurs hadden nog 
veel meer te vertellen. U kunt 
dat allemaal lezen in de prachti-
ge brochure  van de Heemsteed-
se Kunstkring. Zie:
www.heemsteedsekunstkring.nl.

Ton van den Brink 

Heemstede - Op haar kennis-
makingstoer langs de verschil-
lende verenigingen in Heemste-
de ontving het Voorwegkoor bur-
gemeester Astrid Nienhuis op 
maandagavond 14 mei tijdens 
hun repetitie-avond in de Valken-
burgschool.

Het koor was druk bezig met de 
generale repetitie voor zijn optre-
dens in Maastricht komend week-
end.
De burgemeester kreeg dus een 
primeur van het nieuwe concert-
repertoire. Tijdens de koffiepauze 
konden de koorleden en de bur-
gemeester met elkaar kennisma-
ken en is haar het een en ander 
verteld over de komende activi-
teiten rondom het lustrumjaar. Ze 
verraste het koor door zelf enkele 
partijen van ‘Les Miserables’ mee 
te zingen.
Het Voorwegkoor viert dit jaar 
haar 25-jarig bestaan en heeft 
met Pinksteren een lustrumreis 

gepland naar Maas-
tricht, waar het ook 
een drietal concerten 
zal geven. Zo is er een 
optreden op zaterdag 
19 mei om 15.00 uur 
in de Domenicanen 
Boekhandel, één van 
de mooiste boekwinkels in Ne-
derland. Op zondag een verras-
singsconcert en op maandag 21 
mei,  op de terugweg naar Heem-
stede, zullen de koorleden optre-
den in kasteel Maurick (bij Vught) 
tijdens de Kastelendagen.
Het lustrumconcert vindt plaats 
op vrijdag 16 november in de 
kleine zaal van de Meerse in 
Hoofddorp, met artiesten, een 
combo en een feestelijke terug-
blik op 25 jaar Voorwegkoor.

Nieuwe dirigent
Sinds februari 2018 is Bas van 
Splunter de dirigent van het koor; 
jong, energiek , professioneel en 
heel goed in staat om dit grote 

koor (inmiddels bijna 60 leden) te 
dirigeren.  
Vlak voor dit Lustrumjaar vertrok 
de vorige dirigent (Maurits Draij-
er), nieuwe uitdagingen en kan-
sen in zijn carrière betekenden 
dat hij de repetities niet meer kon 
leiden. Het was onzeker of er op 
tijd een nieuwe dirigent gevon-
den kon worden die goed aan-
sloot bij het koor.
Maar met Bas van Splunter was 
het meteen duidelijk dat het van 
beide kanten klikte. 

Het Voorwegkoor wordt al ja-
ren tijdens concerten en 2x per 
maand tijdens de repetities be-
geleid door pianist Jasper Swank.

Lente in 
Heemstede

Pootje baden
Heemstede – Ook Schotse Hooglanders houden van koelte. 
Dat zag Mirjam de Kruk uit Heemstede toen ze dit groepje in 
het Groenendaalse bos tegenkwam. Pootje badend…!

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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Geschiedenis 
leeft op Leyduin
Heemstede - Op zondag 20 mei 
kun je op excursie met een gids 
van Landschap Noord–Holland 
waarbij Woestduin en Vinken-
duin, onderdelen van Buiten-
plaats Leyduin, worden beke-
ken. De buitenplaatsen kennen 
een lange en rijke geschiedenis. 
Wandel mee: De excursie duurt 
van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmel-
den: www.gaatumee.nl Vertrek-
punt: parkeerplaats Leyduin. Kos-
ten: €7,- en €3,- voor kinderen tot 
12 jaar.

Foto: Ilse Miedema



Bouwtekeningen zijn er niet, maar in 
de jaren 20 van de vorige eeuw kwam 
het adres al voor in de Heemsteedse 
stratenboekjes. Raadhuisstraat 7 was geen winkelpand, maar er 
is wel bedrijvigheid geweest.

Op 11 september 1931 lezen we in De Eerste Heemsteedsche 
Courant: “Een openbare Vrijwillige Verkooping op 29 septem-
ber 1931 in Hotel v. Ree (Camplaan) het woonhuis van Raadhuis-
straat 7, groot 2.50 aren en o.a. 5 kamers. In een advertentie van 
30 december 1931 staat: “Van Dort’s tuinaanleg, alle voorkomen-
de bloemwerken”. P.J. van Dort woont en werkt op Raadhuisstraat 
7. Wel van korte duur ondanks bouwplannen voor een planten-
kas en werkplaats (1931) en de bouw van een berg- en werk-
plaats (1934). Op 15 juni 1934 staat een advertentie in de krant: 
“Welke zaak wordt geopend op Raadhuisstraat 7?”. Op 29 juni 
1934 de onthulling van deze vraag: “Op zaterdag 30 juni opent 
Gilles C. Botbijl zijn ‘Atelier Haemstede’ voor Glas in Lood. Op 3 ja-
nuari 1936 lezen we Nieuwjaarswensen van Botbijl in de krant, 
echter ook de nieuwjaarswensen van: “Garage ’t Raadhuis, Raad-
huisstraat 7, voor reparatie en stalling”. Op 30 december 1936 le-
zen we, dat J. Meijer met zijn behangerij-stoffeerder-markiezen-
makerij verhuist van de Koediefslaan 30 naar de Raadhuisstraat 7. 
Op 5 augustus 1937 wordt opnieuw het pand publiekelijk 
verkocht. Vreemd genoeg staat behanger J. Meijer nog wel ver-
meld op Raadhuisstraat 7 in het adressenboek van Heemstede 
op 1 januari 1940.

In verband met de uitbreiding van het Raadhuis is er nog sprake 
geweest, dat de nummers 1, 3, 5 en 7 zouden gaan verdwijnen. 
De toenfoto is een fragment van een foto van de jaren 60 uit 
het archief van de HVHB. De nufoto van Harry Opheikens is van 
11 mei 2018.

Mocht u informatie of beeldmateriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

02 16 mei 2018

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (67)

KerkdienstenCOLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 20 mei 1e Pinksterdag, 
10u, ds. N.G. Scholten Viering Heilig 

Avondmaal
 

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 20 mei 1e Pinksterdag 
om 10u. ds. G.H. Fredrikze uit 

Harderwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Zondag 20 mei, 10.30 uur 1e Pink-
sterdag Eucharistieviering In Bet-
ween. Past. J.-J. van Peperstraten.
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag 

geen viering.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  

Zondag 20 mei,
Eerste Pinksterdag, 11u.

viering in Openluchttheater 
Caprera Bloemendaal

mmv het Amstel Gospel Choir.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 20 mei 10.00 uur
Geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Historische in- en uitgangen:
Pompgebouw en Museum aan de Leidsevaart
Regio - Aan de Leidsevaart staat 
het (museum) Waterleiding 
Pompgebouw, gebouwd in 1853. 
Precies tegenover de prachtige 
Amstelbrug.
Het is een uit twee delen be-
staand smeedijzeren hek, ont-
worpen in de in die tijd gewilde 
Art Deco-achtig stijl. De hekken 
zijn gemonteerd aan betonnen 
kolommen en die zijn vorm ge-
geven zoals het bij natuurstenen 
bouwdelen gebruikelijk was.
Het beton werd daarmee als het 
ware ontkend.
Het is Provinciaal Historisch erf-
goed, waag eens een bezoekje 
er aan.
(Bron: Historisch Heemstede)

Bijdrage:
Marenka Groenhuijzen

Huwelijk 08-05-2018

Frederik-Jan. L. Dondorp & 
Marijnke H. van der Burgh

Pieter. J. Sonders &
Tamara. E.M. Pijlman

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Afscheidsreceptie wethouder Kuiper
Heemstede - Na een perio-
de van twaalf jaar stopt Christa 
Kuiper als wethouder in Heem-
stede. Daarmee komt ook een 
einde aan haar langdurige poli-

tieke en bestuurlijke betrokken-
heid bij de gemeente.

Inwoners en belangstellenden 
die haar persoonlijk gedag willen 

zeggen, zijn van harte welkom 
op haar afscheidsreceptie, op 
donderdag 24 mei vanaf 16.30 
uur in de Burgerzaal van het raad-
huis.

Film&Diner met 
Aquarius (2016)
Heemstede – Op donderdag 24 
mei kun je kijken naar de film 
‘Aquarius’ en aansluitend eten bij 
WIJ Heemstede, de Luifel aan de 
Herenweg 96.

In de film woont Clara, een be-
jaarde weduwe en gepesioneer-
de muziekcriticus, in Aquarius, 
een origineel twee verdiepingen 
tellend appartementengebouw 
uit de jaren 1940 in Recife, Brazi-

lië. Clara komt uit een rijk en tra-
ditioneel gezin en belooft in het 
appartement te blijven wonen 
tot haar dood.

Dit besluit frustreert een bedrijf 
dat alle naburige appartementen 
heeft verworven en het perceel 
wil gebruiken voor hun eigen 
doeleinden. Clara belandt in een 
koude oorlog met het bedrijf en 
weigert haar positie op te geven.

Aanvang is 16.00 uur en toegang: 
€15. Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Heemstede - De oude KO-bus 
waar veel senioren gebruik van 
hebben gemaakt is vervangen. 
Op dinsdag 1 mei is de nieuwe 
bus overdragen aan de wethou-
der Kuiper door garage Velser-
beek.
Vrijwilliger van WIJ Heemstede, 
Ton Schreuders (rechts van Chris-
ta) heeft alle wensen kenbaar ge-
maakt voor de nieuwe bus en 
Koen Siegrets, van Gemeente 
Heemstede heeft dit opgepakt 
met de garage.

Het resultaat is een supermoder-
ne bus met de nieuwste snuf-
jes en praktische voorzieningen. 
Zoals de mogelijkheid voor rol-
stoelvervoer(4), de bus is inge-
richt met een camera en sensors 
en heeft een de beschikking over 
een omroep installatie. 

WIJ Heemstede gaat de bus in-
zetten voor het vervoer van deel-
nemers van verschillende ont-
moetingscentra in Heemstede. Er 
komt nog een tweede, identieke 
bus. Deze super bus wordt straks 
ingezet voor tochtjes. 

Nieuwe bus 
in gebruik 
genomen

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 

Zondag 20 mei - Pinksteren
10u. Pinksterkerk: ds. P.I.C. Terpstra 

en ds. A. Molendijk. 
Crèche en Kinderkring.

 
www.pknheemstede.nl

Voor de klas staan
Het is kwart voor zeven
en ik sta al te beven.
Ik ga ‘s avonds een toneelstuk opdragen,
ik hoop dat ze me niet wegjagen.

Het is nu eindelijk zover
en mijn moeder zegt:
je bent een echte ster.
De juf zegt: het podium is van jou,
dus begin ik nu maar gauw.

Toen ik klaar was
begon iedereen te klappen,
terwijl ik nog
naar lucht stond te happen.

Duco Jaspers (14 jaar)

Foto: Bart Jonker
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17 (en 24 + 31 mei)
  Open inloop bridgeclub Kla-
verTop, Cruquiusweg, Heem-
stede. 12.30-12.45u. Bridgen 
start om 13u. Toegang: €2,50.

17 t/m 19 mei
  Voorstelling ‘Annie MG op 
Soestdijk door letterlievende 
vereniging J.J. Cremer, Haar-
lemmerhout Theater, v Olden-
barneveltlaan 17 Haarlem. 
Kaarten (€15,-): www.jjcremer.
nl of 06-44776213.

24 mei
  Afscheidsreceptie wethou-
der Christa Kuiper (gemeen-
te Heemstede), Burgerzaal, va 
16.30u. Openbaar toeganke-
lijk.

  ‘De smaak van Texel’, kook-
boek. Koken en eten tus-
sen de boeken, bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. 18.30u. Infor-
meer naar kosten om een hap-
je mee te eten. 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

  Film en diner bij WIJ Heem-
stede, de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Film: Aquarius. 
16u. Toegang: €15,-. Reserve-
ren:  www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

18 mei
  Lezing Bloemendaals apothe-
ker Harald van den Born in Tref-
puntcafé Bennebroek, Akonie-
tenplein. 20.30u. Toegang vrij.

18 mei
  Concert The Hesston College 
Choir in Doopsgezinde Kerk 
Haarlem (Frankestraat 24). 
Aanv. 20u. Collecte na afloop.

27 mei
  Grote Jaarmarkt in centrum 
van Heemstede van 11-17u. 
Ruim 300 kramen, veel diver-
siteit, terrasjes, kinderattracties 
etc. Organisatie: Winkeliersver-
eniging Centrum Heemstede 
(www.wch.nl).

  Lenterace landelijke roei-
wedsstrijd ‘Het Spaarne’. Tus-
sen 9-17u welkom langs de 
Ringvaart, Spaarne of in het 
clubhuis aan het Marisplein 
5 Heemstede. Rond de 1100 
roeiers nemen deel. Info: 
www.hetspaarne.nl.

3 juni 
  Moestuinmarkt bij Volkstuin-
vereniging Groenendaal, Man-
padslaan 6A Heemstede. Met 
planten, stekken, delicatessen 
en meer. Vrij entree, van 11-
16u. 

21 mei 
  Resultaat kinderworkshops 
‘Het is nog niet af’ van oa kun-

▲

stenaar Vera Bruggeman in 
Pinksterkerk, Camplaan. Ter af-
sluiting van de expositie ‘Het 
feest van de Geest’. 

  Huis Leyduin, Leidsevaart, Vo-
gelenzang, open tijdens de 
Dag van het Kasteel. 11-16u. 
Rondleidingen, optreden man-
nenkoor (13.00 en 14.30 uur). 
Gratis toegang.

23 mei
  Busexcursie naar Dordrechts 
Museum ivm de tentoonstel-
ling ‘Jongkind & Vrienden’. 9u 
vertrek vanaf de Luifel, Heren-
weg 96. Kosten: va €55,-. In-
schrijven uiterlijk 11 mei, bij de 
Luifel.

  Straatspeelavond Jan Miense 
Molenaerplein, Schildersbuurt 
Heemstede van 18.30-20.30u. 
Locatie afgesloten vanaf 17u. 
Organisatie in handen van WIJ 
Heemstede.

  Krimpie Dinkie maken op de 
Knutselclub van WIJ Heemste-
de, Molenwerfslaan 11 Heem-
stede (de Molenwerf ). 13.30-
15u. €5,- deelname. Aanmel-
den: 023-5483828.

  Film ‘Loving Vincent’ bij WIJ 
Heemstede, de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. 20u, 
€7,- toegang. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828. 

 

TENTOONSTELLINGEN

Mei
  Werk van Wim Vellekoop in de 
foyer van De Luifel Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.

T/m woensdag 30 mei
  Kunstexpositie ‘Sessions’ in 
raadzaal van raadhuis Heem-
stede, Raadhuisplein. Tijdens 
kantooruren. Kunstenaar: Scott 
Bronfman (New York).

Moestuinmarkt zondag 3 juni
Heemstede - Op zondag 3 juni 
houdt Volkstuinvereniging Groe-
nendaal weer haar moestuin-
markt aan de Manpadslaan 6A te 
Heemstede. Er zijn planten, stek-
ken, bollen, knollen, home made 
delicatessen en biodynamische 
wijnen. Kortom: alles wat het bui-
tenleven aangenaam maakt.
Moestuinieren is hip! Steeds meer 
enthousiaste mensen ondervin-
den op de verschillende com-
plexen van de vereniging hoe 

heerlijk het is om je eigen groen-
ten, kruiden en fruit te kweken. 
Er is een kraam waar je informa-
tie kunt opvragen over de tuinen 
die de vereniging nog vrij heeft. 
De organisatie is ook dit jaar weer 
in handen van Cityfarmer, Inge 
van der Feltz van Moezziez. Ie-
mand die weet van de hoed en 
de rand op het gebied van kwe-
ken en koken uit eigen tuin. De 
markt heeft vrij entree en is van 
11.00 tot 16.00 uur.

Alles voor een veilige werkomgeving
The Vintage Store gaat voor VCA
Heemstede - Door de vele huis-
ontruimingen die door The Vin-
tage Store (TVS) worden gedaan 
vindt TVS het niet meer dan lo-
gisch en verantwoord dat me-
dewerkers veilig kunnen wer-
ken. “Dit geldt niet alleen voor 
onszelf maar ook voor de men-
sen om ons heen”, zegt Steef van 
Loon van TVS. “Daarom hebben 
wij ervoor gekozen om onze me-
dewerkers een cursus VCA (voluit: 
Veiligheid, gezondheid en milieu 

Checklist Aannemers) aan te bie-
den. De eerste medewerker heeft 
dit certificaat nu behaald en daar 
zijn we best trots op.”

De VCA-gecertificeerde mede-
werker doet eerst een inspec-
tie naar de veiligheid van de plek 
waar gewerkt gaat worden.
Bij een huis ‘bezem schoon’ op-
leveren of bij een verhuizing kun 
je dan denken aan bijvoorbeeld 
losliggende vloerdelen, loshan-

gend electra, steile trappenhui-
zen en dat soort dingen.” Kwali-
teit en veiligheid staat dus voor-
op bij TVS.
Wilt u meer weren over een de 
mogelijkheden van huisontrui-
mingen of verhuizingen, vraag 
dan een vrijblijvende offerte aan 
via  info@thevintagestore.eu of 
023-7600477.

The Vintage Store vind je aan de 
Cruquiusweg 37A, Heemstede.

De ECOstyle Tuinspecialist op bezoek
Uw tuinvragen beantwoord in Tuincentrum
de Oosteinde te Hillegom of Vijfhuizen
Regio - Op  zaterdag 19 mei 
komt de ECOstyle Tuinspecialist 
bij Tuincentrum De Oosteinde in 
Hillegom en Vijfhuizen. Van 10.00 
tot 16.00 uur staat de Tuinspecia-
list klaar om al uw vragen op het 
gebied van natuurlijk tuinieren te 
beantwoorden. 
Met eenvoudige middelen kunt 
u zelf gemakkelijk een bijdrage 
leveren aan het verhogen van al 
het leven in uw tuin. Gebruik bij-
voorbeeld ecologisch verant-

woorde producten. En bied ruim-
te en mogelijkheden aan nuttige 
dieren en insecten als vogels, bij-
en en lieveheersbeestjes. 

Grondtest
Een goede zuurgraad (pH) is heel 
belangrijk voor een mooie en ge-
zonde tuin. Wilt u weten hoe het 
met de zuurgraad in uw tuin ge-
steld is? Neem een zakje met een 
klein beetje grond uit uw tuin 
mee naar de Tuinspecialist. Hij/zij 

zal deze graag voor u testen en u 
een passend advies geven. 

Daarnaast kunt u met al uw ande-
re tuinvragen terecht bij de ECO-
style Tuinspecialist. Is uw gazon 
niet wat u ervan verwacht? Wilt u 
weten hoe u op een verantwoor-
de manier ziekten en plagen de 
baas wordt?  Of heeft u juist een 
vraag over uw moestuin? Kom 
gerust langs bij De Oosteinde 
en laat u informeren. En voor de 

kleintjes is er een prachtige kleur-
plaat!  
Het is nu hét moment om uw tuin 
goed te verzorgen zodat u het 
hele jaar door kunt genieten van 
een prachtige, natuurlijke tuin. 
Tuincentrum De Oosteinde vindt 
u aan de Zandlaan, net op de 
grens van Bennebroek en het fili-
aal in Vijfhuizen is gevestigd aan 
de Schipholweg, juist op de grens 
van Haarlem.
Zie ook: www.deoosteinde.nl.

Kunstexpositie ‘Sessions’ in Raadzaal
Heemstede - De kunstexpositie 
‘Sessions’ en ‘Woods’ is tot woens-
dag 30 mei nog in de raadzaal 
van het raadhuis te Heemstede 
te bezichtigen. Dit zijn de laatste 
dagen om twee series origine-
le tekeningen en schilderijen van 
Scott Bronfman in de raadzaal te 

zien. Bezoek aan deze expositie is 
vrij toegankelijk tijdens kantoor-
uren van het raadhuis.
Scott Bronfman afkomstig uit 
New York City is ontwerper, do-
cent creatieve vakken en teke-
naar die woont en werkt al vijfen-
twintig jaar in Heemstede. ‘Ses-
sions’ is de naam van een serie 
werk die is geïnspireerd door de 
New York School of abstract ex-
pressionisten (’50-’60), Mark Ro-
thko, Franz Kline en Robert Mo-
therwell. De titel ‘Sessions’ refe-
reert aan een improvisatie jazz-
sessie. Tijdens een spontaan en 
intuïtieve sessie ging Bronfman 
steeds op zoek naar de grens tus-
sen dynamiek en harmonie. Zijn 
meest recente serie originele te-
keningen, ‘Woods’, is geïnspireerd 
door wandelingen in de bos-
sen (woods) van de Luxemburg-
se Meullerthal. Het nabeeld van 

de ruige natuur is de basis van 
dit werk. De serie tekeningen po-
gen de onzichtbare levenskracht 
van de natuur zien. Enkele wer-
ken uit dit serie zijn geïnspireerd 
door panorama’s in Heemstede. 
Deze serie is figuratief maar ook 

Tekenaar en kunstschilder,
Scott Bronfman.

Session IX nr.2, 2016 - acrylverf en 
oliepastel op schilderkarton, 50cm 
x 65cm. Speelse lijnen en vormen 
zijn in beweging en op zoek naar 
een aangename verhouding.

‘Woods’, nr. 6, 2017 - Acrylverf 
en oliepastel op schilderkarton, 
90cm x 70cm. Dit expressionistisch 
werk maakt gebruik van intense 
kleuren. De kracht van de natuur 
wordt waarneembaar door de 
boomschors heen.

in de traditie van expressionis-
tische kunstenaars getekend en 
geschilderd. 
Raadhuisplein 1, Heemstede.

(Moes)tuinmarkt KIMT 
Weer een succes!
Heemstede - Afgelopen zaterdag was er weer de jaarlijks terug-
kerende moestuinmarkt bij Kom in Mijn Tuin en het was weer een 
groot succes.
Vrijwilligers hadden heerlijke taarten gebakken, waarvan sommige 
met producten van de tuin (rabarber). 

Er waren weer kramen met aardbeienplanten, pioenrozen , dahli-
aknollen en er was ook een kraam met verschillende soorten bij-
zondere zomerbollen.  Natuurlijk ontbraken de slaplantjes, andij-
vieplantjes en vele andere moestuinstekjes niet!

Voor de kinderen was er een workshop lavendelzakjes maken en 
waskaars rollen onder begeleiding van vrijwilligers.

Het was een geslaagde dag met een record- aantal bezoekers! Kimt 
kan terugkijken op een geslaagd evenement voor jong en oud.

Kijk ook op: www.kominmijntuin.com.

Themamaaltijd 
WIJ Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 
22 mei kunt u weer genie-
ten van een speciale maal-
tijd in Eethuis de Luifel. Dit-
maal een Gourmand menu. 
De prijs is €10,25. Reserve-
ren hiervoor kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf. Belt 
u 023-5483828. Eten doet u 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aan tafel tussen 
17.15 en 18.00 uur. 

CruquiusConcerten gaan 
vijftiende seizoen in
Regio - Afgelopen week is de 
nieuwe brochure van Cruquius-
concerten gepresenteerd. Meer 
kunt u lezen op de website:
www.CruquiusConcerten.nl.

Het belooft een bijzonder seizoen 
te worden met bekende namen 
als Maria en Nathalia Milstein, Da-
ria van den Bercken, het Jenufa 
strijkkwartet, Lenneke Ruiten, het 

Navarra strijkkwartet en het Osi-
ris Trio.

Het CruquiusPiano Trio
De Stichting Cruquiusconcerten 
verzorgt al voor het 15e jaar met 
veel succes kamermuziekconcer-
ten met topmusici in Museum de 
Cruquius, waar u kunt genieten 
in een unieke museale omgeving 
met een zeer fraaie akoestiek.

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL
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Gemeentesecretaris Willem van den Berg
neemt na 29 jaar afscheid
Heemstede - Een aimabel en 
kleurrijke man verlaat de Heem-
steedse ambtelijke arena. Als 
hoogste ambtenaar drukte Wil-
lem Van den Berg nadrukkelijk 
zijn stempel op het reilen en zei-
len van de gemeentelijke organi-
satie. Hij was de rechterhand van 
vijf burgemeesters en stond ne-
gen colleges terzijde. Een grote 
schare aan politici begeleidde hij 
op hun eerste stappen in de raad. 
Niet opzichtig, maar bescheiden 
op de achtergrond nam hij men-
sen apart. Ook binnen de organi-
satie wist hij perfect te manoeu-
vreren tussen afwijkende menin-
gen en stromingen. Hij dwong 
respect af bij zijn medewerkers 
door hen veel vrijheid te gunnen, 
maar hield zelf steeds de touwtjes 
en de gewenste koers in handen. 
Geboren op de ‘Biblebelt’ in Olde-
broek kreeg hij via zijn vader het 
linkse gedachtegoed mee, via zijn 
moeder de christelijke normen en 
waarden. Hij studeerde rechten in 
Utrecht waar hij, met zijn titel op 
zak, griffier werd bij de rechtbank 
in Zwolle. Willem maakte de over-
stap naar Heemstede door te sol-
liciteren op de functie van ge-
meentesecretaris. 

Willem en zijn echtgenote wa-
ren snel vergroeid met Heem-
stede. De overgang van het oos-
ten naar het westen was voor het 
echtpaar een schot in de roos. 
Willem werd lid van de Rotary, 
voetballer bij RCH en ging tennis-
sen bij HBC. Hij stond midden in 
de gemeenschap. Ging zingen in 
het Voorwegkoor, werd voorzit-
ter van de Oranjecommissie. Het 
was Van den Berg nooit te veel 
om tekst en uitleg te geven. On-
der het genot van een biertje wil-
de hij graag uitleggen aan vrien-
den of inwoners waarom zaken 
gaan zoals ze gaan.
Zijn meest memorabele hoog-
tepunt kwam in de tijd dat er 
een nieuw raadhuis moest ko-
men. Het gebouw aan de Van 
den Eijndekade moest plaatsma-
ken voor nieuwbouw. De ambte-
naren moesten samen verder in 
het raadhuis. De extra benodigde 
3000 m2 leidde tot een opstand 
in de buurt. Ruim 1300 inwoners 
wilden niets weten van massale 
nieuwbouw. Willem had gehoord 
van een nieuwe vorm van wer-
ken. Via de gemeente Den Bosch 
vond hij de oplossing, een die la-
ter in veel gemeenten en instan-

ties zou volgen. Het werd ‘het 
nieuwe werken’ gedoopt. Ambte-
naren hebben geen eigen kanto-
ren meer en werken op verschil-
lende werkplekken. Door de au-
tomatisering kan dit ook, want 
de organisatie is vrijwel papier-
loos. Niet altijd is iedereen gelijk-
tijdig aanwezig. Als er een com-
puter vrij is kan een medewerker 
er gaan zitten. Het riep de nodi-
ge weerstand op. Een chef zon-
der eigen kantoor was ‘not done’. 

Willem nam de ambtenaren mee 
het land door om te kijken hoe 
het nieuwe werken in de praktijk 
wordt gebracht. De organisatie 
ging om en werkt nu al jaren, tot 
volle tevredenheid, in het nieuwe 
kantoor. Gevolg was dat de uit-
breiding met 1000 m2 toekon. De 
buurtbewoners trokken hun be-
zwaren in. Het succes was een re-
den dat niet alleen uit Nederland 
maar zelfs uit het Verenigd Ko-
ninkrijk en Australië bestuurders 
kwamen kijk hoe het nieuwe wer-
ken in Heemstede is ingericht. 

Willem blijft gewoon in Heemste-
de wonen, zijn echtgenote werkt 
nog even door bij het gerechts-
hof in Amsterdam. Het echtpaar 
reist graag dus dat zal er nu wel 
meer van komen. Heemstede laat 
Willem van den Berg met pijn in 
het hart vertrekken. Op 30 mei 
biedt de gemeente Willem een 
afscheid aan. Alle inwoners die 
dat willen kunnen persoonlijk de 
hand schudden van het echtpaar 
Van den Berg. Het zal niemand 
verbazen als de rij wachtenden 
tot buiten het raadhuis staat.

Eric van Westerloo

Gedichten, bewegen en spelletjes
Ook dit jaar zomercursussen in de Pauwehof
Heemstede - Elke woensdagoch-
tend in juni, juli en augustus is 
de Pauwehof geopend voor ver-
schillende cursussen. Er zijn be-
weeglessen; onder andere  een 
korte cursus hatha yoga en pi-
lates. Op creatief gebied kan de 
cursist buiten tekenen en schilde-
ren op Landgoed Leyduin; mee-
doen in het ‘open atelier’ of een 
cursus aquarelleren. Ook worden 
dit jaar twee lezingen gehouden, 
de eerste lezing gaat over het ver-
borgen verleden van de onge-
huwde Sybilla. In de tweede zal 

de toehoorder het een en ander 
horen over de gewoonten in de 
17e en 18e eeuw.  Docente gene-
alogie Elly Landzaat vertelt hier-
over aan de hand van oude akten 
en materiaal uit archieven. 
Docent Lidwien Derriks gaat met 
deelnemers gedichten lezen in 
de cursus ‘vier de zomer met ge-
dichten’. 
Als het mooi weer is zit de crea-
tieve vrijwilligster buiten, en an-
ders binnen, om samen met u 
een kopje koffie te drinken en u 
te helpen bij uw handwerk, ook 

kunt u samen met andere bezoe-
kers een spelletje spelen.  

De speciale zomerflyer over de 
cursussen is op te halen bij de 
Pauwehof of een van de locaties 
van WIJ Heemstede. Zie verder: 
www.WIJHeemstede > senioren 
> de Pauwehof. 
Informatie en aanmelden bij de 
Pauwehof, ontmoetings- en ac-
tiviteitencentrum voor ouderen. 
Achterweg 19, Heemstede, tele-
foon 023-5286022 en 5288510 of 
pauwehof@wijheemstede.nl.

Ook aandacht voor olijfolies, port en cultuurvakanties
Wijnproeverij Paul Brantjes in Gouden Zaal
Heemstede – De Hartekamp was 
zondagmiddag geopend voor 
wijnliefhebbers. In de Gouden 
Zaal hield Paul Brantjes zijn voor-
jaarsproeverij. Hij weet al jaren de 
weg in wijnland Italië, maar is gek 
op weinig bekende gebieden. 

Zo kwam hij terecht op een ba-
glio, een Siciliaans hof, Feudo 
Montoni sinds 1469, in het hart 
van het eiland. Daar liggen de 
wijngaarden hoog, 500–700 me-
ter, op natuurlijke wijze geïso-
leerd, waardoor de authentie-
ke druivenrassen bewaard zijn 
gebleven. Hij koos voor de wit-
te wijn de Grillo: deze Siciliaan-
se witte wijn is strogeel van kleur 
met groene reflecties. Een heer-
lijke wijn, uitstekend als aperitief 
en perfect bij mediterrane vis- en 
groentegerechten. Hij vond op 
Sicilië nog een prachtige rode 

wijn, robijnrood van kleur met 
lichtpaarse reflecties. Heerlijk bij 
Italiaanse minestrone soep of bij 
rood vlees en oude kazen.

Op de tafels zagen we een aantal 
Adhoc wine uit Portugal, uit 2017 
sprankelende witte wijnen uit 
verschillende werelddelen, des-
sertwijnen, port, olijfolie en azijn 
uit Spanje en een heel aparte 
olijfolie uit Griekenland, met na-
me van Corfu, de olijfolie Neolea, 
een volledig verse, ongefilterde 
extra vierge olijfolie van de hoog-
ste kwaliteit. Rechtstreeks van de 
olijfgaard en in de fles.

Precious locations
Segrun presenteerde op de wijn-
proeverij een aantal vakanties, 
voornamelijk in boutique hotels 
in Griekenland en Italië, gecombi-
neerd met leuke uitjes om de lo-

kale cultuur écht te ervaren. Se-
grun houdt van sportiviteit, rust, 
luxe en comfort en natuurlijk lek-
ker eten, het liefst in een nog niet 

ontdekte omgeving die je niet zo-
maar op internet kan vinden. 

Ton van den Brink

Van links naar rechts: Jos, Paul, Irma en Nelleke.

Spaarnegeuzen doen mee aan Kaagcup
Zeeverkenners op het podium
Heemstede - Voor scoutingver-
eniging Spaarnegeuzen was de 
jaarlijkse Kaagcup weer een ge-
slaagd evenement. Tijdens het 
Hemelvaartsweekend werd volop 
genoten van het mooie weer én 
de goede resultaten. Ondanks de 
zwakke tot matige wind wisten 
de zeeverkenners en loodsen een 
mooie prestatie neer te zetten. Bij 
de zeeverkenners leverde dat een 
podiumplek op: bootsman Da-
niel wist samen met Manon, Sop-
hie en Archibald, in Lelievlet 1578 
een derde plaats te veroveren in 
de standaardklasse.
In de vroege morgen van 10 mei 
vertrokken de zeeverkenners 
en loodsen van de Heemsteed-
se scoutinggroep richting Ka-
gerplassen. Met bijna 1400 me-
de waterscouts werd daar kamp 
opgeslagen. In totaal deden bij-
na 300 lelievletten en lelieschou-
wen mee aan de wedstrijden. De 
Kaagcup is daarmee één van de 
grootste, zo niet de grootste, zeil-
wedstrijd van het land. De wed-
strijd werd over drie series geva-
ren: twee op vrijdag en een lange 
derde serie op de zaterdag. 

De zeeverkenners deden het op 
vrijdag goed in de series. In de 
eerste serie legden beide boten 
een mooie basis neer door rede-
lijk voorin de vloot te finishen. In 
de tweede serie wist de 1578, met 
Manon aan het roer, als derde te 
finishen. Met dat resultaat plaats-
ten ze zich voor een gunstig start-

veld voor de alles bepalende der-
de start op zaterdag. Ook in die 
race wisten ze als derde te fini-
shen waarmee een podiumplaats 
én beker wisten te veroveren. Le-
lievlet 86, met bootsman Jay, 
Sophie, Thijs Daan en Haldor za-
ten in de derde serie in een min-
der gunstig startveld waardoor 
ze na de tweede boei veel hinder 
hadden van een grote vloot la-
verende vletten uit andere start-
velden die hen tegemoet kwam. 
Desondanks wisten ze toch nog 
een net resultaat neer te zetten.
Onderwijl lagen de loodsen al ge-
ruime tijd met hun lelieschouw 
langszij bij het protestschip om 
zich te verweren tegen een aan-
tal ingediende protesten. Na de 
eerste en tweede serie stonden 

ze op een mooie derde plek in 
het klassement. Ook de in de der-
de serie wisten ze voorin te fini-
shen, maar was dat goed genoeg 
voor het podium? Of zou het toch 
uitdraaien op diskwalificatie? Na 
het horen van de bootsmannen 
en getuigen kwam het verlos-
sende oordeel: alle protesten af-
gewezen. Helaas zat één boot te 
veel tussen de concurrentie en le-
lieschouw 30 waardoor de lood-
sen net buiten het podium vie-
len. Het bleef bij een mooie vier-
de plek. Gelet op de zeilkwalitei-
ten van de concurrentie zeker iets 
om trots op te zijn. 

Meer info over de Spaarnegeu-
zen via info@spaarnegeuzen.nl of 
www.spaarnegeuzen.nl.

Busexcursie 
glasblazerij en 
glasmuseum
Heemstede – Op dinsdag 5 juni 
vertrekt bij WIJ Heemstede aan 
de Herenweg om 9.00 uur een 
bus naar Leerdam. 

U bezoekt de glasblazerij en later 
de plaats Leerdam zelf.

Verder op het programma het 
Glasmuseum, dé glazen schat-
kamer van Nederland. Kosten: 
€51,75 met MJK, €65,75 zonder 
MJK. Alles inclusief.
Inschrijven graag vóór donder-
dag 24 mei.
U betaalt aan de receptie van de 
Luifel.
 

Over de kop op de Zeeweg
Regio - De bestuurder van een 
personenbusje is maandagmid-
dag 14 mei op de Zeeweg (N200) 
in Overveen met de schrik vrijge-
komen toen zijn wagen over de 
kop sloeg.
Dat gebeurde rond 15.10 uur 
door nog onbekende oorzaak. De 
bestuurder zat alleen in het bus-

je. Onderzoek moet uitwijzen wat 
er is gebeurd.

Volgens een woordvoerder van 
de politie liep de bestuurder vlak 
na crash al rond op de plek van 
het ongeluk. “Als hij al gewond is 
geraakt, dan vallen zijn verwon-
dingen mee.”

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Informatieavond
Hormonale therapie bij 
borstkanker Inloophuis
Regio - Op donderdag 24 mei 
kunnen mensen met borstkan-
ker en hun naasten terecht in 
het Inloophuis Kennemerland. 
U krijgt dan uitleg over hormo-
ontherapie. Wanneer hormoon-
therapie nodig is, welke hormo-
ontherapieën er zijn en informa-
tie over eventuele bijwerkingen. 
Ook kunt u uw vragen stellen en 
ervaringen delen.

Sprekers zijn P. Dienaar, ver-
pleegkundig specialist oncolo-

gie Spaarne Gasthuis, P. Hoekstra, 
verpleegkundig specialist on-
cologie Spaarne Gasthuis en A. 
Cnossen, verpleegkundig speci-
alist oncologie Spaarne Gasthuis.

Aanmelden is verplicht en doet 
u via info@inloophuiskennemer-
land.nl of (023) 8885367. Inloop-
huis Kennemerland vindt u aan 
de Wulverderlaan 51, Santpoort-
Noord.
Avond tijd:19.30 – 21.30 uur (in-
loop vanaf 19.15 uur) 
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Wings Ensemble speelt 
Schubert Octet
Regio - Op zondag 20 mei brengt 
het voltallige Wings Ensemble 
om 15.00 uur in de Haarlemse 
Janskerk het monumentale Oc-
tet in F van Franz Schubert ten 
gehore.

De prachtigezangerige melodie-
en en subtiele wisselwerking tus-
sen strijkers en blazers,  de expres-
sieve harmonieën en het over-
koepelend gevoel van levenslust 
en energie zorgen ervoor dat het 
Octet graag gespeeld en beluis-
terd wordt.
Na afloop van het concert is er 
gelegenheid om onder het genot 

van een glas wijn of fris na te pra-
ten. Dit concert vindt plaats in de 
Janskerk te Haarlem, Jansstraat 
40, Haarlem.

 Het Wings Ensemble bestaat uit: 
Kotaro Ishikawa en Inge Jonger-
man: viool; Arwen van der Burg: 
altviool; Magrita Rondeel: cello; 
Annelies Hemmes: contrabas; Ina 
Hesse: klarinet; Leendert Booy-
ens: fagot; Christiaan Beumer: 
hoorn.

Toegang: €25; Vrienden Wings: 
€20. Reserveren:
www.wingsensemble.nl.

Foto: Pim van der Zwaan

Fagotorkest met Dvořáks Serenade 
Concert Tutti Fagotti!
Regio - Op zondag 20 mei staat 
de fagot centraal in een bijzonder 
concert in de Janskerk te Haar-
lem. Onder de titel ‘Tutti Fagotti!’ 
brengt Fagotorkest Haarlemmer-
hout onder leiding van Leendert 
Booyens om 11.30 uur een prach-
tige bewerking van de Serenade 
van Dvořák voor 12 fagotten ten 
gehore. Een fagotkwartet uit het 
orkest voert werken van Beetho-
ven en Saint-Saëns uit. Fagottist 
Jonathan Reeder en pianist Ruud 

van Odenhoven zijn te beluiste-
ren tijdens het temperamentvol-
le Concert Piece van de Ameri-
kaanse componiste Libby Larsen 
en een verrassende sonate van 
P.D.Q. Bach.
 
De Janskerk vind je aan de Jans-
straat 40, Haarlem. Toegang be-
draagt €7,50 maar jeugd tot en 
met 18 jaar mag gratis naar bin-
nen. Kaarten reserveren: fagoten-
semble@gmail.com

‘De apotheker weet het beter’
Regio - Harald van den Born, apo-
theker te Bennebroek (en Aer-
denhout) zal op vrijdag 18 mei 
in het Trefpuntcafé spreken over 
zijn dilemma’s en de zeer verschil-
lende facetten die vastzitten aan 
het apothekersvak vandaag-de-
dag. Wat zijn de uitdagingen en 
de bedreigingen? 

Tijdens de lezing komen aan bod 
zijn persoonlijke missie en visie 
en ongetwijfeld hete hangijzers 
als de eigen bijdrage en het ad-
viesgesprek, het vrij ondernemer 

zijn en daarbij de macht van de 
zorgverzekeraar inzake het medi-
catie-voorschrift (merknaam ver-
sus stofnaam). Maakt de apothe-
ker zelf nog middelen? 

Er zal volop gelegenheid zijn voor 
interactie en (antwoorden op) 
prangende vragen waar mensen 
mee worstelen. Het Trefpuntcafé 
vind je aan het Akonietenplein 1 
te Bennebroek.
Aanvang is 20.30 uur; de zaal 
opent om 20.00 uur. Toegang is 
gratis.

Publieksdag tijdens Dag van het Kasteel
‘Valsche Noot’ op Buitenplaats Leyduin

Regio - Op maandag 21 mei, 
Tweede Pinksterdag, zijn de deu-
ren van Huis Leyduin geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur tijdens de 
Dag van het Kasteel. Bezoekers 
kunnen onder andere fraaie stijl-
kamers bewonderen, de bijzon-
dere marmeren vloer en meerde-
re keukens. Huis Leyduin is in het 
bezit van Landschap Noord-Hol-
land. Vrijwillige gastheren en -da-
mes vertellen u graag over de his-
torie van het huis.

Vrolijke noot
Om 13.00 en om 14.30 uur treedt 
mannenkoor De Valsche Noot 
(www.devalschenoot.nl) op. De 

twintig mannelijke zangers zin-
gen circa 30 minuten bekende en 
onbekende nummers in diverse 
talen, soms vrolijk, soms melan-
choliek, soms vierstemmig, soms 
met een enkele Valsche Noot. Di-
rigente Merel van Geest en pia-
niste Julia Buizer zijn er klaar voor. 
De Valsche heren kijken naar u 
uit.
Er zijn geen kosten aan het be-
zoek verbonden. Huis Leyduin 
ligt op Buitenplaats Leyduin en is 
gelegen aan de Leidsevaart op de 
grens van Vogelenzang en Heem-
stede.

Op www.dagvanhetkasteel.nl 
vindt u een lijst met alle locaties 
die deze dag geopend zijn.Mannenkoor De Valsche Noot.

Hesston College Choir
in Doopsgezinde kerk
Regio - The Hesston College 
Choir komt, wegens groot suc-
ces in voorgaande jaren, opnieuw 
naar Haarlem. Zij geven een uniek 
en bijzonder concert op zaterdag 
19 mei. Studenten van the Hes-
ston College uit Hesston, Kansas, 
vormen een gemengd koor van 
32 leden. 

Het programma voor hun 2018 
tournee heet ‘My father’s World’. 
Het repertoire bevat christelij-
ke en wereldse liederen maar er 
worden ook  hymns en spirituals 
uit Amerika gezongen.
The Hesston College Choir staat 
onder leiding van dirigent Russell 
Adrian en pianist Kenneth Rod-
gers en zal in mei door Europa 

reizen en verschillende concerten 
geven in Duitsland, Zwitserland, 
Frankrijk en Nederland. 

Het Hesston College is een klein 
Mennonite (Doopsgezind) Col-
lege, opgericht in 1909, met een 
sterk ontwikkelde muziektraditie. 
Het ligt midden in het hart van de 
Verenigde Staten van Amerika. 
Een klein dorpje midden in een 
uitgestrekt landbouwgebied. Het 
koor wordt in Haarlem onderge-
bracht bij gastgezinnen.

Het concert vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk Frankestraat 
24 Haarlem en begint om 20.00 
uur.
Na afloop is er een collecte.

Bibliotheek Schalkwijk
Welkom bij de Taalsoos
Regio - Op vrijdag 25 mei start 
een nieuwe taalactiviteit in de Bi-
bliotheek Haarlem Schalkwijk: de 
Taalsoos. De Taalsoos is een ac-
tiviteit voor iedereen die samen 
met anderen wil oefenen met 
praten in het Nederlands. Ont-

moet elkaar in de Taalsoos en doe 
gezellig mee!

Elke keer wordt een ander on-
derwerp besproken zoals: het 
nieuws, feestdagen in Nederland 
en muziek. Altijd met een kopje 
koffie of thee. Enthousiaste vrij-
willigers helpen de groep en be-
antwoorden alle taalvragen.
Op vrijdag 25 mei is de eer-
ste Taalsoos, van 13.00 tot 14.00 
uur in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk (adres: Fie Carelsen-
plein 2). Vanaf dan is de Taalsoos 
elke tweede en vierde vrijdag van 
de maand van 13.00 tot 14.00 uur. 
Deze activiteit is gratis.  
Je hoeft je niet aan te melden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl 

HBC G1–Schagen G1 0-5  
Heemstede moet punten in 
Bovenkarspel halen 
Heemstede - Het seizoen van G-voetbal bij HBC loopt ten ein-
de. De krachtsverschillen worden ook zichtbaar in de standen-
lijsten. HBC en Schagen staan daarin ver uit elkaar. Dat beloof-
de een lastige middag te worden voor de Heemstedenaren, af-
gelopen zaterdag.

De eerste minuut was het al duidelijk. Vanaf de aftrap stormt 
Schagen naar voren en loopt weer juichend naar hun eigen helft. 
0-1 en de toon is gezet. HBC trapt af, maar kan het kunststukje 
van Schagen niet evenaren. Wel kan de schade worden beperkt 
tot kort voor de rust. Die wordt met 0-2 bereikt.

Ook in de 2e helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Scha-
gen veel gevaarlijker in de aanval, met veel schoten op doel. Al-
leen Arjen kan daar iets tegenover stellen. Helaas heeft hij pech. 
De keeper weet een prachtige lob vanaf het middenveld nog net 
over de lat te tikken en een kopbal wordt op de lijn gestopt. In-
tussen laat Sebastiaan sterk keeperswerk zien. De einduitslag is 
daardoor met 0-5 nog redelijk.

De eerste plaats in deze competitie gaat terecht naar Schagen. 
Voor HBC rest nog 1 kans op punten. Die moeten in Bovenkar-
spel gehaald worden...

Motorrijder 
zwaargewond 
op Circuit
Regio - Een vrouw is maandag-
middag zwaargewond geraakt bij 
een ongeluk op het Zandvoortse 
Circuit. Rond 14.30 uur ging de 

vrouw onderuit in de Gerlach-
bocht. De vrouw klapte hard te-
gen de bandenstapel. Meerdere 
ambulances en het traumateam 
kwamen ter plaatse. De trauma-
helikopter landde op het circuit.
De vrouw is met spoed en onder 
politiebegeleiding overgebracht 
naar het VU ziekenhuis. De arts 
van het MMT is in de ambulance 
meegegaan ter ondersteuning. Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Centraal aanmeldpunt voor zorg 
blijkt groot succes
Regio - Via CAZHEM, het Centraal 
Aanmeldpunt Zorginzet Haar-
lem En Meer, zijn in minder dan 
een jaar al 100 patiënten opge-
nomen die met spoed een plek 
in een revalidatiekliniek of woon-
zorgcentrum nodig hadden. “Een 
uitkomst om mijn patiënten bui-
ten kantooruren snel aan de juis-
te zorg te helpen.”
Binnen CAZHEM werken vier 
zorgorganisaties in de regio Zuid-
Kennemerland nauw samen: Sint 
Jacob, Zorggroep Reinalda, Ken-
nemerhart en Zorgbalans. Aan-
leiding voor de start van CAHZEM 
was het feit dat artsen dikwijls 
veel moeite hadden om buiten 
kantoortijden voor hun patiënt 
met spoed een plek te vinden in 
een woonzorgcentrum, verpleeg-
huis of revalidatiecentrum. Dat 
moet anders kunnen als meerde-
re zorgaanbieders samenwerken,  
dachten Zorgbalans en Kenne-
merhart en zij startten CAZHEM. 
Inmiddels zijn Sint Jacob en Zorg-
groep Reinalda ook aangeslo-
ten en is CAZHEM uitgegroeid tot 
een centraal meldpunt waar art-
sen terecht kunnen voor alle be-
schikbare bedden bij een van de 
vier organisaties.
 
Eén telefoonnummer, één site
CAZHEM biedt artsen een web-
site waarop de actuele beschik-
bare bedden inzichtelijk zijn. Te-
vens heeft de arts met de komst 
van CAZHEM één telefoonnum-
mer waarmee hij of zij in contact 
kan komen met een verpleeg-
kundige die een overzicht heeft 
van de beschikbare spoedplek-

ken. Samen met deze verpleeg-
kundige kan de arts bepalen wel-
ke plek het beste past bij de pa-
tiënt. Goede zorg en het bieden 
van een veilige plek zijn altijd het 
uitgangspunt.
“Als een patiënt met spoed een 
revalidatie- of verpleeghuisplek 
nodig heeft, dan wil je dat snel 
kunnen regelen, ook ’s avonds of 
in het weekend”, aldus een van 
de artsen die regelmatig gebruik 
maakt van het meldpunt. “Voor-
heen was dat vaak een zoektocht 
langs diverse instanties, nu heb 
ik het met een telefoontje gere-
geld.”
 
Uitbreiding
Dat CAZHEM zo snel al zo’n suc-
ces zou worden hadden zelfs de 
initiatiefnemers niet voorzien. In-
middels is er overleg met een vijf-
de zorgorganisatie die wil aan-
sluiten. Daarnaast wordt beke-
ken of het mogelijk is om de be-
reikbaarheid van CAZHEM uit te 
breiden van buiten kantoortijden 
naar 24 uur per dag.
 
Dyane Driesen, projectleider 
CAZHEM bij Sint Jacob: “We zijn 
er met elkaar trots op dat het ge-
lukt is om met vier verschillende 
organisaties 1 team te vormen. 
Het is voor ziekenhuizen, huisart-
senposten, andere verwijzers en 
voor de vier betrokken zorgorga-
nisaties veel efficiënter om zo sa-
men te werken. Maar het belang-
rijkst is dat de patiënt nu sneller 
aan een goede en veilige plek ge-
holpen kan worden. En daar doen 
we het tenslotte voor.”

Bloemen en een warm welkom voor mevrouw Meerveld in 
woonzorgcentrum Meerhoeve.
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‘De molen danst’
tijdens Molenweekend
Heemstede – De oud-molenaar 
en kenner van oude muziekin-
strumenten Rob Hinse speelde 
er zaterdagmiddag lustig op los 
op de stelling of galerij van `t Mo-
lentje in Groenendaal. Hij speelt 
graag op een oude lier of trekhar-
monica waarmee hij sferen van 
vroeger oproept. Mijn kleindoch-
ter uit Oostenrijk zag, zij was toen 
drie jaar, de molen voor het eerst 
en die draaide. Zij riep: ”Opa, de 
molen danst.” 

In 1767 kwam bankier John Ho-
pe in het bezit van de buiten-
plaats Groenendaal en had pro-
blemen om voldoende water 
binnen te houden. Hope bouw-
de een molen in 1780 maar al in 
1781 bleek dat die niet deed wat 
men verwachtte. Hij bouwde te-
genover de molen een ‘vuurma-
chine’, een stoommachine die in 
Engeland al zijn diensten bewe-
zen had. De machine was al snel 
een lokale toeristentrekker, maar 
werd later weer afgebroken. Daar 
kan de huidige molenaar, Guus 
Boers, zich nog zo kwaad om ma-
ken. Zo`n mooi speeltje breek je 
toch niet af!

De molen brengt nu met een vij-
zel het water van de Van Merlen-
vaart naar de hogere vijver bij de 
kinderboerderij. Bij goede wind 
door de molen zelf, bij te weinig 
wind helpt een oude elektromo-
tor van een lift uit Schalkwijk de 
vijzel een handje. De witte zeilen 
geven de molen een zomers aan-
zicht, de bruine winterzeilen zijn 
opgeborgen.

Hij heeft nog een fontein vlak 
achter de molen in het water. Ge-
kregen van dierenspeciaalzaak 
Heems die er de opening van hun 
nieuwe winkel mee vierde en in 
de haven van Heemstede hier-
mee de aandacht kreeg. Guus 
laat de fontein wat minder hard 
gaan, zo maakt die geen klater-
lawaai voor omwonenden. Guus 
kreeg enkele weken geleden wat 
planten voor bij de molen, uit een 
tuin van mensen die verhuisden. 
Trots laat hij de nieuwe horten-
sia’s zien. Van ander groen moet 
hij nog de namen opzoeken. Als 
molenaar ben je altijd bezig, leuk 
joh!

Ton van den Brink 

Een gezond gewicht…
Heemstede - Mensen met over-
gewicht hebben een grotere kans 
op het ontwikkelen van diabetes, 
een hoog cholesterol en een ho-
ge bloeddruk. Ook is de kans op 
hart- en vaatziektes vergroot. Een 
gezond gewicht is daarom be-
langrijk.

LaRiva
LaRiva is al jarenlang het adres 
om aan een gezond gewicht te 
werken. Op een geheel natuur-
lijk manier wordt het gezond ge-
wicht bereikt middels gezond 
eten, beweging en ontspanning.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met 023-5474419. Of kom 
langs: LaRiva, Raadhuisstraat 27, 
Heemstede, www.lariva.nl.

FM HealthClub start met voorbereiding zomercampagne
Heemstede - Wat afvallen voor 
de zomermaanden, fit blijven tij-
dens de zomerstop van voet-
bal, hockey, tennis… ? Binnen-
kort komt de kleinschalige sport-
school aan de Kerklaan met een 
zomeraanbieding die in alle be-
hoeften voorziet. Deelnemers 

aan de zomercampagne kunnen 
dan zonder verplichtingen on-
beperkt fitnessen. “Verleden jaar 
was deze campagne ook zeer 
succesvol, meer dan 83% van de 
deelnemers gingen ook de win-
termaanden door”, aldus eige-
naar Wouter Brans. Volgens de 

trainers van FM HealthClub heeft 
de club zijn succes te danken aan 
het concept.

Daarin speelt de begeleiding een 
zeer belangrijke rol. Na een uit-
gebreid intakegesprek worden 
er maar liefst 3 persoonlijke trai-
ningssessies afgesproken. Gedu-
rende deze trainingen wordt u 
1-op-1 begeleid, wordt een be-
weegprogramma gemaakt en 
een beginmeting gedaan. Hier-
na vinden om de 3 weken evalu-
atiegesprekken plaats en wordt 
het programma waar nodig aan-
gepast. Ook zijn er altijd trainers 
aanwezig die rondlopen om vra-
gen te beantwoorden, te helpen 
en eventueel te corrigeren. Van-
wege de individuele begelei-
ding behalen onze leden ook hun 
doelstellingen.

FM HealthClub biedt ondanks zijn 
kleinschaligheid een totaal con-

cept aan met alles onder 1 dak. 
Zo kunnen leden bij FlowFysio te-
recht voor blessures of medische 
klachten. Na de training  genieten 
van de sauna of zonnebank, deel-
nemen aan diverse lessen als Yo-
ga, Pilates, Bodyshape en als no-
dig een Personal Trainer inhuren. 
Na ieder bezoek is er ook nog een 
heerlijke kopje Italiaanse koffie.

Het gaat bij FM HealthClub niet 
alleen om het sporten maar is de 
sfeer ook zeer belangrijk. 

FM HealthClub is te vinden aan 
de Kerklaan, achter De Zwart, in 
een van Heemsteeds oudste pan-
den. De voormalige bollenschuur 
die 10 jaar geleden is omgeto-
verd naar een exclusieve sport-
school is een plek waar veel spor-
ters uit Heemstede en omgeving 
komen om hun gezondheid te 
verbeteren en te genieten van de 
gezelligheid.

Diploma Tai Chi Chen
Heemstede - Roy J.J. van den 
Bergh van de Tai Chi School Ken 
(hij geeft les in Amsterdam, Bad-
hoevedorp, Hoofddorp, Heem-
stede, Nieuw-Vennep en Schip-
hol), heeft wederom een diploma 

behaald in de traditionele oudste 
familiestijl van Tai Chi Chuan, ge-
naamd Tai Chi Chen Stijl.

In de vorm (taolu) en in de ge-
vechtsapplicaties (San Shou).

HPC wint ‘Conny Smid Meet’
Heemstede - In zwembad De 
Planeet in Haarlem vond afgelo-
pen zondag de 11e ‘Conny Smid 
Meet’ plaats. Deze wedstrijd, ter 
nagedachtenis aan Conny Smid 
van ZV Haerlem, is een van de 
leukste wedstrijden van het jaar 
voor de jongste jeugd uit de re-

gio Noord-Holland. Elk jaar is er 
een verkleedthema en mogen 
de deelnemende clubs voor aan-
vang van de wedstrijd in optocht 
rond het zwembad. Dit keer was 
het thema ‘Hup Holland Hup’ en 
het team van HPC Heemstede 
maakte zijn opmars in uitbundig 

rood, wit, blauw en oranje. Met 
de meegenomen toeters en fluit-
jes werd er tevens een hoop ka-
baal gemaakt en lieten de Heem-
steedse kinderen horen dat ze er 
zin in hadden. 
Na het ererondje zat de sfeer er 
goed in en begon de wedstrijd. 

De HPC- zwemmers waren suc-
cesvol op zowel de persoonlijke 
nummers als de estafettes. Op de 
4 x 50 meter vrije slag werd er zo-
wel door de meisjes (Ailsa Krui-
ten, Puck Stassen, Roos Henne-
quin en Moise Kofman) als de jon-
gens (Yaniv Kerdijk, Alex Kossen, 
Marnix Rietveld, Swen de Vries) 
met overmacht gewonnen.
Ook op de persoonlijke nummers 
zwommen de HPC’ers hard. Roos 
Hennequin en Marnix Rietveld 
sprintten beiden twee keer naar 
goud met scherpe tijden. 
Zilver was er voor Yaniv Kerdijk, 
Axel Biesbrouck (2x), Puck Stas-
sen en Swen de Vries (1x). Tevens 
legden de Heemsteders beslag 
op flink wat derde plaatsen. Moi-
se Kofman, Puck Stassen, Swen 
de Vries, Finn Smith, Elodie Lek-
kerkerker mochten zich allemaal 
een bronzen medaille laten om-
hangen. Ook Friso Elenga, Bo 
Stassen, Lianne en Maaike Vin-
ken, Naish Kofman, Gijs Jonkheer, 
Luca Smith en Joe Pickee hadden 
een mooie zwemmiddag. Zij zet-
ten vrijwel allemaal persoonlijke 
records neer met hun tijden.

Toen na de wedstrijd de punten-
telling compleet was en bekend 
werd gemaakt welke club dit 
jaar winnaar was geworden van 
de Conny Smid Meet steeg de 
spanning. Op het moment dat de 
speaker bekend maakte dat HPC 
als eerste van de zes deelnemen-
de clubs was geëindigd, ging het 
dak er af. Zowel de kinderen als 
de trainers waren door het dolle. 
Nog nooit eerder was het HPC ge-
lukt om de felbegeerde erebokaal 
te winnen!

Workshop Bibliotheek Haarlem Centrum
Spannende proefjes met elektriciteit
Regio - Meer willen weten over 
elektriciteit en magneten en wat 
deze twee met elkaar te ma-
ken hebben? Speciaal voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar organi-
seert ‘Iridio’ een wetenschap en 
techniek workshop op zondag 
27 mei van 13.00 tot 15.00 uur 
in de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum (Gasthuisstraat 32). De toe-
gangsprijs bedraagt €7,50; niet-
leden betalen €10,-. Schrijf je snel 
in via www.bibliotheekzuidken-

nemerland.nl. Experimenteer er-
op los met elektriciteit en mag-
neten. Hoe werken magneten? 
Hoe werkt stroom? Hoe kun je 
van ijzer en stroom een magneet 
maken en hoe wek je met een 
magneet stroom op? Tijdens de-
ze workshop leer je de basisprin-
cipes van elektriciteit. Eenvoudi-
ge uitleg en zelf experimenteren, 
dat is het allerleukste! Zo krijg je 
inzicht in dit wonderlijke en tege-
lijk alledaagse verschijnsel.

Natuurlijk wordt ook de veilig-
heid niet vergeten. 
Meer informatie via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Haarlem draait door op Tweede Pinksterdag
Regio - Op maandag 21 mei, 
Tweede Pinksterdag, vindt de 11e 
editie plaats van het internationa-
le draaiorgelevenement ‘Haarlem 
Draait Door’. 
Voor deze 11e editie is, in overleg 
met de Gemeente Haarlem, geko-
zen voor een geheel nieuwe op-
zet; zo is het evenement verdeeld 
over twee locaties: het centrum 
rond de Grote- of St. Bavokerk en 
de Waarderpolder.
Nieuw is ook de deelname van 
het NZH-Vervoermuseum, gele-
gen aan de A. Hofmanweg 35, 
eveneens in de Waarderpolder.

I1n het centrum start het evene-
ment om 11.00 uur en eindigt om 
17.00 uur.
Net als voorgaande jaren is de 
Grote- of St. Bavokerk geopend 
waar het Müllerorgel zal worden 
bespeeld door de Haarlemse or-
ganist Christiaan de Vries, afwis-
selend met het draaiorgel de Pic-
colo uit Groningen dat klassieke 
muziek ten gehore zal brengen.
In en rond de Bavo en op de Grote 
Markt staan de orgels opgesteld: 
Grote Markt voor het stadhuis, 
Grote Markt bij het standbeeld 
van Coster, het Klokhuisplein, de 

Damstraat, de Oude Groenmarkt.

In de Waarderpolder start het 
evenement om 12.00 uur en ein-
digt om 17.00 uur.
Het Draaiorgelmuseum aan de 
Küppersweg 3  vormt hier de kern 
van het evenement en het mu-
seum is deze dag geopend van-
af 12.00 uur.
De orgels staan op de Küppers-
weg en de Hendrik Figeeweg.

Het NZH-Vervoermuseum aan de 
A. Hofmanweg 35 maakt dit jaar 
voor het eerst deel uit van “Haar-

lem Draait Door” en ook dit mu-
seum is deze dag geopend vanaf 
12.00 uur.
Bij het museum staat ook een or-
gel opgesteld.

Het NZH-Vervoermuseum ver-
zorgt een pendeldienst met één 
of meerdere bussen uit haar col-
lectie.
Deze pendeldienst rijdt ieder 
uur vanaf de Grote Markt via 
het Draaiorgelmuseum naar het 
NZH-Vervoermuseum en weer 
terug.
Een rit kost €5 en uw kaartje geeft 
tevens toegang tot het NZH-Ver-
voermuseum. Instap- en uitstap-
mogelijkheid op of bij de Grote 
Markt, bij het Draaiorgelmuseum 
en bij het NZH-Vervoermuseum. 
Een kaartje kunt u in de bus bij de 
conducteur kopen.

De organisatie van ‘Haarlem 
Draait Door…’ is in handen van 
het Draaiorgelmuseum Haarlem 
in samenwerking met de Kring 
van Draaiorgelvrienden en wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
subsidies van het Cultuurstimu-
leringsfonds van de Gemeente 
Haarlem.

De toegang is vrij. Kijk ook op: 
www.draaiorgelmuseum.org.
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Roemeens concert in samenwerking 
met Natuurmonumenten
Regio - Op dinsdagavond 29 mei 
geven kamerkoor Doulce Memoi-
re en koor Sound uit Boekarest 
Roemenië in de avondscheme-
ring een gezamenlijk bosconcert 
in duingebied Duin en Kruidberg.

De boswachter neemt je mee… 
In de open lucht kun je op een 
mooie open lommerrijke plek in 
het duinbos genieten van een 
sfeervol zomeravondconcert. 
Sound is een uitstekend koor on-
der leiding van Voicu Popescu. 
Het koor kent een rijk repertoi-
re en heeft succesvol opgetre-
den in festivals en concoursen in 
binnen-en buitenland. Tijdens dit 
bosconcert zingt Sound hun pro-
gramma: 100 Sounds, met Roe-
meense, vaak traditionele mu-
ziek. De Roemenen brengen zo 
de rijkdom van hun cultuur in 
zang, dans en prachtige kleding 
tot uitdrukking. Doulce Memoi-
re onder leiding van Felix van den 
Hombergh zingt een paar prach-
tige liederen uit Azië. Gezamen-
lijk zingen we enkele prachtige, 
Roemeense hymnes.
Dit concert wordt georganiseerd 
in samenwerking met Natuur-
monumenten. Wil je comforta-
bel luisteren en genieten? Neem 
dan een kussentje, plaid of stoel-

tje mee. Het concert vindt plaats 
op een grasveld in het bos. Je 
kunt zelf een mooi zitplekje uit-
zoeken. Je mag ook een eigen 
picknick meenemen, maar laat 
geen afval achter in het bos. Aan-
vang: 19.30 uur op de parkeer-
plaats van ingang van Duin en 
Kruidberg (dit is tegenover Hoe-
ve Duin en Kruidberg/naast Duin 
en Kruidbergerweg 74 in Sant-
poort-Noord). Parkeergelegen-
heid is beperkt, dus kom het liefst 
lopend of op de fiets.

Verzamelen bij het informatie-
bord bij de ingang van het na-
tuurgebied en gezamenlijk op 
pad onder leiding van de bos-
wachter in 10-15 minuten naar de 
locatie van het concert. Deze lo-
catie is alleen lopend bereikbaar. 
Kaartjes kosten €9 in voorver-
koop via www.doulcememoire.
nl. Leden van Natuurmonumen-
ten kunnen via deze site in de 
voorverkoop kaartjes kopen voor 
€8. Op de dag zelf voor aanvang, 
voor iedereen: €10.

Avondschemering in het bos (foto: Jowien van der Vegte)/

Een waar feest in de Raadhuisstraat en Binnenweg
Jaarmarkt in Heemstede op zondag 27 mei
Heemstede - Op zondag 27 mei 
vindt de jaarlijkse Heemsteedse 
Jaarmarkt plaats. Deze groots op-
gezette markt met ruim 300 kra-
men strekt zich uit vanaf de Post-
laan over de Raadhuisstraat en de 
Binnenweg en eindigt bij de Koe-
diefslaan. De markt is er van 11.00 
tot 17.00 uur.

Een bonte ketting van kramen 
vult die zondag het hart van 
Heemstede. Vele winkeliers uit 
het centrum van Heemstede zul-
len hun artikelen en aanbiedin-
gen presenteren, aangevuld met 
(zorgvuldig geselecteerde) han-
delaren van buitenaf. Je vindt op 
de markt een breed aanbod van 
de meest uiteenlopende artike-

len van lekkere hapjes en drank-
jes tot gereedschap, sieraden, 
schoenen, kleding en nog veel 
meer. Marktmeester Willem van 
Dam en zijn assistent Mariska 
Kaptein zien persoonlijk toe op 
de kwaliteit en diversiteit van de 
Heemsteedse jaarmarkt.

Naast de vele stalletjes, waar 
het heerlijk neuzen is, is het een 
feest van zien en gezien worden. 
Heemstedenaren en bezoekers 
uit de regio en de wijde omtrek 
vinden het heerlijk om over de 
markt te slenteren of pikken on-
derweg een van de vele terrasjes 
die het centrum rijk is. Ook voor 
kinderen is het genieten van bij-
voorbeeld de draaimolen, het 

springkussen, de autootjes op de 
carrousel en de trampoline. Voor 
elk wat wils dus. Elk jaar trekt de-
ze leuke markt vele duizenden 
bezoekers.

Winkelcentrum Heemstede is het 
hele jaar door leuk om te winke-
len maar op deze zondag is het 
echt een feest. De winkeliers en 
standhouders verwelkomen de 
bezoekers graag en laten zich van 
hun beste kant zien.

Parkeergelegenheid is er onder 
meer op het terrein van de Bibli-
otheek (Eikenlaan), achter het ge-
meentehuis (Raadhuisplein) en 
in de parkeergarage van AH (Ble-
kersvaartweg).

Odensehuis voor betrokkenen bij dementie
Regio - In het Da Vinci-huis 
(Haarlem-Schalkwijk), het cen-
trum voor ontmoetingen, is sinds 
kort ook het Odensehuis geves-
tigd. Mensen met (beginnen-
de) dementie of geheugenklach-
ten kunnen hier op maandag en 
woensdag tussen 10.00 en 16.30 
uur vrijblijvend terecht.

Maar ook hun mantelzorgers, fa-
milie en vrienden zijn van harte 
welkom in dit inloop-, informatie- 
en ontmoetingscentrum.
Je kunt er terecht voor een praat-
je en een kop koffie, maar cul-
tuur, creativiteit en bewegen 
staan hier ook hoog in het vaan-
del. Mensen hoeven zich niet van 

tevoren aan te melden, maar kun-
nen gewoon binnenkomen. 

Het Odensehuis Haarlem is een 
samenwerkingsverband tussen 
Zorggroep Reinalda en Kenne-
merhart en is gevestigd aan het 
Leonardo da Vinciplein 73, Haar-
lem. 

‘Als je brein je bedriegt’
De gevaren van sociale media in GGZ-instellingen
Regio - Wat doe je als je psycho-
segevoelige dochter tijdens een 
psychiatrische opname nietsver-
hullende foto’s en provocerende 
teksten op sociale media plaatst? 
En als dan blijkt dat de ggz-kliniek 
dit niet kan voorkomen omdat de 
protocollen ontoereikend zijn?

Op donderdag 17 mei is Geertje 
Paaij te gast in museum het Dol-
huys te Haarlem en vertelt over 
haar boek ‘Als je brein je bedriegt’.
Daarin vraagt ze aandacht voor 

digitaal burgerschap binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. Ze 
spreekt met patiënten, hun fami-
lie en mensen die werkzaam zijn 
in de psychiatrie en komt erach-
ter dat ze lang niet de enige is die 
tegen dit probleem aanloopt. Zo-
wel patiënten als ggz-medewer-
kers weten vaak niet goed hoe ze 
het beste met internet en sociale 
media om kunnen gaan, met al-
le schadelijke gevolgen van dien. 
Hoelang blijft dit nog een blin-
de vlek binnen de psychiatrie? 

En wat valt eraan te doen? ‘Als je 
brein je bedriegt’ is de zoektocht 
van een moeder wier dochter niet 
alleen een ernstige psychiatri-
sche aandoening heeft, maar ook 
gevoelig is voor de risico’s van de 
online wereld. 
Op donderdag 17 mei gaat Geer-
tje Paaij in gesprek met Malou 
van Hintum over de gevaren van 
sociale media in de psychiatrie.
Aanvang: 19.30 uur. Adres: Scho-
tersingel 2, Haarlem. Kijk voor in-
fo op: http://www.hetdolhuys.nl

Nieuwe telefoonlijn biedt
luisterend oor bij huiselijk geweld
Regio - Slachtoffers van huiselijk 
geweld uit heel Nederland kun-
nen vanaf vandaag in gesprek 
met lotgenoten die zelf slachtof-
fer zijn geweest van huiselijk ge-
weld.

Via het gratis telefoonnummer 
0800 – 3200032 of 0800 – MYVOI-
CE kunnen zij hun verhaal delen. 
De telefoonlijn Hear my Voice is 
bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
 
Het begint met een 
luisterend oor 
Voor veel slachtoffers van huise-
lijk geweld is het vragen om hulp 
een te grote stap. Zij durven niet 
met familie of vrienden te praten 
omdat zij zich schamen of bang 
zijn voor de gevolgen als zij de 

stilte doorbreken. Hierdoor krij-
gen slachtoffers niet de hulp die 
zij nodig hebben, waardoor het 
geweld soms jarenlang doorgaat 
en escaleert. De telefoonlijn Hear 
my Voice verlaagt met een luiste-
rend oor de drempel om de eer-
ste stap te zetten. Bij Hear my Voi-
ce neemt een lotgenoot de tele-
foon op; iemand die zelf slacht-
offer is geweest van huiselijk ge-
weld. Slachtoffers kunnen hun 
verhaal anoniem vertellen aan 
iemand die hen begrijpt, luistert 
en niet oordeelt. Dit is een eerste 
mijlpaal op weg naar een leven 
zonder geweld.
De lotgenoten zijn geen hulpver-
leners en verwijzen - alleen als 
het slachtoffer dit zelf wil - door 
naar de instanties voor hulp en 
advies.

Aanvulling op regulier aanbod
Hear my Voice richt zich op de 
groep slachtoffers van huiselijk 
geweld die moeilijk bereikbaar is, 
lang wacht met hulp zoeken en 
de stap naar officiële instanties 
nog te groot vindt. Hear my Voi-
ce verlaagt de drempel om con-
tact op te nemen en is ondersteu-
nend en aanvullend op het regu-
liere aanbod van de ketenpart-
ners, zoals de politie, Veilig Thuis, 
wijkteams en Jeugdzorg.

Over Hear my voice
Hear my Voice is een initiatief 
van De Combine, een samenwer-
kingsverband van vier opvang-
organisaties bij huiselijk geweld: 
Arosa Rotterdam, Perspektief 
Delft, Blijf Groep Amsterdam en 
Moviera Utrecht.

Dwarslopers Festival in De Lichtfabriek
Regio - Op zaterdag 9 juni vindt 
de eerste editie van het Dwarslo-
pers Festival plaats in De Lichtfa-
briek in Haarlem. Tijdens het fes-
tival kunnen bezoekers op zoek 
gaan naar hun identiteit vanuit 
verschillende invalshoeken en 
disciplines in diverse workshops. 
Daarnaast viert het Haarlems Stu-
denten Koor (HSK) haar tienjarig 
bestaan met oude en nieuwe mu-
zikale lokale vrienden en vindt ‘s 
avonds het grote Dwarslopers-
concert plaats waarin het HSK, 
175 dwarslopers en muzikanten 
uit het Midden-Oosten hun stem 
laten horen. Het festival wordt 
om 15.00 uur feestelijk geopend 
door Jacqueline van de Sande: 
Haarlemmer van het Jaar 2017. 

Inspirerende workshops  
Het Dwarslopers Festival inspi-
reert haar bezoekers om op zoek 
te gaan naar hun plek in de we-

reld. Door workshops en optre-
dens vanuit verschillende disci-
plines en invalshoeken, krijg je als 
bezoeker nieuwe perspectieven 
in de zoektocht naar je persoon-
lijke en culturele identiteit. Hier-
mee speelt Dwarslopers in op sig-
nalen van keuzestress, burn-out 
en angst onder jongeren in onze 
maatschappij. 
Bezoekers kunnen onder ande-
re een workshop ‘Identiteit en 
vrouw zijn’ volgen bij Johanna 
Nolet - de Haarlemse coach en 
schrijfster bekend van de blog 
Geen Bekende Vrouwen. Daar-
naast is er een workshop identi-
teit en theater van Viane Towo die 
als antropologe veel onderzoek 
deed naar identiteit binnen ver-
schillende culturen. Ex-HSK lid en 
politicologe Djoeke Ardon geeft 
een workshop over actiegroepen 
ontstaan in de politiek en wat dat 
doet met identiteit. Ook kun je je 

laten inspireren door stadsdomi-
nee en Irrational Library bandlid 
Tom de Haan die een workshop 
over het verlies van identiteit ver-
zorgt. Iduna Paalman, schrijfster 
en ex-HSK lid, geeft een work-
shop over literatuur en identiteit.

Tijdens het festival kan de bezoe-
ker het Haarlems Studenten Koor 
in verschillende gedaanten zien 
en horen. Onder de titel ‘Muziek 
die naklinkt’  heeft het koor on-
derzoek gedaan naar de liederen 
die bij haar huidige en ex-leden 
het meest geliefd zijn. Deze liede-
ren staan centraal bij het HSK ju-
bileumconcert tijdens het avond-
programma van het Dwarslopers 
Festival. De kaartverkoop voor 
het Dwarslopers Festival is ge-
start. Alle informatie over Dwars-
lopers en de Dwarslopers Festi-
vals is te vinden op:
www.dwarslopers.nl.

Olympische Dag Haarlem voor 
basisschoolleerlingen
Regio – Alles staat in de start-
blokken om ruim 2000 kinderen 
op vrijdag 25 mei een onverge-
telijke dag te bezorgen tijdens de 
Olympische Dag Haarlem. Deze 
Olympische sportdag is bestemd 
voor basisschoolleerlingen uit de 
groepen 7 & 8. Eens per twee jaar 
organiseert SportSupport dit ge-
weldige evenement. 
Vrijdag 25 mei barst de strijd los 
voor de gouden, zilveren en bron-
zen medailles in maar liefst 17 
verschillende sporten op 7 loca-

ties in Haarlem. Daarnaast kun-
nen de kinderen terecht in het 
Olympisch Dorp voor veel ‘fun en 
vertier’. 
De openingsceremonie start om 
8.45 uur in het Pim Mulier stadi-
on. Hier gaat Carlien Dirkse van 
den Heuvel, de aanvoerster van 
het Nederlandse dames hockey-
elftal en Olympisch gouden me-
daillewinnares van London 2012, 
het Olympisch vuur ontsteken. 
Van 9.45 uur tot 14.00 uur zijn de 
individuele- en teamsporten. Om 

14.20 uur start wederom in het 
Pim Mulier stadion de eindcere-
monie. Ook is Juvat Westendorp 
aanwezig, bekend van o.a. GTST 
en So You Think You Can Dance, 
als ambassadeur van Jongeren 
op Gezond Gewicht. Hij verzorgt 
o.a. de warming up.
De hoofdlocatie van deze dag 
is het Pim Muliersportpark met 
o.a. de openings-en sluitingsce-
remonie, het Olympisch dorp en 
zes verschillende sporten. Ook in 
de Duinwijckhal, korfbalvelden 
HKC/Rapid, Kennemer Sportcen-
ter, Bison bowling, zwembad de 
Planeet en Ruud van der Geest-
hal wordt gestreden om de felbe-
geerde medailles.
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HBC Tafeltennis
Jeroen Kuijt maakt favorietenrol waar
Heemstede - Afgelopen donder-
dag, op Hemelvaartsdag 10 mei, 

werd het jaarlijkse clubkampi-
oenschap van tafeltennisvereni-

ging HBC in Heemstede gehou-
den. In een sterk en gezellig deel-
nemersveld werd in twee catego-
rieën gestreden om de podium-
plekken.

Favorietenrol waargemaakt
Jeroen Kuijt, huidig clubkam-
pioen en dus één van de grote 
kanshebbers en, maakte zijn fa-
vorietenrol in de hoogste catego-
rie waar. Hij rekende net als vorig 
jaar in de finale af met zijn team-
genoot Josco Maaskant. Hij mag 
zich daardoor een jaar langer 
kampioen van de Heemsteedse 
club noemen.
Dax Kuijs werd knap winnaar in 
de B-categorie. Hij liet Sander 
Kuijt achter zich, die 2e werd.
Meer weten over de tafeltennis-
vereniging van HBC?
Kijk dan op de website:
www.hbctafeltennis.nl.

HBC O19 wordt ‘Zondagkampioen’ 
Heemstede - Het kampioen-
sfeestje was al gepland en werd 
gevierd op zaterdag 12 mei, maar 
officieel kampioen worden moest 
‘nog even gebeuren’ op zondag 
13 mei. VVS 46 O19-1 was de te-
genstander op de zondag en die 
moesten de ongeslagen status 
van HBC een halt toe roepen.

Hoewel in de eerste helft de juis-
te richting van de bal nog niet he-
lemaal zuiver was, stond het met 
rust toch al 3-0 voor HBC.

In de tweede helft werd door HBC 
beter gevoetbald, maar ook VVS 
46 liet zich van zijn beste kant 
zien. HBC hield echter stand en in 

de 82e minuut werd de 6-0 eind-
stand bereikt en dus kon het kam-
pioenschap van de 1e klasse 2 
echt gevierd worden met negen 
gewonnen wedstrijden uit ne-
gen.
Trainer Steef van Loon en elftal-
leider Norman Lindeman werden 
getrakteerd op een nat pak.

Foto: Harry Opheikens

In het Pinksterweekend proefvaren 
bij Jachthaven Poelgeest
Regio - Het komend Pinkster-
weekend organiseert Jachthaven 
Poelgeest uit Oegstgeest een An-
taris, Maril en Maxima Proefvaart 
Weekend! Tijdens dit weekend is 
het mogelijk vrijblijvend kennis te 
maken met deze sloepen en ten-
ders. Poelgeest staat al jaren be-
kend vanwege de super luxe An-
taris en Maril sloepen en heeft dit 
jaar haar assortiment uitgebreid 
met de Maxima tenders. 

De sloepen en tenders van Maxi-
ma worden geleverd met Hon-
da buitenboordmotoren en Ve-
tus dieselmotoren in afmetingen 
van 4,85 tot 6,30 meter. Deze bo-
ten onderscheiden zich in com-
fort en gebruiksgemak voor een 
zeer scherpe prijs. 

Van de Friese sloepenbouwer 
Maril ligt de dit jaar uitgekomen 
7Nxt klaar voor een proefvaart. 
De 7Nxt is de grotere broer van 
de in 2016 gelanceerde 6Nxt. Bei-
de modellen zijn uitermate popu-
lair en combineren eigentijdse lij-
nen met een klassieke en elegan-
te vormgeving. Kenmerkend voor 
de nieuwe Maril serie is de func-
tionele deur in de spiegel wel-
ke toegang biedt tot het geïn-
tegreerde zwemplateau. Mid-
scheeps zijn een makkelijk toe-
gankelijke koelkast en spoelbak 
ingebouwd. De breedte gecom-

De nieuwe Maril.

bineerd met het vlakke onderwa-
terschip zorgt voor veel stabiliteit 
en vaarcomfort. 

Naast de nieuwe Maril liggen 
ook de immens populaire Anta-
ris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een 
proefvaart. Met deze vernieu-
wende modellen heeft Antaris 
zeer veel succes. Al vijf jaar ach-
tereen is de maximale productie 
gedraaid. 

Voor de snelle beslisser is het mo-
gelijk nog deze zomer met één 
van deze prachtige sloepen het 

water op te gaan. Poelgeest heeft 
diverse uitvoeringen op voorraad 
en nog enkele in aanbouw. 

Wilt u ook eens kennis maken 
met deze prachtige boten kom 
dan langs op het Pinkster Proef-
vaart weekend. De vloot ligt klaar 
op zaterdag en maandag van 
11.00 tot 17.00 uur en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven 
Poelgeest aan de Hugo de Vries-
laan 1 in Oegstgeest.

Meer informatie vindt u ook op 
www.poelgeest.nl.

HBC Gymnastics start met 
turnen in Bennebroek
Heemstede - Op de woensdag-
middag mag HBC Gymnastics 
gebruik maken van de gymzaal 
van de Sparrenbosschool om de 
jeugd van Bennebroek kennis te 
laten maken met de turnsport. 

Er wordt gestart met een lesuur 
voor meisjes van 6 tot 12 jaar. Om 
15.00 uur gaat Marlies van Deur-
sen beginnen met deze groep. Als 
assistent van de wedstrijdgroep 
heeft zij al veel ervaring opge-
daan bij het aanleren van (moei-
lijkere) onderdelen. Brenda en 

Jos, al vele jaren verbonden aan  
de vereniging, staan haar bij. 
De eerste periode duurt 8 we-
ken, van 16 mei tot en met 4 ju-
li, en kost €35. Bij voldoende be-
langstelling wordt vanaf septem-
ber een heel seizoen lesgegeven. 
Aan de hand van het aantal deel-
neemsters wordt bekeken met 
welke leeftijdsgroepen de vereni-
ging start in september.
Meisjes vanaf 6 jaar zijn van harte 
welkom op woensdag in de gym-
zaal van de Sparrenbosschool, 
Kleine Sparrenlaan 7 Bennebroek. 

Op het Spaarne en de Ringvaart
Lenterace verwacht zo’n 1100 roeiers
Heemstede - Op zondag 27 mei 
wordt de landelijke roeiwed-
strijd Spaarne Lenterace gehou-
den, georganiseerd door de Ko-
ninklijke Roei- en Zeilvereniging 
‘Het Spaarne’. Deze voorjaarsklas-
sieker heeft een schitterend par-
cours van 4,5 km voor volwasse-
nen en 2 km voor junioren.  De 
roeiwedstrijd begint voor volwas-
senen op de ringvaart nabij de 
wijk Merlenhoven en eindigt voor 
het clubgebouw aan het Spaarne.  
Junioren starten op het Spaar-
ne, net iets ten noorden van het 
Theehuis. 

U bent tussen 9 en 17 uur van 
harte welkom langs de Ringvaart, 
het Spaarne of in het clubhuis 
aan het Marisplein 5 in Heemste-
de om deze race te aanschouwen.

In totaal zullen zo’n 300 ploegen 

deelnemen met rond de 1100 
roeiers. Deze Nationale wedstrijd 
is sinds jaar en dag populair on-
der zogenaamde veteranenroei-
ers. Dat zijn roeiers vanaf 27 jaar 
oud tot ver voorbij de 70. Er is ook 
een wedstrijd voor junioren uit-
geschreven. Het mooie parcours 
leent zich perfect voor deze wed-
strijden. Er zijn dan ook vele oud 
toproeiers die deelnemen.

Traditiegetrouw leveren de deel-
nemende Spaarneleden een taart 

in als inschrijfgeld, waardoor er 
een heerlijk taartenbuffet is.

De buurt rond de Koninklij-
ke Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ aan het Marisplein, te-
gen de grens met Haarlem, zal die 
dag volstaan met botenwagens. 
Ook het vaargebied van de ring-
vaart vanaf de Bennebroekerbrug 
tot het Spaarne voorbij de Craye-
nestervaart zal drie keer twee uur 
afgesloten zijn voor bootverkeer. 
De precieze tijden staan op:
www.hetspaarne.nl/stremming.

De Lenterace kwam tot stand 
met medewerking van Provin-
cie Noord-Holland en de Ge-
meenten Heemstede, Haarlem en 
Haarlemmermeer. Voor meer in-
formatie zie: www.lenterace.nl en 
www.hetspaarne.nl of volg Len-
terace op Facebook.

Koken en eten tussen de boeken
Heemstede - Op donderdag 24 
mei kun je eten uit het kookboek 
‘De smaak van Texel’, om 18.30 
uur bij boekhandel Blokker. Dit is 
een samenwerking met Staal ca-
tering Haarlem.
Sabien Bosman is in de boekhan-
del om te koken tussen de boe-
ken! De keuze is het boek De 
smaak van Texel. De auteurs An-
nette van Ruitenburg en Tanja 
van den Berge zijn ook aanwezig 
om tekst en uitleg te geven.
Meer dan tien jaar na het verschij-
nen van het boek De smaak van 
Texel hebben de auteurs, nu sa-
men met Tanja van den Berge een 
geheel nieuwe versie gemaakt.
Dit boek gaat over ondernemers, 
creatievelingen en vernieuwers. 
Over bekende en ervaren pro-
ducenten en nieuwe generaties. 
Dit zijn de mensen die het ei-
land levend houden. Natuurken-
ners vertellen hoe belangrijk de-
ze plek in het waddengebied is. 
We tonen de natuur van Texel, die 
zowel bewoners als gasten inspi-

reert en onthaast. Ervaar het le-
ven op een eiland, met wind, veel 
zon en lange stranden met eb 
en vloed. De beschutting van de 
bossen waarin je kunt dwalen en 
alles wat leeft in deze waddenwil-
dernis. In dit boek zien we de ver-
gezichten, de kronkelige fietspaa-
tjes en de duinen met al hun kleu-
ren. We laten zien hoe rijk Texel 
is aan natuur, producten en alle 
mogelijkheden die dat biedt. We 
koken wereldse gerechten met 
Texelse producten.

Zo geven we een kijkje in de keu-
ken van dit beeldschone eiland.
Peter Klosse: Op Texel smaakt al-
les intens, is het de zilte smaak, 
komt het door de trotse Texelaars 
die zoveel prachtigs creëren, zijn 
het de elementen van een eiland, 
wind en veel zon, of de korte lij-
nen en daardoor de versheid? In 
dit boek kunt u alles te weten ko-
men over de smaak van Texel.
Jonah Freud: Texel als culinai-
re schatkamer, opgetekend en 

prachtig in beeld gebracht door 
deze drie dames die ons met nim-
mer aflatend enthousiasme ver-
tellen over de rijke gastronomie 
van het eiland. Eenmaal aan wal 
gestapt, hoef je het eiland nooit 
meer te verlaten en kun je het he-
le jaar rond genieten van de culi-
naire rijkdom.
 
Informeer naar kosten en moge-
lijkheden om mee te eten: reser-
veren gewenst, 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138.

Verloren beeld van Hendrik van den Eijnde?
Heemstede - In 2019 is het 150 
jaar geleden dat de bekende 
Haarlemse/Heemsteedse beeld-
houwer Hendrik van den Eijnde 
geboren werd. Deze beeldhou-
wer wordt medio 2019 geëerd 
met een kleine tentoonstelling in 
het raadhuis van Heemstede en 
de Hoofdwacht in Haarlem. 

In de aanloop naar een herden-
kingstentoonstelling wordt er in 
de Heemsteder regelmatig een 
werk van hem kort belicht. Dit-
maal het uithangbord met een 

gebeeldhouwd verguld figuur 
van de garage van Brinkmann. 
Deze garage was rond 1925 ge-
vestigd in de Smedestraat 22 te 
Haarlem. Na de verplaatsing van 
de garage naar de Leidsevaart is 
het beeld zoek geraakt. Het was 
een klein beeldje dat boven op 
het uithangbord zat en hoogst 
waarschijnlijk van hout was ge-
maakt. Het verguldsel zal wel ver-
dwenen zijn. 

Wie kan zich iets herinneren van 
dit beeld, is er misschien een foto 

van of weet iemand waar het zich 
nu bevindt? Neemt u dan contact 
op met de tentoonstellingscom-
missie.

De tentoonstelling wordt georga-
niseerd door de Historische Ver-
eniging Haerlem en de Histori-
sche Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Als u ergens een beeld 
van Hendrik van den Eijnde weet 
te staan, over nadere informatie 
beschikt of memorabilia bezit van 
de beeldhouwer, neem dan con-
tact  op met rj.pels2@quicknet.nl?

Film Loving 
Vincent (2017)
Heemstede - Woensdag 23 mei 
draait de film Loving Vincent bij 
WIJ Heemstede in de Luifel. In de-
ze film wordt het levensverhaal 
van Vincent van Gogh verteld aan 
de hand van zijn schilderijen. De 
aanvang is 20.00 uur, de entree is 
€7,-. Reserveren: www.wijheem-
stede.nl of (023)5483828.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

2e pinksterdag 
maandag 21 mei 
zijn we gesloten. 
Op dinsdag 22 mei 
kunt u weer vanaf 
8.30 uur bij ons 
terecht.
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Medewerker kringloopwinkel 
Wij zoeken aanpakkers die klanten helpen 
met het uitladen van goederen en het 
sorteren ervan. Je kunt ook aan de slag als 
elektrareparateur, magazijnmedewerker of 
logistieke kracht. Vraag naar de mogelijkheden!

Baliemedewerker Dierentehuis 
Kennemerland
Als baliemedewerker ontvang en informeer 
je de bezoekers. Je beantwoordt de telefoon 
en maakt concrete afspraken met mensen. 
Ook de registratie van dieren behoort tot je 
takenpakket. Ben je op dinsdag/woensdag of 1 
zaterdag per 2 weken beschikbaar tussen 
11-16 uur, dan zien we je graag!

Scoutingleiding Welpen
Je gaat leiding geven aan een groep van 
ongeveer 20 kinderen van 7 tot 11 jaar. Het 
programma dat je samenstelt bestaat uit 
binnen- als buitenactiviteiten. Deze vinden 
plaats op de zaterdagmiddag van 
13.30-16.00 uur. 

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

Aan de slag als vrijwilliger 
Vacature Top 3 
mei 2018

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
Dit kan digitaal via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, persoonlijk bij 
de publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede organiseert workshop 
‘Leren luisteren’
Op woensdag 30 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede een workshop ‘Leren luisteren’. 
De gratis bijeenkomst is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop 
hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat 
kinderen grenzen uitproberen, maar ze moeten 
ook leren om te gehoorzamen. Tijdens deze 
workshop komt aan bod waarom kinderen niet 
doen wat hen gezegd wordt. De workshop is 
interactief en voor een groep van maximaal 
12 ouders. Kijk voor meer informatie en 
inschrijving op www.cjgheemstede.nl

Losliggende 
stoeptegels, kapot 
speeltoestel of 
overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpunt
Liever bellen? Dit kan tijdens 
openingstijden naar het meldnummer 
van de gemeente 14 023.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
bij Iepenlaan 38 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

Elektrische laadpaal Bosboom 
Toussaintlaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen bij 
Bosboom Toussaintlaan18 als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden.

Elektrische laadpaal Adriaan Pauwlaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
bij Adriaan Pauwlaan 29 als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden.

De volledige teksten van deze 
verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant en liggen tot 20 juni 2018 ter 
inzage in het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.



Steltlopen en jongleren…
Straatspeelavond in de Schildersbuurt
Heemstede - De eerste paar 
straatspeelavonden waren een 
succes. De jaarlijkse straatspeel-
avonden van WIJ Heemstede 
worden meestal druk bezocht 
door kleine en grote buurtbe-

woners! Het is langer licht en dus 
mogen kinderen ’s avonds wat 
langer buiten spelen.

Er is altijd wat leuks te doen. De 
jeugdwerkers en vrijwilligers ne-

men �ink wat sport- en spelma-
teriaal mee: alle soorten ballen 
die je maar kunt bedenken, ten-
nis- en badminton–rackets, jong-
leermateriaal, minidoeltjes, vol-
leybalnet, jeu de boules, tafelten-
nisbatjes, skateboards, frisbees 
en springstokken. Maar de kin-
deren kunnen ook stelten lopen, 
hoepelen, elastieken, skippybal-
len, springtouwen, stoepkrijten 
en nog veel meer.

Op woensdag 23 mei is het Jan 
Miense Molenaerplein in de Schil-
dersbuurt aan de beurt en een 
week later, op woensdag 30 mei, 
spelen kinderen in de Vogelwijk 
(Ooievaarlaan) op straat.

Op deze avonden worden de be-
tre�ende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwo-
nenden krijgen hierover vooraf 
bericht.
De speelavonden duren van 
18.30 tot 20.30 uur en je kunt 
daar gratis aan meedoen.

Kindercollege: Dieren denken en voelen ook
Regio - Het Huisdierencentrum 
Haarlem organiseert woensdag 
6 juni een ‘kindercollege’. Het the-
ma is ‘Dieren kunnen ook denken 
en voelen’. Het wordt gegeven 
door Dr. Esteban Rivas, verbon-
den aan het Instituut voor dieren 
in �loso�e en wetenschap. 

De psycholoog en �losoof dr. 
Esteban Rivas zal met de kinde-
ren, op een vrolijke, boeiende en 
eenvoudige manier behandelen 
waaruit blijkt dat dieren kunnen 
denken en voelen. 
Hoe slim is een hond? Hoeveel 
woorden kan hij begrijpen? Hoe 
en waarover communiceren die-
ren met elkaar? Welke dieren her-
kennen zichzelf in een spiegel? Al 

deze vragen zal Dr. Rivas met de 
kinderen bespreken. Ook gaat 
hij in op het gevoelsleven van 
dieren. Denk dan aan de vraag 
of dieren gevoelens en emoties 
kennen. Of, bestaat er iets als lief-
de en vriendschap tussen dieren? 
Hoe spelen dieren met elkaar en 
kunnen ze lachen? Troosten die-
ren elkaar? Kunnen er leuke ban-
den bestaan tussen dieren van 
twee verschillende soorten? Lij-
ken dieren een beetje op men-
sen? Dr. Rivas komt met interes-
sante en boeiende feiten die op 
die vragen een antwoord geven. 
Het college wordt ondersteund 
door veel foto’s, �lmpjes en leu-
ke dierengeluiden. Elk kind krijgt 
aan het einde van het college een 

vrolijk persoonlijk certi�caat van 
deelname. 

Het kindercollege is bedoeld voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Aan-
vang om 14.00 uur en duurt 2 
1Ž2 uur, inclusief een korte pau-
ze een excursie langs de dieren-
verblijven.
Het Huisdierencentrum Haarlem 
is gevestigd aan de Van Oosten 
de Bruijnstraat 64. 

Deelname is gratis en het aantal 
plaatsen beperkt. Snel reageren is 
daarom aanbevelenswaardig.

Meld je telefonisch of via een 
mailtje aan op 023-5511001 of 
huisdierencentrum@haarlem.nl.

Activiteiten in recreatiegebied Spaarnwoude
Regio - Het buitenseizoen van 
Spaarnwoude is vorige week af-
getrapt.
Er is van alles te doen in het ge-
bied, voor zowel ontspanning als 
inspanning.
In voor wat spannends? Dan kun 
je terecht bij één van de vele on-
dernemers in het gebied. Zij bie-
den een breed scala aan activitei-

ten aan: kanoën, roeien, water-
�etsen, golfen, paintballen, skee-
leren, joggen, en paardrijden. 
Een ware belevenis is het rijden 
op een quad op het speciale par-
cours. Ook kun je klimmen of in-
doorskiën. 

Speciaal voor kinderen
Op informatieboerderij Zorg-

vrij worden voor kinderen tot en 
met 12 jaar in de schoolvakanties, 
op woensdagmiddag en in het 
weekend leuke activiteiten ge-
organiseerd. Ook kunnen ze met 
de boer op stap of kijken bij het 
schapenscheren. 
Kijk op www.spaarnwoude.nl 
voor het totaaloverzicht van alle 
activiteiten. 

Huldiging kampioenen BCG Heemstede
Regio - Heemstede - De feeste-
lijke afsluiting van het bridgesei-
zoen 2017-2018 bij bridgeclub 
BCG Heemstede vond maandag-
avond 14 mei plaats met een hul-
diging van de kampioenen: (A 

lijn) Jaap Wilkes en Frank v.d. Pa-
verd, (B lijn) Gert en Janneke Kar-
reman, (C lijn) Theo van Koolwijk 
en Ad v.d. Ende, (D lijn) Ton en Ka-
rin Hessels, 4 tallen: Kay Stuitje en 
Charles Valent en Frans van Mee-

teren en Bernard Schouten, slam-
kampioenen Trudy Sturkenboom 
en Ada Lips.

(Niet iedereen was aanwezig voor 
de foto.)

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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 10, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 284460, ontvangen 1 mei 
2018

- Binnenweg 209-211, aanpassing 
voordeur en plaatsen luifel met reclame, 
wabonummer 284446, ontvangen 1 mei 
2018

- Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht 
en plaatsen dakopbouw, wabonummer 
284210, ontvangen 30 april 2018

- Jan Steenlaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 285735, ontvangen 3 mei 
2018

- Narcissenlaan 13, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 285537, ontvangen 30 april 
2018

- Sportparklaan 33, het bouwen van een 
berging met overkapping, wabonummer 
285130, ontvangen 2 mei 2018

- Zernikelaan 17, aanbouw entree voorgevel 
tussen bestaande berging en woning, 
wabonummer 284471, ontvangen 1 mei 
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 52, realisatie terras, 

wabonummer 282920, verzonden 8 mei 
2018

- Jan van den Bergstraat 91, het plaatsen 
van een haag ondersteunende constructie 
en een schuur , wabonummer 271441, 
verzonden 8 mei 2018

- Rembrandtlaan 30, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 282335, verzonden 8 
mei 2018

- Troelstralaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 281486, verzonden 14 mei 
2018

- Zandvoortselaan 16, wijzigingen kozijn 
in voorgevel, het plaatsen van reclame 
en vervangen condensor, wabonummer 
273199, verzonden 8 mei 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Cruquiusweg en Ir. Lelylaan, de bouw van 

33 appartementen met 24 uur zorg (project 
Slottuin), wabonummer 272234, ontvangen 
28 maart 2018.

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.




