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www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

WWW.DEOOSTEINDE.NL

VAN 10.00 - 17.00 UUR
OPEN
2e PINKSTERDAG

GROOTSTE ASSORTIMENTTUINPLANTEN

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

25 ja
ar! ACTIE:

Binnenweg 52 | Heemstede
023-5283610 | www.broodje-bram.nl

Vanaf 18 mei 
t/m 24 mei

Middel 
Milkshake
4 x €0,25! 

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

AVOND-
WANDELING 
4 JUNI 2015 - 18.45 UUR

Aanmelden via 
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl 

Kamervragen over hoger beroep ProRail
‘Overweg Alverna moet weer open voor 1 juli’
Heemstede - ProRail moet het 
overpad over het spoor naar het 
Laantje van Alverna voor wande-
laars en fietsers weer openstel-
len. Dit voor 1 juli. Dat heeft ge-
meente Heemstede opgedragen 
aan ProRail, onder dwangsom 
van 5000 euro per dag met een 
maximum van 25.000 euro. De 
gemeente stelt dat de overweg - 
in afwachting van betere beveili-
ging - tijdelijk weer met klaphek-
ken opengesteld moet worden: 
“Het belang van voetgangers en 
fietsers prevaleert hier boven uw 

belang”, zo schrijft de gemeen-
te aan ProRail. De spoorweg-
overgang werd in oktober 2014 
door ProRail afgesloten. ProRail 
zal tegen dit besluit bezwaar ma-
ken en proberen uitstel te krij-
gen bij de rechtbank. Gemeente, 
Wandelnet en Fietsersbond wil-
len graag dat de overweg bevei-
ligd wordt. Het Laantje van Al-
verna zou een pilot kunnen zijn 
van innovatieve overwegbevei-
liging waarover in de Tweede 
Kamer wordt gesproken.

Overweg-light
De staatssecretaris heeft de op-
dracht gegeven om alle niet-ac-
tief-beveiligde-overwegen (NA-
BO’s) op te heffen, dat wil zeg-
gen afsluiten of beveiligen. Het 
gaat om 90 overwegen, 140 als 
je de NABO’s bij stations mee-
telt. Er zijn particuliere overwe-
gen waar één, twee personen 
overheen gaan (boeren), en er 
zijn overwegen zoals Leyduin die 
in gebruik openbaar zijn, maar 
in juridische zin particulier. Die 
tweede categorie is tussen wal 
en schip gevallen, erkent Pro-
Rail nu. Mocht ProRail het ho-
ger beroep bij de Raad van Sta-

te verliezen, dan legt de spoor-
beheerder de helft van de re-
kening voor overwegbeveiliging 
neer bij de gemeente. ProRail 
wil wel meedenken in andere 
vormen van overwegbeveiliging 
dan de klassieke AHOB (Auto-
matische Halve OverwegBomen; 
door wethouder Van de Stadt sa-
mengevat als ‘toeters en bellen’). 
Een tunnel aanleggen is duur en 
past niet. Een brug wordt 7 me-
ter hoog, landschappelijk niet in-
pasbaar en wordt een blokka-
de voor fietsers en wandelaars. 
In overleg met de wethouder en 
ProRail hebben Wandelnet en 
Fietsersbond aangedrongen op 
innovatieve oplossingen (Van de 
Stadt: ‘overweg-light’). De aan-
leg van een zgn. ‘Minimel’ kost 
naar schatting 60.000 euro. Dat 
is bijna een factor tien goedko-
per dan AHOB, die vijf à zes ton 
kost. De wethouder wil daarmee 
actief naar Den Haag. Eind mei 
presenteert de staatssecreta-
ris in de Tweede Kamer een stuk 
met ‘een plan van aanpak hoe 
we tot innovatieve systemen ko-
men’. De Minimel moet nog ver-
der ontwikkeld worden. Het zou 
een ‘omgekeerde overweg’ kun-

Lentefoto: bloem in klimop 
Heemstede - Dit is de Akebia-guinata, een éénslachtige klimplant. Een prachtig 5-bladerig blad met 
geurige roodpaars bloemetjes die in trosjes hangen onder de blaadjes. In trosjes zie je de mannelij-
ke roze knopjes en de vrouwelijke bloemetjes zijn verstopt onder de bladeren. Bloeitijd is deze maand 
en juni. Het is niet ondenkbaar dat er een langwerpige paarse vruchten uit groeien, als het een warme 
lange zomer is geweest, en een andere Akebia in de buurt staat voor een voor een kruisbestuiving. 
Aldus Marenka Groenhuijzen, die ook de foto maakte.

Deze week in De krant!Volgende week in deze krant

nen zijn: het hek is dicht, tenzij 
je je aanmeldt. Voor Leyduin ligt 
en nu een voorstel voor tunneltje 
met ‘luie trap’ van 2 miljoen.

Kamervragen
Tweede Kamerlid Carla Dik-Fa-
ber van de ChristenUnie heeft 
schriftelijke Kamervragen ge-
steld aan staatssecretaris Mans-
veld (Infrastructuur & Milieu). 
Ze vraagt waarom ProRail in 

hoger beroep gaat (“Is het een 
juiste besteding van belasting-
geld nu de rechter zo’n duidelij-
ke uitspraak heeft gedaan over 
de status van de overgang?”) en 
of de uitspraak van de rechter 
gevolgen heeft voor andere 
overwegen die volgens ProRail 
niet openbaar zijn maar die op 
grond van deze uitspraak toch 
als openbaar moeten worden 
beschouwd.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Pinksteren, zondag 24 mei, 
Akonietenplein 1: ds. J.E.Th. 
Nak-Visser. Aanvang 10.00 
uur. Kinderviering (0- 12 jaar)

 
www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 24 mei, Eerste Pink-
sterdag, Pinksterkerk: ds. A. 
Molendijk, 10.00 uur. dienst v. 
Schrift en Tafel.

Crèche voor kinderen tot 4 
jaar. Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

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

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

Zondag 7 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 24 mei,10.00 uur mevr. 
Connie Hofstee theoloog en 
Alpha leidster spreekt over de 
Heilige Geest die zichtbaar en 
merkbaar is vandaag

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (5)

Gebruik makend van o.a. diver-
se Facebookpagina’s, het Noord 
Hollands Archief en particulieren 
(o.a. Jaap van Schagen en van 
dhr. C. Voorham) krijgen we on-
ze informatie voor deze rubriek.
Ook Cloosterweg 5 heeft een rij-
ke geschiedenis, niet alleen als 
winkel, maar ook als locatie zelf. 
Op deze locatie hebben eerst di-
verse bakkerijen gezeten. Vanaf 
1816 was dat Barend Stalenberg
Vanaf 1829 is het pand verkocht 
aan broodbakker Hendrik Philip 
Schutte. In 1836 kwam het pand 
in het bezit van Hermanus Sade-
laar. De bakkerij werd verbouwd 
tot een woonhuis voor drie ge-
zinnen in 1847. Het pand kwam 
in 1852 in het bezit van nota-
ris Mr. Johannes Commelin jr. 
(Camplaan). Jan Hoff en zoon 
Johannes Fredericus Hoff wa-
ren de volgende bakkers. In 1875 
hebben zij het bedrijf gesloten 
en verkocht aan loodgieter Jaco-
bus Roest, (Camplaan). De bak-
kerij van Hoff werd opnieuw ver-
bouwd tot drie woningen onder 

één dak en in 1883 verkocht aan 
Carl Friedrich Wilhelm Schulz. 
Zijn vrouw Jannetje Raan be-
gon toen een kruidenierwin-
kel. Op de toenfoto uit het NHA 
zien we Jannetje met haar doch-
ter voor de winkel staan in 1910. 
Later nam de jongste zoon, Piet 
Schulz, onder de fi rmanaam 
“wed. C.F.W. Schulz en zoon” de 
zaak over. 
In 1924 is het oude winkeltje ge-
sloopt en werd de nieuwe win-
kel gebouwd en dat is tegen-
woordig Cloosterweg 7, waar nu 

Brink Piano’s zit. (daar later meer 
over). Tot begin 1950 zat de fa-
milie Schulz op nummer 5. Op 
een foto uit 1956 van het NHA 
zie we op de gevel Gazelle Rij-
wielen staan van de familie Voor-
ham. Na een aantal jaartjes nam 
de familie Voorham o.a. Cam-
plaan 10 over van Mevr. Spor-
re, die vervolgens een tijdje haar 
winkeltje op nummer 5 had. We-
duwe Sporre komen we in twee 
adresboekjes van 1957 en 1961 
tegen (in bezit van Johan van 
Schie). Het pand heeft ook een 

tijdje leeg gestaan. In 1976 wordt 
het pand verbouwd door de fa. 
Tieken. Links en rechts van num-
mer 5 komt er ruimte bij, waar-
door nummer 5 nummer 7 krijgt. 
Na de verbouwing heeft het he-
le pand de nummers 5-7-9, maar 
daar komen we een volgende 
keer op terug.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Van wie is deze ʻheli-drone’?

Heemstede - De heli-drone op de foto is gevonden in 
Heemstede. Het is een speelgoed-drone. Wie is de eige-
naar? Stuur een mail naar de redactie en vermeld daarin 
welk deel van Heemstede u(w kind) de drone bent kwijt-
geraakt.
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‘Indringend verhaal dat je 
zeker gezien moet hebben’
Heemstede - Zaterdag 30 mei 
staat Toneelgroep Vondel twee 
keer op de planken. Met een ma-
tinee (14.30 uur) en een avond-
voorstelling (20.15 uur) in Thea-
ter De Luifel (Casca), Herenweg 
96, Heemstede. De Tweede We-
reldoorlog is een vaker terugke-
rend thema in het repertoire van 
de reeds 63-jarige toneelvereni-
ging en zeker nu, 70 jaar na de 
bevrijding, wil de vereniging niet 
voorbijgaan aan de verschrikkin-
gen van de oorlog en de waar-
de van vrijheid. Daarom bren-
gen de leden 30 mei ‘De Joden-
verraadsters’ van Helmert Wou-

denberg. Regie is in handen van 
Fred Rosenhart. Veel oorlogs-
verhalen geven ruimte aan hel-
den en blijken van moed, maar 
De Jodenverraadsters heeft de-
ze jongensboek-allures niet. Het 
op waarheid gebaseerde stuk is 
tenenkrommend en juist door de 
verbijstering die je voelt, blijf je 
als toeschouwer gespannen de 
realistische dialogen en drama-
tische afwikkeling volgen. Een 
indringend verhaal dat je zeker 
gezien moet hebben. Kaarten  
à 12,50 euro kunt u reserveren 
via  toneelgroepvondel@hotmail.
com of 023-5358203.

Buitenplaats Mobiel gaat ‘live’ op 
Buitenplaats Leyduin op 5 juni

Sabotage op Leyduin
Op Buitenplaats Leyduin in Vo-
gelenzang helpen kinderen Ja-
cob van Lennep, een personage 
uit het verleden, met het aanleg-
gen van de allereerste drinkwa-
terleiding. Dit gaat namelijk niet 
van een leien dakje; iemand sa-
boteert de aanleg!
Vanaf 5 juni is het level voor Ley-
duin gratis te downloaden in de 
Google Play Store. Het is in eer-
ste instantie te spelen op An-
droid-apparaten. De levels van 
de andere buitenplaatsen zullen 
circa 1,- euro  per download kos-
ten en zijn later vanuit dezelfde 
app te downloaden.

Buitenplaatsen in Beeld
Buitenplaats Mobiel is onderdeel 
van Buitenplaatsen in Beeld. Een 
programma waarin de buiten-
plaatsen in Kennemerland als 
cultuurhistorische identiteit cen-
traal staan. Met het program-
ma maakt Cultuurcompagnie 
Noord-Holland buitenplaatsen 
zichtbaar, enthousiasmeert zij 

Heemstede – vrijdag 5 juni 
gaat het eerste level van Bui-
tenplaats Mobiel ‘live’. Vanaf 
dan is ‘Sabotage op Leyduin’ 
door iedereen te spelen. Bui-
tenplaats Mobiel maakt bui-
tenplaatsen op een spannen-
de en verhalende manier toe-
gankelijk voor kinderen van 
6-12 jaar. Na de lancering op 
Buitenplaats Leyduin in Vo-
gelenzang, wordt het spel 
uitgebreid naar de buiten-
plaatsen Paviljoen Welgele-
gen in Haarlem, Groenendaal 
in Heemstede en Beeckestijn 
in Velsen-Zuid. Buitenplaats 
Mobiel is onderdeel van het 
programma Buitenplaatsen 
in Beeld dat buitenplaatsen 
zichtbaar maakt en samen-
werking tussen partijen be-
vordert.Meer informatie is te 
vinden op www.buitenplaats-
mobiel.com.

nieuwe partijen voor samenwer-
king en bevordert zij onderlinge 
samenhang door bestaande en 
nieuwe arrangementen en acti-
viteiten op te nemen in een jaar-

programmering. Buitenplaatsen 
in Beeld komt tot stand in op-
dracht van provincie Noord-Hol-
land. Meer info is te vinden op 
www.buitenplaatseninbeeld.nl.
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Mamagaai opent vestiging 
in Theater De Luifel
Heemstede - De afgelopen 
maanden bezochten duizen-
den mensen uit de regio Haar-
lem een voorstelling van de Ma-
magaai Jeugdtheaterschool. 
Voor kinderen met een passie 
voor zang, dans en toneelspelen, 
in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar, 
is de Jeugdtheaterschool van 
Mamagaai de perfecte plek om 
je talenten te ontdekken én te 
gebruiken. Mamagaai opent nu 
een vestiging in Theater de Lui-
fel, op de Herenweg in Heemste-

de. Speciaal voor alle kinderen 
in Heemstede die kennis willen 
maken met deze unieke Jeugd-
theaterschool vindt op zondag 
31 mei in Theater de Luifel een 
feestelijke Mamagaai-VIP-dag 
plaats. Inschrijven voor deze bij-
zondere dag is gratis. Je kunt 
les krijgen van bekende thea-
termakers en workshops doen 
met zang, dans en toneelspelen. 
Voor elke bezoeker is er een 
goodiebag. Inschrijven kan via 
www.mamagaai.nl/inschrijven.

Een detail van het zitelement dat op het Raadhuisplein staat, de 
Griffioenen. Deze grijpvogel is geïnspireerd op het wapen van 
Heemstede. Het kunstwerk is gemaakt door Carel Lanters die onder 
meer tekeningen maakt en beeldhouwer is.
Het zitelement is in 2008 geplaatst ter gelegenheid van de heropening 
van het Raadhuis, en is uitgevoerd in brons, staal en hout (bankirai).
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Gemeente houdt opnieuw geld over
Heemstede - Het is een bijna 
jaarlijks terugkerend fenomeen. 
Als op de helft van het lopende 
jaar de afrekening over het voor-
gaande jaar is opgesteld, blijkt 
dat er een positief saldo onder 
de streep overblijft voor de ge-
meente Heemstede. Het jaar 
2014 is afgesloten een positief 
saldo van 1,5 miljoen euro.

Hiervan is lopende het jaar al 
ruim 300.000 euro opgegaan aan 
het oplossen van knelpunten en 
tegenvallers. Wat resteert is dus 
1,2 miljoen die in princiepen te-
rugvloeit naar de reserves van 
de gemeente. Nu was bij het op-
stellen van de begroting 2014 al 
een greep gedaan uit de gevulde 
kas aan reserves. Daarvan blijkt 

nu dus een bedrag niet nodig te 
zijn geweest. Totaal gaf Heem-
stede ruim 48 miljoen uit en ont-
ving zij 46 miljoen. Het gat werd 
opgevuld met reserves van 4 mil-
joen. Daar blijft nu dus 1,5 mil-
joen van over.
De collegepartijen nemen al een 
voorschot op nog uit te geven 
gelden in 2015/2016 door het 
positieve saldo deels te reser-
veren aan de opwaardering van 
de Bibliotheek en de investerin-
gen, op termijn, in het sportpark. 
HBB, VVD en het CDA lijken el-
kaar hier te hebben gevonden. 
De PvdA en D66 hebben hier 
moeite mee. Nog voordat het 
geld in de reserves zit is het al-
weer uitgegeven door de coalitie. 
De coalitie wil er juist voor zor-

gen dat dit geld vast wordt gere-
serveerd voor uitgaven die toch 
op de gemeenten afkomen. Dit 
ondanks dat de besluitvorming 
over deze projecten nog niet is 
afgerond. De collegepartijen zijn 
tevreden over het feit dat er zon-
der het extra belasten van de 
burgers opnieuw een positief re-
sultaat is geboekt.

Het weerstandsvermogen van de 
gemeente is zeer sterk en de re-
servekas goed gevuld. De ver-
wachting is dat er ook de ko-
mende jaren een sluitende be-
groting wordt gepresenteerd en 
Heemstede nog altijd als een fi-
nancieel gezonde gemeente te 
boek blijft staan.
Eric van Westerloo
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De geranium is een algemeen 
bekende kamer-en buitenplant, 
de Franse Geranium is wat min-
der algemeen. De juiste naam is 
Pelargonium Grandifl orum.
Van oorsprong komt de plant uit 
het Zuiden van Afrika en behoort 
tot de Generinacae, de ooie-
vaarsbekfamilie.
Rond 1600 namen de VOC sche-
pen de plant mee naar Europa. 
Het woord Grandifl orum heeft 
de plant te danken aan de gro-
te trompetachtige bloemen met 
gezaagde fl uweelachtige bloem-
blaadjes die in trossen groeien 

van zuiver wit tot diep paars en 
van zalmkleurig tot donkerrood. 
Ook zijn er meerkleurige varië-
teiten.
De Latijnse naam van de plant is 
afgeleid van het Griekse Pelar-
gos = ooievaar. De zaadcapsules 
lijken op een ooievaarsbek. 
Bij het kopen van de plant moet 
u er op letten dat de bloemen 
niet uitvallen en er geen gele 
bladeren aanzitten. De plant is 
dan niet goed verzorgd en valt 
snel uit als ze in de kamer te-
recht komt. De verzorging van 
de plant is eenvoudig. Regelma-

Groei & Bloei, de specialist op tuingebied vult op regelmatige 
basis de rubriek van de Heemsteder  “Voor de tuinliefhebbers”. 
U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op
het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een 
tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.nl.

tig water geven op de aarde, tij-
dens de bloei 1x per week, bin-
nen 1x per 2 weken plantenmest 
geven en de uitgebloeide bloe-
men verwijderen; dan blijft ze 
bloemen maken.
De Franse Geranium is ook een 
mooie terrasplant. Wel meer wa-
ter geven als ze buiten zijn. In 
een pot en in de zon droogt de 
aarde sneller uit. Met te veel wa-
ter geven kan er schimmel ont-
staan tussen blad en bloemen  
en er ontstaat dan Botitrys. Als 
het regent de planten bescher-
men of onder een afdak zetten. 
De Franse  Geranium heeft min-
stens 4 uur zon per dag nodig.
De geranium is ook op stam
verkrijgbaar.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…
De Franse Geranium, 
een elegante plant 

tig water geven op de aarde, tij-

Zaterdag 23 mei ‘bijendag’
bij Nijssen Tuin Heemstede

Heemstede - Zaterdag 23 
mei organiseert Nijssen Tuin 
Heemstede in samenwerking 
met Nederlands bekendste 
imker, Pim Lemmers, een bij-
endag. Pim is ’s middags aan-
wezig en informeert u graag 
over het belang van bijen in 
de tuin.

Drachtplanten,
een symbiotische relatie
Drachtplanten zijn planten 
die stuifmeel en nectar leve-
ren aan insecten. De planten 
profi teren zelf ook om dracht-
plant te zijn doordat de insec-
ten bij het vervoer van de pol-
len bijdragen aan de bevruch-
ting van de soort. Een kleurrij-
ke presentatie helpt u met het 
maken van een juiste keuze 
voor deze belangrijke planten 
in uw tuin.

Biologische bloemza-
den en insectenhotels
Pim Lemmers vertelt u hoe be-
langrijk het is om te zorgen dat 
nuttige insecten een plekje in 
de tuin krijgen. Speciaal voor 
deze dag ontvangt u 10% kor-
ting op alle insectenhotels van 
Ecostyle. 
Ook op deze dag 10% kor-
ting op alle biologische zaden.

Zaden waarbij bij de teelt geen 
gebruik is gemaakt van kunst-
mest en pesticiden. In plaats 
daarvan wordt natuurlijke 
mest over de akkers gebruikt 
en worden er natuurlijke vijan-
den ingezet tegen bijvoorbeeld 
bladluizen.

Bloemenhoning
Er is zelfgemaakte bloemen-
honing te koop. Graag biedt 
Nijssen Tuin u verschillende 
proeverijtjes van heerlijke ge-
rechtjes en drankjes gemaakt 
met bloemenhoning.

Voor de kinderen
Kinderen kunnen op deze za-
terdag zelf een bijenhotel ma-
ken van stro en bamboe (gra-
tis). Voor de allerkleinsten zijn 
er kleurplaten van bijen. 

Oorwormpotjes
Timo en Lune Nijssen (6 en 
8 jaar) verkopen hun zelfge-
maakte oorwormpotjes voor 
een euro. Oorwormen zijn nut-
tige insecten want die eten
namelijk de bladluizen op.  Na-
tuurlijk laten zij graag zien hoe 
de potjes gemaakt worden 
en kunnen de kinderen deze
samen met hen maken.

Groei en Bloei
Vrijwilligers van de lokale af-
deling Zuid-Kennemerland 
van het gerenommeerde tijd-
schrift Groei & Bloei zijn zater-
dagmiddag aanwezig om u te 
informeren over de plaatselij-
ke activiteiten en bieden een 
aantrekkelijk abonnement op 
het tijdschrift aan.

Nijssen Tuin Heemstede, 
Sportparklaan 25A
Heemstede,
website: www.nijssentuin.nl

Avondwandeling in Groenendaal
Heemstede - Dinsdag 2 juni 
is er een avondwandeling met 
een IVN-gids in het zuidelijk 
deel van wandelbos Groenen-
daal te Heemstede. Het is de tijd 
van steeds langere avonden met 
weelderig groen, zomerbloeiers, 
vogels en libellen. In dit deel van 
het bos krijgt de natuur al jaren 
lang de ruimte, en dat is goed te 
zien. Afgelopen jaar heeft de ge-
meente Heemstede het beheer-
plan opnieuw vastgesteld. Op 

open plekken krijgt het
zonlicht vrij spel en daarmee de 
variatie in planten en het aantal 
dieren fl ink toegenomen. Bekijk 
het ecologisch beheer met eigen 
ogen of wandel vooral mee om 
te genieten van de mooie natuur.
Deze avondwandeling is op 
dinsdag 2 juni vanaf 19.00 uur.
U begint bij het informatiebord 
op de parkeerplaats bij restau-
rant Groenendaal in Heemste-
de. Er zijn geen aan verbonden 

en vooraf aanmelden is niet no-
dig. Kijk ook eens op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Bereikbaarheid en parkeren 
knelpunten winkelcentrum
Heemstede – In de commissie 
Ruimte van 18 mei kwam bij de 
bespreking van het eindrapport 
van fase 1 met daarin de onder-
werpen in de visie aan bod. Te-
vens kwam het plan van aanpak 
voor fase 2, waarin de visie daad-
werkelijk wordt opgesteld aan 
de orde. Namens de Winkeliers-

vereniging Raadhuisstraat Bin-
nenweg, WCH, sprak Hilde Slag-
ter over het rapport van D.T.&P. 
dat een mooie veelomvattende 
situatieschets van de winkelge-
bieden geeft, maar twee van de 
vier belangrijke speerpunten on-
derbelicht laat. Op drukke win-
keldagen onvoldoende parkeer-

capaciteit waarbij zij gelijk pleit 
voor uitbreiding van parkeer-
plaatsen of garages voor lang 
parkeren met lage tarieven aan 
de 1,2 km lange winkelstraat. 
De bereikbaarheid het Noorde-
lijk deel waar zij een  vage aan-
duiding van fase 1 vindt over de 
bereikbaarheid van het noor-
delijk deel van de Binnenweg. 
WCH vindt dat het onderwerp 
‘tweerichtingsverkeer terug in 
het noordelijk gedeelte’ een seri-
eus bespreekpunt op de agenda 

van de visievorming moet zijn. Zij 
hebben fase 1 van het onderzoek 
ervaren als: “Er wordt welwillend 
geluisterd maar niet met ons ge-
praat.” Conclusie van de WCH is 
hun vraag om betrokkenheid en 
inbreng in de discussie over de 
noodzaak en wenselijkheid van 
de voorgestelde passanten en-
quête en of ondernemer enquê-
te. Met daarnaast betrokken-
heid bij de inhoud vraagstelling 
en vorm waarin de enquête ge-
goten wordt en het tijdstip. Aan-
sluitend sprak J. Ooteman, oud-
winkelier en medeoprichter van 
WCH, over de twee doodzondes 
voor het winkelcentrum. Het kei-
harde bewijs dat 70 procent van 
de bezoekers van het centrum 
ten noorden van Heemstede 
woont en als tweede dat Albert 
Heijn afgesloten is van het cen-
trum. Ook hij pleit voor uitbrei-
ding van parkeerruimte. Veel be-
kende standpunten worden her-
haald, Leenders (VVD) vindt een 
kwalitatief goede enquête be-

langrijker dan een snelle, maar 
weinig nieuws opleverende en-
quête. Betrek ook de recreatie-
ve functie van het winkelcentrum 
in de discussie en daarmee te-
vens de regionale mogelijkhe-
den, aldus de VVD’er. Procedu-
res over het wie het voortouw 
moet nemen na de rapportage 
zullen door B&W en de Raad te 
zijner tijd genomen moeten wor-
den. Ieder is overtuigd van de 
goede wil een bloeiend winkel-
centrum voor Heemstede te be-
houden. De nu in volle bloei en 
gelukkig nog veel groene win-
kelcentrum moet zich opmaken 
voor de toekomst, waar internet 
op de loer ligt, maar inventivi-
teit en creativiteit nog vele mo-
gelijkheden biedt. Voor een  A-
typisch winkelgebied vraagt dit 
ook geen gewone oplossing, zo-
als dat mogelijk geldt voor zove-
le saaie en voorspelbare winkel-
centra en wellicht liggen daarin 
nieuwe kansen.
Ton van den Brink
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Gratis proefrijden bij Rijwielspecialist Hart
Ontdek op 1e pinksterdag de nieuwe 
generatie elektrische fietsen van Gazelle!
Heemstede - Bij Rijwielspecia-
list Hart in Heemstede kunt u te-
recht voor de nieuwe generatie 
elektrische fietsen van Koninklij-
ke Gazelle. Er is veel vernieuwd 
en dat laat de fietsfabrikant heel 
Nederland graag zelf ontdekken. 
Ervaar het ook en kom gratis 
proefrijden op Eerste pinkster-
dag (zondag 24 mei) tijdens de 
Gazelle Opstapdag bij Rijwiel-
specialist Hart. 

Ontdek het zelf!
Op genoemde dag staat vanaf 11 
uur een promotieteam van Ga-
zelle klaar om u op weg te hel-
pen. Tijdens een proefrit kunt u 
het gemak en comfort van elek-
trisch fietsen zelf ervaren.

Welke elektrische 
fiets past bij u? 
Met gemak iedere dag 10 kilo-
meter naar het werk en terug? Of 
fluitend de heuvel op tijdens uw 
zomervakantie?
Met een elektrische fiets van Ga-
zelle trapt u elke afstand moeite-
loos weg! De innovatieve elektri-
sche fietsen van Gazelle geven u 
precies het extra zetje dat u no-
dig heeft.

Nieuwe generatie
De elektrische fietsen van Gazel-
le zijn op heel veel punten ver-
nieuwd. Ieder model en elek-
trisch systeem heeft zijn zo eigen 
voordelen.
Zo kunt u schakelen terwijl u 
trapt met de Shift Sensor, be-
paalt u zelf uw actieradius en 
meten slimme sensoren uw 
snelheid, trapkracht en pedaal-
omwentelingen om een optima-

le elektrische ondersteuning te 
bieden. Nieuwsgierig naar nog 
meer vernieuwingen? Kijk op ga-
zelle.nl/nieuwe-generatie. 

Nieuwsgierig?
U bent van harte welkom op zon-
dag 24 mei bij de Gazelle-speci-
alist Rijwielspecialist Hart op de 
Zandvoortselaan 34 te Heemste-
de. (Zie ook advertentie in deze 
krant)

Wat te doen met niet gebruikte ligplaatsen?
Heemstede - In 2013 heeft de 
gemeente ligplaatsvergunnin-
gen in Heemstede ingevoerd 
voor plezierboten. Na een jaar 
is de gebruikers gevraagd naar 
hun ervaringen. Van de 237 uit-
gegeven ligplaatsen hebben 
89 huurders gereageerd. Een 
stroom aan-, op- en aanmerkin-
gen was het gevolg. Zoals vaak 
kwam bij een aantal het eigen-
belang prominent in beeld. “Met 
ligplaats wordt mijn huis meer 
waard.” Bij verkoop huis ook de 
ligplaats verkopen. Veel klachten 
over de bereikbaarheid van de 
boten, steile oever, te hoog gras, 
hondenpoep, te grote of te klei-
ne ligplaatsen. Veel voorkomend: 
er zijn ligplaatsen die niet wor-
den gebruikt. Gelijktijdig staan 
70 bootbezitters op de wachtlijst. 

Dit bracht de VVD op het idee de 
vergunning in te trekken als de 
ligplaats niet wordt gebruikt en 
toe te wijzen aan iemand op de 
wachtlijst.

Nu blijkt ook dat niet eenvou-
dig en de basis voor de vergun-
ning, de verordening van de ge-
meente is op dat punt onvolle-
dig. Er moet om aan de wens van 
de VVD tegemoet te komen, een 
nieuwe vergunning worden ge-
schreven. Het zomaar afpakken 
van een vergunning kan niet. Be-
zitters kunnen een goede reden 
hebben waarom de ligplaats tij-
delijk niet wordt gebruikt. Aan-
schaf nieuwe boot, reparatie, 
ziekte of iets dergelijks.
Het handhaven wordt ook las-
tiger want bezitters van onge-

bruikte plaatsen moet worden 
gevraagd naar de reden. Een 
overgangstermijn is het min-
ste wat een goed bestuur kan 
hanteren. De 70 mensen op de 
wachtlijst zien met lede ogen 
aan dat er ligplaatsen niet wor-
den gebruikt terwijl zij zo graag 
een ligplaats willen.

Niet alle partijen zijn voor een 
nieuwe verordening. D66 ver-
wacht dat handhaving veel tijd 
en geld gaat kosten. De colle-
gepartijen HBB,VVD,CDA steu-
nen het verzoek van de VVD 
om een nieuwe verordening op 
te stelen en het mogelijk te ma-
ken niet gebruikte vergunningen 
in te trekken en opnieuw toe te 
wijzen.
Eric van Westerloo

Hardlopen ook goed voor je cognitie
Renspiratie - het inspiratieboek 
voor iedere hardloper
Heemstede - Op woensdag-
avond 27 mei geeft Esther Koning 
een lezing over haar boek ‘Ren-
spiratie’ bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
De aanvang is 20.00 uur.
Renspiratie staat vol tips,quotes 
en nuttige informatie over hard-
lopen die er voor zorgen dat je 
zin krijgt om te gaan hardlopen. 
Het is een inspiratieboek; een 
beeld zegt tenslotte meer dan 
duizend woorden. Je kunt er in 
bladeren, enthousiast worden en 
beter te snappen waarom hard-
lopen zo goed voor je is. Wist je 
dat inactieve mensen ’s avonds 
vaak moe zijn? Of dat hardlopen 
niet alleen goed is voor je con-

ditie maar ook voor je cognitie?
Renspiratie is verrassend en 
speels vormgegeven en is hèt in-
spiratieboek voor iedere hardlo-
per.
Esther Koning schreef het boek 
Renspiratie. Ze houdt van hard-
lopen.
In het dagelijks leven inspireert 
ze mensen om hard te lopen 
omdat het goed is voor lichaam 
en geest. Ze werkt met plezier 
en succes met mensen met uit-
eenlopende vragen en klach-
ten: stress, verminderde vitaliteit, 
burn-out, verslaving en depres-
sie. info op www.runningstar.nl.
Toegang is 5,- euro reserveren 
gewenst via 023-5282472.

Regio - Het komend Pinkster-
weekend organiseert Jachtha-
ven Poelgeest uit Oegstgeest 
weer een Antaris en Maril Proef-
vaart Weekend! Tijdens dit week-
end is het mogelijk eens vrijblij-
vend kennis te maken met de 
sloepen en tenders van de Frie-
se sloepenbouwer. Als één van 
de weinige werven bouwt deze 
werf de boten nog geheel in Ne-
derland.
Het merk Antaris staat al jaren 
bekend om het zeer eigenzin-
nige design gecombineerd met 
zeer gebruiksvriendelijke eigen-

schappen. Naast het design zijn 
vooral de uitmuntende vaarei-
genschappen, het lage geluids-
niveau en de overvloedige ruimte 
een reden voor veel waterspor-
ters om voor de Antaris te kie-
zen. Met de introductie van de 
Seventy7 Open en Cabin is de 
nieuwe lijn dit jaar gecomple-
teerd. De voorlopers, de Antaris 
Fifty5 en Sixty6, waren de laatste 
jaren al zeer succesvol. De ge-
hele nieuwe serie is tijdens het 
Pinksterweekend bij Jachthaven 
Poelgeest te zien.
Een andere vaste waarde op de 

sloepenmarkt zijn de sloepen 
van Maril. Net als Antaris wor-
den deze geheel in eigen land 
geproduceerd en voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen. Waar 
Antaris zich richt op de nieuwe 
trendy modellen zijn de sloepen 
van Maril klassiek van vormge-
ving. De overnaadse rompen met 
ronde achterkant ogen dan wel 
traditioneel maar zijn volgens de 
modernste inzichten ontworpen 
en gebouwd.
Wilt u ook eens kennis ma-
ken met deze prachtige boten 
van Nederlandse bodem kom 

dan langs op het Antaris & Ma-
ril Pinkster Proefvaart Weekend. 
De vloot ligt klaar op zaterdag en 
beide Pinksterdagen van 11.00 

tot 17.00 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 
1 in Oegstgeest. Meer informatie 
vindt u ook op www.poelgeest.nl.

Pinksterweekend in het teken van Antaris & Maril

Het overwegen waard?
Heemstede - Wat betreft een nieuwe bestemming voor het bi-
bliotheekpand denkt J. Kruyt uit Heemstede het gevonden te 
hebben: breng er de Vomar onder. “De gele band is misschien 
wat te veel van het goede”, is de gedachte, maar het idee is leuk.
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Heemstede – Met de grijze NZH-bus uit 1966 
nog eens een ritje maken over de Binnenweg, het 
kon zaterdag! De Winkeliersvereniging Binnen-
weg-Raadhuisstraat, WCH, was gastheer voor een 
aantal bekende automerken uit de regio die hun 
primeurs zomaar voor de winkelpuien konden de-
monstreren. Een Bugatti uit de jaren twintig, in 
het echt goed voor 6 miljoen euro, maar wel heel 
echt gepresenteerd met bijbehorende snor, lede-
ren jack en zonnebril uit het eerste cabrio-tijd-
perk. Houweling Versshop was tijdelijk de halte-
plaats van de NZH lijn Raadhuisstraat-Binnenweg, 
met als enige verbinding een Leyland-bus in NZH 
grijs anno 1966. Nostalgie vanuit het Fordmuse-
um, de brandweer die liet zeer oud en heel nieuw 
zien. Elvis Presley in Reezwart musiceerde in zijn 
pantalon met uitlopende pijpen met de bijpassen-
de petticoat-girls rondom zijn roze Cadillac. Menig 
toeschouwer neuriede de bekende Elvis-deuntjes 
mee. Nostalgie vergaat nooit! Opvallender kon het 
niet bij Edward Kors, die voor de verkoop van zijn 
sinaasappelen een Lamborghini in knalgeel had 

staan. De sinaasappelen smaakten heerlijk! BMW 
toonde een primeur zo van de Rai, een BMW 2 
Active Tourer voor zeven personen. De Black en 
White show van Mercedes met de toppers uit 
hun programma waren te gast bij Gall&Gall, Mar-
tin Schilder benadrukte de verscheidenheid van 
de AUDI 3 met een cabrio-uitvoering. Rob Slot-
emaker Slipschool verzorgt met zijn BMW Driving 
Experience trainingen die autorijden veiliger ma-
ken en draaide een auto aan het spit om te 
laten voelen hoe je ondersteboven uit een auto kan 
klauteren. De jeugd kon vast hun radiografisch 
bestuurde model uitzoeken in de stand van Ser-
pent. Een Nickelen Nelis in een tot orkest om- 
gebouwde scootmobiel zorgde voor popmuziek 
voor een groot publiek. En de elektrische auto van 
het merk Tesla gooide hoge ogen, wat een auto! 
Een bijzondere dag. Met zo’n actieve winkeliers-
vereniging blijf je de Leukste Straat van Nederland. 
Zondag 31 mei weer een leuke activiteit: de tradi-
tionele Voorjaarsmarkt.
Ton van den Brink 

Aan de keukentafel met….
Mik van der Bor en Saskia Beukman

Mik: “Ik ben Mik van der Bor  en 
beheer de Stichting KIMT waar 
ik les geef in de Kindertuinen, 
Generatietuinen en minder va-
lidentuinen.  Van de groen-
te die we hier verbouwen en 
die overblijft, wordt het mees-
te verkocht op de Dinkelhoe-
ve. In juli wordt de nieuwe kap-
schuur hier neergezet waar we 
ook workshops gaan geven, zo-
als snoeilessen, vogelhuisjes en 
insectenhotels maken. Saskia: 
“Ik ben heel nieuwsgierig hoe 
je hiertoe gekomen bent.” Mik: 
“Mijn passie is dat ik al 20 jaar 
volkstuinier, waarvan ik 9 jaar 
het secretariaat van de volks-
tuinvereniging van Groenen-
daal en de verhuur van volks-
tuinen heb gedaan. Sommige 
ouders vroegen mij: “Goh, doe 
je zo ook iets met kinderen?” Ik 

ben vervolgens wat met dit idee 
gaan doen.  Eerst gaf ik les via 
de Schooltuinen in Haarlem, la-
ter deed ik de volkstuinen aan 
de Leidsevaart. Aanvankelijk is 
KIMT samen met Casca opge-
zet, om iets met de braaklig-
gende grond hier te doen, met 
steun van diverse partijen. Dit 
is inmiddels het derde seizoen.”
Saskia: “Ik ben oorspronkelijk 
lichaamsgerichte traumathe-
rapeute en zo’n drie jaar ge-
leden met Praktijk de Lente 
voor complementaire genees-
wijzen gestart. Wat ik belang-
rijk vind is dat mensen de hulp 
krijgen die ze verdienen en dat 
de drempel laag is. Het voor-
deel van zo’n praktijk als de 
Lente met complementaire ge-
neeswijzen is dat je kunt sa-
menwerken om iemands klach-

Heemstede –  Verschillende vakgebieden of toch raakvlak-
ken?  De Heemsteder schuift aan de keukentafel met twee 
verschillende personen die met elkaar in gesprek gaan. 
Onze keukentafel staat vandaag in de zonnige tuinen van 
‘Kom in mijn Tuin’ (KIMT) met Mik van der Bor (KIMT) en 
Saskia Beukman van Praktijk de Lente.

ten te behandelen. De naam de 
Lente ontstond enerzijds omdat 
we gevestigd zijn aan de Len-
telaan, anderzijds de beteke-
nis van lente: ontluiking, voor-
jaar en groei. Daarom vind ik het 
zo leuk om met jou te praten, in 
de tuinen draait het hier ook om: 
het zijn raakvlakken.” “De af-
korting KIMT klinkt als ontkie-
men, dat past hier ook bij”, vult 
Mik aan. “In de Lente draait het 
om diverse zaken, zoals natuur-
geneeskunde, natuurdiëtisten, 
etc. eigenlijk door mensen met 
hun eigen specialisatie die be-
trokken zijn bij wat gezond en 
prettig is”, vervolgt Saskia. “Wat 
ik het allerleukste vind is dat ik 
in een team kan werken en al-
les kan organiseren. Ik doe het 
traumawerk. Wat ik zo interes-
sant hieraan vind, is dat mensen 
zowel een stresssysteem als een 
ontspanningssysteem hebben. 
Moet je maar eens kijken wat het 
met mensen doet als je je richt 
op het ontspanningssysteem, 
zoals een knuffel geven. Ik ben 
ook blij als mijn cliënt volks- of 

moes-tuiniert: dit werkt even-
eens ontspannend. Ik geef dit 
vaak als advies mee en dat vind 
dan wel weer grappig! Ook juist 
voor kinderen, vooral pubers die 
in de regel weinig met de na-
tuur doen. Het is af en toe las-
tig om iets te vinden wat je als 
ouders samen met je kind doet, 
zoals samen tuinieren.”  Mik be-
aamt dit: “Ja daar doe ik het 

voor en dat geeft een geweldig 
gevoel.” Saskia: “Ik zou het heel 
boeiend vinden om een gesprek 
te hebben met mensen die be-
ginnen met een tuin en aan het 
eind van het seizoen een eind-
gesprek met ze willen hebben. 
Gewoon om te zien wat het met 
die mensen doet: dit lijkt me zo 
mooi om te zien.”
Bart Jonker
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Van T-Ford tot Tesla op 
Raadhuisstraat-Binnenweg
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...Luchtgevecht boven Bennebroek, de tekenaar 
van Bulletje en Bonestaak en meer... 

Nieuwe HeerlijkHeden is uit
Heemstede - Het nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden, het 
kwartaaltijdschrift van de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek, bevat weer een 
grote variëteit aan artikelen.
Na de Watersnoodramp in 1953 
adopteerde Heemstede de gro-
tendeels ondergelopen gemeen-
te Puttershoek in de Hoekse 
Waard. Dankzij vele acties werd 
geld bij elkaar gebracht. Daar-
naast bood Heemstede heel 
praktische hulp, zoals kolen om 
de huizen droog te stoken, nood-
woningen en een vuilniswa-
gen. Tussen de dorpen ontstond 
in die jaren een warme vriend-
schapsband.  

De eigenzinnige Vlaamse te-
kenaar en schilder George van 
Raemdonck kwam in oktober 
1914 met zijn gezin als vluchte-
ling naar Nederland. Hij woon-
de van 1915 tot 1919 op de boer-
derij Oud-Bronstee in Heemste-
de. Hij leerde hier A.M. de Jong 
kennen, voor wie hij veel boeken 
zou illustreren. Samen maakten 
ze 15 jaar lang de strip Bulletje 
en Bonestaak. 

Annie Klots was van 1912 tot 
1928 juf aan de Voorwegschool. 
Ze bleef na haar huwelijk in 1917 
werken, wat in die tijd in het on-
derwijs uitzonderlijk was voor 
een vrouw. Ze overleed op 35-ja-
rige leeftijd en kreeg, omdat ze 
zo geliefd  was, een bijzonder 
grafmonument.  

Op 3 mei 1943 vond een luchtge-
vecht boven Bennebroek plaats. 

Eén geallieerde bommenwerper 
werd boven Bennebroek neerge-
schoten en het staartstuk kwam 
terecht bij Huis te Bennebroek, 
met daarin de boordschutter die 
de crash op wonderbaarlijke wij-
ze overleefde.

Eind december 2014 sloot de fi r-
ma G. Rekoert op de Zandvoort-
selaan haar deuren. Drie gene-
raties Rekoert runden bijna hon-
derd jaar het loodgieters- en 
elektriciensbedrijf en de winkel.
Nog veel verder terug gaat de 
geschiedenis van de blekers-
familie Visser: inmiddels woont 
de achtste generatie in het huis 
Adriaen Pauw aan de Blekers-

vaartweg. Verder in dit nummer 
de drie genomineerden voor de 
nieuw ingestelde Burgemees-
ter David Eliza van Lennep Erf-
goedprijs en aandacht voor het 
nieuwe Beheerplan van Groe-
nendaal.

Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-
den (nummer 164) inzien. Los-
se nummers van HeerlijkHe-
den kosten 4,95 euro en zijn ver-
krijgbaar bij de boekhandels in 
Heemstede en Bennebroek (of 
via de site van de HVHB) His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek www-hv-hb.nl.

Het staartstuk van de getroffen Ventura bommenwerper komt neer 
voor Huis te Bennebroek (1943). Maquette gemaakt door Rob Hinse.

Bridgecursus voor
beginners bij GSV 

Heemstede - In het najaar kunt u weer starten met een begin-
nerscursus bridge bij GSV Heemstede. Woensdag 21 oktober 
2015 starten we, bij voldoende deelname, met de cursus onder 
leiding van de ervaren bridgedocente Driek Bronsgeest-Schou-
te. De lessen worden in een rustig tempo met veel persoonlijke 
aandacht gegeven. Vanaf les 1 zit u al met kaarten in uw hand 
en leert u spelenderwijs bridgen. De cursus bestaat uit 14 les-
avonden.
De lestijden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur in het GSV-
Centrum, Franz Schubertlaan 37, Heemstede en de cursusprijs 
bedraagt 125,- euro.
Het boek ‘Leer Bridge met Berry Westra’ deel 1 wordt gebruikt 
en is verkrijgbaar bij de docente (12,- euro).
U kunt zich opgeven bij Ina Roest, tel 023-7851531 of per e-mail 
cmcroest@hotmail.com. Wees er snel bij, want vol is vol.

‘Stress heeft slecht imago maar 
is onmisbaar om te overleven’
Heemstede - Op woensdag 27 
mei geeft Christina van der Feltz-
Cornelis een lezing over haar 
boek Het Stressbeeld, ’s och-
tends om 10.30 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Christina woont in 
Heemstede.
Stress heeft een slecht imago, 
maar toch is het een onmisbaar 
mechanisme om te overleven. 
Het stressbeeld beschrijft wat 
er in je lichaam, brein en psyche 
gebeurt bij stress: Hoe uit het 
zich en welke lichamelijke me-
chanismen spelen daarbij een 
rol? Wat is de wisselwerking tus-
sen lichaam en psyche? Op wel-
ke verschillende manieren gaan 
mensen met stress om? Welke 
rol speelt veerkracht?
Het stressbeeld laat zien hoe 
je adequaat kunt reageren op 
stress. Je leert hoe je stressver-
oorzakers kunt herkennen en 
hoe je er beter mee om kunt 
gaan. Daarnaast wordt beschre-
ven hoe problematische stress 
met professionele hulp behan-
deld kan worden.
Wil je iets weten over stress en 

wat je er aan kunt doen?
Dit boek biedt inzichten en op-
lossingen voor mensen die last 
hebben van stress, en voor art-
sen, therapeuten, verpleegkun-
digen, leraren, personeelsmana-
gers, coaches en andere profes-
sionals.
Toegang vrij, reserveren gewenst 
via 023-5282472.

Antiek- en Brocantemarkt 
zoekt goede doelen voor kraam
Heemstede - Zoals ieder jaar organiseert de Ondernemersver-
eniging Jan van Goyen ook dit jaar weer een Kunstmarkt en een 
Antiek- en Brocantemarkt. De Kunstmarkt, die al vol is, wordt 
gehouden op zondag 7 juni en de Antiek- en Brocantemarkt, 
waarvoor nog wel kramen beschikbaar zijn, op zondag 6 sep-
tember.

Bij iedere markt stelt de winkeliersvereniging altijd een gratis 
kraam ter beschikking aan een goed doel, zodat deze organi-
satie hun werk onder de aandacht kan brengen van de vele be-
zoekers van de markt.
Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen voor de komende 
Kunstmarkt, en ook voor de volgende markten kan de vereniging 
nog aanmeldingen gebruiken. U kunt zich aanmelden via info@
janvangoyenstraat.nl. De aanmeldingen worden gehonoreerd in 
volgorde van binnenkomst.

Bijzondere natuur en historie op Hageveld
Heemstede - Naast een rijke 
historie kent Landgoed Hage-
veld prachtige natuur waar veel 
te ontdekken valt. Gelegen op 
een van de meest oostelijk gele-
gen strandwal van Zuid-Kenne-
merland is Hageveld het enige 
landgoed waar de oude, bebos-
te duinenrij zonder onderbreking 
door een weg of woonwijk over-
gaat in de
veenweiden langs het Spaarne. 
Dit half natuurlijke landschap is 
door eeuwenlang menselijk ge-
bruik ontstaan. 
Op zondag 31 mei organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland een 
excursie in dit bijzondere stukje 
natuur in Heemstede.

In de weilanden broeden wei-
devogels als kievit, tureluur en 
scholekster. Langs de smalle 
bosranden fl adderen verschil-
lende soorten vleermuizen, op 
zoek naar insecten. Hun kolo-
nies leven in holle bomen. In het 
bos met de
lage hobbelduintjes bloeit in het 
voorjaar vogelmelk, helmbloem, 
maagdenpalm en dag koekoeks-

bloem. Tijdens deze IVN-wande-
ling is ook aandacht voor de ge-
schiedenis die teruggaat tot de 
15e eeuw van dit gebied.
De excursie begint om 14.00 uur 
en gaat van start vanaf de par-
keerplaats bij de hoofdingang 

van de school op Hageveld 15 te 
Heemstede. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en vooraf aan-
melden is niet nodig. Meer infor-
matie over IVN en haar activitei-
ten vindt u op www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.

Specialiteitenmenu
In Eethuis de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede kunt u maan-
dag 1 juni van een heerlijke 
maaltijd genieten. Ditmaal een 
waar Specialiteitenmenu: feuil-
leté met gerookte zalm, gegra-
tineerde aubergine-tomaten-
schotel, aardappelwedges, ros-
bief met paprikasaus, gemeng-
de salade en toe een fl ensje 
met mandarijnenkwark en ka-
ramel. U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.30 uur. Reserve-
ren kan telefonisch tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf, 023-
548 38 28 kies 1. De tafel staat 
gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert. 
Voor mensen die alleen komen 
maar graag samen willen eten: 

u kunt ook aanschuiven aan
de stamtafel om 17.45 uur. Het 
diner kost 9,75 euro.

Thriller over
Britse wiskundige
Bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, kunt u 
donderdag 28 mei naar een 
fi lm in de Theaterzaal kijken. 
Ditmaal een dramatische thril-
ler die speelt in de Tweede We-
reldoorlog over het levensver-
haal van een Britse wiskundi-
ge en informaticus. Zijn groot-
ste verwezenlijking bestond er-
in om als één van de eersten 
de Duitse Enigma-codes te 
breken waardoor de geallieer-
den uiteindelijk de oorlog zou-
den winnen. De fi lm begint om 
20.00 uur, entree is 6,50 eu-
ro. Reserveren? 023-548 38 28 
kies 1. 
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Open Dag RCH
Heemstede - RCH organiseert 
woensdag 27 mei een open 
dag. Je kunt meedoen met de 
Racing Voetbal Carrousel: 
Spelenderwijs kennismaken met 
voetbal. Je ontmoet onze trai-
ners, teams, spelers en mis-

schien wel je nieuwe teamge- 
noten! Jongens en meisjes 
vanaf 4 jaar kunnen gratis mee-
doen aan deze middag. Vooraf 
aanmelden hoeft niet.
Aanvang: 14.00 uur op de vel-
den aan de Sportparklaan 6 te 
Heemstede.
Meer info: www.rch-voetbal.nl

1e team TV Merlenhove kampioen!

Beide koplopers wisten dat het 
hier ging om een sleutelwed-
strijd. De winnaar van dit duel 
mocht zich tenslotte kampioen 
noemen. De Zuid-Hollanders 
hadden zich voor de ontmoeting 
met zowel een nieuwe dame als 
heer versterkt. Bij de dames le-
verde dat geen succes op. De TC 
Merlenhove dames, Marjolein 
Roeterink en aanvoerster Mar-
lous Jutte Verkerk brachten de 
voorsprong al snel op 2-0, waar-
bij Marlous haar tegenstandster 
slechts twee games gunde. 
De nieuwe eerste herenen-
kel-speler van Oestgeester LTC 
bleek daarentegen een taaie te-
genstander. De eerste set ging 
naar de Oestgeester Willem van 
Biezen. Vanuit de baseline speel-
de TVM-speler Stefan Imanse 
lange slopende rally’s. Ging de 
eerste set naar de Oestgeester in 
de tweede set wist Imanse zich 
terug te knokken. 
Het talrijke publiek ging er in de 
derde set echt voor zitten en zag 
Imanse op een 4-1 voorsprong 
komen. Van Biezen bleef echter 
geconcentreerd spelen en be-
sliste de partij na twee en een 
half uur in zijn voordeel.  
Cruciaal was de 7-6; 6-3 over-
winning van tweede enkel speler 
Rudy Cramer op Matijs Rump-
horst. Ook Rudy had het moeilijk 
maar wist door knap en beheerst 
te verdedigen en op de juiste 
momenten de aanval te zoeken, 
het derde punt voor Merlenho-
ve te score. Dit punt hadden de 
Oestgeesters in hun berekenin-
gen al geteld.
De dames dubbel met Marlous 
Jutte Verkerk en Michelle Hoog-
enstein ging eenvoudig in twee 

sets naar de Heemstedenaren. 
Het herendubbel werd daarente-
gen weer een spannende partij 
met veel lange rally’s, spectacu-
laire volley-duels en veel smash-
geweld. Maurice Cramer en Ste-
fan Imanse verloren de eerste 
set maar konden in de tweede 
en derde set voldoende druk op 
hun tegenstanders zetten om het 
beslissende 5e punt te scoren. 
Daarna kon het feest beginnen.
 
Coach Ymco van Gorkum: “Toen 
wij met 3-1 uit de singels kwa-
men wist ik dat wij het zouden 
redden. Door extra te trainen op 
het dubbelspel is dit onderdeel 
steeds beter gaan lopen. Dat het 
zo’n royale overwinning is ge-
worden, had denk ik niemand 
verwacht.” Aanvoerster Marloes 
Jutte Verkerk: “Als je de afgelo-
pen vijf wedstrijden zo makke-

lijk wint (van de 40 partijen wer-
den er slechts 2 verloren) is het 
belangrijk dat iemand je scherp 
houdt. Ymco heeft ons door een 
paar moeilijke partijen gecoacht. 
Complimenten daarvoor, daarom 
is dit kampioenschap een echte 
teamprestatie!” 

Kampioensteam van Tennisvereniging Merlenhove; vlnr Michelle 
Hoogenstein, Rudy Cramer, Stefan Imanse, Maurice Cramer, aanvoer-
ster Marlous Jutte, Marjolein Roeterink en coach Ymco van Gorkum.

Heemstede - Met een klinkende 7 – 1 overwinning op Oest-
geester LTC is het 1e team van Tennisvereniging Merlenhove 
(TVM) zondag 17 mei kampioen geworden. Daarmee promo-
veert het team naar de 3e klassen van de gemengde compe-
titie van de KNLTB. 

Stefan Imanse.

Zaterdag 16 mei was er diplomazwemmen bij SportPlaza Groe-
nendaal. De volgende kinderen hebben hun Zwemdiploma A, B 
of C gehaald.

Diploma A
Inaya Bada, Faye Bernáth, Emre Camlidag, Deveny van Eck, 
Eva Fernandez, Jurre de Groot, Anne-Myrthe den Hartog, Tae-
ke Holdrinet, Sara Jawaheri, Damiaan van der Kamp, Matthew 
Keur, Evy Korthof, Thies Klokke, Noah Kos, Luuk Kuiper, Nick 
Marchand, Gijs Messagie, Thije van der Neut,   Finn ten Peze, 
Dévante Plevier,  Lorenzo Rusman, Tim Stoker, Gijs Visscher, 
Louik de Witt Hamer, Mijke Worm.

Diploma B
Thomas Baan, Benjamin Debrichy, Tristan Cornegoor, Senna van 
Dijk, Sarah Duits, Daan Gabel, Mette Heirman, Froukje Jansma, 
Cato Klijn, Maud Kluck, Emilie Kooij, Dean Kool, Amber Meijer, 
Noor Oosterhuis, Isis Pikee, Bruno Pirard, Anton Tollenaar, Feli-
ne Truijens, Thijmen Vermeeren, Yasmine Wander, Megan Weir, 
Oliver Weston, Pien de Wijs, Jasper Wielemaker, Stefan Wielema-
ker, Kate Willenborg, Reno van der Zwet.

Diploma C
Boris Appelman, Pepijn Blom, Merel van den Bos, Xero van Dijk, 
Cees Jan Luth, Maysem Mahedi, Bernt Sinnema.
Alle kinderen van harte gefeliciteerd!!

Diploma-zwemmen
16 mei 2015

Honkbal 

Dubbele winst op Sparks biedt 
RCH-Pinguïns enige lucht
Heemstede - Nood breekt wetten. Ook een team met veelbe-
lovende spelers heeft behoefte aan ervaren krachten die met 
druk en tegenslagen weten om te gaan.  Dus was de laatste 
plaats op de ranglijst het signaal om een beroep te doen op 
een aantal routiniers uit het tweede team. Dat betaalde zich 
tegen streekgenoot Sparks uit met 2 zwaarbevochten over-
winningen, met uitroeptekens voor de beide starters (Hylke 
van Viersen en Dion Steyl) en catcher Jessey de Jong met 7 
hits uit 10 en 3 RBI’s.

RCH opende sterk in zijn thuis-
wedstrijd. 9 Honkslagen in de 
eerste 4 innings bleken goed 
voor runs van Jessey de Jong, 
Maarten Hordijk, Andy Raaff en 
Bram van Egeraat. Maar daar-
mee was het aanvallende kruit 
van de Racing wel verscho-
ten. Alleen Brandon Rijnbergen 
kwam na een double in de 8e in-
ning nog bijna tot scoren, maar 

hij sneuvelde uiteindelijk op de 
thuisplaat. Op de Heemsteed-
se heuvel stak Hylke van Viersen 
in topvorm. Na 8 innings noteer-
de hij 3-1-5-0 en omdat 2 van 
de 5 geïncasseerde honkslagen 
samenvielen in de 4e Haarlem-
se slagbeurt scoorden de Sparks 
1 x en leek de Racing met een 
4-1 voorsprong zorgeloos aan de 
laatste inning te beginnen. Maar 

daarin kreeg Hylke het toch nog 
moeilijk. Na geraakt werper en 2 
honkslagen was de voorsprong 
geslonken tot 4-2 en stonden 
er, bij 2 uit, lopers op het 1e en 
2e honk. Jeroen Landsman di-
rigeerde Marcel Timmer naar 
de heuvel, die na een honkslag 
de honken vol zag lopen, maar 
daarna op een vang 6 de over-
winning kon vieren.
Ook de return bij Sparks werd 
zenuwslopend spannend. De 
Haarlemmers brachten hun wer-
perskanon Duko Jansen in stel-
ling en dat was even wennen 
voor de Heemstedenaren. Pas in 
de 3e inning kregen zij iemand 
op de honken, maar toen was 
het ook direct goed raak. Op 3 
hits  werd 2x gescoord en toen in 

de 5e slagbeurt de knuppels 4 x 
hun werk deden leidde RCH met 
0-4 en leek er geen vuiltje aan de 
lucht. Maar er was ook een 2e 
helft van die 5e inning waarin Di-
on Steyl, die tot dan geen enke-
le honkslag had toegestaan, zijn 
velders een foutenfestival zag 
opvoeren, dat pas voorbij was 
nadat het 4-4 was geworden. Bij 
2 uit en lopers op het 1e en 2e 
honk maakte Dion in de 6e slag-
beurt  plaats voor Robin van Eis, 
die de inning tot een goed einde 
bracht en zich een slagbeurt la-
ter gered zag door een fantasti-

sche aangooi 8-2 van midvelder 
Tommy Vader. De beslissing viel 
in de 9e inning, toen Nick Heij 
na een double over de thuisplaat 
werd geslagen door uitblinker 
Jessey de Jong. Met Mike Rui-
tenberg op de heuvel moest de 
voorsprong veilig worden ge-
steld, maar met volle honken  en 
1 uit werd het nagelbijten. Maar 
een strike out en een vang 4 
werden de inleiding tot een klein 
feestje na afloop. Komende za-
terdag speelt RCH thuis tegen 
Blue Devils en zondag om 14.00 
uur de return in Meppel. 

Zomerbridge bij GSV Heemstede
Heemstede - Heeft u zin om 
ook in de zomer te bridgen? 
Dat kan bij GSV Heemstede! 
Zoals elk jaar organiseert de 
sectie bridge van GSV Heem-
stede in de zomermaanden weer 
haar traditionele zomerbridge. 
Elke dinsdagmiddag vanaf 26 
mei tot en met 30 juni kan er 

gespeeld worden in het GSV 
Centrum aan de Fr. Schubertlaan 
37 in Heemstede.
De aanvang is om 13.00 uur en 
om 12.30 uur gaat de zaal open. 
Het is vrije inloop. Vooraf aan-
melden is niet mogelijk. De kos-
ten bedragen 3,- euro per per-
soon en vol = vol.
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Kampioenspaar bij Bridgeclub Adriaan Pauw
Regio - De kampioenen van 
Bridgeclub Adriaan Pauw (spe-
lend in het Jagershuis te Benne-
broek) zijn vereeuwigd.
Op de laatste speelavond, 
woensdag 13 mei, werd het 
kampioenschap van Adriaan 
Pauw pas beslist. Doordat de 
koplopers wat veel procenten 
lieten liggen, klommen Theresia 
v.d. Horst en Piet v.d. Raad een 
paar plaatsen. Zij behaalden in 
totaal 400 punten (500 punten is 
het maximum) en de concuren-
ten 390.
Het kampioenspaar speelde dit 
jaar voor het eerst samen.

Een eerbetoon aan Kees Okx
Regio - In de historische Kloos-
tergangen van het Haarlem-
se Stadhuis vindt de komen-
de weken middels een tentoon-
stelling een bijzonder eerbetoon 
plaats aan de in januari overle-
den Haarlemse schilder Kees 
Okx. ‘Hommage aan Kees Okx’ 
zo luidt de titel van deze exposi-
tie. Dus letterlijk een eerbetoon, 
geheel op initiatief van Helene 
van Dongen (weduwe van Kees), 
ondersteund door vele kunstlief-
hebbers en georganiseerd door 
KZOD (Kunst Zij Ons Doel), de  
kunstenaarsvereniging waar 
Kees – ondanks zijn jarenlange 
verblijf in Frankrijk – altijd trouw 
aan bleef.

Kees Okx (1939-2015) is vanaf 
zijn 17e tot op zijn 75 jarige leef-
tijd bezeten geweest van teke-
nen, etsen en schilderen. In de 
loop van al die tussenliggende 
jaren heeft Kees een geheel ei-
gen abstracte stijl ontwikkeld, 
waarmee hij internationale be-
kendheid verwierf. Zijn werk is in 
veel landen te zien door aanko-
pen van musea, maar ook door 
vele exposities o.a. in New York, 
Bremen, Kopenhagen, Parijs, Je-
ruzalem, Tunis en Palo Alto (VS). 
Okx kan beschouwd worden als 
een lyrische schilder die vanuit 
een mystiek gevoel tot schilderen 
werd gedreven. Ooit zei hij hier 
zelf over: “Schilderen is voor mij 
een magisch gebeuren, waarbij 
ik mij een voel met de verf, met 
de natuur en misschien wel met 
het hele universum, het lijkt als-

of er een soort herkenning is met 
iets dat al heel oud is en mij be-
kend voorkomt”. Het jaar 1969 
kan worden beschouwd als een 
doorbraak van Kees Okx: hij ex-
poseerde met het thema ‘Het La-
byrinth’ achtereenvolgens in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam 
, het Stedelijk Museum in Schie-
dam en in de Haarlemse Vishal. 
In zijn ruimtelijke wereld van te-
kens en symbolen kwamen mu-
ziek, poezie en beweging bij el-
kaar. Het waren spraakmakende 
performances, happenings die 
aardig wat stof deden opwaaien.

De expositie in de Kloostergan-
gen laat diverse kanten van het 
oeuvre van Okx zien. Een deel 
van de grotere schilderijen heb-
ben alle ruimte gekregen, maar 
ook verstilde etsen, kleurrijke 
collages en tekeningen worden 
getoond. Opvallend zijn zonder 
meer twee olieverfschilderijen 
van 5 meter breedte.

De tentoonstelling is vanaf 
woensdag 20 mei t/m maandag 
8 juni te bezichtigen in de Kloos-
tergangen van het Stadhuis aan 
de Grote markt te Haarlem.(ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-
dag van 08.00 tot 17.00 uur) De 
opening door Haarlems burge-
meester Bernt Schneiders vindt, 
in aanwezigheid van Helene van 
Dongen, plaats op vrijdag 22 mei 
om 16.00 uur. Zie verder  www.
keesokx.com, www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel

Ride for the Roses, fietsen voor KWF
Regio - Op 6 september dit jaar 
gaat de 18e Ride for the Ro-
ses van start. Net als in 2011 is 
Aalsmeer dit jaar gastgemeen-
te voor het fietsevenement. Start 
en finish zijn vanaf bloemen-
veiling FloraHolland. Dit unieke 
wielerevenement heeft als doel 
zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor KWF kankerbestrijding. 
Er worden zo’n 12.000 deelne-
mers verwacht. Van jong tot oud, 
getraind of ongetraind; ieder-
een kan meedoen. Wielrenners 
kunnen zich opgeven voor de 

100 kilometer cycletour die van-
uit Aalsmeer door de Haarlem-
mermeer voert en via Haarlem, 
Amsterdam, Amstelveen en Uit-
hoorn weer eindigt in Aalsmeer. 
Een verrassende route in een 
verstedelijkt gebied.
Voor de toerfietsers zijn er twee 
routes uitgestippeld van 25 en 
van 50 kilometer.
Iedereen van jong tot oud kan 
natuurlijk meefietsen op 6 sep-
tember, maar vrijwilligers zijn 
ook nodig. Er zijn helpende han-
den nodig op 5 september bij de 

Pre-Ride for the Roses en de op-
bouw voor zondag.
Fiets mee voor het goede doel en 
help zoveel mogelijk geld op te 
halen voor KWF Kankerbestrij-
ding. En dat is hard nodig, want 
nog steeds wordt één op de drie 
Nederlanders getroffen door de-
ze ziekte. Elke deelnemer krijgt 
aan de finish een roos die sym-
bool staat voor een morgen voor 
iedereen.
Aanmelden kan via de website 
en daar is ook meer informatie te 
vinden. www.ridefortheroses.nl.
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Activiteit
winkelcentrum 
Heemstede
Zondag 31 mei grote Voor-
jaarsmarkt van 11.00-17.00 
uur. Tal van kramen, kinderat-
tracties en terrasjes.

Activiteit
winkelcentrum 
Jan van Goyenstraat
Zondag 7 juni Kunstmarkt in 
de Jan van Goyenstraat, van 
11.00 tot 17.00 uur.

Excursie monument
Woensdag 10 juni Excursie 
naar Hildebrandmonument in 
de Hout, Haarlem. Aanvang 
10.00 uur, verzamelen bij eet-
huis Nurks, Kleine Houtweg. 
Wim Vogel verzorgt de excur-
sie. Deelname (leden Histo-
rische Vereniging Heemste-
de Bennebroek: 3,- euro; niet-
leden betalen 5,- euro (graag 
vermelden of u lid bent). Aan-
melden bij Tina Mascini: 
t.mascini@quicknet.nl of 023-
5286496 of Theo Jonckbloedt: 
023-5294499.

Film
Donderdag 21 mei Ameri-
kaanse dramafi lm met aan-
sluitend lunch bij Casca No-
va, Herenweg 96, Heemstede. 
Van 10.30-13.30 uur. Kosten: 
12,50 euro. Inlichtingen en re-
serveren: Casca: (023) 548 38 
28 kies 1. 

Donderdag 28 mei Drama-
tische thriller over Britse wis-
kundige die als een van de 
eersten in de oorlog de Duitse 
Enigma-codes wist te breken. 
Aanvang 20.00 uur. Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Entree 6,50 euro. Reser-
veren? 023-548 38 28 kies 1.

Lezing
Donderdag 21 mei Lezing 
bij Boekhandel Blokker over 
Pubermania, door Ingrid van 
Essen en Kiki Mol. Zij schre-
ven het handboek voor een 
ontspannen pubertijd. Aan-
vang 20.00 uur. Binnenweg 
138, Heemstede. Info: 023-
5282472, www.boekhandel-
blokker.nl. 

Woensdag 27 mei Esther Ko-
ning geeft lezing bij boekhan-
del Blokker over ‘Renspiratie’, 
het inspiratieboek voor iedere 
hardloper. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang: 5,-euro. Reserveren: 
023-5282472. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede.
www.boekhandelblokker.nl

Woensdag 27 mei Christi-
na van der Feltz-Cornelis geeft 

een lezing over haar boek 
Het Stressbeeld, ’s ochtends 
om 10.30 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Het stressbeeld 
beschrijft wat er in je lichaam, 
brein en psyche gebeurt bij 
stress. Toegang vrij, reserve-
ren gewenst: 023 5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Natuurexcursie
Zondag 31 mei IVN-wande-
ling op landgoed Hageveld. 
Verschillende weidevogels be-
kijken en diverse typen fl ora. 
Start: 14.00 uur vanaf parkeer-
plaats hoofdingang Hageveld, 
Heemstede. Gratis; aanmel-
den niet nodig. Info: www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Sport
Woensdag 27 mei Open dag 
RCH voetbal, Sportparklaan 
6, Heemstede. Aanvang 14.00 
uur. Meer info: www.rch-voet-
bal.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
Woensdag 20 mei t/m 
maandag 8 juni (openings-
tijden: maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur) Eerbe-
toon aan Haarlemse schilder 
Kees Okx in Kloostergangen 
van Stadhuis Haarlem, Gro-
te Markt, georganiseerd door 
KZOD.  www.keesokx.com,
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel

Tot 24 mei ‘Heemstedena-
ren onder Japanse bezetting’ 
expositie van fotoportretten 
die Edith Lambermon maakte. 
Te zien tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1, Heemstede. 
Entree: gratis. Info: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.

T/m 25 mei Nieuwe exposi-
tie KZOD, Spaarne in Haar-
lem. Div beeldend kunste-
naars tonen nieuw werk, vrou-
wen en mannen in allerlei po-
sities. Ook wordt de KZOD-
Tekenprijs uitgereikt, op 25/5 
door burgemeester Pieter Hei-
liegers van Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude. Zie ver-
der www.kzod.nl en www.fa-
cebook.com/kunst.zijonsdoel.

T/m 26 mei Fotoserie Heem-
stedenaren die hun jeugd 
in de Japanse internerings-
kampen hebben doorge-
bracht tijdens de bezetting van 
het voormalig Nederlands-
Indië. Fotografe Edith Lamber-
mon interviewde deze mensen 
en legde hen met de camera 
vast. Julianaplein 1, Heemste-
de.

AgendA

T/m 28 mei Tentoonstel-
ling kunstwerken van Astrid 
van Domselaar van Ispelen 
uit Heemstede. Abstract met 
expressief kleurgebruik. Info 
op: www.astride.exto.nl. Loca-
tie: Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Maandag t/m 
donderdag: 9.00-17.00 uur en 
vrijdag 9.00 -12.00 uur.

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

T/m 30 juni Laatste expo-
sitie in voormalig gemeen-
tehuis Bennebroek, Benne-

broekerlaan 5, van bestuurs-
leden Stichting Tentoonstellin-
gen Bennebroek: Guus Coe-
ne, Jomien Hamerslag, Rens-
ke Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dineke 
van de Siepkamp. Maandag 
t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

T/m 3 juli Rob van Es expo-
seert bij Sanquin Bloedvoor-
ziening, Boerhaavelaan 32c te 
Haarlem. Veel foto’s van tul-
pen.

Theater
Vrijdag 22 mei en 23 mei 
Toneelgroep Perspektief 
brengt ‘Op de hoogte’.
Over een groep mensen met 
verschillende motieven om 
een primitieve vakantie te 

kiezen. In Theater de Luifel, 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten à 10,- euro reser-
veren via: info@toneelgroep-
perspektief.nl of: 06-5727 
3878.

Zaterdag 30 mei Toneel-
groep Vondel brengt ‘De Jo-
denverraadsters’ in Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Voorstellingen 
om 14.30 en 20.15 uur. Kaar-
ten  à 12,50 euro via  toneel-
groepvondel@hotmail.com of:
023-5358203.

Zondag 31 mei Kennisma-
ken met Mamagaai jeugdthe-
aterschool in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Gratis inschrijven voor deze 
open dag: www.mamagaai.nl/
inschrijven

Musical ‘Het meisje met het rode haar’
“Ik kreeg kippenvel van het script”

Spontaan op de foto voor de Heemsteder: Jim Bakkum en Roos van Erkel.

Het is 70 jaar geleden dat de 
Tweede Wereldoorlog in Neder-
land eindigde. Net voor de bevrij-
ding werd verzetsstrijdster Han-
nie Schaft op 17 april 1945 ge-
arresteerd en gefusilleerd in de 
duinen bij Bloemendaal. Ze was 
verraden. Het is echter nooit be-
kend geworden wie haar verra-
den heeft. “Het meisje met ro-
de haar  is meer dan het verhaal 
rond Hannie Schaft”, vertelt pro-
ducent Hans Cornelissen. “Het is 
de bewustwording van onze ver-
worvenheden zoals leven in vrij-
heid. Met de huidige brandhaar-

den in de wereld is dit niet iets 
vanzelfsprekends. Hannie Schaft 
stond voor haar mening en han-
delde hier ook naar. De musical 
is gebaseerd op de roman van 
Theun de Vries, die het leven van 
Hannie Schaft in boekvorm ver-
taalde. Ook de fi lm uit 1981 met 
René Soutendijk in de hoofdrol 
is hierop gebaseerd. Buiten de 
naam Hannie Schaft zijn de na-
men van de hoofdpersonen ge-
fi ngeerde namen. De regie van 
de musical is in handen van Paul 
van Ewijk. Allard Blom is verant-
woordelijk voor de tekst en Tom 

Regio – “Ik moet wat doen tegen de landverraders, want die 
zijn het ergst.” Gevleugelde woorden die de rechtenstuden-
te Hannie Schaft uit Haarlem in 1943 gedacht heeft. Ze voeg-
de de daad bij het woord en trad toe tot het verzet.  Ze pleeg-
de aanslagen op Nederlandse landverraders, collaborateurs 
en de Duitse bezetter. Daarbij hielp ze ook onderduikers. ‘Het 
meisje met het rode haar’ is een nieuwe indrukwekkende mu-
sical die op 12 oktober in première gaat, in hoe kan het ook 
anders, de Stadsschouwburg van Haarlem. Met een minstens 
zo indrukwekkende cast die hiervoor tekent. Roos van Erkel 
kruipt in de huid van Hannie Schaft, Jim Bakkum in de huid 
van haar vriend Hugo. De rollen van de ouders van Hannie 
Schaft worden vertolkt door Joke de Kruijff en Sjoerd Pleijsier.

Bakker voor de muziek.” Actri-
ce Roos van Erkel: “Ik speel een 
icoon, een mens van vlees en 
bloed. Ik heb een goed gevoel 
over het script: het bevat mooie 
theatrale vondsten.” Jim Bakkum 
vult aan: “Ik speel Hugo en vind 
het fi jn om een keer zo’n volwas-
sen rol te spelen in deze produc-
tie. Het is een rol die meegroeit 
met mijn leeftijd. Ik kreeg kip-
penvel van het script: je speelt ie-
mand die iets jonger is  dan jij en 
een keuze maakt om tot het ver-
zet toe te treden. In die rol moet 
je je verplaatsen, ook qua emotie. 
Het is fi jn om vanaf het begin be-
trokken te zijn bij de productie en 
bij de opbouw van de liedjes. Tom 
Bakker is werkelijk een muzikaal 
genie. Ik wilde altijd al met hem 
samenwerken en krijg hiervoor 
nu de kans.” Het meisje met het 
rode haar is in Haarlem te zien op 
10 en 11 oktober (voorpremière) 
en op maandag 12 oktober (pre-
mière). Meer info en kaartver-
koop op www.theater-haarlem.nl 
of op tel.nr. 023- 5121212.
Bart Jonker
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Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

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

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

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

Raadhuis gesloten op 
25 mei i.v.m. Pinksteren

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Bestemmingsplan 
 Watermuziek
-  Inloopspreekuur CJG verhuist 
 naar Raadhuis

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’
Op dinsdag 2 juni van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in samenwerking met Kinderdagverblijf 
Bumme een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar en vindt plaats op Kinderdagverblijf 
Bumme, Overboslaan 28 A in Heemstede. 

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. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken.

Meer weten en aanmelden? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.

Volgende week bij u in de brievenbus

Preventiekrant 2015
Aanstaande maandag en dinsdag wordt de 
‘Preventiekrant 2015’ verspreid in Heemstede. 
Deze krant staat, ook met het oog op het 
voorjaar en de zomer, vol tips over veiligheid 
op de meest uiteenlopende gebieden. Zo 
wordt aandacht gevraagd voor veiligheid op 
de camping, de voorjaarsschoonmaak die niet 
zonder (brand)gevaar is en het op slot doen 
van ramen en deuren, ook als u maar heel even 
van huis bent.

Het tegengaan van woninginbraken blijft een 
speerpunt voor de politie. De teamchefs van 
Kennemerkust, waaronder Heemstede valt, vertellen 
meer hierover. Zij benadrukken dat de politie 
úw ogen en oren nodig heeft om inbrekers op 
heterdaad te betrappen!

De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners 
op het gebied van preventie en organiseerde in 
april een voorlichtingsbijeenkomst daarover in 
de Glip. Tijdens deze goedbezochte middag was 
er de nodige interesse voor het opzetten van 
een buurtpreventieteam; ook in andere wijken in 
Heemstede is dit het geval. De gemeente helpt 
inwoners graag daarbij; meer informatie hierover is 
te lezen op de gemeentelijke website. 
De preventiekrant wordt verspreid in het 

Gaat u (binnenkort) op vakantie naar het buitenland? Vraag op tijd uw 
paspoort of identiteitskaart aan. Wilt u snel geholpen worden? Maak dan 
een afspraak. U kunt langskomen wanneer het u uitkomt en wordt direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en makkelijk dus! Ga naar 
www.heemstede.nl en klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.

folderpakket. Heeft u geen krant ontvangen? 
U vindt de Preventiekrant digitaal op www.
heemstede.nl. Ook kunt u een exemplaar in de 
publiekshal van het Raadhuis halen.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Léharlaan 78, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 22365, 
ontvangen 1 mei 2015 

- Kadijk 38, het plaatsen van een kas, 
 wabonummer 22374, ontvangen 1 mei 2015
- Waterpark 49, het plaatsen van een schuifbare 

transparante balkonbeglazing, 
 wabonummer 22383, ontvangen 1 mei 2015
- Julianalaan 6, het vervangen van reclame, 

wabonummer 22388, ontvangen 4 mei 2015
- Alberdingk Thijmlaan 5, het plaatsen van 

een toegangspoort en een erfafscheiding, 
wabonummer 22476, ontvangen 4 mei 2015

- Raadhuisstraat 49, het vervangen van een 
winkelpui, wabonummer 22481, 

 ontvangen 6 mei 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Dr. P. Cuyperslaan 32, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 21576, verzonden 13 mei 2015, 

- Oudemanslaan 5, het kappen van 1 eik, 
wabonummer 22333, verzonden 13 mei 2015

- Wakkerlaan 3, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 22189, verzonden 13 mei 2015

- César Francklaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 21257, 

 verzonden 13 mei 2015
- Herenweg 83D, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 21330, verzonden 13 mei 2015
- Binnenweg 5, het plaatsen van reclame (haaks 

reclamebord en reclamebord boven de pui), 
wabonummer 21307, verzonden 13 mei 2015

- Achterweg 19A, het verbreden van de corridor 
en voorzien van een schuifdeur van de Oude 
Kerk (revisie op verleende vergunning 2013, 

Omgevingsvergunningen

Vanaf 1 juni nieuwe locatie inloopspreekuur 
Inloopspreekuur CJG verhuist naar Raadhuis Heemstede
Het inloopspreekuur van Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) is nog tot en met 31 mei op de Lieven 
de Keylaan 7 in Heemstede. Vanaf 1 juni 2015 kunt u 
voor het inloopspreekuur terecht bij het CJG op de 
nieuwe locatie in het Raadhuis in Heemstede.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of 
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u 

terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en 
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers 
weten de weg naar de juiste instantie en helpen 
u graag bij het vinden van het antwoord op uw 
vragen.

Inloopspreekuur CJG (vanaf 1 juni)
Raadhuis, Raadhuisplein 1 
2101 AH Heemstede 
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl
www.cjgheemstede.nl

maandag, dinsdag, donderdag van 09.00-12.00 uur
woensdag van 14.00-17.00 uur

 zaak 5581), 20780, verzonden 18 mei 2015
- M. Vaumontlaan 18, inpandige constructieve 

wijzigingen, wabonummer 21922, 
 verzonden 18 mei 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 28, het plaatsen van 
 een steiger, wabonummer 22168, ontvangen 
 22 april 2015. In het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken. 

- Zandvoorter Allee 28, het plaatsen van een dakka-
pel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 22180, 
ontvangen 23 april 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 08 mei 2015: J.T. Jamora, 
 geboren 14-08-1991, Eerelmanstraat 14.
- Per 08 mei 2015: R. Jansen, 
 geboren 30-04-1965 , Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 

352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 04 maart 2015: C.J.W. Kroese, 
 geboren 18-06-1959 , De Nachtegaal 12.
- Per 23 maart 2015: A. Gutpintér, 
 geboren 10-08-1966, Binnendoor 2.
- Per 25 maart 2015: H. Beunder, 
 geboren 04-09-1960, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.
- Per 25 maart 2015: H. Dekker, 
 geboren 04-04-1957, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.

- Per 27 maart 2015: M. Kal, 
 geboren 24-07-1990, Franz Lehárlaan 110.

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

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 260 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner (verzonden 12 mei 2015). Het besluit ligt 

vanaf 21 mei 2015 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 

een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.



Vanaf 1 juni nieuwe locatie inloopspreekuur 
Inloopspreekuur CJG verhuist naar Raadhuis Heemstede

Drank- en horecavergunning
Op 11 mei 2015 heeft de burgemeester besloten een 
drank- en horecavergunning voor het uitoefenen 

van het slijtersbedrijf te verlenen aan De Koning 
Winkelbedrijven V.O.F., Glipper Dreef 105. Neem 

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost-Watermuziek’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPgh1noordoost-0101 met ingang van donderdag 
21 mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage ligt. 

Watermuziek
Watermuziek is een woonwijkje gelegen aan de 
Jan van Gilselaan en de Hendrik Andriessenlaan te 
Heemstede. Ten behoeve van het wijzigen van de 
bouwmogelijkheden wordt het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordoost herzien. 

Bestemmingsplan ‘Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost-

Watermuziek’
De mogelijkheden voor de nieuwe woonwijk 
zijn in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan “Woonwijken Noordoost”. 
Door middel van het door de gemeenteraad 
vaststellen van een nieuwe bestemmingsplan kan 
medewerking worden verleend aan het bouwen 
van maximaal 18 woningen. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels 
en toelichting) is met ingang van donderdag 21 
mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage Het plan kan digitaal worden ingezien 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPgh1noordoost‐0101 
en op de website van de gemeente Heemstede. 
Tevens ligt het plan ter inzage in de publiekshal 

van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
De openingstijden van het raadhuis vindt u op de 
website www.heemstede.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn 
(21 mei 2015 t/m 2 juli 2015) kan eenieder 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de Mevrouw L.C.Wijker 023-5485783 
of de heer B. ter Haak 023-5485766 van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Ook voor nadere informatie over 
het ontwerpbesluit kunt u zich tot hen wenden.

Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Gedeeltelijke herziening 
Woonwijken Noordoost - Watermuziek te Heemstede
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan 
Gedeeltelijke herziening Woonwijken Noordoost 
- Watermuziek, een verzoek om vaststelling 
van hogere waar den in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waarden besluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere 
waarden is gemandateerd aan de directeur van 
Omgevingsdienst IJmond. Deze maakt bekend dat 

er een ontwerpbesluit hogere waarden is genomen. 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden voor de geluidbelasting ligt met ingang 
van 21 mei 2015, gedurende zes weken, samen 
met het ontwerpbestemmingsplan Gedeeltelijke 
herziening Woonwijken Noordoost - Watermuziek, 
ter inzage bij de balie van het raadhuis van 
Heemstede en bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan 

een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen 
kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder 
vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere waarden bestemmingsplan 
Gedeeltelijke herziening Woonwijken Noordoost 
- Watermuziek te Heemstede”. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Uitgevoerde verwijdering fietsen Overijssellaan en Havenstraat
In april 2015 hebben wij de verwijdering 
aangekondigd van:
- Een blauwe herenfiets, merk ‘Revenge’ met 

2 lekke banden bij het portiek van de flat 
‘Groenling’ aan de Overijssellaan.(gepubliceerd 
15 april 2015)

- Een zwarte herenfiets, merk Gazelle, zonder zadel 

ter hoogte van Havenstraat 43 (gepubliceerd 21 
april 2015)

Bovengenoemde fietsen zijn respectievelijk op 
7 en 13 mei 2015 in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 13 
weken na publicatie. Binnen deze periode kan de 

eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Sinds 1 april 2015 is in Heemstede geen 
omgevingsvergunning meer nodig voor het 
kappen of ingrijpend snoeien van bomen, tenzij 
het gaat om bomen die zijn opgenomen op de 
Bomenkaart Heemstede 2015. Het verwijderen 
van gemeentelijke bomen met een diameter van 
20 centimeter of meer op 1,30 centimeter hoogte 
wordt altijd gepubliceerd, tenzij er sprake is van 
noodkap in verband met direct gevaar.

Te verwijderen bomen:
- 1 dode es, met een diameter van 40 cm, ter 

hoogte van Franz Leharlaan 38. Er is geen ruimte 
voor herplant

- 1 els, met een diameter van 40 cm, achter het 
perceel Coby Riemersmalaan 37. De kroon van 
de boom is instabiel geworden. Er is geen ruimte 
voor herplant

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 14 
dagen na publicatie van deze melding reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 023- 
548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.



Bewoners gered door rookmelders bij woningbrand Cesar Francklaan
Heemstede - In een woning 
aan de Cesar Francklaan in 
Heemstede brak vrijdag 15 mei 
brand uit. Even na vier uur in 
de ochtend werd de brand door 
de bewoners ontdekt. Zij wer-
den gealarmeerd door de aan-
wezige rookmelders. Op dat mo-
ment waren er vlammen te zien 
bij de balken in het plafond van 
de uitbouw van de woning. De 
brandweer zette groot materi-
eel in. Vermoedelijk is de brand 
ontstaan door aanstraling van-
uit de open haard. Mogelijk was 
de bescherming rond de haard 
onvoldoende en kon de warm-

te hierdoor de balken aanstralen. 
De definitieve oorzaak zal nog 
moeten worden vastgesteld. Er 
moesten sloopwerkzaamheden 
worden uitgevoerd om de brand 
goed te kunnen bestrijden. Rond 
vijf uur gaf de brandweer het 
sein ‘brandmeester’.
De bewoners konden hierna hun 
huis weer in. De buren hoefden 
uiteindelijk niet te worden ge-
evacueerd, zij waren wel op de 
hoogte van de brand. Een kat, 
die uit voorzorg was opgeslo-
ten in een van de vertrekken van 
de woning, heeft de brand over-
leefd. Fo
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Excursie Hildebrandmonument
Regio - Op woensdag 10 juni is 
er een excursie naar het Hilde-
brandmonument in Haarlem.
Onder leiding van Wim Vogel, 
schrijver van diverse literaire 
gidsen, wandelen de deelnemers 
om 10.00 uur vanaf het Eethuis 
Nurks, aan de Kleine Houtweg, 
naar het monument. Daar krijgt 
u allerlei informatie over het mo-
nument, Nicolaas Beets en Jan 
Bronner (de maker van dit mo-
nument).
Meer informatie over de ge-
schiedenis van het Hildebrand-
monument is te lezen in het blad 
Heerlijkheden
no.162 . Vorig jaar is dit monu-

ment geheel hersteld en op 13 
september 2014 (de tweehon-
derdste geboortedag van Nico-
laas Beets), opnieuw onthuld. 
Het bestaat uit achthoekige fon-
tein met beelden van persona-
ges uit zijn beroemde boek ‘Ca-
mera Obscura’. Deelname kost 
voor leden van Historische Ver-
eniging Heemstede en Benne-
broek: 3,- euro; niet-leden beta-
len 5,- euro (graag vermelden of 
u lid bent).
Er zijn nog plaatsen beschik-
baar. Aanmelden bij Tina Masci-
ni e-mail: t.mascini@quicknet.nl 
of 023-5286496 of Theo Jonck-
bloedt: 023-5294499.

Heemstede - De excursiegroep 
van Casca gaat op dinsdag 16 
juni op excursie naar Den Haag.

Op het programma staat‘Escher 
in Het Paleis’. In het voormalige 
winterpaleis van koning-moeder 
Emma zijn permanent de wereld-
beroemde, fantasievolle voor-
stellingen van de kunstenaar 
M.C. Escher te zien. Het is het 
enige openbare gebouw in Den 

Haag waar de oude paleisfunctie 
nog te ervaren is. Hoogtepunt en 
kroon op de tentoonstelling is de 
zeven meter lange Metamorfose 
III. Deze enorme houtsnede en 
zijn bijzondere opstelling laat de 
kijker de Escher koppeling erva-
ren van eeuwigheid en oneindig-
heid waardoor tijd en ruimte ver-
enigd zijn tot een organisch ge-
heel. Daarna gaat de groep met 
de tram richting strand en dui-

nen naar het Museum Beelden 
aan Zee, waar in het café wordt 
geluncht. Na de lunch bezoekt u 
de tentoonstelling ‘Vormidable’ 
met hedendaagse beeldhouw-
kunst uit Vlaanderen, een waar 
visueel spektakel! De 35 deelne-
mende Vlaamse kunstenaars - 
gevestigde én jonge opkomende 
- bedienen zich van verschillen-
de thema’s. Rond 16.00 uur gaat 
u weer richting huis.

U dient goed ter been te zijn.Ver-
zamelen: om 9.00 uur in de hal 
van station Heemstede. Inschrij-
ven uiterlijk op maandag 1 juni. 
Inbegrepen: toegang Escher in 
het Paleis (MJK niet geldig), toe-
gang Museum Beelden aan Zee, 
lunch, organisatiekosten Casca.

Kosten (zonder MJK) €42,50. Met 
MJK: 30,50 euro. Voor het volle-
dige excursie-programma kijkt u 
op www.casca.nl.

Excursieclub voor senioren

‘Escher in het Paleis’ & 
Museum Beelden aan Zee

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

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

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

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

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

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

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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 mei 
2015 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 mei 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Jaarrekening 2014 gemeente Heemstede
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 1
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2014
 
Hamerpunten
- Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Kennemerland
- Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 

Heemstede 2015
 

Overige punten
- Benoemen burgerlid voor de Adviescommissie 

voor ruimtelijke kwaliteit gemeente Heemstede
- Benoeming commissievoorzitters
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 mei 2015
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
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