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ASPERGEDAG
Zaterdag 28 mei

bij Lucas Primeurs!
Zie elders in deze krant.
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ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Heemstede - Op zondag 29 
mei wordt de landelijke roei-
wedstrijd Spaarne Lenterace 
gehouden, georganiseerd 
door de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging ‘Het Spaar-
ne’. Deze voorjaarsklassieker 
heeft een schitterend par-
cours van 4,5 km voor vol-
wassenen en 2 km voor ju-
nioren.  De roeiwedstrijd be-
gint voor volwassenen op de 
ringvaart nabij de wijk Mer-
lenhoven en eindigt voor het 
clubgebouw aan het Spaar-
ne.  Junioren starten op het 
Spaarne, net iets ten noorden 
van het Theehuis te Cruquius. 
U bent tussen 9 en 17 uur van 

harte welkom langs de ring-
vaart, het Spaarne of in het 
clubhuis aan het Marisplein 
5 in Heemstede om deze race 
te aanschouwen.
In totaal zullen zo’n 250 ploe-
gen deelnemen met rond de 
1000 roeiers. De wedstrijd is 
sinds jaar en dag populair on-
der zogenaamde veteranen-
roeiers. Dat zijn roeiers vanaf 
27 jaar oud tot ver voorbij de 
70. Dit jaar is op veler verzoek 
ook een wedstrijd voor junio-
ren uitgeschreven. Het mooie 
parcours leent zich perfect 
voor deze wedstrijden. Er zijn 
dan ook vele oud-toproeiers 
die deelnemen.

Traditiegetrouw leveren de 
deelnemende Spaarneleden 
een taart in als inschrijfgeld. 
Dat levert altijd een heerlijk 
taartenbuffet op. 
De buurt rond de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ aan het Marisplein, 
tegen de grens met Haarlem, 
zal die dag vol staan met bo-
tenwagens. Ook het vaarge-
bied van de ringvaart Benne-
broekerbrug tot het Spaarne 
voorbij de Crayenestervaart 
zal drie keer 2 uur afgesloten 
zijn voor bootverkeer. De pre-
cieze tijden staan op www.
hetspaarne.nl/stremming
Tijdens de wedstrijd wordt 
gecollecteerd voor de Stich-
ting ALS.

Voor meer informatie zie:
www.lenterace.nl en
www.hetspaarne.nl of volg 
Lenterace op Facebook:
facebook.com/lenterace.

Voorjaarsklassieker op het Spaarne Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Das HIRSCH 
Armbandsystem

The HIRSCH 
Bracelet System

Supplement 2016

Deze week in De krant!
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1431 GJ Aalsmeer
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aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 29 mei, Oude Kerk: 
10u. ds. P.I.C. Terpstra, 
m.m.v. De Straatklinkers 
Crèche tot 4 jaar. Kinder-
kring van 4 tot 12 jaar.

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 25 is 
ook begonnen als woning in 
het blok van 7, maar ook die 
veranderde snel in een win-
kel, althans het benedenge-
deelte. In de Eerste Heem-
steedsche Courant van 6 ju-
li 1934 lezen we dat C.W.A. 
Philips zijn bloemenmagazijn 
‘Flora’ heropent. “Het geheim 
om van uw tuin een Lusthof 
te maken”, lezen we in een 
advertentie van het Haar-
lems Dagblad op 18 april 
1935. Dit gebeurde dan met 
ASEF kamerplantenmest en 
bloemenmagazijn Flora was 
1 van de leveranciers. In het 
adressenboek van Heem-
stede van 1 januari 1940 is 
C.W.A. Philips nog steeds de 
bloemist op dit adres en op 
1 januari 1966 zit ‘Flora’ daar 
nog steeds. Bijzonder is dat 
ook ene G. Kockelkoren op 
1 januari 1940 hier vermeld 
wordt als bloemist in het des-
betreffende adressenboek.
In 1948 wordt meneer T. Kulk 
vermeld op het adres Jan van 
Goyenstraat 25. Bijzonder 
daarbij is de vermelding van 
zijn beroep, ‘tremmer’. Op in-
ternet zien we diverse bete-
kenissen, zoals aswipper, ko-
lenwipper, kolensjouwer of 
varensgast, dus werkende in 
de scheepvaart. In de jaren 50 
werkte de heer W.J. Korte als 
accountant vanaf de Jan van 
Goyenstraat 25, maar, gezien 
de bloemenwinkel, in het bo-
vengedeelte van het pand.

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (25)

Van Wonderen Makelaar-
dij zit sinds 1975 op num-
mer 25, maar vertrok in 2003 
naar de overkant naar num-
mer 16. De foto van de ma-
kelaardij is een fragment uit 
een foto van de jaren 80 uit 
het archief van mevrouw V.d. 
Hoorn-Lammerse. Fysiothe-
rapie De Praktijk Heemstede 
viert dit jaar zijn koperen ju-
bileum. Sinds 2003 zitten ze 
op de Jan van Goyenstraat 25 
en sinds 2006 is nummer 27 
bij De Praktijk getrokken. 
Op de nu-foto van mei 2016 
van Harry Opheikens is het 
vooraanzicht van het pand 
aardig gewijzigd ten opzicht 
van die van de jaren 80.

Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 25 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Voor de dienst kijk op:

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  29 mei, 10u.: mw. 
drs. C.M.A. Frederiks (Enk-
huizen).
Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 29 mei, aanvang 
10:00 uur.
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 29 mei om 10:00 
uur Ds M. van Duijn

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 1 juni
Open deur, vanaf 15:00 
uur. Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl
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Zomeractiviteiten Pauwehof
Heemstede - Ontmoetings- 
en activiteitencentrum voor 
ouderen, de Pauwehof, biedt 
de gehele zomer activiteiten 
aan op woensdagochtend. 
Bewegen, creatief bezig zijn, 

of gewoon gezellig een kop-
je koffi e drinken, alles is mo-
gelijk. De gastvrouwen en 
docenten zijn iedere woens-
dagochtend van 15 juni tot 
en met 31 augustus voor u 

aanwezig. De koffi e/thee 
staat voor u klaar. 
Voor het bewegen en de 
creatieve activiteiten moet u 
zich inschrijven, de overige 
activiteiten kunt u per keer 
bezoeken. 
Flyer en inschrijfformu-

lier zijn te verkrijgen bij WIJ 
Heemstede, De Pauwehof, 
Lieven de Keylaan en De 
Luifel.
Meer informatie via:
www.wijheemstede.nl  of 
via WIJ Lieven de Key,
telnr. 023-528 8510.





“Zonder jullie had ik het niet gered”

HJF helpt bij een nieuwe school
Heemstede - De resultaten 
van de Cito-eindtoets zijn be-
kend. Alle leerlingen zijn in-
geschreven op een middel-
bare school. Nog even en de 
basisschool wordt afgeslo-
ten. Altijd een leuke tijd: een 
musical, soms nog op kamp 
met de kinderen waar je 8 
jaar mee opgetrokken bent. 
En dan een heerlijke lange 
schoolvakantie.
Daarna volgt voor veel kin-
deren een sprong in het die-
pe: de nieuwe middelba-
re school, wat moet je daar-
van verwachten? Meestal is 
de school in ieder geval veel 
groter dan de vertrouwde ba-
sisschool. En elke les moet 
je naar een ander lokaal. En 
je moet zelf je boeken mee-
brengen. En  je hebt elke keer 
een andere leraar of lerares. 
En allemaal nieuwe kinderen. 
Kortom: er komt heel veel af 
op een brugklasser: ze vin-
den het leuk en spannend. 
Ze moeten aan heel veel din-
gen tegelijk denken, krijgen 
meer verantwoordelijkheid, 
moeten vaak voor het eerst 
op de fiets naar school. Heel 
wat drempels moeten geno-
men worden!
Niet alle leerlingen stap-
pen gemakkelijke over de-
ze drempels heen. Sommigen 
kunnen best wel wat hulp 
gebruiken. En juist daarmee 
kan HJF Huiswerkbegelei-
ding helpen. HJF biedt een 
rustige omgeving om het 
huiswerk te maken. Ze zorgt 
dat de leerling de goede boe-
ken meeneemt naar school. 

En let op dat al het huiswerk 
gemaakt wordt, en overhoort 
als er iets geleerd moet wor-
den. Als dat nodig is, wordt 
iets opnieuw uitgelegd of 
zoekt zij extra oefeningen 
zodat er meer vertrouwen 
en vaardigheid wordt opge-
bouwd. Ook helpt HJF met 
plannen: wanneer begin je 
met een SO of een proef-
werk? Bij al dit soort zaken 
is HJF een steun en toever-
laat voor de leerling. Om een 
voorbeeld te noemen: Olivier 
kwam in november 2015 bij 
HJF. Hij zit in klas 
1M/H, en had de nodige on-
voldoendes staan. Het le-
ren ging niet vanzelf, en hij 
had echt wat hulp nodig. Bij 
Frans werd extra uitleg ge-
geven, net als bij wiskunde. 
Verder werd het maken van 
huiswerk nauwkeurig gecon-
troleerd. Als Olivier even zat 
te dromen, werd hij weer bij 
de les getrokken. Alles wat 

hij moest leren, werd nauw-
keurig overhoord. Intussen 
gaat het een stuk beter met 
de cijfers van Olivier: alle on-
voldoendes zijn weggewerkt. 
Zoals het er nu uitziet zal Oli-
vier in ieder geval overgaan. 
Als het de laatste periode 
goed gaat, kan hij misschien 
wel naar 2 HAVO! Olivier is 
blij met de hulp die hij bij HJF 
Huiswerkbegeleiding krijgt: 
“Zonder jullie had ik het niet 
gered”, zegt hij zelf.

Wilt u ook een goede start 
voor uw kind op de middel-
bare school? Wacht niet nog 
november, maar kom nu ken-
nismaken bij HJF Huiswerk-
begeleiding. Gevestigd aan 
de Camplaan 18 in Heemste-
de (in de Pinksterkerk). Er is 
nu nog ruimte voor uw kind!
Kijk voor verder informatie 
op: www.hjfhuiswerkbege-
leiding.nl of bel met Hedwig 
Jurrius, 06-456577776 

Voorstelling in Theater de Luifel:
Alberdingk Thijm zint op zoete ‘Wraak’
Heemstede – De 126 jaar 
oude toneelvereniging Re-
derijkerskamer Alberdingk 
Thijm brengt op 5 juni in de 
Luifel wel een heel bijzon-
der stuk voor het voetlicht. 
‘Wraak’ van de Britse auteur 
Alan Ayckbourn.  Okke C. 
Emmens regisseert dit stuk.
Okke: “Ik kende het stuk al 
van zo’n 10 à 15 jaar gele-
den uit Engeland,  de titel was 
toen oorspronkelijk ‘Dubbel-
wraak’ en bestond uit twee 
delen.  ‘Wraak’ is eigenlijk 
een komedie met een don-
ker randje. Een komedie met 
kluchtelementen van lijden 
gecombineerd met drama. 
Het is een perfect stuk om 
met een lekkere bezetting als 
Alberdingk Thijm te spelen.  
Het verhaal van ‘Wraak’ draait 
om Karin en Henry, die el-

kaar op een brug ontmoeten, 
waar ze beiden zelfmoord 
willen plegen. Daar redden 
ze elkaar. Ze besluiten sa-
men wraak te nemen op de-
genen die ze tot deze wan-
hoopsdaad hebben gebracht: 
Karin op de duivel van Henry 
en Henry op de duivelin van 
Karin. In dit stuk wordt Henry 
echter verliefd op de duivelin 
van Karin. Dat maakt het stuk 
erg vermakelijk en spannend. 
Eigenlijk is Karin de verper-
soonlijking van de ‘wraak’.  Ze 
is nogal wraakzuchtig en wei-
nig vergevingsgezind. Naar-
mate het stuk vordert, refe-
reert een scène aan het vage 
overlijden van haar ouders en 
dat ze als tienjarig kind al bij 
een psychiater liep. Hoe haar  
ouders zijn overleden wordt 
gedurende het stuk in het 

midden gehouden, maar laat 
zich natuurlijk raden. Uitein-
delijk blijkt iedereen wraak-
gevoelens te hebben die op 
een luchtige manier worden 
doorgegeven. Maar dat moet 
je zelf maar in het stuk gaan 
zien.
Ik hou zelf heel erg van het 
werk van Alan Aykbourn. 
Zijn teksten en dialogen 
doen soms wat breedspra-
kig aan, maar zijn erg amu-
sant. Het is een zeer produc-
tieve schrijver met knappe 
en spitsvondige dialogen. Hij 
is in staat alledaagse zaken 
door te trekken in het absur-
de en weet zo de  werkelijk-
heid te vergroten. Het is typi-
sche Britse humor. De kracht 
en het unieke van de Britse 
humor kenmerkt zich door de 
hiërarchische structuur die 

Groot-Brittannië al eeuwen-
lang kent en die voortdurend 
op knappe en scherpe wijze 
lachwekkend wordt neerge-
zet”, aldus regisseur Okke C. 
Emmens.
De voorstelling ‘Wraak’ wordt 
zondag 5 juni tweemaal ge-
speeld in Theater de Luifel: 

om 14.30 en 20.15 uur. Kaar-
ten kosten 12,50 per stuk, te 
bestellen aan de zaal of via 
www.alberdingk-thijm.nl. De 
betaling geschiedt aan de 
zaal. Houd er rekening mee 
dat betalen met de pin niet 
mogelijk is.
Bart Jonker

Alverna, voors en tegens
Heemstede - De emoties lopen rond het openen of slui-
ten van de Alverna-overgang steeds verder op.
Alles en iedereen brengt argumenten in stelling. Terecht 
of onterecht; van alle kanten komen er nieuwe inzichten 
of quasi nieuwe inzichten. Zij die de overgang willen slui-
ten, bestrijden dat de Fietsersbond en Wandelnet geen 
partij zijn al vindt de rechter van wel.

ProRail gooit alles op de veiligheid. Dat is wel heel erg 
simpel gesteld. Wat is veiligheid in een wereld vol geva-
ren. Dagelijks horen, zien en lezen wij over ongelukken 
op de weg. Sluiten wij de wegen dan af, nee dat schaadt 
het algemeen belang. Die honderden doden of gewonden 
nemen we op de koop toe. Met het spoor is het niet an-
ders. De meeste slachtoffers vallen onder hen die er zelf 
voor kiezen om een einde aan hun leven te maken.

De harde feiten zijn dat er sinds 1942 geen voetgangers 
of fietsers zijn omgekomen op het spoor. Een van de di-
recteuren van ProRail wist in de commissie ruimte te mel-
den dat bij mist of anderszins slecht weer de overstekers 
de trein niet zien aankomen. Dit gegeven was blijkbaar, 
tot een jaar geleden, nooit een belemmering het spoor 
veilig te passeren. Door te dreigen met hoge claims rich-
ting de gemeente zet ProRail oneigenlijke druk op de be-
sluitvorming. Was het niet ProRail die de overweg sloot en 
in ruil, op eigen kosten, een nieuwe weg liet aanleggen? 

De bewoners van de Laan van Alverna hebben een punt. 
Zij houden hun hart vast dat er ooit iets zal gebeuren. 
Er blijken 19 kinderen in de laan te wonen, maar die heb-
ben aan de andere kant van het spoor (De Leidsevaart) 
weinig te zoeken. Er is een weg en water; verder niets. 
Er wonen al decennialang kinderen in de laan. De ouders 
hebben vast wel verteld niet te spelen op het spoor.

In een tijd waar vrijwel alles kan, moet ProRail toch in 
staat zijn een oplossing te vinden die aan alle wensen van 
gebruikers en bewoners tegemoet komt. Rijden op Mars, 
printen via 3D, het veilig maken van auto’s: waar een wil 
is, is een weg. Een knipperlicht en het automatisch slui-
ten van de hekjes als er een trein aankomt, zou dat nu zó 
ingewikkeld zijn?!
Eric van Westerloo

Opinie
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Heemstede - 80 jaar wordt 
hij deze week: Ton van den 
Brink. Naast dit mooie jubile-
um is er een andere mijlpaal 
te vieren. Want Ton is dit jaar 
maar liefst 25 jaar werkzaam 
voor deze krant. Een kwart 
eeuw geleden ging hij ‘stuk-
jes’ schrijven voor de Heem-
steder en tot op heden is hij 
nog áltijd correspondent. Een 
lange staat van dienst en dat 
heeft alles te maken met het 
plezier dat hij nog steeds 
voelt als hij voor de krant 
mag schrijven. Aan ophou-
den denkt Ton nog niet. Het 
ontmoeten van al die ver-
schillende soorten Heemste-
denaren, het leren over de 
beroepen en passies die zij 
beoefenen en dit vervolgens 
in duidelijke taal overbren-
gen naar de lezers. Dit ‘werk’ 
verveelt overduidelijk nooit 
en de Heemsteder is nog al-
tijd blij met Ton, die ‘behept’ 
is met mooie eigenschappen 
waarvan enthousiasme, opti-
misme en vriendelijkheid ze-
ker het benoemen waard zijn. 
Hoe het ooit begon? Met 
een zwaan... “Mijn doch-
ter Jacqueline zag een ge-
wonde zwaan. We hebben 
de Dierenambulance ge-
beld en het dier is opgevan-
gen in het Haarlemse Vogel-
hospitaal. Daar aangekomen 
werd ons over botulisme uit-
gelegd. Interessant, vond 
ik. Van het gebeuren heb ik 
een stukje gemaakt voor de 
krant”, vertelt Ton. Har Wolt-
huis, destijds redactiecoördi-
nator, vond de bijdrage prima 
en polste Ton - die net met 
prepensioen was - meteen 
voor een nieuwe klus. Ton: 
“Ik kreeg een camera in han-
den gedrukt met het verzoek 
naar een 50-jarig echtpaar te 
gaan.” Eerst schreef hij met 
de hand, toen kwam al gauw 
een oude typemachine en 
nog later toog hij met floppy 
naar de redactie. Tegenwoor-
dig gaat het maar makkelijk: 
via e-mail stromen kopij en 
foto’s binnen. 
In 25 jaar kwamen tallo-
ze mensen, onderwerpen en 
gebeurtenissen voorbij. Leu-
ke, minder leuke en ook wel 
onderwerpen die een beetje 
‘grijs’ zijn. Maar Ton is in staat 
een verslag op zo’n manier te 
schrijven dat de lezer er een 
goed gevoel bij krijgt. Laatst 
nog kreeg hij daar een com-
pliment over waar hij best 
een beetje trots op is. 
Dat mag hij zijn want wie 
uit een heel andere branche 
komt - Ton was jarenlang in-
koper en bedrijfsleider op 
gebied van woninginrichting 
bij V&D - en zo makkelijk 

voor de vuist weg kan schrij-
ven is ‘goud waard’ voor de 
lokale krant. 
“Voorbereiden doe ik nooit, 
ik ga er onbevangen heen en 
laat het op me af komen.” Hij 
weet er altijd wat van te ma-
ken. Soms”, lacht hij, “ver-
baas ik mezelf door toch met 
een stuk van 400 woorden te 
komen ook als de informatie 
minimaal was.” 
Schrijven gaat dus bijna van-
zelf. Geen journalist willen 
worden? Ton: “Het grappi-
ge is dat uit een keuzetest 
op 17-jarige leeftijd naar vo-
ren kwam dat ik maar buiten-
lands correspondent moest 
worden.” Dat werd hij niet. In 
plaats daarvan leerde hij zijn 
woonplaats van binnen en 
buiten kennen. “De gein er-
van is dat ik na mijn werk op 
deze manier Heemstede echt 
heb leren ontdekken. Ik heb 
vanaf het begin meteen een 
netwerk opgebouwd”, vertelt 
Ton. Hij leerde mensen ken-
nen in het verenigingsleven, 
de muziek, winkeliers en bij 
de gemeente. Maar twee on-
derwerpen deed en doet hij 
niet: politiek en langs de lijn 

staan (sport). Maar verder 
kun je Ton overal op af stu-
ren. Soms maakte hij ver-
drietige dingen mee. Zoals 
die keer dat hij de sterven-
de Arie Kramer bezocht, en 
ook correspondent voor onze 
krant. “Iedereen kende Arie, 
de Heemsteedse Engelsman. 
Hij organiseerde dansavon-
den en schreef over cricket in 
de Telegraaf. Toen ik bij hem 
langskwam vroeg ‘ie waar 
mijn blocnote was...”
Natuurlijk waren er veel meer 
bijzondere ontmoetingen. 
Zoals met astronaut André 
Kuipers. “Ik mag dat graag 
zien: iemand die iets met zo-
veel passie doet. Of dat nu 
om een astronaut gaat of bij-
voorbeeld om een jonge pa-
tissier die eer van zijn werk 
heeft. Een andere keer sta je 
bij de slager die goud voor 
zijn worst kreeg. Of neem nu 
kunst: ik heb er geen ver-
stand van maar schrijf er wel 
over. Dat is het leuke: je léért 
zoveel van dit werk. Lastig 
kan het ook zijn. “Een moei-
lijke boekbespreking, pro-
beer dáár maar eens een be-
grijpelijk en toegankelijk ver-
haal van te maken. Best een 
moeilijke opdracht”, geeft 
Ton aan. Voor een huis-aan-
huiskrant moet de tekst ten-
slotte voor elk niveau prettig 
leesbaar zijn. Dat Ton daar in 
slaagt is duidelijk. “Dat soms 
het onvoorspelbare gebeurt 
en ik dat kan verwerken in 
mijn stuk, dat vind ik heerlijk.”
Vandaag viert Ton zijn 80- 
jarige verjaardag. Hiermee én 
met dit 25-jarig jubileum feli-
citeren wij hem van harte!
Joke van der Zee

Bekend terrein: achter de 
computer.

Zondag 5 juni lezing over 
stress bij honden
Heemstede - Jasmijn Pas-
man van ‘De Hobbyhond’ 
organiseert een lezing over 
stress bij honden op 5 ju-
ni. De lezing wordt gegeven 
door Astrid Verkuyl en vindt 
plaats van 11.00 tot 13.00 uur 
met aansluitend de mogelijk-
heid tot het stellen van vra-
gen. Astrid is van Honden-
school Feedback.

Wilt u deze bijwonen, kom 
dan naar het bezoekerscen-
trum van wandelbos Groe-
nendaal, burgemeester Van 

Rappardlaan 1 (terrein Kin-
derboerderij ‘t Molentje.) De 
toegang is gratis, wel staat er 
een fooienpot.
Aanmelden kan via:
dehobbyhond@hotmail.com  
of 06-26442878 (voicemail 
inspreken.)  

Beugelbekkies en vuurtorentjes 
Toneelvereniging Cremer met
Dolkomisch blijspel in De Luifel
Heemstede - Er kan weer 
volop gelachen worden in 
theater ‘De Luifel’ tijdens het 
stuk ‘De Gidsen’ van Edward 
Montie is het helemaal raak 
wat betreft de lach. Dolko-
mische verwikkelingen ont-
staan als een groep van 15 
meiden (scouts) op een zo-
merkamp gaat in Frankrijk. 
Het stuk is in de jaren negen-
tig met groot succes in de 
verschillende Nederlandse 
theaters gespeeld. Met ster-
ren als onder anderen Het-
ty Blok, Nelly Frijda, Elsje de 
Wijn en Liz Snoyink. Als je 
met een groep samen de va-
kantie doorbrengt ontstaan 
er altijd verwachtte en onver-
wachte gebeurtenissen. Het 
is dus een avond lang genie-
ten van doldrieste situaties. 
De bezoekers van deze voor-
stelling zullen zich herken-
nen in de voorvallen, omdat 
zij die in hun jeugd als puber 
vast wel eens hebben mee-
gemaakt. Regisseuse Marij-
ke Kots is met haar acteurs 
tijdens de repetities terugge-
gaan naar de jeugdjaren van 
de spelers. De verschillende 
types worden door Kots als 
volgt getypeerd; de pubers 

met brilletjes, de denkertjes, 
de beugelbekkies, de vuur-
torentjes of de filosoofjes. Zij 
allen komen aan bod in dit 
blijspel. De leidsters verliezen 
de greep op de groep. Als 
een moeder-overste van een 
nabij gelegen klooster komt 
vertellen dat de appels, die 
de meisjes uit de kloostertuin 
hebben gestolen, giftig zijn is 
het hek van de dam. De mei-
den richten het ‘Geheim Ver-
bond Der Martelaressen Van 
De Natuur’ op. De groep Cre-
meracteurs heeft bij de repe-
tities zelf al heel veel kunnen 
lachen en brengen de lach 
op 28 en 29 mei zeker over 
op het publiek. De voorstel-
ling begint zaterdag 28 mei 
om 20.15 uur. Zondagmid-
dag 29 mei zijn er twee voor-
stellingen aanvang 12.00 en 
15.30 uur. Na afloop van de 
voorstelling van 15.30 uur is 
het mogelijk samen met de 
acteurs van een scouting –
diner te genieten. Voor 12,50 
euro krijgt u een diner met 
twee consumpties. Kaarten 
zijn te bestellen via www.jj-
cremer.nl, of info@jjcremer.nl 
of per telefoon 06-44776213. 
Eric van Westerloo

Ton van den Brink: 25 jaar verbonden aan de Heemsteder

“Ik heb Heemstede leren ontdekken”

Ton met zijn vrouw Ria, die al zijn stukken naleest voor verzen-
ding. Dus ook een beetje een jubileum voor haar!
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Dé Plek ‘The entrepreneur place to be’
Regio - Startende onderne-
mers kunnen terecht op een 
nieuwe locatie in Haarlem. 
Dé Plek ziet zich als een soort 
clubhuis voor ondernemers, 
bestaande of starters. Kort-
om, allen die behoefte heb-
ben aan eigen kantoorruim-
te of willen sparren met an-
dere ondernemers kunnen er 
terecht. Voor het opdoen van 
ideeën is alle ruimte. Vrije be-
roepen, kunstenaars, auto-
matiseerders of ieder ander 
die behoefte heeft de eigen 
omgeving eens te verlaten en 
samen of alleen op een an-
dere plaats te werken. Voor-
al voor jonge start-up’s is dit 
een uitkomst. De plannen zijn 
er maar hoe maak je het con-
creet? Niets moet; alles mag 
is het motto. Tegenwoordig is 
netwerken het toverwoord. 
Bij Dé Plek wordt dit in prak-
tijk gebracht. Men komt el-
kaar tegen, er ontstaan ge-
sprekken, mogelijkheden of 
problemen worden bespro-
ken. Van een ander is altijd 
iets te leren. Zaken dus die 
je thuis op je zolderkamertje 
misloopt. Sandra Brandt, die 

de vestiging beheert, licht de 
mogelijkheden en werkwij-
ze toe. “Het is onze bedoe-
ling om zelfstandige onder-
nemers of zij die iets willen 
opstarten de ruimte te bie-
den zich te ontplooien. In ons 
pand aan de Waarderweg 19 
in Haarlem hebben wij hon-
derden vierkante meters be-
schikbaar. Kleine kantoren, 
grote zalen voor bijvoorbeeld 
vergaderingen of presenta-
ties. Het pand is voor huur-
ders altijd open. Bezoekers 
zijn op afspraak welkom om 
onder het genot van een kop 
koffi e een rondleiding te krij-
gen of gewoon een goed ge-
sprek te voeren. Er zijn on-
dernemers die twee of meer 
dagen aan het werk zijn, an-
deren fulltime.” Duur is het 
niet, voor 53 euro per maand 
kan al full-time gebruik ge-
maakt worden van de geza-
menlijke ruimte. Het pand 
oogt van binnen inderdaad 
heel erg groot, modern inge-
richt en met ruime facilitaire 
voorzieningen.
Een aantal van de huidige 
‘bewoners’ vinden het pret-

tig om samen een ruimte te 
delen. Er vindt op die manier 
kruisbestuiving plaats tussen 
de uiteenlopende activiteiten 
en interesses. Het blijkt te 
werken, want dit is al de der-
de vestiging in het land waar 
Dé Plek actief is. Ervaren on-
dernemers zitten achter dit 
concept. 
Op maandag 30 mei kunnen 
geïnteresseerden deelnemen 
aan Expeditie Werkplek op 
Dé Plek Haarlem en gedu-
rende een dag een program-
ma volgen. Huidige huurders 
vertellen hun inspirerende 
verhaal, er is informatie over 
stressreductie en een work-
shop geld besparen waar-
door ruimte ontstaat voor ta-
lenten. Ter afsluiting is er een 
netwerkborrel waar informeel 
deze dag nog eens kan wor-
den doorgenomen. 

Voor informatie over de Ex-
peditie Werkplek Haarlem zie 
de website:
www.themeetplant.nl/expe-
ditiewerkplekhaarlem/ of bel 
06-23495509.
Eric van Westerloo

Hoi Inge,

Met genoegen lees ik je column. Je ziet veel op straat. Naar 
aanleiding van een van je colums heb ik een aantal vragen. 

Waarom is het Pieter de Hooghstraat terwijl er genoeg
bomen staan en die dus best laan zou kunnen heten?
Waarom is het de Rembrandtlaan en dan niet de Rem-
brandt van Rijnlaan?
Iedereen denkt bij Rembrandt aan de grote schilder, ok, 
maar als ik Vermeer roep denkt ook iedereen aan de grote 
schilder, toch is het hier de Johannus Vermeerstraat.
Waarom Beethovenlaan en niet Ludwig van? En wel Franz 
Schubertlaan.
Waar is de Vincent van Goghlaan?
Waarom is het de Meindert Hobbemastraat; Terwijl in
Amsterdam het de Hobbemakade is?
Waarom is het ineens Albert Neuhuisstraat, terwijl het
laantje vol bomen staat?
Waarom staan er bij de Franz Lisztlaan; vanuit de Wag-
nerkade 2 borden met ‘verboden voor auto’s en motoren’.
Terwijl er vanuit het Miense Molenaerplein geen bord te 
vinden is en de laan overvol staat met auto’s en motoren.
Je zal vast ook wel dit soort onlogische aanduidingen
tegenkomen.
Lex Lemstra, Paulus Potterlaan 13

Lezerspost voor postbode 

Lezerspost

Eindelijk hulp tegen voet- en gewrichtspijn
Regio - Fusselastic is een 
hoogontwikkelde, elasti-
sche steunzool, die schok-
ken dempt en gelijktijdig uw 
voeten masseert. Geen en-
kele steunzool of schoei-
sel heeft hetzelfde effect als 
Fusselastic. Het is een veer-
krachtig middel dat het druk-
verschil van het lichaamsge-
wicht opvangt. Verder zorgt 
de schokbrekende vering 
voor een perfecte ondersteu-

ning die het lichaam in ba-
lans houdt. De massagepelot 

stimuleert de bloedsomloop 
en zorgt voor een opwaartse 
druk, om het wandelen weer 
aangenaam te maken.
Last van hielspoor, hal-
lux valgus, lage rugklach-
ten, vermoeide benen of
voeten, platvoeten, doorge-
zakte voeten, artrose, knie-
klachten? Bezoek Fusselas-
tic, www.fusselastic.eu voor 
meer informatie of bel ons op 
053-8200810.

Literaire Salon 
2016
Heemstede - Boekhandel 
Blokker organiseert voor de 
vierde maal de
Literaire Salon Heemstede. 
Die vindt plaats op 29 mei. 
In vijf huiskamers presen-
teren vijf auteurs hun werk. 
Met een grande fi nale met 
Renate Dorrestein over 
haar nieuwe roman Zeven 
soorten honger.
Dit zijn de vijf auteurs van 
de Literaire Salon:
Anne-Gine Goemans –  
Honolulu King
Frank Westerman – Een 
woord een woord
Matthias Rozemond – De 
duivelskunstenaar
Lodewijk van Oord – Alles 
van waarde
Martje van der Brug – Wat 
doen we met moeder

De bezoekers ontmoeten 
twee auteurs in twee huis-
kamers (aantal bezoekers 
per huiskamer 20-25 per-
sonen). Na de tweede huis-
kamer is er een gezamen-

lijke afsluiting in het Haar-
lemmerhouttheater voor 
een interview met Rena-
te Dorrestein. Haar nieuwe 
roman Zeven soorten hon-
ger is dan zojuist versche-
nen. Adres theater: Van Ol-
debarneveltlaan 17, Haar-
lem (bij HFC).
De aanvang is 13.00 uur en 
de middag duurt tot 16.30 
uur. Toegang bedraagt 20,- 
euro. Kaarten kopen kan bij 
boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg 138. Tel. 023-
5282472. 
Bij aankoop van kaarten 
geeft u aan welke twee au-
teurs u wilt bezoeken. De 
eerste om 13.00 uur en de 
tweede om 14.15 uur.
De locatie is de omgeving 
Frederik van Eedenplein in 
Heemstede. 

Dramafi lm
Heemstede - Op woensdag 
1 juni draait een spannen-
de dramafi lm over het ver-
haal van de Franse koord-
danser Philippe Petit, die zich 
in 1974 klaar maakt voor zijn 
meest indrukwekkende stunt 

ooit. Hij is van plan om op 
400 meter hoogte tussen de 
torens van het World Trade 
Center door te lopen.. over 
een dun koord. De fi lm is bij 
WIJ Heemstede in De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede om 
20.00 uur, entree is 7,- euro. 
Reserveren kan op 548 38 28. 
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Handen schudden 
Mijn Nederlandse vriend kwam op bezoek en begroette 
mijn vrouw, mij en de kinderen. Strekte zijn hand uit om 
mijn hand te schudden.
Maar toen hij zijn hand reikte naar mijn vrouw onthield 
zij zich van handen schudden en verontschuldigde zich.
Handen schudden is een onderdeel van onze gewoonten 
in Syrië.
Wanneer je iemand ontmoet, toon je respect voor hem 
door middel van handdrukken of een omhelzing.
Omhelzen gebeurt tussen mannen en vrouwen alleen als zij 
zijn moeder, zus of vrouw is.
Acceptabel is een handdruk tussen mannen en vrouwen, 
maar sommige vrouwen zijn religieus en doen dat lie-
ver niet. Enkele van de religieuze mannen geven vrouwen
liever geen hand.
Deze gebruiken leveren in onze samenleving geen enkele 
gêne op in de communicatie tussen mannen en vrouwen.
Maar hier is het anders. Vooral wanneer de man een open 
geest heeft en handen schudt met vrouwen, dat is dan niet 
strijdig met zijn overtuigingen, terwijl de vrouw soms vast-
besloten is om niet handen schudden met mannen om
ideologische redenen.
Om kort te gaan: mijn vrouw 
leeft volgens haar geloofsnor-
men evenals ik dat doe.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

(Khaled schrijft zijn bijdra-
ge in het Arabisch, daarna 
wordt de tekst vertaald naar het
Engels en tot slot volgt daar een 
Nederlandse vertaling van, red.)

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Ik geniet van de natuur en de mensen om mij heen maar 
helaas zijn er regelmatig mensen die hun sigaretten-
peuken gewoon op de grond gooien, doen of dat dit heel 
normaal is. Dit brengt schade toe aan het milieu aangezien 
deze niet vergaan!
Daarbij probeer ik mijn voortuintje een beetje netjes te 
houden en dan ligt er bij de buurman een hoopje met peu-
ken op de grond! Dit ziet er toch werkelijk niet uit. 

Een aantal weken terug zag ik tot mijn stomme verbazing 
mijn overbuurvrouw bij haar kind in de auto stappen met 
haar sigaret in de hand, is dit niet een beetje uit de tijd?! 
Weet u wel dat je ook schade aan kunt richten bij kinderen 
die de rook alleen al inademen?!

Denk toch ook even aan de aarde, uw (achterklein-) en 
(klein-) kinderen, de dieren die op deze planeet leven en 
onszelf! 

Misschien een stoppen met roken aanwakkermoment-
je…? Of gewoon een aanwakkermomentje om uw
peuken voortaan op te ruimen.

Een van de bewuste 30-ers.

J. Wethmar, Heemstede.

‘Ruim voortaan peuken op’

Lezerspost

Ik ontving vandaag een link voor een petitie 
voor ‘minder kopzorgen bij kanker’.
Het gaat dan over de psychosociale zorg 
om alles wat er gebeurt een plaats te geven. 
Via deze petitie hoopt men te bereiken dat
deze zorg vergoed wordt uit de basisver-
zekering. Hierbij valt wel een kanttekening 
te plaatsen, want alles wat vanuit de basis-
verzekering geregeld wordt gaat via het 
jaarlijks stijgende verplichte inmiddels for-
se eigen risico. 
Zo geeft het Antonie van Leeuwenhoek
ziekenhuis vrouwelijke patiënten die door de 
chemo hun hoofdhaar verliezen een moge-
lijkheid om korting te krijgen voor  een pruik. 
In de praktijk blijkt dat de pruikenmaker een 
bedrag van ongeveer 450 euro kan declare-
ren bij de verzekering en betaalt de patiënt 
het restant contant. De ziektekostenver-
zekeraar brengt echter het gedeclareerde
bedrag maximaal ten laste van het ver-
plichte eigen risico zodat je uiteindelijk de
complete pruik nog zelf betaalt. Letterlijk 
derhalve een kopzorg erbij.

Een tweede kopzorg geld de tegemoet-
koming voor huishoudelijke hulp. Gedacht 
wordt dat je goedkoper uit bent, als je in 
aanmerking komt voor huishoudelijke hulp 
via de gemeente (WMO). Een soort bal-
lotagecommissie onderzoekt je fi nancië-
le draagkracht en de noodzaak. Het CAG
bevestigt de noodzaak, maar doet er 5 

maanden over om te komen tot de eigen 
bijdrage per uur. 
Gelukkig hadden wij een hulp die niet al-
leen te laat kwam, geen of zeer slecht werk 
leverde, in alle laadjes keek en daardoor 
vroegtijdig verzocht werd om haar werk-
zaamheden (een half uur te vroeg) te be-
eindigen en konden we overstappen op 
hulp van een organisatie in de private sec-
tor, die wél direct kon bepalen hoeveel het 
ging kosten. Is adequaat georganiseerd en 
gaat er ook vanuit dat we een schoon huis 
graag schoon wilden behouden. Volgens de 
berekening via de website van het CAG zou 
ons dit ca 2,50 per uur extra kosten. Niet 
dus. Waar de private sector 16,50 euro in
rekening brengt per uur, vroeg de gemeente 
Heemstede ons 20,68 euro bij te dragen. We 
vernamen en passant dat er gemeenten zijn 
die wel 40 euro per uur in rekening brengen.
Houdt ook Heemstede geoormerkt geld 
voor zorg over? Controleert Het Loket voor 
Ouderen de zorgverleningsorganisaties wel 
voldoende, waardoor geen 2,5 uur van de 
afgesproken en vastgelegde 3 uur maar 3,5 
uur door Zorgbalans in rekening wordt ge-
bracht? Het lijkt niet handig de rekening 
via automatische verrekening te laten lo-
pen als je oud, vergeetachtig of gewoon te
goeder trouw bent. En zo zullen er vele kop-
zorgen onder onze inwoners zijn.

Fred Belt, Huizingalaan 26, Heemstede

Minder kopzorgen bij kanker

Lezerspost

Column 

Een brief van de postbode
Weg met Bertus!

Vorige week had een brief van Bertus de 
Vries de computercode van Chantal van We-
ly ingepikt en was daarmee bij haar thuis be-
land. Heel slecht. Dus voor deze week heb 
ik u de beste manier beloofd om weer van 
hem af te komen. 
Maar eerst nog een tweede scenario: stel, 
u bent ZZP-er, en u heeft een zeemans-
lied gecomponeerd voor visserskoor de Ha-
ring-koppen in Vlaardingen. U stuurt het op 
met uw afzender-adres keurig vermeld in de 
linkerbovenhoek van de envelop. Voelt u al 
nattigheid? Inderdaad, na een sorteer-com-
binatie als deze 
krijgt de machine per 
ongeluk, midden op wat 
hij ziet als één envelop, 
dat áfzender-adres voor 
zijn oog, en de volgende dag ligt uw post 
voor Vlaar-dingen weer bij u thuis.
(Alleen, uw brief is geen trouweloze Bertus. 
Hij houdt juist van u! Hij heeft zich, letterlijk, 
afgegeven met een vast heel louche post-
stuk om terug op uw mat te kunnen komen! 
U bent geroerd. U aarzelt; voor wie moet u 
kiezen: voor die Haringkoppen, die uw com-
positie toch geen recht zullen doen, of voor 
uw eigen trouwe brief? ... - ... U kiest voor de 
Haringkoppen.) 
Dus u omcirkelt nog maar eens duidelijk 
het adres in Vlaardingen en doet de envelop 

weer op de 
bus. Als het 
aan onze 
sorteerma-
chine lag, 
een volledig 
v e rgee f se 
actie. Hij zou uw arme versmade brief van-
af nu eeuwig naar u blijven terugsturen. Im-
mers, buiten het bereik van uw steeds dik-
kere rode pijlen en schimpende protesten 
prijkt nog steeds, rechts-onder op de enve-
lop, ... uw computer-code!
Gelukkig lígt het niet alleen aan onze sor-
teer-machine. Er werken altijd nog men-
sen bij de post. Uw brief kan, foute co-
de of niet, door een oplettende sorteerder 
toch gewoon richting de Haringkoppen zijn 
gestuurd. Of uw postbode kan hem voor 
u hebben onder-schept en gecorrigeerd. 
Daarnaast kunt u nu ook zelf verzinnen hoe 
u zich ontdoet van Bertussen en andere on-
gewenste mat-liggers: u streept gewoon 
hun code weg! 
Maar wél tot er niets meer van te zien is hè, 
want onze sorteermachine pikt het ding er 
echt overal uit. 
Knap, toch, van zo’n machine?

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

actie. Hij zou uw arme versmade brief van-

▲
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Heemstede waterrijke gemeente (4)
Heemstede – Niet dat Heemstede be-
kend staat als gemeente die voor een groot 
deel uit water bestaat. Nee, Heemstede 
is een echt groene gemeente met in ver-
houding tot veel andere plaatsen veel na-
tuur. Maar… vlak de watergangen niet uit. 
Die vormen een mooi contrast met het ve-
le groen, ook al gaat het om bescheiden 
slootjes, poeltjes of andere waterpartijen. 
Waterrijk kun je opvatten als rijk bedeeld 
maar ook ‘rijk’ vanwege het mooie ervan. 
We mogen wel trots zijn op zo’n gemeen-

te, waar het grote water – de zee – nooit 
ver weg is en waar water al dan niet ver-
scholen soms ook beeldbepalend is. De ko-
mende tijd neemt de redactie hier en daar 
een kijkje op bekend en minder bekende 
waterrijke plekjes.
Ditmaal een bekend gezicht: het zicht op 
het Spaarne, gezien vanaf de Cruquius. Ook 
zonder blauwe lucht een aangename blik 
op de ringvaart die hier aftakt naar Haar-
lem.
Joke van der Zee

Jammer van Jantje
Speelgoedwinkel Jan van Goyenstraat 
gaat dicht, Sinterklaas blijft!
Heemstede – Jantje be-
gon net toen de crisis be-
gon, maar de eeuwige opti-
mist, René Bos, geloofde in 
betere tijden. Kinderen ge-
noeg in de buurt, een super 
winkelstraat, geweldig pu-
bliek, een goeie slager, bak-
ker en groenteman, wat wil je 
nog meer in die Jan van Goy-
enstraat. Lekkere wijn? Haal 
je bij de buurman. Geurtje er 
bij, bij de buurman. Eten met 
en sterretje, bij de overbu-
ren. Daar past dus wel een 
speelgoedwinkel tussen. Het 
leek er wel op, maar digita-
le krachten waren sterker. 
Om die strijd te winnen moet 
je met heel grof geschut ko-
men. Adverteren tot ver in de 
wolken, hij heeft ook nog  ge-
probeerd om naast de winkel 
een internetwinkel op te zet-
ten, maar je kan echt niet te-
gen die grote jongens op. 
Aan zijn bedrijfsleider van 
de speelgoedwinkel, Jolan-
da, had hij een goeie, kon hij 
gemakkelijk de winkel over-

laten om zelf zijn wijnhan-
del slijterij in Haarlem enkele 
dagen in de week te run-
nen. Na goed overleg met 
Jolanda die aangaf eigenlijk 
wel aan een nieuwe uitda-
ging toe te zijn, besloten ze 
de winkel eind juni te sluiten. 
Veel mensen die nu binnen-
komen vinden dat jammer, 
ook Sinterklaas, maar die 
blijft op het dak komen. Een 
traditie van zovele jaren laat 
een winkeliersvereniging ook 

niet lopen. Heel jammer vindt 
René dat hij afscheid moet 
nemen van die geweldige 
mensen die verenigd zijn in 
de levendige winkeliersver-
eniging Jan van Goyenstraat. 
Hij was er trots op daar voor-
zitter van te mogen zijn ge-
durende de afgelopen zes 
jaren. De wijnhandel en slij-
terij vragen nu al zijn aan-
dacht. Het was mooi in de 
Jan van Goyenstraat.
Ton van den Brink  

Praktijk Deen, de 
specialist in revalidatie

Heemstede - Heeft u een versleten heup of knie en heeft 
u besloten om een nieuw gewricht te laten plaatsen?
Praktijk Deen heeft de gespecialiseerde therapeuten om 
u hierbij verder te helpen.
Zij begeleiden u al voor de operatie! Een op maat ge-
maakte pre-operatieve training en uitgebreide informatie 
vooraf, maken dat u goed voorbereid naar het ziekenhuis 
gaat. In de vestiging in het Spaarne Gasthuis Heemstede 
zijn er zeer goede contacten met de specialisten en zijn 
de revalidatieprogramma’s goed afgestemd op de opera-
tie. Ook is er een intensieve samenwerking met het reva-
lidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. Tevens bevindt 
zich daar speciale apparatuur om u te revalideren en om 
metingen te doen.
Na de operatie wordt beoordeeld hoe voor u het beste 
programma er uit zal zien. Indien nodig komen specialis-
ten bij u aan huis!
Zowel in de locatie aan de Meijerslaan 258 als in het 
Spaarne Gasthuis Heemstede kunt u zowel individueel 
als in een groep revalideren.
Praktijk Deen is pluspraktijk voor alle verzekeraars, hier-
door zijn er speciale afspraken gemaakt met een aantal 
van hen en zijn ruimere vergoedingen mogelijk.
Ook zijn er na de revalidatie mogelijkheden om eventu-
eel met korting, door te trainen in een veilige omgeving.
Naast de orthopedische revalidatie, verzorgt Deen ook de 
revalidatie van hart- en long problematiek, revalidatie tij-
dens en na kanker etc.
Heeft u interesse in deze gespecialiseerde aanpak? Neem 
dan contact met Praktijk Deen. Lokatie Meijerslaan 258, 
Locatie Spaarne Gasthuis Heemstede.

www.praktijkdeen.nl of info@praktijkdeen.nl
tel. 023-5285677.

Nieuwe heup of knie?

Albert Heijn Blekersvaartweg 
wordt verbouwd

Heemstede - Vanaf volgende week zijn er volop werk-
zaamheden bij Albert Heijn aan de Blekersvaartweg. De 
winkel gaat namelijk in juli verbouwd worden. Er vinden 
nu al voorbereidende werkzaamheden plaats zodat de 
verbouwing snel en soepel loopt. Zo zullen ze volgende 
week al de ingang van de winkel gaan verplaatsen. “Na-
tuurlijk snappen we dat dat dit echt wel even overlast kan 
geven op sommige momenten”, aldus Bregje Maes, su-
permarktmanager. “Maar nu even ongemak, straks ge-
mak! Want het gaat echt héél mooi worden!”

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij het ma-
nagement van de winkel aan de Blekersvaartweg 57 te 
Heemstede. Tel. 023-5282741 en www.ah.nl.

Lentefeest op ’t Molentje
Heemstede - Op de kin-
derboerderij ‘t Molentje 
vindt op zondag 29 mei het 
Lentefeest plaats. In deze 
periode van het jaar is er 
weer veel te zien op de kin-
derboerderij.
Van 11.00 uur tot 15.00 uur 
is iedereen welkom. Naast 
het bekijken van alle dieren 

zijn er ook voor de kinderen 
knutselactiviteiten, eendjes 
vangen en er is een speur-
tocht.
Op de minimarkt staan di-
verse gezellige kramen.Ver-
der zijn eieren en boeren-
kaas te koop en uiteraard 
ook koffie, thee en wat lek-
kers erbij.
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Heemstede – Voor de 
mannen die de markt 
moesten opbouwen was 
het even afzien op de vroe-
ger zondagochtend. In de 
zware onweersbui vroeg 
men zich wel af, waar 
doen we dat voor? Voor 
een publiek dat zich wei-
nig aantrok van dreigende 
luchten, maar vertrouwde 
op de weerman van RTV 
Noord-Holland, Jan Vis-
ser uit Monnickendam. 
Zijn nuchtere kijk: “Maak 
je niet druk om een klein 
buitje” bracht veel men-
sen op de Voorjaarsmarkt, 
zij genoten van het brede 
aanbod waar marktmees-
ter Willem van Dam voor 
gezorgd had. Niet teveel 
‘klerekramen’, maar ruimte 
voor beenham, loempia’s, 
alle soorten worst en een 
harinkje. Voor de kinderen 
een snoepkabel, draai-
en en springen maar. Een 
voorjaarsmarkt waar heel 
Kennemerland op af komt, 
want in dat land is er maar 
één Binnenweg Raadhuis-
straat, die in Heemstede, 
de Leukste!
Ton van den Brink 

De leukste Voorjaarsmarkt  

    in Heemstede
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De pastoor is er klaar voor
Heemstede - Voor Jan-
Jaap van Peperstraten was 
het echt nodig om flink af 
te vallen en iets aan condi-
tie te doen. Hij moest bijna 
opnieuw leren lopen, stapje 
voor stapje gingen de pond-
jes eraf die hij met een onge-
zonde levensstijl opgebouwd 
had. Kilo`s lichter, trots dat hij 
de marathon van Rotterdam 
vorige maand heeft uitgelo-
pen, voelt hij zich klaar om de 
uitdaging voor het Klaverblad 
aan te gaan. Bij die marathon 
was hij geen bedreiging voor 
de Kenianen, maar het gaf 
hem wel rust te weten dat hij 
ook fysiek klaar was voor de 
volgende uitdaging, de pries-
terwijding. Hij weet wat hem 
ongeveer te wachten staat. 
Rond zijn dertigste begon hij 
zich af te vragen: “Wat doe je 
met je leven?” Het priester-
schap kwam boven, maar hij 
hield de boot nog af. Geen di-
rect ‘yes!’ Hij nam het serieus 
en zocht een traject gees-
telijke begeleiding. Ervaren 
priesters adviseren bij le-
venskeuzes. Hij woonde toen 
nog in Schotland als weten-
schappelijk medewerker van 
de Universiteit van Paisley. Hij 
studeerde filosofie in Nijme-
gen. 

Promotie
Volgens filosoof Jan-Jaap 
van Peperstraten uit Bres-
kens word je een beter 
mens door te lezen. Van Pe-
perstraten is met dit onder-
zoek over wijsgerige pedago-
giek gepromoveerd in 2010. 
Door te lezen doe je ervaring 
op, die je in het echte leven 
ook kan ervaren. Het is be-
langrijk voor de morele vor-
ming van de mens. “Door 
je in de hoofdpersonen van 
een verhaal in te leven, leer 
je de intenties van een per-
soon doorzien. Hierdoor heb 
je en grote kans dat je zo’n 
persoon in je echte leven ook 
herkent”, zegt Jan-Jaap van 
Peperstraten. Uit zijn onder-
zoek blijkt dat kinderen die 
veel lezen ook meer van het 

leven, van liefde, moed en vij-
andschap weten. Ook zijn ze 
beter in zelfreflectie dan kin-
deren die nauwelijks lezen. 
Volgens de filosoof maakt het 
niet uit wat voor boek het is, 
een stripboek mag ook. Af-
komstig uit Zeeland, koos hij 
voor een opleiding tot pries-
ter in het westen. Even an-
ders dan Zeeuws Vlaande-
ren. Hij moest wel wennen 
aan de mensen hier die af-
standelijker zijn dan in Zee-
land. Inburgeren via ‘de Til-
tenberg’ viel toch mee, de 
mooie omgeving hielp, al 
hardlopend, mee. Het laatste 
halfjaar heeft hij als diaken 
met name de parochies OLV 
Hemelvaart en H. Bavo goed 
leren kennen door te assiste-
ren bij de zondagdiensten en 
het leiden van begrafenissen. 
Twee heel verschillende ker-
ken met twee verschillende 
karakters. Heel anders dan 
Zeeland, waar je soms twintig 
en met een beetje pech wel 
veertig kilometer moet rijden 
om op zondag een H. Mis bij 
te kunnen wonen. Dan zijn 
we in het Klaverblad nog ge-
zegend met pastoor J. Quad-
vlieg, Rob Verhaegh, Ans 
Dekker en indien nodig nog 
assistentie van andere pas-
tores die met emeritaat zijn. 
Wat een weelde. Wat hem te-
vens opvalt is de betrokken-
heid van de vele vrijwilligers 
die soms dagenlang in de 
weer zijn om de gang erin te 
houden. Bij de H. Bavo ziet 
hij zelfs het bezoekersaantal 
stijgen! Zondagochtend 22 
mei liep de OLV Hemelvaart-
kerk al gauw vol voor de Eer-
ste H. Mis van Jan-Jaap. Pas-
toor Quadvlieg begroette zijn 
nieuwe pastoor en tijdens 
de viering overhandigde hij 
hem een kelk uit het Catha-
rijneconvent uit Utrecht, waar 
Jan-Jaap zichtbaar blij en 
trots mee was. Het ‘Doe dit 
tot Mijn gedachtenis’ bij het 
laatste avondmaal is als het 
moment van de instelling van 
het priesterschap.  
Ton van den Brink 

Imker Pim en Nijssen Tuin Heemstede 
werken mee aan VARA’s ‘Kassa’
Heemstede - 1,2 miljoen 
kijkers zagen afgelopen za-
terdag in de live-uitzending 
van het bekende program-
ma ‘Kassa’ imker Pim Lem-
mers in een door Nijssen 
Tuin Heemstede opgebouw-
de tuin het belang van bijen 
in de tuin uitleggen.
Omdat het de laatste uitzen-
ding van het seizoen was, 
wilde de VARA er iets bijzon-
ders van maken. Nijssen Tuin 
Heemstede werd benaderd 
om een pop-up tuin te ma-
ken op het Mediapark in Hil-
versum. Pim Lemmers stelde 
een bijenpopulatie beschik-
baar en op het park ontstond 
een waar stukje natuur. Te 
midden van de vele kleurige 
drachtplanten kon Pim zijn 
verhaal aan de presentatri-
ce Brecht van Hulten en aan 
meer dan een miljoen kijkers 

vertellen Daarbij gesteund 
door de door Nijssen Tuin 
Heemstede geleverde mate-
rialen zoals, biologisch ge-
teelde bloembollen en zaden, 
maar ook bijenhotels en nec-
tarleverende planten.

Het bij de live-uitzending 
aanwezige publiek kon van-
wege het mooie weer mee 
naar buiten om in de tuin 
de opnames bij te wonen 
en werd getrakteerd op een 
zakje biologisch geteeld zaad 
van bloemen die bijen aan-
trekken.
Voor een ieder die deze af-
levering niet heeft kunnen 
zien, is deze terug te kijken 
bij uitzending gemist of op de 
website van de VARA.

Wat kunt u doen om meer 
bijen in de tuin te krijgen?

Plant bijvriendelijke bloemen 
en planten. Begin in het vroe-
ge voorjaar met bolgewasjes 
zoals krokus en winterako-
niet, blauwe druifjes, boshya-
cinten en wilde tulpjes. Plant 
tweejarige planten zoals 
Damastbloem, Judaspenning 
en muurbloem. Vele vaste 
planten, margiet, phlox, va-
leriaan, maar ook kruiden: 
lavendel, salie, tijm zijn be-
langrijke drachtplanten. 
Bloesem van fruitbomen en 
andere vruchtdragende ge-
wassen trekken vele bijen. 
En heeft u alleen een bal-
kon: een pot met cosmea of 
Oost-Indische kers is niet al-
leen leuk, maar al snel wor-
den deze druk bezocht door 
de bijen.
En belangrijk is, bijen zijn niet 
gevaarlijk en zullen niet ste-
ken.

Heemstede - Iedere woens-
dagmiddag van 1 juni t/m 20 
juli draait er om 15.00 uur 
een grappige, mooie of vrolij-
ke kinderfilm in de grote zaal 
van de Luifel.
Op woensdag 1 juni is dat 
een familie/dramafilm (leef-
tijd 6+) waarin een jongen 
van 13 heel graag  op zijn 
vader wil lijken, maar iedere 
keer in de problemen raakt. 
Gelukkig krijgt hij een laatste 
kans om zich te bewijzen… 
De entree is 3,50 euro.
Voor de titel van de film of 
om te reserveren kunt u bel-
len met de receptie van WIJ 
de Luifel: tel. 548 38 28.

De kinder-
film is bij 
WIJ Heem-
stede in de 
Luifel, He-
renweg 96, 
Heemste-
de. U kunt eventueel aanslui-
tend aan de film vanaf 17.15 
uur mee-eten in Eethuis de 
Luifel. Voor kinderen is er een 
speciaal kindermenu voor 5,- 
euro en voor volwassenen 
een lekker drie-gangen-me-
nu. Dit kost 9,95 en kunt u re-
serveren tot 10.00 uur op de 
dag zelf. Kijkt u voor het me-
nu van de dag op:
www.wijheemstede.nl.

Nieuw bij WIJ Heemstede: 
Zomer Kinder Film Festival

Lentesingel
Heemstede – Jan van 
Bentem maakte een len-
tefoto aan de Kees van 
Lentsingel, die we voor 
het gemak hier Lentesin-
gel noemen.
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Op 14 mei organiseerde Kom In Mijn Tuin (KIMT) voor de 
eerste keer een Moestuinmarkt op eigen terrein. Rond-
om de vorig jaar nieuw gebouwde schuur  -  die nog een 
mooie naam zal krijgen -  stonden 6 kramen met fantas-
tische planten en stekken.
 Vooraan een keuze uit de prachtige bollen en planten van 
Tijm uit Noord Holland en Rosanne met de grote Amaran-
thus collectie van Piet Prantus uit Hillegom.
In de ruime kraam van KIMT werd van allerlei plant – en 
pootgoed voor de moestuin te koop aangeboden .sla- en 
prei plantjes, diverse rassen tomaat, macon, pompoen, en 
diverse kruiden, oostIndische kers, kortom voor iedereen 
wat!
 De kraam van Firma Geerlings met de prachtigste Dah-
lia’s en de kraam van Firma Kapteyn met de zeer ruime 
sortering bollen en knollen maakten het aanbod com-
pleet voor een mooie bloeiende zomer.
 Totaal was het een ware snoepwinkel waar velen konden 
kijken, heerlijk genieten en uitkiezen om met een tas vol 
veroveringen naar huis te keren.
 De laatste kraam was bestemd voor een kleine verkoop 
van grappige petten, handige meeneem/ lunch boxjes 
voor fruit en geurkaarsen.
 Daarnaast was er ruimte voor de activiteiten van KIMT: 
een kleine workshop voor de kinderen waarbij ze zelf bo-
nen, zonnebloem, radijs of ander zaad konden zaaien in 
recyclemateriaal. 
Voor de volwassenen was er – vanwege ‘het jaar van de 
boon’ - de uitdaging om de naamkaartjes van de 13 ver-
schillende bonen en peulen bij elkaar te zoeken.
 Ook kon men een gokje wagen met het schatten van het 
aantal bonen in de pot. Het juiste aantal bonen was 721. 
De winnaar zal worden geïnformeerd en krijgt groente 
van KIMT als prijs.
In de schuur kon men tuinadvies krijgen van Mariëtte (De 
Groene Kikker) en verzorgden vrijwilligers de inwendige 
mens.
De KIMT de tuin is elke zondag geopend vanaf 5 juni tot 
eind september van 14-16 uur.
 
Maaike Baggerman

KIMT’s eerste Moestuinmarkt

Kom In Mijn Tuin (KIMT)Prestigieuze prijs wetenschapswedstrijd 
voor leerlingen College Hageveld
Heemstede - Marie-An-
ne de Gier (16, Heemstede) 
en Bram Janssen (15, Haar-
lem) hebben op vrijdag 13 
mei 2016 de derde prijs ge-
wonnen in de categorie En-
vironmental Engineering van 
de Intel-ISEF wetenschaps-
wedstrijd voor middelbare 
scholieren in Phoenix, Ari-
zona. Zij hebben deze prijs 
gekregen voor hun uitvin-
ding van ‘the Wobble’. Dit is 
een nieuw soort geluidswand 
van duurzaam materiaal met 
een innovatieve vormgeving. 
Het is voor de eerste keer dat 
Nederlanders bij deze wed-
strijd in Amerika een prijs in 
de wacht slepen! Daarnaast 
hebben Marie-Anne en Bram 
een eervolle vermelding ge-
kregen van de Acoustical So-
ciety of America.

De Intel-International Scien-
ce and Engineering Fair (In-
tel ISEF) is de grootste inter-
nationale wetenschapswed-
strijd voor middelbare scho-
lieren van 15 tot 18 jaar ter 
wereld die ieder jaar in Ame-
rika wordt gehouden. Dit jaar 
was de wedstrijd in Phoenix. 
Circa 1700 middelbare scho-
lieren uit meer dan 75 landen 
lieten zien hoe zij op een on-
afhankelijke wijze onderzoek 
hebben gedaan. Er werd ge-
streden om prijzen die door 
bedrijven, universiteiten en 
non-profitorganisaties ter 
beschikking waren gesteld. 
De prijzen worden toegekend 
op grond van de vaardighe-
den om uitdagende, weten-

schappelijke vragen te lijf te 
gaan, originele onderzoeks-
methoden in te zetten en cre-
atieve oplossingen te beden-
ken voor de problemen van 
de toekomst.
Marie-Anne en Bram hoor-

den bij de uitreiking van 
de vele prijzen opeens hun 
naam en haastten zich naar 
voren om op het podium een 
medaille in ontvangst te ne-
men. Samen delen zij de 1000 
dollar. 

Marie-Anne (donker halflang haar, zwarte jurk met kor-
te mouw) en Bram (Wit overhemd, rode stropdas, rechts van 
M-A) in het midden.

The Vintage Store spreidt haar vleugels uit
Heemstede - The Vintage 
Store aan de Cruquiusweg is 
zich na vier jaar nog steeds 
volop aan het ontwikkelen.
Naast de verkoop van twee-
dehands artikelen tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen richt 
TVS zich sinds een jaar ook 
op als professionele in- en 
uitruimer bij grotere hotel- 
ketens.

In mei zijn medewerkers van 
TVS drie weken lang in Brus-
sel geweest om het NH-Hotel 
Grand Sablon ‘uit te huizen’.
“Onze werkzaamheden daar 
waren het leeghalen van ka-
mers; matrassen, boxsprings, 
tv’s, minibars en de kluizen.
Al deze goederen zijn stoot- 
en stof vrij verpakt en in con-
tainers geplaatst. Vier maan-
den lang worden de goede-
ren opgeslagen in geconditi-
oneerde containers.
In augustus plaatsen wij de-

ze meubelstukken dan weer 
terug. Alle goederen zijn ge-
nummerd zodat zij weer in 
dezelfde kamer terug ge-
plaatst gaan worden.
Zo’n klus vergt een voorbe-
reiding tijd van drie maan-
den”, aldus Mark Compier 
van de Vintage Store.
De meubelstukken die niet 
opgeslagen maar wel ver-

wijderd werden uit de ka-
mers, krijgen dankzij TVS een 
tweede leven.
Organisaties als NH-Hotels 
maar ook het Sheraton en 
Hampshire hotels zijn zeer 
blij met deze gang van zaken.
In de nabije toekomst liggen 
er nog een aantal grote pro-
jecten in het verschiet voor 
de medewerkers van TVS.

Yogi Swami 
Jyothirmayah 
in Haarlem
Regio - Swami Jyothirmayah 
reist al jaren de hele wereld 
over om mensen vrede bij 
zichzelf te laten ervaren.  In 
zijn workshops en cursus-
sen laat hij mensen ervaren 
hoe meditatie en een goe-
de ademtechniek de geest 
positief beïnvloeden, je zo-
wel geestelijk als lichamelijk 
sterker maken en bijdragen 
aan een gezonde levensstijl. 
Hij zal praten over de 7 we-
gen naar geluk en hoe je je 
intuïtieve vaardigheden kunt 
ontwikkelen.

Op 5 juni is hij in Haarlem 
en geeft hij een inspireren-
de lezing en workshop van 
2,5 uur met afwisselend dy-
namische actie, meditatie-

ve rust en prachtige diepe 
kennis uit de Veda’s die nog 
steeds toepasbaar is op ons 
hectische en veeleisende le-
ven van vandaag. 
Dit doet hij in Het Lichthuis, 
Viergaarde 456, tussen 19.30 
en 22.00 uur. Toegang: 12,- 
euro. Engelstalig, vertaling 
aanwezig.
Aanmelden:
mark.metselaar@aofl.nl,
06-25532066.
Info: www.artofliving.org
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Pindakaas lokt spreeuwen
Heemstede - “Na alarmerende berichten over de afname 
en gemis aan spreeuwen waren wij zeer verbaasd en tege-
lijkertijd verheugd over het bezoek van twee spreeuwen-
families aan onze tuin. Middelpunt van hun samenkomst 
was de pot met pindakaas waar pa en ma hun kroost mee 
konden bijvoeren. Geweldig toch?” Aldus Theo en Maria 
Dijkman.

Voorjaarsbijeenkomst HVHB in Oude Kerk
Heemstede - Op donder-
dag 26 mei houdt de Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB, www.
hv-hb.nl) haar voorjaarsbij-
eenkomst in de Oude kerk 
op het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Met onder an-
dere: presentatie door Mari-

ta Mathijsen over de schrij-
ver Jacob van Lennep; de vi-
deo die leerlingen van Ha-
geveld maakten in het kader 
van hun maatschappelijke 
stage, zij lieten Heemstede-
naren spreken over vroeger 
en de uitreiking Burgemees-
ter David Eliza van Lennep 

Erfgoedprijs 2016. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Dan 
bent u welkom voor koffi e of 
thee. Na afl oop, rond 21.45 
uur, is er gelegenheid tot na-
praten onder het genot van 
een drankje. Leden en niet-
leden zijn welkom en de toe-
gang is gratis.

Nederlands kampioen ritmische gymnastiek
Heemstede - Op zaterdag 
21 mei werd de fi nale NK Rit-
mische Gymnastiek niveau C 
gehouden in Oostwold (Gro-
ningen). Alina Samoriz uit 
Heemstede heeft deel geno-
men in twee categorieën van 
de wedstrijd.
Eerst mocht Alina samen met 
Lisa Donkervliet (uit Hoofd-
dorp) hun duo oefening bij 
de benjamins laten zien. Het 
begin van hun oefening was 
echt heel goed. Beiden hiel-
den het niveau hoog tijdens 
hun gehele optreden. Ze
behaalden een gouden me-
daille en zijn Nederlands 
kampioenen duo benjamins 
geworden.
In de middag mocht Alina 
nog een keer aantreden. Dit-
maal een baloefening bij de 
benjamins individueel. Een 
perfecte uitvoering met veel 
moeilijke elementen. Fout-
loos uitgevoerd. Alina werd 
Nederlands kampioene ben-
jamins! Met twee gouden 
medailles ging de Heem-
steedse trots naar huis!
Alina traint bij SV PAX in 
Hoofddorp onder de begelei-
ding van Lisa Vos.

Straat-
speelavonden
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeelavonden van WIJ 
Heemstede zijn altijd populair 
en druk bezocht door kleine 
en grote buurtbewoners! Het 
is langer licht en dus mogen 
kinderen ’s avonds wat lan-
ger buiten spelen. 

De eerstvolgende straat-
speelavonden zijn op woens-
dag 1 juni in de Bloemen-
wijk aan het Rhododendron-
plein en op vrijdag 3 juni op 
de Glip bij de Thorbeckelaan.
Op deze avonden worden 
de betreffende straten vanaf 
17.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht. De 
straatavonden zijn van 18.30-
20.30 uur en helemaal gratis! 

Extra cursus ‘Portrettekenen’
Heemstede - Portretteren is 
een kunst! In deze korte cur-
sus door docente Ietje Rijns-
burger leert u opzetten en 
komen alle facetten van het 
portret aan de orde. Voor de 
gelijkenis is de waarneming 
van de 3 verschillende mo-
dellen van groot belang. Van-
uit de anatomie leert u de ver-
houdingen te zien in de ver-

schillende standen zoals: en 
face, en profi le en driekwart. 
Na het opzetten en schetsen, 
is er alle ruimte voor het uit-
werken in eigen stijl en tech-
niek.
Door beginners en gevorder-
den.
De cursus Portret tekenen 
Extra (voor beginners en ge-
vorderden) van 3 lessen is 

Modeltekenen
Heemstede - Modeltekenen 
is net als schaatsen: eenmaal 
geleerd , krijg je de slag te 
pakken en verbeter je je tech-
nieken. In deze korte cursus 
door docente Ietje Rijnsbur-
ger is de waarneming van 
het model van groot belang. 
In eerste instantie komt het 
opzetten van het fi guur aan 
de orde ,vanuit de anatomie 
en verhoudingen. Maar ook 
beeldelementen als plaat-
sing, compositie, dieptewer-
king, beweging, schaduwen, 

donker en licht. Na het op-
zetten en schetsen  is er al-
le ruimte voor het uitwerken 
in eigen stijl en techniek. Er 
wordt gewerkt met professi-
onele naaktmodellen.

De cursus Modeltekenen Ex-
tra van 3 lessen is bij WIJ 
Heemstede in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede 
vanaf maandag 13 juni van 
13.30 – 16.00 uur.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl
of belt u tel. 548 38 28.

WIJ Heemstede-Nieuws in de brievenbus
Heemstede - De afgelopen 
week is op 22.000 adressen 
in Heemstede en regio de 
WIJ Heemstede-Nieuws be-
zorgd. In deze krant vindt u 
informatie over alle activitei-
ten bij WIJ Heemstede van 
mei t/m augustus 2016. Maar 
ook leuke nieuwtjes en we-
tenswaardigheden. Er is weer 
heel veel te doen voor ieder-
een! Cursussen, excursies, le-
zingen, workshops, fi lms, enz. 

Uitgebreide informatie vindt 
u ook op www.wijheemstede.
nl, waar u zich ook kunt aan-
melden. Of bel 548 38 28.
Heeft u de krant niet ontvan-
gen haal de krant dan op bij 
de receptie van WIJ de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de, of bij een van de andere 
locaties: de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, de Prince-
hof, Glipperweg 57, Lieven de 
Key, Lieven de Keylaan 24 of 

de Pauwehof, Achterweg 19. 
Ook ligt de krant in het Raad-
huis van Heemstede.

bij WIJ Heemstede in activi-
teitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede vanaf maandag 23 mei 
van 13.30–16.00 uur. 
Op maandag 13 juni start een 
cursus Modeltekenen Extra, 
die goed aansluit op deze 
cursus. De beide cursussen 
zijn ook onafhankelijk van el-
kaar te volgen. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of 
belt u tel. 548 38 28. 
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Dansvoorstelling GSV op 
Schoter Scholengemeenschap
Regio - Op zaterdagmid-
dag 28 mei bruist de aula van 
de Schoter Scholengemeen-
schap, Sportweg 9 te Haar-
lem, van activiteit. Jeugdle-
den vanaf 3 jaar van de dans- 
en balletafdeling van GSV-
Heemstede geven daar ac-

te de présence tijdens een 
dans- en musicalvoorstel-
ling ‘de vloek van het zwarte 
masker’. Aanvang van de 
voorstelling is 14.30 uur. De 
zaal gaat om 14.00 uur open 
en er zijn toegangskaartjes 
bij de ingang verkrijgbaar.

Bekende sprookjes met een twist
Theatergroep Lef! speelt ‘Lang en Gelukkig’
Regio - Theatergroep Lef! 
laat dit jaar haar acteer-, 
zang- en danskunsten zien in 
de komische musical ‘Lang 
en Gelukkig’, oorspronkelijk 
geschreven en uitgevoerd 
door het RO theater met Alex 
Klaasen.
Lang & Gelukkig is een verza-
meling van bekende sprook-
jes; met een twist! Zo is er 
het verhaal van Assepoester, 
haar vader de baron, en hun 
knecht Knoop, die een gehei-
me liefde voor Assepoester 
koestert. De baron heeft via 
internet een nieuwe bruid ge-
vonden: Irma Zonderboezem, 
met haar drakerige dochters 
Paris en Hilton. Ook is er het 
verhaal van Roodkapje en de 
wolf. Deze wolf kampt met 
grote imagoproblemen. Hij 
is vegetariër geworden en in 

Lezing Bram Bakker, 
psychiater, over zelfdoding

Regio - Jaarlijks komen in Nederland 1500 mensen om 
door zelfdoding. Achterblijvers als familie en vrienden 
worstelen met vragen waarop ze vaak in alle eenzaam-
heid een antwoord moeten vinden: waarom? Bram Bak-
ker, psychiater, komt op uitnodiging van Ineke Smit uit-
vaartverzorging op 15 juni hier een lezing over geven. 
Thema’s als euthanasie en psychische problematiek wor-
den deze avond ook besproken.

Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan 
Bram Bakker. Belangstellenden kunnen het boek ‘Loden 
Last’ deze avond aanschaffen. De lezing begint om 20.00 
uur en vindt plaats in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in 
Haarlem. 
Toegang is gratis. U hoeft zich niet aan te melden.
Kijk voor meer info op: www.inekesmit.nl of bel 
06-546617699.

Tentoonstelling over 800 jaar 
winkelen in Haarlem
Regio - Winkelen toen en nu. 
Wat is er in 800 jaar tijd al-
lemaal veranderd of hetzelf-
de gebleven? Museum Haar-
lem laat van 13 mei tot en 
met 25 september 2016 zien 
hoe Haarlem zich in al die 
eeuwen als winkelstad heeft 
ontwikkeld tijdens de ten-
toonstelling Van Marskramer 
tot Muisklik. Van de middel-
eeuwse  jaarmarkten tot het 
moderne online shoppen: 
hoe gaan de stad en zijn be-
woners om met vernieuwin-
gen?  
De ‘winkel’ geschiedenis 
van Haarlem gaat ver te-
rug. Goederen van buiten de 
stad werden eeuwenlang per 
schip of via de stadspoorten 
binnen gebracht en in de hal-
len of op de markt verkocht. 
Ambachtslieden in de stad 
zelf maakten en verkochten 
hun producten direct aan de 
inwoners. Eind 18e eeuw ver-
andert dit en komen luxe wa-
ren, meubeltjes en andere 
zaken uit het Duitse Westfa-
len naar de stad. Langzaam 
worden steeds meer win-
kels, eerst klein en vervol-
gens groot, gevestigd in de 

binnenstad. De Grote Hout-
straat verandert van een 
woonstraat in een winkel-
straat. Vanaf 1900 ontstaan 
in nieuwbouwwijken rondom 
de oude stad meer en meer 
kleine winkels en verkopen 
de bakkers, slagers en melk-
boeren hun waar langs de 
huizen. Na 1950 komen de 
grootgrutters op en verdwij-
nen de kleine winkeltjes op 
de hoek juist weer. En van-
daag verdwijnen steeds meer 
winkels uit de stad door de 
opkomst van het online win-
kelen. Hoe ziet de stad er 
over een aantal jaren uit? 

Museum Haarlem geeft de 
hele zomer beeld op acht 
eeuwen Haarlem als winkel-
stad. De tentoonstelling Van 
Marskramer tot Muisklik. 800 
jaar winkelen in Haarlem is te 
zien tot en met 25 september. 
Het Museum bevindt zich in 
het winkelhart van historisch 
Haarlem, aan het Groot Hei-
ligland 47, 2011 EP  Haarlem. 
Openingstijden zijn dinsdag 
t/m zaterdag van 11.00-17.00 
uur en zondag t/m maandag 
12.00-17.00 uur.

Foto uit 1953.

Workshops voor kinderen van 8 jaar en ouder
3D-design: tekenen in drie dimensies
Regio - Joury Galis van RA-
DA 3D leert kinderen vanaf 8 
jaar tekenen in drie dimen-
sies. Met behulp van een te-
kenprogramma op de com-
puter maak je een 3D-teke-
ning en print je hem uit met 
de 3D-printer. En wil je er nog 
iets aan veranderen dan kan 
dat prima, want je kunt dit te-

kenprogramma ook thuis in-
stalleren om verder aan te 
werken. 
De workshop vindt plaats 
in het medialab van de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32) op za-
terdag 28 mei, van 10.30 tot 
12.30 uur. De deelname-
prijs bedraagt 10,- euro; niet- 

leden betalen 15,- euro. Re-
serveer je kaartje online via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. Meld je snel aan 
want er is maar een beperkt 
aantal plaatsen.
Voor meer informatie en/of 
reserveren:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl

Kleverpark Festival eind mei in Haarlem
Regio - De 32e editie van het 
Kleverpark Festival staat voor 
de deur en wordt nog leu-
ker, verrassender, spannen-
der, uitgebreider en leerza-
mer dan voorgaande jaren. 
Op zaterdag 28 mei verande-
ren Kleverparkweg, Schoter-
singel en Van Ostadestraat in 
het Kleverparkfestival-terrein 
met veel echte Haarlemse 
producten, mode, ‘good food’, 
accessoires, workshops, mu-
ziek en in de aangrenzen-
de straten een gezellige rom-
melmarkt. 
Bezoek de bijna honderd lo-

kale ondernemers die een 
variatie aan producten bie-
den in food, kunst, mode en 
design. Diverse artiesten zor-
gen voor spetterende optre-
dens en geven het festival 
een muzikale omlijsting. De 
bezoekers die genoeg ge-
leerd hebben kunnen lekker 
slenteren langs de kramen 
of loungen rondom het podi-
um onder het genot van een 
hapje of een drankje. Haar-
lem105 verzorgt de uitzen-
ding vanaf het centrale po-
dium.
In de straten rond de Kle-

verparkweg vind je al vanaf 
vroeg in de ochtend de ge-
zellige kinderrommelmarkt. 
Tot en met 27 mei kunnen 
kinderen t/m 12 jaar bij kan-
toorvakhandel De Ruyter een 
plaatsbewijs aanschaffen om 
eigen spulletjes te verkopen 
op de rommelmarkt. 
De kinderkaart staat ook dit 
jaar weer vol met leuke acti-
viteiten en verrassende work-
shops. Voor 6,- euro kunnen 
de kids zweven in de zweef-
molen, knuffelen op de kin-
derboerderij, grabbelen in de 
grabbelton en een cadeau-
tje of iets lekkers ophalen bij 
de diverse winkeliers. Op het 
speciale ‘Kleverpark Sport-
veld’ is er een gevarieerd 
aanbod aan workshops. Op 
de Schotersingel zijn work-
shops muziek voor alle leef-
tijden en staan diverse leuke 
(kermis)attracties waar je je 
helemaal kunt uitleven. 
De kinderkaart is er voor kin-
deren t/m 12 jaar en is ver-
krijgbaar op diverse herken-
bare verkooppunten op het 
festival.  

plaats van Roodkapje op te 
eten, begint hij haar te ver-
leiden… Als laatste is er het 
verhaal van prins Roderick 
van Oranje Nassaukade, die 
het aan de stok krijgt met zijn 
moeder, die wil dat de prins 
aan de vrouw gaat.
De voorstellingen vinden 
plaats in het Haarlemmer-

hout Theater in Haarlem (Van 
Oldenbarneveltlaan 17). Da-
ta: vrijdag 3 juni om 19.30 
uur, zaterdag 4 juni om 19.30 
uur (uitverkocht), zondag 5 
juni om 14.00 uur en zondag 
5 juni om 19.30 uur.
Kaarten kosten 15,- euro en 
zijn verkrijgbaar via:
www.leftroep.nl.
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Levert Basisschool Icarus
de nieuwe Max Verstappen?
Heemstede - Groep 7 van 
Basisschool Icarus heeft 
meegedaan aan de Ta-
ta Steel RC Cup. Dit is een 
wedstrijd voor scholie-
ren uit het basisonderwijs, 
het VMBO, Havo en VWO. 
Scholieren vormen een 
raceteam rond een radio-
grafisch bestuurbare mo-
delauto die de school in 
bruikleen heeft gekregen 
van stichting Techno Chal-
lenge. 

De afgelopen maanden 
heeft ons team gewerkt 
als een echt raceteam. De 
leerlingen hebben leren sa-
menwerken, plannen, luis-

teren, concentreren, ont-
werpen, verkopen, inko-
pen en presenteren. Het 
team moest natuurlijk veel 
oefenen om de radiogra-
fisch bestuurbare model-
auto snel en veilig (!) over 
het circuit te laten rijden.

Uiteindelijk was de racedag 
op vrijdag 20 mei op het 
modelautocircuit in Heem-
stede. Er deden uit het ba-
sisonderwijs 22 teams mee. 
Helaas viel Basisschool Ica-
rus buiten de prijzen, maar 
de pret was er zeker niet 
minder om en de kinderen 
hebben er ontzettend veel 
van geleerd.

Vijfde Thymo Rovers Toernooi bij RCH
Heemstede - Zaterdag 28 
en zondag 29 mei viert RCH 
het eerste lustrum van het 
RCH Thymo Rovers Toernooi 
met ruim 80 deelnemende 
teams. 
Zaterdag 28 mei spelen de F, 
D en C-teams. Een dag later 
komen de E teams (met dit 
keer ook E-top, 9 tegen 9) en 
de B junioren in het veld. Ook 
dit keer hoopt de organisatie 
veel geld op te halen voor het 
goede doel: de Kanjerketting. 
(www.kanjerketting.nl)
Er doen ruim 80 teams mee 
van 23 verschillende clubs uit 
de regio en wat verder weg. 
De spelers krijgen allemaal 
wat te drinken en te eten en 
een aandenken. Er staan ver-
schillende stands en in de 
loop van de dag zal de BBQ 
aangestoken worden.
Vergeet vooral niet de sfeer-
volle kantine te bezoeken die 
de geschiedenis van ruim 
100 jaar RCH weergeeft in 
beeld en tekst.

Op zaterdag start het toer-
nooi om 9.00 uur en op zon-
dag om 10.00 uur. Voor het 
programma en info zie: ht-
tp://www.rch-voetbal.nl/clu-
binfo/jeugd/thymo-rovers-
toernooi 
De toernooicommissie be-
staat uit Ard Dinkelberg, Mo-
nique Mentjox, Linda Reits-

ma en Pieter Zwikker. Na-
tuurlijk zullen zij dit jaar ook 
weer ondersteund worden 
door heel veel vrijwilligers 
om het toernooi soepel te la-
ten verlopen: de BBQ, munt-
verkopers, wedstrijdsecreta-
riaat, omroep, keuken/kanti-
ne, de DJ, EHBO-team en al 
die scheidsrechters.
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Geslaagd jeugdkamp Reddingsbrigade 
Heemstede ondanks wisselvallig weer
Heemstede - Tijdens het 
pinksterweekend was het 
de beurt aan de jeugdleden 
van de Reddingsbrigade om 
op kamp te gaan. Het thema 
dit jaar was ‘het leger’ en de 
zestallige leiding stond rond 
9 uur op zaterdag dan ook in 
volledig legertenue op de 22 
deelnemers te wachten. 
Na ongeveer een kwartier 
varen in de reddingsboten, 
kwamen de jongens en mei-
den aan op een klein afge-
legen eiland op de Westein-
derplassen in Aalsmeer. Na-
dat ook alle materialen ook 
naar het eiland waren geva-
ren, kon het op bouwen van 
het kamp beginnen. Een tent 
voor de deelnemers, een tent 
voor de leiding en voor het 
koken en een heus geïmpro-
viseerd toiletgebouw wer-
den in een rap tempo opge-
bouwd.

Na een aantal spelletjes kon-
den de deelnemers zelf vuur 
maken met magnesium om 
hun eten op te warmen. ’s 
Avonds na het kampvuur en 
konden de deelnemers rond 
23.00 uur naar bed. De vol-
gende ochtend werden ze 
weer vroeg wakkergemaakt 
voor een hindernisparcours. 
Na het ontbijten konden ze 
zich rustig klaarmaken voor 
de speurtocht op het water, 
gevolgd door een heerlijke 
barbecue. Traditioneel onder-
gaan alle nieuwe deelnemers 
een ontgroeningsritueel, ook 

dit jaar. Naderhand word er 
over nagepraat en gelachen 
bij het kampvuur. 
Op maanddag werd het kamp 
opgeruimd en werden mate-
rialen en deelnemers weer 
terug gevaren naar het vas-
teland. Vandaar werden ma-
teriaal, boten, deelnemers en 
leidingen gereden naar het 
clubhuis in Heemstede om 
daar vervolgens alles op te 
ruimen en schoon te maken 
en een welverdiend patatje te 
kunnen eten.

Het jaarlijkse jeugdkamp van 
de HRB is niet mogelijk zon-
der de enthousiaste vrijwilli-
gers die dit organiseren. Ze 
zijn al maanden van tevo-
ren bezig met de voorberei-
dingen. Alle sponsoren wor-

den tevens bedankt en ieder-
een die achter de schermen 
bij het kamp betrokken was. 
Op naar volgend jaar!

21 medailles voor toestelfinales turnen
Heemstede - De wedstrijdgroep van GSV 
Heemstede heeft zaterdag 21 mei weer een 
fantastisch resultaat behaald. In Bever-
wijk vonden de toestelkampioenschappen 
plaats. Hier mochten alle turnsters haar 2 
leukste of beste toestellen kiezen waar ze 
de wedstrijd op wilden turnen. Van de 22 
turnsters die deelgenomen hebben, kwa-
men er 21 medailles mee terug naar Heem-
stede. Sommige meisjes zonder medaille, 
meisjes met 1 medaille, of zelfs op allebei 
de toestellen een podiumplek. Met de eer-

volle vermelding van Cindy Lammerse en 
Anne Smolenaars met 2 x een gouden plak! 
De prijzen die uitgedeeld zijn:
Brug: 3de plaats: Fleur, Ires en Hanna, 2de 
plaats: Mirre en Vera M 1ste plaats: Daniek, 
Anne en Cindy
Sprong: 2de plaats: Rose en Maia 1ste 
plaats: Anne en Cindy
Balk: 3de plaats: Daniek, 1ste plaats: Vera 
K, Marjolein en Laura
Vloer: 3de plaats: Nikki, 2de plaats: Rose 
1ste plaats: Emilie, Zoe en Mirre
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Jeugd
Zaterdag 28 mei Musi-
cal- en dans ‘De vloek van 
het zwarte masker’ door 
jeugdleden GSV op Scho-
ter Scholengemeenschap, 
Sportweg 9 Haarlem. Aanv. 
14.30u. Zaal open: 14.00 
uur. Kaartjes bij de ingang.

Zaterdag 28 en zon-
dag 29 mei Vijfde Thymo 
Rovers Toernooi bij RCH 
Heemstede voor het goe-
de doel: de Kanjerketting. 
Aanvang zaterdag: 9.00 
uur. Aanvang zondag 10.00 
uur. Programma en info:
www.rch-voetbal.nl.

Zondag 29 mei Lentefeest 
Kinderboerderij ‘t Molentje. 
1100-15.00 uur. Ieder wel-
kom. Div stands, minimarkt 
en knutselactiviteiten.

Lezingen
Zondag 5 juni Lezing over 
stress bij honden, bezoe-
kerscentrum wandelbos 
Groenendaal, 11.00-13.00 
uur. Aanmelden:
dehobbyhond@hotmail.
com of 06-26442878 

Woensdag 15 juni ver-
telt psychiater Bram Bak-
ker over zelfdoding. Vra-
gen kunnen worden ge-
steld. Lezing op uitnodi-
ging van Ineke Smit uit-
vaartverzorging. va 20.00 
uur. Zomerkade 165 (Oos-
terkerk) in Haarlem. Vrij 
toegang; aanmelden niet 
nodig. www.inekesmit.nl of 
06-546617699.

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

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

Open dagen
Zondag 29 mei opent 
Moestuin Leyduin voor pu-

bliek, tussen 12.00 en 16.00
uur. Optredens, rondeidin-
gen en onthaasten.
www.moestuinleyduin.nl
Loc: buitenplaats Leyduin, 
Tweede Leijweg 11, Heem-
stede.

Sportevenementen
Zondag 29 mei Roeiwed-
strijd de ‘lenterace’ op het 
Spaarne. Vanaf 9u. Adres: 
Marisplein 5 Heemstede. 
Meer info:
www.lenterace.nl en
www.hetspaarne.nl.

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

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

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

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

Zaterdag 28 en zondag 
29 mei Toneelvereniging 
Cremer in De Luifel met 
‘De Gidsen’. Dolkomisch 
stuk. Aanvang zaterdag 
20.15 uur. Zondag: 15.30 
+ 15.30 uur. Kaarten via 

AgendAAgendA

www.jjcremer.nl, of info@
jjcremer.nl of 06-44776213. 

Vrijdag 3 t/m zondag 
5 juni Div voorstellingen 
‘Lang en Gelukkig’ van 
Theatergroep Lef! Kaarten: 
15,-. Haarlemmerhout The-
ater, V Oldenbarneveltlaan 
17, Haarlem. Voor meer info 
zie www.leftroep.nl

Themabijeenkomst
Donderdag 26 mei Voor-
jaarsbijeenkomst Histo-
rische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek in Ou-
de Kerk Wilhelminaplein, 
Heemstede. 19.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 27 mei Vrolijke 
Vrijdag, afsluiting van de 
maand bij WIJ Heemste-
de. Van alles te doen voor 
elke belangstellende. Toe-
gang gratis. Herenweg 96, 
Heemstede.

Zondag 29 mei Literai-
re salon georganiseerd 
door boekhandel Blok-
ker. Plaatsvindend in huis-
kamers. Diverse auteurs. 
Grande fi nale met Renate 
Dorrestein in Haarlemmer-
hout Theater. Kaarten ko-
pen en info: Blokker, Bin-
nenweg 138. 023-5282472.

Evenement
Vrijdag 10, zaterdag 11 
en zondag 12 juni Feest-
week Bennebroek met tal 
van festiviteiten en optre-
dens in de feesttent. Lo-
catie: grote grasweide in 
het centrum. Programma 
en laatste nieuws op www.
bennebroeksefeestweek.nl

Heemstede – Nu eens geen close-up van bloesem maar 
een veld vol, ja met wat eigenlijk? Geen veld bloemen 
maar gras dat op dit moment een roodachtige gloed heeft. 
Het zorgt voor een bijzonder plaatje, genomen langs de 
Vrijheidsdreef daar waar hooglanders zo graag graasden 
tijdens de koudere maanden. 

(Foto: Marenka Groenhuijzen)

Lentefoto met rode gloed

Vrolijke Vrijdag bij WIJ Heemstede

Heemstede - De laatste vrij-
dag van de maand komt er 
aan: vrijdag 27 mei. Tijd om 
de maand vrolijk af te slui-
ten, dat kan bij WIJ Heemste-
de aan de Herenweg 96.Er is 
weer van alles te doen in de 
Luifel: Van inloopworkshops 
tot creatieve workshops, het 
luisteren naar muziek van het 
Spaarne Kwartet, netwerken 

en een spel spelen. Belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom van 15.00 tot 17.00 uur. 
Entree is gratis.
Thee en koffi e zijn ook gra-
tis, de bar is open voor ande-
re (betaalde) drankjes.

Healthclub Nu organiseert:
Sporten voor het goede doel!
Heemstede - Aanstaande 
zondag 29 mei organiseert 
HealthclubNU uit Heemste-
de het Beach Event – Sporten 
voor Spieren op het strand 
van Zandvoort. Bij Vooges 
Strand kun je om 10.00 uur 
mee doen met Bootcamp of 
Zumba en om 11.00 uur is er 
een les Beach Yoga. Met mooi 
weer wordt er lesgegeven op 
het strand, maar mocht het 
regenen dan wordt overdekt 
gesport. Als afsluiter is er een 
volledig door Vooges Strand 
verzorgde lunch. Kids kun-
nen mee deze zondag want 
voor hen is er oppas.
Iedereen (leden of niet-le-
den) kan meedoen en aan-
melden is nog last-minute 
mogelijk! Tickets zijn 20 euro, 
waarvan 10 euro gedoneerd 

wordt aan het Prinses Beatrix 
Spierfonds.
Kom jij ook? Bel voor info en 
tickets: 023-528 00 05 of mail 
naar: info@hcnu.nl
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Werk aan de weg
- Omgevingsvergunningen

Opvang statushouders in Heemstede
Net als iedere gemeente in Nederland heeft 
ook Heemstede de taak om asielzoekers met 
een verblijfsvergunning (statushouders) te 
huisvesten. Staatssecretaris Dijkhoff  van Veiligheid 
en Justitie  heeft gesteld dat gemeenten de 
opvang sneller moeten uitvoeren. Hiervoor is de 
‘wachtkameroplossing’: tijdelijke woonruimte in 
afwachting van een permanente woning. 
In Heemstede gaat het vooral om vaders die 
wachten op gezinshereniging. 

In overleg met woningcorporaties wordt gehuurd 
in de vrije sector. Daarnaast worden als tijdelijke 
oplossing woningen gekocht en bestaande 
leegstaande panden geschikt gemaakt voor 
bewoning, zoals de voormalige peuterspeelzaal 
aan de Reggelaan. De gemeente hoopt zo naast 
de reguliere taakstelling 15 personen extra tijdelijk 
te huisvesten. Wanneer deze mensen herenigd 
worden met hun gezin zullen zij definitief in 
Heemstede komen wonen.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 juni 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 3 juni
Binnenlopen bij de burgemeester

Preventieteams zetten zich in voor een 
veilige woonomgeving tijdens jaarmarkt

Inbraakpreventieteam ‘Buurtauto’, WhatsAppgroep 
‘HeemstedeApp’ en Burgernet gaven afgelopen 
zondag tijdens de jaarmarkt informatie en 
voorlichting over veilig wonen. Op dit moment 
is zo’n 10% van de Heemsteedse inwoners 
aangesloten bij Burgernet en ongeveer 2100 
inwoners bij HeemstedeApp. Na zondag is hier 
een flink aantal bijgekomen. Meer weten over de 
preventieteams of direct aanmelden? 
Kijk op www.heemstede.nl bij Wonen > Veiligheid

NL-Alert stuurt controlebericht op 6 juni
Op maandag 6 juni 12.00 uur zendt NL-Alert 
landelijk een controlebericht uit. Met een 
controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiele 
telefoon (juist) hebt ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. In het bericht staat dat het gaat om een 
controlebericht en dat u niets hoeft te doen. Dankzij 
het controlebericht weet u welk signaal (een zeer 
luid signaal) uw mobiele telefoon geeft als u een 
echt NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.

Hoe kunt u uw mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch 
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige 
toestellen moet u dit zelf doen. Ga daarom naar 
www.nl-alert.nl en kijk of uw mobiel juist is ingesteld.

Waarom NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe 
omgeving van een (dreigende) noodsituatie 

informeren met een tekstbericht. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat u op dat moment 
het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij 
levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals 
een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, bij 
explosiegevaar of een overstroming.

Op onze website www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’ 
vindt u de veelgestelde vragen over het 
controlebericht en over NL-Alert.



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 39855, ontvangen 12 
mei 2016

- Vossenlaan 2, wijziging entree 
dagbestedingscentrum de Boerderij op het 
Hartekampterrein, wabonummer 39913, 
ontvangen 12 mei 2016

- Herenweg 16-18, het plaatsen van een houten 
gebouw met koepelvormig dak, sterrenwacht, 
wabonummer 40066, ontvangen 12 mei 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 189 + 191, het wijzigen van de 

entree en interne aanpassing, wabonummer 
30864, verzonden 20 mei 2016

- J. Dixlaan 44, het splitsen van een woning, 
wijzigen voorgevel en achtergevel van een 
woning, wabonummer 36150, verzonden 20 mei 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- achter Heemsteedse Dreef 36-56, achter 

Havenstraat 43-63, het plaatsen van 
erfafscheidingen, wabonummer 36789, 
ontvangen 1 april 2016. 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.

Melding in/uitrit
Op 23 mei 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op Manpadslaan 2, 2105 MA te Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken. 

Evenementen-
vergunning
Op 18 mei 2016 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede 
(in samenwerking met Stichting Podia Heemstede) 
voor het organiseren van “Beleef Heemstede” op 
zaterdag 25 juni 2016 op de Binnenweg van 11.00 
uur tot 16.00 uur.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van 
de Binnenweg tussen de Julianalaan en de 
Cloosterlaan op 25 juni 2016 van 06.00 uur tot 18.00 
uur af te sluiten voor autoverkeer. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Uitgevoerde verwijdering voertuig 
Sportparklaan
Op 11 mei 2016 is in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders het volgende 
voertuig verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken:

- Een zwart bromfietswrak, snorscooterwrak met 
kenteken D252BS, merk YIYING type Light 50, 
kleur zwart/bruin. Het voertuig is aangetroffen 
bij Sportparklaan 4, ter hoogte van WSV  Van 

Merlenhaven. Het wrak is direct verwijderd 
vanwege lekkage en vervuiling.

Binnen bovengenoemde periode kan de eigenaar 
zich melden bij bureau Handhaving en het 
voertuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
werkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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