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Zondag grote

JAARMARKT 
Heemstede

Jongeren bedenken slimme oplossingen om 
duurzaam leven in praktijk te brengen
Heemstede - Team ‘Jamaar’ heeft 
met de slimme oplossing ‘Kliekjes’ 
de driedaagse Makathon Smart 
Solutions Zorg en Welzijn bij De 
Hartekamp Groep in Heemstede 
gewonnen. Van 16 tot en met 18 
mei werkten 80 tot 100 studenten 
van Nova College (mbo) en InHol-
land (hbo) samen met professio-
nals uit bedrijfsleven en de zorg 
in teams en onder begeleiding 

van coaches aan slimme oplos-
singen voor de zorg. Het thema 
was Duurzaamheid. Vrijdagmid-
dag 18 mei werden de winnaars 
bekendgemaakt. Zij ontvingen 
een cheque voor een teamuitje 
naar keuze. Burgemeester Nien-
huis reikte de cheques uit. ‘Kliek-
jes’ is het antwoord op de vraag 
of het mogelijk is om te besparen 
op voedsel en tegelijk het grote 

aantal ritten van leveranciers dat 
voedsel levert te verminderen. 
‘Kliekjes’ is een platform waarbij 
een teveel aan voedsel kan wor-
den uitgewisseld tussen huishou-
dens via een app of een website. 
Als iemand bijvoorbeeld tomaten 
over heeft, kan hij deze aanbie-
den via de app aan andere huis-
houdens. Hiermee wordt voor-
komen dat er overbodige ritten 

gemaakt worden tussen super-
markt en de woning. Marian Stet, 
lid van de Raad van Bestuur van 
Hartekamp Groep, vond dit zo’n 
goed idee, dat ze het plan heeft 
geadopteerd en verder wil praten 
met de studenten over deze toe-
passing.

Casussen gingen bijvoorbeeld 
over het filteren van medicijnen 
uit water.
Op de eerste dag werden de uit-
dagingen gedefinieerd en zoch-
ten de deelnemers naar oplos-
singen. De twee daarop volgen-
de dagen werden gebruikt om 
de oplossingen uit te werken tot 
prototypes en businesscases en 
om deze te pitchen. Een jury on-
der voorzitterschap van burge-
meester Astrid Nienhuis, bepaal-
de welk team de beste oplos-
sing had ontwikkeld. De jury be-
stond verder uit Gelle Klein Ikking 
- ministerie VWS, Sophie Her-
mans - 2e kamer VVD, Marian Stet 
- lid Raad van Bestuur De Harte-
kamp Groep, Tineke Snel - MBO 
Raad, Maarten Huttner – Vereni-
ging Gehandicapten Nederland, 
Ed van den Berg – College van 
Bestuur Nova College, en Warner 
Dijkhuizen – Corporate Affairs & 
Citizenship IBM Nederland.

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Volop zeilen op de Mooie Nel
Heemstede – Prachtige Pinksterdagen met veel zon en een 
prima wind: de juiste ingrediënten voor een intensief in-
structieweekend zeilen. Scoutingverenigingen NJV de Ha-
ven (Heemstede) en Kon-Tiki (Haarlem) organiseerden afgelo-
pen weekend een gezamenlijke instructie op de Mooie Nel in 
Haarlem. Dit vooral om de zeilvaardigheid van de leden een 
stimulans te geven. 
De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne stel-
de voor deze gelegenheid hun locatie aan de Mooie Nel ter 
beschikking. Hier kon de groep gezamenlijk lunchen en even 
de benen strekken. 

Voorjaar

Die gezellige jaren negentig met de
muziektent op Landgoed Groenendaal
Heemstede - Gezellige drukte in 
het Pomphuis, het onderkomen 
van de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek, HVHB, 
waar woensdagmiddag 16 mei 
te zien en te horen was hoe leuk 
de muziek klonk in het bos bij res-
taurant Landgoed Groenendaal.

In 1989 kocht eigenaar van het 
restaurant, Hein Uitendaal senior, 
de muziektent van de gemeente 
voor 1 gulden met de bedinging 
dat het tentzeil dezelfde kleu-
ren kreeg als de zonneschermen 
van het restaurant: groen-wit ge-
streept. Kosten van het opknap-
pen bedroegen 16.000 gulden. 
Met een lunch waarvoor Hein se-
nior Lenie ‘t Hooft, Floor Visscher 
en Marianne Dessing had uitge-
nodigd. Lenie deed de organi-
satie en Marianne was pianole-
rares en wist dus alles van mu-
ziek. Een stukje in de krant en de 
muziekgezelschappen meldden 
zich. Het comité was wel kritisch, 
men wilde kwaliteit. Vanaf 29 
april 1990 traden ze allemaal op, 
de salonorkesten, harmonies, da-

mesorkesten accordeonorkesten, 
jong talent. Hein had 500 stoe-
len besteld, maar zittend in het 
gras hoorde je het net zo goed. 
Burgemeester jonkheer Van der 
Bosch sloeg op de trom, het eer-
ste concert begon. Commentaar 
na afloop was: “Leuk joh”, “Moe-
tje ook naar toe”, “Volgende week 

komt….”. Leuk voor heel Heem-
stede. De muziek is maar twee-
maal uitgeweken naar binnen. 
Har Wolthuis zorgde voor leuke 
stukjes in de Heemsteder. In1992 
bestond het Ververschingshuis 
Langoed Groenendaal 75 jaar en 
je betaalde bij de viering hiervan 
prijzen van toen. Koffie 20 cent en 

Hein en zijn moeder Ineke Uitendaal, daarnaast Lenie `t Hooft.

bitterballen 60 cent. “Nee geen 
drie porties bestellen hé!” Het pu-
bliek was opgetogen.

Het eerste jaar waren er 10.000 
bezoekers. De laatste jaren kwa-
men er ook min of meer beken-
de artiesten in de muziektent. 
Percussionist Frits Landesber-
gen met Jeroen de Rijk en Joke 
Bruis, Laura Fygi en het jonge ta-
lent, de winnaars van het Prinses 
Christina Concours. Het was al-
tijd gezellig vol. Heel jammer was 
het optreden van de milieupoli-
tie die de bestelwagen bekeur-
de die achter de muziektent par-
keerde. Die bracht de zware mu-
ziekinstrumenten, maar parkeren 
in Groenendaal mag nu eenmaal 
niet. Zelfs burgemeester Van den 
Broek Laman-Trip kon er niks mee 
en Hein was het zat om steeds die 
boetes te betalen. De muziektent 
verdween naar de Hartekamp, 
maar is nu na diverse omzwervin-
gen weer ‘terug op stal’ in Groe-
nendaal. Na het overlijden van 
Hein senior sprak Hein junior zich 
hierover woensdagmiddag uit. 
Het heeft nog even tijd nodig, ou-
de tijden komen niet terug, maar 
eens komt het er op een andere 
manier weer van.

Ton van den Brink

Seizoen 2018 - 2019 
Kaartverkoop gestart!

www.theater-haarlem.nl

HBB, GL en PvdA 
continueren 
gesprekken
Heemstede - Afgelopen dins-
dag zijn opnieuw gesprekken 
gevoerd tussen de partijen HBB, 
GroenLinks en PvdA voor een for-
matie van een nieuw college.
Het streven is om op 31 mei het 
nieuwe college te installeren. 

HBB, GL en PvdA zijn ook in ge-
sprek over inhoudelijke ambities 
in het collegeakkoord. 

In juni wil de gemeente een ont-
moetingsavond organiseren op 
een locatie buiten het raadhuis 
waarvoor inwoners zijn uitge- 
nodigd. Daarover wordt op een 
later moment een bericht uitge-
stuurd.

Bouwfase 2 Havendreef: heien, heien en heien
Heemstede – Omwonenden van 
het project Havendreef zitten 
flink in het heiwerk. Tijdens de 
meivakantie en ook nog voor di-
verse jongeren examens op col-
lege Hageveld… Niet altijd leuk 
om tijdens dit soort dagen al van-
af 7.00 uur in de ochtend met de 
monotone heiwerkzaamheden 
opgescheept te zitten. 

“Zo langzamerhand is iedereen 
het heien wel een beetje zat na 5 
weken”, aldus fotograaf Harry Op-
heikens.

Intussen liggen in het verleng-
de van de reeds bestaande hui-
zen uit fase 1 de fundamenten al 
en aan de Zandvaart zijn de eer-
ste muren al gestort. Er wordt in 
hoog tempo gewerkt. Foto: Harry Opheikens

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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MEERGroen 
redt insecten
Heemstede - Speelbos Meer-
mond (de oude vuilnisbelt ach-
ter de milieustraat aan de Cruqui-
usweg) staat in volle bloei. Dat is 
goed voor insecten. Op vrijdag 
25 mei tussen 10 en half 1 geeft 
MEERGroen uitleg aan belang-
stellenden over het nut van in-
secten en de rol van bloemen-
weiden. Info: 06-48226490 of 
info@stichtingmeergroen.nl.
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Samen met Raadhuisstraat 7 zit num-
mer 5 ‘onder 1 kap’. Zoals vorige week 
geschreven zijn er geen bouwtekenin-
gen van het pand. Ook nummer 5 was niet bedoeld als winkel en 
is ook niet als zodanig gebouwd. In het Haarlems Dagblad van 
2 april 1910 is er al sprake van bewoning in de Raadhuisstraat 5 
toen de toenmalige bewoonster een ‘dagmeisje’ vroeg. In 1923 is 
er een ontwerp voor een bloembollenschuur. Volgens het adres-
senboek van 1 januari 1923 woonde bloemist/ bloemkweker B. 
Lageweg toen op Raadhuistraat 5.

Op 1 Januari 1948 woonde de weduwe van B. Lageweg op het 
adres en zij overleed in 1949. Op 1 januari 1951 woont onder an-
dere onderwijzeres mej. J.H. Lageweg op Raadhuisstraat 5, be-
kend als onderwijzeres van de St. Antoniusschool. In 1960 ont-
ving zij een Pauselijke onderscheiding omdat ze 40 jaar als on-
derwijzeres had gewerkt. Tot eind jaren 60 woonde ze op Raad-
huisstraat 5.

Volgens de raadsnotulen van 1 januari 1970 stond de aankoop 
perceel Raadhuisstraat 5 door de gemeente op de rol in verband 
met de uitbreiding van het raadhuis en op 27 januari 1972 wordt 
Raadhuisstraat 5 genoemd als gemeentewoning. In 1975 staat in 
de raadsnotulen dat de woning Raadhuisstraat 5 niet voldoet in 
allerlei opzichten aan de hedendaagse eisen. Nagedacht wordt 
over aanpassingen. Eind 1979 verkoopt de gemeente het pand 
weer voor fl. 120.000 aan R. Hilbrands, die er toen al woonde.

Via Google worden nog een 2-tal bedrij�es genoemd op Raad-
huisstraat 5: “Nel Barnhoorn Pedicure Heemstede” en “Reclame-
bureau Colin van Huijstee”.

De toenfoto is een fragment van een foto van de jaren 60 uit het 
archief van de HVHB. De nufoto van Harry Opheikens is van 20 
mei 2018. (Het rechter dubbele pand).

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

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (68)

KerkdienstenCOLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 27 mei, aanvang 10u.
ds. G. van der Hout (Lekkerkerk).

 
www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 27 mei 10.00 uur
Spreker: dhr. H. Luttik.

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 27 mei om 10u.
 Ds. Dirk Jorissen

 Viering Heilig Avondmaal

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 24 mei om 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 27 mei om 10.30u.
Eucharistieviering

Bavokoor.
Past. J.-J. van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  

Zondag 27 mei, 10u:
dr. Jan van Butselaar.

Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 

Zondag 27 mei, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk,

m.m.v. de cantorij.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Deal Heemstede:

3 maanden

FITNESS
voor

€89,00

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Preek van de Leek: 
kindermishandeling
Heemstede - Op zondag 27 mei 
organiseert de Protestantse Kerk 
in Heemstede de Preek van de 
Leek met Francien Lamers-Win-
kelman. 

Zij is emeritus hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam 
en heeft zich haar hele carrière 
sterk gemaakt voor het welzijn 
van kinderen: als docent licha-
melijke opvoeding, psychomoto-
risch therapeut, coördinator van 
het Kinder- en Jeugdtraumacen-
trum in Hoofddorp en als hoog-
leraar.
Welzijn van kinderen ligt haar na 
aan het hart en op dit onderwerp 

is zij een wereldwijd bekend ex-
pert.
Kindermishandeling: geen licht-
voetig onderwerp, maar zeker be-
langwekkend en maatschappelijk 
relevant. Deze preek vindt plaats 
in de Oude Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede om 15.30 uur. De en-
tree is gratis.

Hakken met 
noppen bij RCH
Heemstede - RCH zou heel 
graag weer een meidenteam 
willen laten voetballen. In navol-
ging van het groeiende enthou-
siasme na de prestaties van het 
Nederlands damesteam, maar 
ook, dichter bij huis, het jaarlijk-
se schoolvoetbal’gebeuren’ met 
de groepen 8 van de basisscho-
len. Hun trainingen zijn o.a. bij 
RCH en 25 april jl. was er al een 
proeftraining voor een aantal 
enthousiaste meiden.
Op woensdag 30 mei van 16.00 
tot 17.00 uur zal er een tweede 
proeftraining zijn en daarvoor 
nodigt RCH meisjes van 9 t/m 
12 jaar uit. Heb je interesse en 
wil je kennismaken met voetbal, 
kom gewoon langs en neem ge-
rust een vriendin mee. Meer info: 
www.rch-voetbal.nl.

Het nieuwe voetbalseizoen start 
in september.

Gezonde deal bij sportschool FM HealthClub
Heemstede - Een gezonde en 
unieke deal bij de FM HealthClub 
aan de Kerklaan. Tot 12 juni kun-
nen geïnteresseerden bij de 
kleinschalige sportschool zich in-
schrijven voor 3 maanden fitness 
met maar liefst 50% korting. Met 
de ‘Healthy Deal’ trainen deelne-
mers voor maar €89 tot 1 septem-
ber. Wat deze deal zo uniek maakt 
is de persoonlijke begeleiding. Al-
le deelnemers krijgen maar liefst 
6 persoonlijke trainingssessies en 
wordt er een persoonlijk schema 
gemaakt met als uitgangspunt 
de doelstellingen van alle deel-
nemers. “Wij merken dat leden 
hun doelstellingen bij ons berei-
ken vanwege onze persoonlij-
ke aanpak”, aldus instructeur Ma-
reck Buwalda. Naast de begelei-
ding kunnen alle deelnemers ook 
gebruik maken van de sauna en 
zonnebank en tevens meedoen 

aan alle groepslessen zoals pi-
lates, yoga, aerobics, body pump, 
bodyshape en krachtlessen.
FM HealthClub, die inmiddels 
haar tiende jaar in gaat, werkt al 
een tijd zonder lidmaatschappen 
waarbij leden zich moeten vast-
leggen voor 1 of 2 jaar. Alle lid-
maatschappen zijn per maand 
opzegbaar en worden deels ver-
goed door zorgverzekeraars. “Ons 
concept moet ervoor zorgen dat 
leden blijven en niet de duur van 
het lidmaatschapscontract. Le-
den verplichten om voor lange 
termijn lid te blijven is niet meer 
van deze tijd”, concludeert eige-
naar Wouter Brans.
Voor wie de zomer dus gezond 
door wil komen, is dit een unie-
ke kans. Wilt u meer informa-
tie neem dan contact op met FM 
HealthClub aan de Kerklaan in 
Heemstede: 023-5478171.

Kleinschalige sportschool waar gezelligheid en de doelstellingen van 
de leden voorop staan.

Palestijnen 
verdeeld
Heemstede - Dinsdag 29 mei in-
terviewt journalist Michel Kriel-
aars auteur Els van Diggele over 
haar boek ‘We haten elkaar meer 
dan de Joden’.

Dit interview vindt plaats om 
20.00 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.

Het boek handelt over verdeeld-
heid tussen Palestijnen onderling 
en de bezetting van de Palestijn-
se gebieden.

Toegang: €5. Reserveren: 023-
5282472.

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL
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24 mei
  Afscheidsreceptie wethou-
der Christa Kuiper (gemeen-
te Heemstede), Burgerzaal, va 
16.30u. Openbaar toeganke-
lijk.

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

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

24 + 31 mei
  Open inloop bridgeclub Kla-
verTop, Cruquiusweg, Heem-
stede. 12.30-12.45u. Bridgen 
start om 13u. Toegang: €2,50.

 31 mei
  Dromen duiden, lezing bij 
WIJ Heemstede, 20u. En-
tree: 8,-. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl en 
(023)5483828.

25 mei
  Uitleg bloemen voor meer in-
secten en vogels door stich-
ting MEERGroen op park 
Meermond, achter Milieus-
traat Heemstede, Cruquius-
weg, 9.30-12.30u. Info: Franke 
van der Laan: 06-48226490 of 
info@stichtingmeergroen.nl.

1 juni
  Open dag begraafplaats Heem-
stede, Herfstlaan. 12–17u. O.a 
rondleidingen over historie 
en aanwezigheid Loft Uitvaart 
voor diverse informatie.

8 juni
  Tragikomedie ‘Lente’ door to-
neelvereniging Alberdingk 
Thijm in Haarlemmerhout The-
ater, V Oldenbarneveltlaan 17 
Haarlem, 20.15u. Ook voorstel-
lingen op 9 juni (20.15u) en 10 
juni (15u.). Kaarten: €12,50 via 
www.alberdingk-thijm.nl of 
06-43544556.

26 mei
  Mix-It Disco bij WIJ Heemstede, 
Princehof a/d Glipperweg 57 
Heemstede. 20u. Entree: €6,50.

2 juni
  Open Dag bij Tuinderij De Ark, 
Dennenweg 2, Bloemendaal 
en Arkhuis Pelletier, Krom-
melaan 4, Bloemendaal, 11-
16u. Diverse activiteiten voor 
mensen met en zonder ver-
standelijke beperking. Onder 
andere speurtocht, muziek-
workshops.

  BioMarkt op Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 Haar-
lem. 10-15u. Met biologische 
en duurzaam geproduceer-
de producten. Picknicken kan 
ook.

9 juni
  Bach in de Binnenstad, Haar-
lems Bach Ensemble o.l.v. Mark 
Lippe, aanv. 17u. Doopsgezinde 
Kerk, Frankestraat 24, Haarlem. 
Toegang vrij, Vrijwillige bijdra-
ge na afloop.

16 juni
  Midzomerfeest rond-
om kinderboerderij ‘t Mo-
lentje, Heemstede. 11-15u. 
Sprookjesfiguren in het bos. 
Entree kinderen €2,50 en volw. 
€1,50 incl. koffie/thee.

▲

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

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

  Lentefeest rondom kinder-
boerderij ‘t Molentje, Heemste-
de. 11-15u. Kinderactiviteiten, 
kraampjes, demonstratie wol 
spinnen. Gratis toegang.

  Optreden popkoor Voice Col-
lective tijdens Voorjaars-
markt Heemstede Centrum. 
Twee optredens, voor Van 
Dam Chocolaterie, Raadhuis-
straat. Voor tijdstippen en info: 
www.voicecollective.nl.

  ‘Preek van de Leek’ door PKN 
met ditmaal Francien Lamers-
Winkelman, autoriteit op ge-
bied van onderwerp kinder-
mishandeling. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Inloop v.a 15u. Entree gratis.

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

  Van 11 tot 17 uur Kunstmarkt in 
de Jan van Goyenstraat. Gratis 
toegang.

  Introductietraining Honk-Soft-
balvereniging RCH-Pinguïns 
voor de jeugd van 6 t/m 21 jaar. 
Sportparklaan Heemstede.

29 mei
  Interview Michel Krielaars (chef 
Boeken NRC handelsblad) met 
auteur Els van Diggele: ‘We ha-
ten elkaar meer dan de Joden’. 
20u. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemstede. Re-
serveren via info@boekhan-
delblokker.nl of 023-5282472. 
www.boekhandelblokker.nl.

  Bezoek Engels Kathedraal Koor 
aan de St Bavo kathedraal, 
Leidsevaart Haarlem. 19.30u.

30 mei
Straatspeelavond van WIJ Heem-
stede, Ooievaarslaan (Vogelwijk), 
18.30-20.30u. Straat afgesloten va 
17u. WIJ Heemstede zorgt voor 
spelmateriaal. Gratis deelname.
Volgende speelavond: woensdag 
6 juni Slotlaan (Indische Buurt).

  Knutselclub kinderen van 5 
t/m 10 jaar. Ditmaal: zakje ver-
sieren om al je schatten in te 
bewaren. Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. €5,- 
deelname. Aanmelden: 023-
5483828.

  Film ‘Oude Liefde’ over geschei-
den zestigers bij wie de liefde 
oplaait. In de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur, 
de entree is €7. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

TENTOONSTELLINGEN

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

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

Activiteiten Kinderboerderij ‘t Molentje
Zondag Lentefeest en half juni Midzomerfeest
Heemstede - Op zondag 27 mei 
zijn er rondom kinderboerderij ‘t 
Molentje tal van leuke activitei-
ten. Bezoekers zijn welkom van 
11.00 tot 15.00 uur. Kinderen kun-
nen zich laten sminken, of gaan 
knutselen en er is ook een speur-
tocht. Op de marktkramen wor-
den streekproducten, handge-
maakte producten verkocht en 
een spinster laat de techniek van 

het wol spinnen zien. Aan de in-
nerlijke mens is ook gedacht: pof-
fertjes, tosti’s, koffie, thee en limo-
nade. Bij de kraam van Stichting 
Vrienden Kinderboerderij Heem-
stede kun je kaarten kopen voor 
het Midzomerfeest dat zaterdag 
16 juni plaatsvindt. Dit Midzo-
merfeest wordt voor de tweede 
keer georganiseerd en heeft het 
Herfstbal, dat werd altijd in no-

vember gehouden, vevangen. Tij-
dens dat feest zijn er tal van figu-
ren in het bos die een sprookje 
uitbeelden. Er is die dag ook van 
alles te eten en drinken en je kunt 
gezellig napraten met muziek op 
de achtergrond. De kaarten kos-
ten €2,50 voor kinderen (incl li-
monade, springkussen, sminken) 
en volwassenen betalen €1,50 
(incl koffie of thee).

Deal Heemstede:

3 maanden

FITNESS
voor

€89,00

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Tropische disco
Heemstede - Zaterdag 26 mei 
staat de Mix-It Disco op het pro-
gramma van WIJ Heemstede, met 
ditmaal een tropisch thema. De 
disco, waar iedereen van harte 
welkom is, begint om 19.30 uur 
en eindigt om 22.00 uur. Je bent 
welkom in de Princehof aan de 
Glipperweg 57 te Heemstede. 
Voor €6,50 mag je naar binnen 
(2 gratis consumptiemunten). Je 
betaalt €1,20 voor fris, koffie en 
thee en €1,80 voor bier en wijn.

Voorstellingen om verliefd op te worden
Heemstede – Afgelopen maan-
dag hield Stichting Podia Heem-
stede haar open dag in Theater de 
Luifel, met het oog op het nieu-
we theaterseizoen 2018-2019. 
Het nieuwe seizoen is wederom 
een schatkamer aan kroonjuwe-
len, stuk voor stuk met liefde ge-
selecteerd door programmeurs 
Adriaan Bruin en Cathelijne Noor-
land. 

Op het gebied van cabaret en 
muziek doen grote namen The-
ater De Luifel de aan. Zoals Erik 
van Muiswinkel en Youp van ’t 
Hek. Youp komt graag met zijn 
try-outs in Theater De Luifel, om-
dat hij naar eigen zeggen de klei-
ne theaters nooit in de steek zal 
laten. Hij is ooit in zulke theaters 
begonnen en groot geworden. 
Zo voelen andere cabaretiers zich 
ook thuis in De Luifel met hun 
try-outs, zoals Peter Heerschop 
en Arie en Sylvester, die hun op-
wachting maken in september.  
Een bijzondere voorstelling die 
genoemd mag worden is het ca-
baretduo De Fransse Eijkel, dat 
bestaat uit Sanne Franssen en 
Christian Eijkenburg, jonge talen-
ten die samen gestudeerd heb-
ben aan de Frank Sanders Acade-
mie. Hun voorstelling ‘De Fransse 
Eijkel speelt’ op 5 oktober wordt 
gekenmerkt door absurdistische 
humor met ook zang- en dansele-
menten. Veelbelovende cabaret-

talenten als Alex Ploeg, Jan Beu-
ving (bekend van het prachtige 
theaterlied Lot, het liefdesverhaal 
over zijn opa en oma, die elkaar 
ontmoeten) en Nathalie Baart-
man. Ook Singer/songwriter Hel-
ge Slikker treedt op (bekend van 
het duo Miss Molly and Me) en 
voor het eerst in Heemstede een 
optreden van Spinvis, samen met 
violiste Saartje van Camp, een 
waar unicum. Tijd voor een live-
act, verzorgd door de begaafde 
jongedames Maartje en Kine. Met 
onder meer een drinklied in een 
bizarre maat en een lied ten bate 
van de slachtoffers van de aard-
bevingen in Groningen. Zo ging 
iedereen met een brede glimlach 
de pauze in.

Na de pauze was het tijd voor de 
programmering in de Oude Kerk. 
Voorafgegaan door een live-uit-
voering van harpiste Sanne Bak-
ker, voormalig winnares van het 
Prinses Christina Concours in 
2016. Zij speelde het stuk Suite 
Bergamasque van Claude Debus-
sy, ontleend aan het gedicht Clai-
re de Lune van Paul Verlaine. San-
ne leerde aanvankelijk de Kelti-
sche harp bespelen, die van haak-
jes gebruik maakt. Zij wilde ech-
ter dit stuk spelen en zij heeft zich 
hiervoor de techniek van peda-
lenharp eigen moeten maken. 
Ook speelde ze de Barokflamen-
co van de extravagante harpiste 

Deborah Henson-Conant. Klas-
siek in de breedste vorm met Ca-
thelijne Noorland (zelf een ver-
dienstelijk pianiste) and Friends, 
Helena van Heel en het Spino-
za strijkkwartet die zich werpen 
op ‘Les nuits d’éte’ van Berlioz en 
pianiste Sophiko Simsive, die op 
11-jarige leeftijd als de jongste 
student ooit aan het conservato-
rium studeerde. Verder het strijk-
kwartet Quartetto di Cremona. 
Alle vier hebben zij een Stradiva-
rius (ooit in het bezit geweest van 

Paganini). Een warm kerstconcert 
van zangeres Mathilde Santing 
in december.  En het klarinettis-
tenkwartet NAKK, dat een eigen 
invulling geeft aan de Westside 
Story. De laatste live-act viel ten 
deel aan Martijn Kardol, winnaar 
van vele cabaretprijzen. Voorstel-
lingen om verliefd op te worden.

Meer info en kaarten op:
www.podiaheemstede.nl.

Bart Jonker

Foto’s: Bart Jonker Productions

“Leven doe je op je eigen manier, 
afscheid nemen ook”
Heemstede - In het kader van de 
‘Week van de Begraafplaats’ orga-
niseert de gemeente Heemste-
de een open dag op de begraaf-
plaats aan de Herfstlaan. Op vrij-
dag 1 juni bent u tussen 12.00 
en 17.00 uur van harte welkom. 
Er worden onder andere presen-
taties en rondleidingen door de 
Historische Vereniging Heemste-
de Bennebroek gegeven over de 
geschiedenis en bijzonderheden 
van de begraafplaats.

Colinda Veldman en Waling Wes-
tra van Loft uitvaartbegeleiding 
zijn aanwezig om u te informeren 
over de vele mogelijkheden die 
er zijn met betrekking tot de laat-
ste levensfase en een uitvaart. Zij 
maken tijd voor u om uw vragen 
te beantwoorden en kunnen u 
handvatten geven om dit met uw 
naasten bespreekbaar te maken.
Allerlei kwesties kunnen aan bod 
komen zoals oude uitvaartpo-
lissen  en verzekeringen tot aan 
de eigen keuzes wat betreft de 
uitvaart(firma).

Bijzonder aspect bij Loft uitvaart-

begeleiding is het zogeheten  
‘Rustament’. Een bijzonder boek-
je waarin allerlei persoonlijke in-
formatie met betrekking tot uw 
laatste wensen kan worden vast-
gelegd.

Loft is onlangs een mooie samen-
werking aangegaan met ‘Bloe-
men van Ruth’. Afscheid is een 
emotioneel moment. Bloemen 

kunnen dan vaak iets zeggen, 
wat met woorden niet lukt. “Wij 
zijn trots op onze nieuwe samen-
werking met Ruth, die ook op de 
open dag aanwezig zal zijn. Ruth 
neemt alle tijd voor u en geeft u 
de gewenste persoonlijke aan-
dacht. Zij vindt het vertolken van 
de juiste emotie in het bloem-
werk heel belangrijk”, aldus Colin-
da en Waling.

Op de foto Colinda en Waling.
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CureLife verhuist praktijk 
naar Haarlem-Zuid
Regio – Cure4Life, het gezonde 
antwoord op overgewicht sinds 
2010, verhuist de praktijk in Haar-
lem naar De Swarrelsstraat 14. De 
praktijkruimte is gelegen in een 
rustige omgeving aan het Enge-
landpark. 

Cure4Life heeft tevens een nieu-
we lifestyle coach in Haarlem; Ir-
ma Dekker. Zij heeft de praktijk 
van Mark Miedema, nu werkend 
op het hoofdkantoor, na drie jaar 
overgenomen.  Irma Dekker heeft 
jarenlange ervaring op het ge-
bied van coaching, zowel wat be-
treft lifestyle, als vaak gerelateer-
de problematiek. Stress en emo-
ties kunnen een enorme invloed 
hebben op het eetgedrag. 
Daarbij is Irma ook ervaringsdes-
kundige. Zij heeft zelf het Cure-

4Life programma gevolgd en is 
sindsdien op gewicht. “Ik wist na-
tuurlijk zelf al heel veel over voe-
ding, maar had niet gedacht zo 
goed af te vallen en op gewicht te 
blijven. En geheel op een gezon-
de en verantwoorde wijze.”

Irma wordt ondersteund door het 
medisch team van CureLife. Op 
basis van een uitgebreide medi-
sche vragenlijst, bloed- en uri-
neonderzoek stellen zij een per-
soonlijk voedingsprogramma sa-
men. De kracht zit in de hoeveel-
heden en combinaties. 
Het traject begint met een infor-
matief consult van 75 min. Deze is 
geheel vrijblijvend. 

Voor meer informatie:
www.cure4life-haarlem.nl.

Lang leve de muziekshow!
Heemstede - Groep 6 van basis-
school De Evenaar heeft meege-
daan aan Lang leve de muziek-
wedstrijd! Lang leve de muziek-
show bestaat uit muzikale spel-
len, een kennisquiz, veel muziek 
en videoclips die de kinderen sa-
men met bekende artiesten ma-
ken.
De winnende klassen, uit iede-
re provincie één, mogen optre-
den in de grootste schoolband 
van Nederland, op het Kerstmu-
ziekgala 2018, waar de Koningin 
eregast is. Groep 6 heeft het tot 
de regionale theateraudities ge-
schopt! Voor deze auditie mogen 
de kinderen het nummer van hun 
inzending voorbereiden, de act 
bijschaven en ‘fi netunen’. Om de-

ze puntjes op de i te zetten krij-
gen de kinderen hulp van mees-
ter Gunar, de vakleerkracht mu-
ziek van de Evenaarschool. Na de 
audities wordt door de jury be-
paald welke twee klassen wor-
den geselecteerd voor de televi-
sieshows. “We gaan met z’n allen 
een spannende tijd tegemoet en 
hebben er veel zin in!” Zeggen ze 
op de Evenaar.
Juf Ilknur en juf Vibeke: “Van be-
gin af aan waren de kinderen ra-
zend enthousiast! Er is subsidie 
vrijgemaakt voor extra muziek-
lessen, dus dat kwam heel goed 
uit. We hopen een mooie presta-
tie neer te zetten, waarbij het ple-
zier tijdens de voorbereiding na-
tuurlijk het belangrijkst is!”

Wij, een aantal huurders en eigenaren van huizen aan de 
Zandvaartkade, hebben ernstig bezwaar tegen het plan van 
de gemeente een terras van 100 m2 tegen de IJzeren Brug 
te bouwen. Bezwaren: 1: verdwijnen van openbaar groen en 
een boom, 2: te verwachten overlast in de avond en nacht 3: 
privé uitgeven (aan horeca ondernemer) van openbare ruim-
te en last but not least: 4: gevaarlijke verkeerssituaties.

Natuurlijk is dit terras in strijd met het bestemmingsplan 
maar de gemeente wil dat wijzigen, zodat het terras toch 
mogelijk wordt. 
De vraag is: Waarom? Behalve de beoogde exploitant (koffi  e-
theewinkel) hebben wij nog niemand gehoord die dit geen 
krankzinnig idee vindt. Zoals gezegd dreigt overlast als het 
terras ‘s nachts onbeheerd is, is de locatie gevaarlijk voor gas-
ten, personeel en bestuurders, verdwijnt er groen en wordt 
het zicht op de historische brug ontnomen. Maar ook moet 
de wandelaar opeens gaan betalen voor een plek die nu gra-
tis is en bovendien: Hoeveel terrassen heeft Heemstede nog 
nodig? Het is maar een paar weken per jaar mooi weer en 
zelfs dan staan de meeste terrassen in de omgeving leeg.

Zelfs het bureau dat in opdracht van de gemeente een rap-
port over de toekomst van de winkelgebieden opstelde, 
heeft bedenkingen bij dit plan. 
Tot nu toe reageert de gemeente niet op onze zienswijzen 
en bezwaren. We worden totaal genegeerd. Deze houding 
van de gemeente vinden wij zeer teleurstellend. Wij roepen 
raadsleden en andere betrokkenen dan ook op dit tij alsnog 
te keren.

Bewoners Zandvaartkade, nabij de IJzeren brug.

Reactie gemeente Heemstede:
Het plan om een terras mogelijk te maken bij de IJzeren Brug is 
een van de acties uit het ‘Uitvoeringsprogramma visie winkel-
centra Heemstede’ dat vorig jaar is vastgesteld. Naar aanleiding 
van de zienswijze van de omwonenden heeft de gemeenteraad 
gezegd dat de verdere uitwerking van het plan in overleg met de 
omwonenden moet gebeuren. Dit overleg zullen wij nog voor 
de zomer houden.
De reactie van de gemeente op de zienswijze van de omwonen-
den heeft inderdaad langer geduurd dan gepland, maar is dus 
wel betrokken bij de besluitvorming.

LEZERSPOST
Hoeveel terrassen heeft 
Heemstede nog nodig?

In Memoriam:
RCH icoon Jaap Booms

Op 14 mei overleed Jaap 
Booms op 87-jarige leeftijd. 
Jaap kunnen we rustig een 
RCH-icoon noemen. Maar liefst 
77 jaar is hij lid geweest van de 
roemruchte vereniging.
In 2016 is Jaap uitgebreid 
gehuldigd voor zijn 75-ja-
rig lidmaatschap en ver-
wierf de titel van erelid. Iets 
waar hij bijzonder trots op 
was. De gemeente Heemste-
de heeft hem de erepenning
toegekend en de Koninklijk 
Nederlandse Voetbal bond 
heeft hem de gouden speld 
uitgereikt.
 
Met Jaap verliest RCH een van zijn kleurrijkste leden. Tot vlak 
voor zijn dood heeft Jaap nog iedere zondag de honneurs waar-
genomen om als gastheer voor de bezoekende verenigingen 
op te treden. Zijn markante persoonlijkheid was wijd en zijd be-
kend, temeer omdat hij de rol van RCH-ambassadeur met verve 
en over een periode van vele jaren invulde. De bestuurskamer 
was op de zondagen zijn domein. Altijd goedlachs aan de kop 
van de tafel. Snaaks probeerde hij dan nog de scheidsrechter van 
de dag te beïnvloeden om toch vooral zijn cluppie een beetje te 
helpen. Dit leidde vaak tot hilarische taferelen.
 
Jaap zal in onze herinnering blijven als een prachtig mens,
altijd vrolijk en vol goede zin. Zijn loyaliteit naar de club is on-
overtroff en.
 
Kees Kokkelkoren, Bestuur RCH                  (foto: Harry Opheikens)

Nieuw seizoen Stadsschouwburg en 
Philharmonie zet de wereld ‘Op z’n kop’ 
Regio - Maandagavond 14 mei jl. 
gunde algemeen directeur Jaap 
Lampe een kijkje in het program-
ma van nieuwe theaterseizoen 
2018-2019 van de Stadsschouw-
burg en Philharmonie, in ‘Lampe 
belicht live 2018’. En er komt een 
zeer bijzonder jubileumseizoen 
aan, dat de wereld ‘Op z’n kop zet’, 
omdat de Stadsschouwburg dan 
haar 100ste verjaardag viert. 

‘Op z’n kop’ is ook het thema van 
dit seizoen en dat wordt ook let-
terlijk uitgedragen in de theater-
brochure, die nu beschikbaar is, 
waarbij het aparte jubileumpro-
gramma van de jarige schouw-
burg andersom is afgedrukt. Ook 
de kaartverkoop is afgelopen vrij-
dag van start gegaan. De nieuwe 
programmering is wederom van 
een ongekend hoog niveau. En-
kele juweeltjes die de revue pas-
seren.

Voor het klassiek programma is 
in maart ‘De 48 uur van Gustav 
Mahler en Arnold Schönberg’ ge-
programmeerd. Jongeling Arnold 
Schönberg voerde zijn experi-
mentele moderne muziek op tij-
dens een concert in Wenen in 

1913, na een stuk van Mahler. 
Niet iedereen in het publiek kon 
Schönbergs moderne muziek 
waarderen. Dit mondde uit in een 
onderlinge vechtpartij. In ‘De 48 
uur van Mahler en Schönberg’, 
wordt onder meer het bijzonde-
re stuk Pierrot Lunair van Schön-
berg uitgevoerd, voorgedragen 
in een zogenaamde ‘Sprechge-
sang’ (spraakzang) op zijn muziek. 
Enkele akten werden voor het pu-
bliek live uitgevoerd door Ekateri-
na Levental.

Bij de jeugdprogrammering is ‘De 
Krijtkring’ van gezelschap De To-
neelmakerij te zien (10+). Het is 
Liesbeth Colthofs laatste toneel-
productie en Fréderique Spigt te-
kende voor de muziek. Adembe-
nemend mooi. Dans, toneel en 
cabaret is er ook in volle mate. 
Scapino Rotterdam, Klein Cabaret 
van jong talent Lonneke Dort en 
singer/songwriter en Anneke van 
Giersbergen, die 25 jaar in het vak 
zit. De twee laatstgenoemden ga-
ven het publiek op deze avond 
een indrukwekkend voorproef-
je van hun kunnen. Wat heel bij-
zonder is, dat ook Heemstede een 
beetje centraal staat. Blaasmuziek 

op 11 mei 2019: ‘OetBlaoze!’ van 
Gé Reinders samen met het Sym-
fonisch Blaasorkest Heemstede. 

Heemstedenaar Boudewijn de 
Groot tekende voor een deel van 
de programmering in ‘De keuze 
van Boudewijn de Groot’. Hij licht-
te zijn keuze toe: “Ik moet nieuws-
gierig zijn naar de voorstelling en 
het onderwerp.” Zijn keuze is on-
der andere het eerdergenoemde 
stuk ‘De Krijtkring’. Maar ook het 
aangrijpende stuk over de ziek-
te van Alzheimer, ‘De Vader’, met 
Hans Croiset en Johanna ter Stee-
ge. Boudewijn steekt zijn liefde 
voor dans ook niet onder stoe-
len of banken. “Ik wilde deze bal-
letrepetities meemaken. Ik was 
als vij� arige verliefd op de bal-
letjuff rouw”, grapte hij. Hij koos 
voor ‘All hands on deck’, een unie-
ke voorstelling van het Scapi-
no Ballet Rotterdam met de We-
reldbänd. Daarnaast ’Signifi cant 
Moments’ door het Nederlands 
Danstheater 2. En de fascineren-

de toneelklassieker ‘Caligula’, (dat 
betekent overigens ‘Laarsje’) over 
de omstreden Romeinse keizer. 
Dit stuk is in een hedendaags jas-
je naar deze tijd gehaald. 
Jaap Lampe tipte nog even de 
speciale activiteiten rond 100 
jaar Stadsschouwburg aan. Zo-
als de unieke ‘Week van Freek’ 
met Freek de Jonge. Hij sloot de 
avond af door de kassa met twee 
kassamedewerkers op het podi-
um te zetten, als ludieke aftrap 
voor de voorverkoop. Kortom, 
een zeer fraai aanbod van Theater 
Haarlem, dat in het nieuwe sei-
zoen zeker menig aftrek gaat vin-
den. Meer informatie op:
www.theater-haarlem.nl.

Bart Jonker

Acuwell acupunctuur Heemstede
De overgang: een hot issue
Heemstede - “Het hoort er nu 
eenmaal bij” of “het gaat wel 
over”. Helaas horen vrouwen met 
overgangsklachten dat veel te 
vaak, terwijl hun klachten het da-
gelijkse functioneren fl ink kun-
nen belemmeren. Naast hormo-
ontherapie kiezen steeds meer 
vrouwen met overgangsklachten 
voor acupunctuur: een goed en 
natuurlijk alternatief voor vrou-
wen die geen hormoontherapie 
willen óf mogen, maar toch aan-
vullende hulp wensen. 
Acupunctuur: hoe werkt dat?
Acupunctuur is een onderdeel 
van de traditionele Chinese ge-
neeskunde. De acupuncturist 
plaatst dunne steriele naalden op 
bepaalde punten in het lichaam. 
Deze acupunctuurpunten lig-
gen op banen, meridianen ge-
noemd, die samen een energie-
netwerk vormen. Daarmee kun je 
energieën afremmen of juist sti-
muleren. Anders dan de regulie-
re geneeskunde ziet de Chinese 
geneeskunde lichaam en geest 
als één geheel. Zij vindt dat alle 
omgevingsfactoren je gezond-
heid beïnvloeden. Er wordt an-
ders gekeken naar de functies en 
samenhang van de organen, zo-
als de nieren en de lever. Een vrije 
stroom van energie (Qi) en balans 
in zowel lichaam als geest is voor 
de gezondheid van groot belang.

Lichamelijke en emotionele 
overgangsklachten 
Naast opvliegers (hot-fl ushes), 

gespannen zijn, nervositeit en 
nachtzweten hebben vrouwen 
vaak ook last van slapeloosheid, 
vermoeidheid, hoofdpijn, depres-
siviteit, lusteloosheid, gewrichts-
klachten en gewichtstoename. 
Volgens de Chinese geneeskun-
de worden overgangsklachten 
veroorzaakt door een verminder-
de reproductie-energie, ‘Jing’ ge-
naamd met meestal een Nier-Yin 
leegte. Met het verstrijken van 
de jaren neemt die energie af. 
Yin heeft een koelende werking, 
en de balans schiet dan door 
naar Yang, wat staat voor warm-
te, roodheid, stijgende energie, 
gejaagdheid en onrust. De over-
gang is een natuurlijk proces op 
weg naar een nieuw evenwicht 
na de vruchtbare periode. Dat wil 
echter niet zeggen dat je daarom 
alle klachten maar voor lief moet 
nemen. Door het overgangspro-
ces te begeleiden met acupunc-
tuur, in combinatie met leefstijl- 
en voedingsadviezen, kun je de 
heftigheid en frequentie van di-
verse klachten verminderen.
Overgangsklachten staan op de 
indicatielijst van de WHO (World 
Health Organization) waarvoor 
acupunctuur kan worden inge-
zet. 

Voor informatie: Marianne Nie-
berg, Acuwell acupunctuur, 
Cruquiusweg 1, Heemstede. Lid 
NVA, vergoeding uit aanvullende 
verzekering. www.acuwell.nl en 
06-20290721.

Deal Heemstede:

3 maanden

FITNESS
voor

€89,00

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Foto’s: Bibi Veth
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:

- Ontwerp-omgevings-
 vergunning SEIN 
 ter inzage

Afscheidsreceptie gemeentesecretaris 
Willem van den Berg
Na bijna 29 jaar in Heemstede werkzaam 
geweest te zijn als gemeentesecretaris / 
algemeen directeur, gaat Willem van den 

Berg op 1 juni 2018 met pensioen. Zijn 
afscheidsreceptie is op woensdag 30 mei 
2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. Inwoners 
en andere belangstellenden die hem 
persoonlijk gedag willen zeggen, zijn van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Met het vertrek van Willem van den Berg komt 
een einde aan een tijdperk waarin hij zich 
enthousiast, op geheel eigen wijze en blijvend 
innovatief heeft ingezet voor Heemstede, 
haar inwoners, het gemeentebestuur en de 
ambtelijke organisatie. Hoogtepunten zijn 
onder meer de in 2008 voltooide verbouwing 
van het raadhuis en de invoering van de 
‘Heemsteedse Manier van Werken’. Daarnaast 
was hij als gemeentesecretaris ook op 
regionaal en landelijk niveau actief; netwerken 
is zijn tweede natuur en ook daar is Heemstede 
zeer wel bij gevaren.
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Inloopochtend burgemeester 
Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de 
gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 1 juni 
houdt burgemeester Astrid Nienhuis een inloopochtend. U bent 
van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak 
binnenlopen in het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, 
dan wordt u daar opgehaald. Neem voor meer informatie of vragen 
contact op met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

Vergadering 
gemeenteraad 
31 mei 2018
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 31 mei 2018 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. De collegevorming is nog niet afgerond. 
Mogelijk wordt de installatie van het nieuwe 
college toegevoegd aan deze raadsagenda.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 31 mei 2018
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Wegsleepverordening Heemstede 2018
- Aanwijzing Functionaris 

Gegevensbescherming (FG)
- Herbenoemen burgerlid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit 
Heemstede

- Benoemen interne leden 
Rekenkamercommissie Heemstede

Overige punten:
- Belofte fractieassistent
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 31 mei 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
gemeentehuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 31 mei 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur:  bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  verlengen van 2 bestaande balkons 
  aan de Herenweg 119A en 121 
  (openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

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



Popkoor Voice Collective treedt op tijdens Voorjaarsmarkt
Heemstede - Op zondag 27 mei 
treedt Popkoor Voice Collective 
op tijdens de jaarlijkse Voorjaars-
markt in Heemstede. In de Raad-
huisstraat (voor Chocolaterie Van 
Dam) brengt het koor twee keer 
een half uur een deel van het re-
pertoire.
Dit optreden is in samenwer-
king met de winkeliersvereni-
ging WCH tot stand gekomen. In 
het kader van Voorjaarsmarkt zal 
het met het repertoire van het 
koor gaan lukken om de zomer 
tot bloei te laten komen. Want 
het koor zingt een zeer gevari-

eerd aanbod aan popsongs. En 
sinds het vorige optreden op de 
voorjaarsmarkt is dat aanbod be-
hoorlijk gegroeid. Met nummers 
als onder anderen ‘She’s always a 
Woman’ en ‘Tous les Garçons’ als 
rijke aanvulling op het repertoire.

Dus kom kijken en luisteren op 
zondag 27 mei. En misschien 
word je enthousiast om ook te 
komen zingen. Langskomen om 
een repetitie bij te wonen is mo-
gelijk. Kijk dan op de website om 
even wat af te spreken:
http://www.voicecollective.nl.

Zomer start voor HPC in Duitsland
Heemstede - Na een jaar lang 
wachten mochten de wedstrijd-
zwemmers afgelopen zaterdag-
ochtend om vijf uur dan eindelijk 
weer vertrekken naar het Duitse 
Hagen voor de 23e editie van de 
prestigieuze Internationale Sprint 
Cup. Toen de eerste zwemmers 
rond half tien in het water lagen 
brak de zon door en die is beide 
dagen niet meer weggeweest. 

De nieuwe zwemmers keken hun 
ogen uit. Ze hadden al veel ver-
halen gehoord over het 50-me-
ter buitenbad dat midden in de 
groene heuvels ligt, maar dat het 
allemaal zó groot zou zijn hadden 
ze toch niet helemaal verwacht. 
Zoals ieder jaar vertrok de ploeg 
na een lange dag van wedstrij-
den naar de sporthal waar werd 
gegeten en geslapen. De vol-
gende dag begon het inzwem-
men om half negen en opnieuw 
stond de zon hoog aan de hemel. 
De tweede dag is vaak wat lasti-

ger voor de zwemmers omdat ie-
dereen al vermoeid is na een lan-
ge dag zwemmen op zaterdag en 
over het algemeen niet zo lang 
heeft geslapen. Maar de sfeer was 
er niet minder om! Elk jaar weer is 
de 200 meter vlinderslag op zon-
dagmiddag een absoluut hoog-
tepunt. Met diep respect wordt 
er dan gekeken naar een aan-
tal moedige zwemmers die het 
aandurven om op deze ‘gruwelijk 
zware’ afstand uit te komen. Dit 
jaar waren dat Deborah Hartman, 
Fien van Munster, Nadia du Fossé, 
Siebe de Vries, Twan de Vries en 
Daan Jonkheer, die zijn dertien-
de verjaardag vierde en voor wie 
speciaal voor de start ‘Happy Bir-
thday’ van Stevie Wonder uit de 
luidsprekers schalde! Daan vond 
het superleuk om in Hagen jarig 
te zijn en won uitgerekend op die 
dag zijn allereerste Hagen-me-
daille! Daar kan geen ander ver-
jaardagscadeau tegenop. En hij 
was niet de enige die het ereme-

taal kreeg omgehangen. In totaal 
mocht de ploeg 50 medailles mee 
naar Heemstede nemen, waarvan 
15x goud, 17x zilver en 18x brons. 
Dat zijn er vijftien meer dan het-
zelfde aantal zwemmers vorig 
jaar won. Daarnaast eindigden 
ruim 40 procent van alle races in 
een persoonlijk record en ook dat 
is een prima prestatie. 

Coaches Theo van Dam en Deni-
se van der Linden waren terecht 
trots op hun team. Niet alleen 
vanwege het hoge aantal pr’s en 
medailles maar vooral vanwege 
de onderlinge sfeer waardoor ie-
dereen zich thuis voelde. Tijdens 
het leukste zwemweekend van 
het jaar komt dat gevoel altijd 
zo goed tot zijn recht waardoor 
iedereen nu alweer uitkijkt naar 
Pinksteren 2019!

Kans op kampioenschap 
voor HBC 4e klasse E

Heemstede - Zondag 27 mei is 
de wedstrijd van het jaar voor 
voetbalvereniging HBC uit Heem-
stede.
Op de laatste speeldag van de 4e 
klasse E kan HBC kampioen wor-
den op hun eigen complex. De 
kansen zijn groot, na de span-
nende wedstrijd van afgelo-
pen zondag tegen Zwanenburg 
die winnend werd afgesloten 
(0-1). Gelijkspel is al voldoende 
voor het kampioenschap.

Na de wedstrijd van zondag is 
er entertainment van Dj Mitchel, 
zangers Marco Kraats en Yves 
Berendse.

Er wordt een topdrukte op het  
sportpark aan de Cruquiusweg 
verwacht. De BBQ gaat aan…
Gevraagd wordt of iedereen zo-
veel mogelijk op de �ets wil ko-
men. De wedstrijd begint om 
14.00 uur.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 17, het verbouwen en 

uitbreiden van het pand, wabonummer 
286199, ontvangen 5 mei 2018

- Ringvaartlaan 22, het verhogen van de 
kap van een woonwagen, wabonummer 
286776, ontvangen 8 mei 2018

- Van Merlenlaan 4, het samenvoegen van 2 
gesplitste wooneenheden, wabonummer 
285861, ontvangen 3 mei 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Abraham Kuyperstraat 16, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 275169, verzonden 17 mei 
2018

- Johan Wagenaarlaan 56, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 282511, verzonden 17 mei 
2018

- Johannes Verhulstlaan 2, het plaatsen van 
een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 279996, verzonden 17 mei 
2018

- Slotlaan 11, het verhogen van de 
kapconstructie en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 262234, 
verzonden 17 mei 2018

- Vossenlaan 1, brandveilig gebruik de 
dagbesteding ‘de Abeel’, wabonummer 
257413, verzonden 17 mei 2018. Een 
beroepschrift moet uiterlijk 5 juli 2018 
worden ingediend. Zie verder ‘Bezwaar 
maken bij uitgebreide procedure’.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 

en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Binnenweg 87, wijzigen van de toegang 

tot de winkel en formeren 3 zelfstandige 
appartementen binnen bestaand casco, 
wabonummer 279761 ontvangen 17 april 
2018

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

Ontwerp-omgevingsvergunning SEIN 
(Meer en Bosch, Achterweg 5 te Heemstede) ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede hebben het voornemen 
omgevingsvergunning te verlenen voor de 
bouw van een polikliniek op het terrein van 
Meer en Bosch. De gewenste bebouwing is in 
strijd met het bestemmingsplan ‘Woonwijken 
zuidoost’. 
Om het initiatief mogelijk te maken moet een 
omgevingsvergunning worden verleend voor:
- de activiteiten die afwijken van het 

bestemmingsplan
- bouwen
- kappen van bomen. 
De gemeenteraad heeft voor dit project op 26 
april 2018 een ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) afgegeven. 

Ontwerp-omgevingsvergunning 
en VVGB ter inzage
Burgemeester en wethouders delen hierbij op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) mee dat 
met ingang van donderdag 24 mei 2018 de 
ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-
VVGB met bijbehorende stukken voor 6 weken 
ter inzage liggen. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerp-VVGB zijn digitaal te bekijken 
op de websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.0397.OVachterweg5-0101). 
Ook liggen de ontwerpen binnen 
bovengenoemde periode ter inzage in 
de publiekshal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Tot en met woensdag 4 juli 2018) kunt u 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
VVGB en ontwerp-omgevingsvergunning 
geven. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. 

Voor het mondeling geven van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de hieronder 
genoemde contactpersoon. Voor zowel de 
schriftelijke als de mondelinge zienswijzen 
geldt, dat gemotiveerd moet worden 
aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp-omgevingsvergunning en/of VVGB 
de zienswijze betrekking heeft. 

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de 
heer R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid via (023) 548 57 64 of per e-mail: 
gemeente@heemstede.nl.




