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ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Voorjaarsfoto: Judasboom
Heemstede - In de IJssellaan trof de fotografe van de Voorjaarsfoto’s deze prachtige judasboom aan.
Ook wel celcis siliquastrum. De judasboom kan wel 7 meter hoog worden en is bladverliezend, men 
noemt de boom ook wel een naaktbloeier.
De judasboom geeft in mei prachtige roze bloemen op het kale hout, omdat de bloemen in bundels op 
kale takken en ook op de hoofdstam groeien. De bloemetjes zijn opvallend roze tot violet, het zijn 2 cm 
grote gesteelde tweeslachtige bloemen.
Dus, voor het verschijnen van de niervormige bladeren. Het is een heel apart gewas, dat een beschut-
te warme plek nodig heeft, en houdt van een kalkrijke bodem. Echt een hoge sierwaarde voor straat, 
laan of tuin.
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Teens on Tour reisorkest 
Spetterend optreden bij Brandenburger Tor
Heemstede – Tijdens het He-
melvaartsweekend toog Teens 
on Tour, het reisorkest met mu-
zikanten uit Heemstede en om-
geving naar Berlijn. Het orkest 
verzorgde daar 12 optredens in 4 
dagen. Zo krijg je 60 blije gezich-
ten in oranje!
Met een spetterend optreden bij 
de Brandenburger Tor. Kippenvel 
bij het Holocaust Monument tij-
dens Schindler’s List. Een prach-
tig concert in de historische 
Gedächtniskirche waar concert-
meester Jurjan het ongelofelijke 
verhaal vertelde over zijn viool 
van een Joodse vioolbouwer. De 
viool stond op het punt vernie-
tigd te worden in een vuilniswa-
gen terwijl de familie van Jurjan 

voorbij liep en de viool redde uit 
de wagen. Na veel speurwerk en 
restauratie bleek de viool van de 
Joodse vioolbouwer Hakkert te 
zijn die in 1942 in Auschwitz is 
omgekomen. 
Verder gaf het orkest een con-
cert in de Marienkirche op de 
Alexanderplatz waar Martin 
Luther King nog heeft gepredikt. 
Weggestuurd tijdens een spon-
taan optreden bij het Sony Cen-
ter op de Potsdamer Platz, maar 
toch nog een succesvol optre-
den gegeven voor superenthou-
siast publiek! 
Het optreden op de brug bij de 
Berliner Dom was het meest 
vreemde optreden ooit in de car-
riere van dirigent Annelies Smit 

uit Heemstede: allerlei orkest-
leden waren ineens van instru-
ment gewisseld, terwijl de crew 
op handen en voeten door het 
orkest kroop om met bellenblaas 
van onderaf effecten te creëren...
Iedereen is welkom tijdens het 
reünieconcert op zaterdag 13 ju-
ni om 19.30 uur in de RK Kerk 

in Overveen i.s.m. het Bloemen-
daals Jeugdorkest, Camerata en 
een jeugdorkest uit Texel o.l.v. 
dirigent Annelies Smit.
Volgend jaar weer een nieu-
we reis met een nieuwe bezet-
ting. Vanaf november kan ieder-
een tussen 12-18 jaar zich in-
schrijven via www.teensontour.
nl. Verder is er op 19 december 
een 1-daagse kerstreis naar Ant-
werpen waar iedereen (jong en 
oud) die een instrument speelt 
of zingt zich voor kan inschrijven.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

27 MEI
18.30 - 21.00 UUR

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 31 mei, ds. J.P. Bos 
(Heemstede). Aanvang 10.00 
uur.
Ook Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 31 mei, dienst in de 
Pinksterkerk: ds. P.I.C. Terp-
stra, m.m.v. de cantorij. Aan-
vang 10.00 uur.
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar. Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

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

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

Zondag 14 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger mevrouw Ds. 
T. Abee (Ljussens).

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (6)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. diver-
se Facebookpagina’s, het Noord 
Hollands Archief, maar ook van 
particulieren en beheerders, die 
reageren op de facebookbe-
richten. Ook Nick Schoenmaker 
(Ajewe) verschafte ons informa-
tie.
Eerder gaven we het al aan dat 
Cloosterweg 4 onlosmakelijk 
verbonden is met Cloosterweg 
6, Deze locatie heeft echter ook 
verschillende verbouwing gehad. 
In 1938 werd het toenmalige 
pakhuis omgebouwd naar een 
winkelpand. In 1963 is Clooster-
weg 6 verbouwd tot Cafetaria in 
zijn huidige vorm en werd Cloos-
terweg 4 omgebouwd tot woning 
al hingen aan de muur nog wel 
automatieken.
De toenfoto toont een beeld van 
halverwege de jaren 60, gekre-
gen via Frits Hazenberg vanuit 
het Hageveld.
Nicolaas Sleutel was handelaar 
in o.a. brandstoffen en als “win-
kelier” woonachtig op nummer 

6, want op 28 april 1925 overleed 
daar de 16-jarige zoon Govert 
Willem Sleutel. In de jaren 20 en 
30 was Cloosterweg 6 het bestel-
kantoor van de fa. G. Teeuwen 
en Zonen. In een advertentie 
van oktober 1929 worden men-
sen geadviseerd om een winter-
voorraad te kopen van ‘Duitsche 
Brechcokes en/of Belgisch An-
thraciet’. In de latere jaren 30 zat 
aannemer Corn. Booman op zo-
wel Cloosterweg 6 als 8. 
Op 6 april 1947 is Vita Nova offi -
cieel begonnen (= Nieuw Leven, 
naar de naam van de vroegere 

boerderij van de familie Schoen-
maker aan de Meerweg). In die 
tijd was het begin op Clooster-
weg 4, maar sinds 1963 is Vita 
Nova gevestigd op Cloosterweg 
6. Nick Schoenmaker was de 
laatste uitbater van de Schoen-
makersfamilie: van 1985 tm 1998. 
Op 6 april 1997 werd het 50-jari-
ge jubileum gevierd. Diverse ei-
genaren hebben daarna in dit 
pand gezeten en ook het uiter-
lijk en de binnenkant hebben 
vele veranderingen ondergaan, 

maar de naam is nog steeds het-
zelfde. In juli 2012 brak er brand 
uit, nadat er net een nieuwe ei-
genaar in zat. Op de nufoto (mei 
2015) van Harry Opheikens zien 
we, ook na diverse aanpassin-
gen, nog steeds Vita Nova.

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Zomeractiviteiten De Pauwehof
Heemstede - Duurt voor u de 
zomer ook altijd zolang omdat 
alle activiteiten stoppen in de zo-
mermaanden? En dan zijn uw 
kinderen en kleinkinderen ook 
nog op vakantie… Deze zomer 
kunt u bij De Pauwehof terecht! 
De hele zomer biedt De Pauwe-
hof activiteiten op de woensdag-
ochtend. Bewegen, creatief be-
zig zijn, een kaartje leggen of 
gewoon gezellig een kopje kof-
fi e drinken, alles is mogelijk. De 
gastvrouwen en docenten zijn 
iedere woensdagochtend in de 
maanden juni, juli en augustus 
voor u aanwezig. De koffi e/thee 
staat voor u klaar en kost 0,75 
euro per kopje. Voor het bewe-
gen en het open atelier moet u 
zich inschrijven, de overige acti-
viteiten kunt u per keer bezoe-
ken. Flyer en inschrijfformulier 

te verkrijgen bij Welzijn Oude-
ren, De Pinksterkerk, het Loket 
en de bibliotheek of te downloa-
den via de website www.welzijn-
ouderenheemstede.nl. De Pau-
wehof is een samenwerking van 
Welzijn Ouderen Heemstede en 
de Diaconie van de Protestantse 
Kerk Heemstede.  Deze zomer-
activiteiten worden mede moge-
lijk gemaakt door de Bavo Stich-
ting Heemstede. 

Let op! 
In verband met de verbouwing 
van de Oude Kerk vinden de ac-
tiviteiten deze zomer plaats in de 
Pinksterkerk, Camplaan 18, 2103 
GW Heemstede.
Voor meer informatie stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede: 
023-528 85 10. pauwehof@wel-
zijnouderenheemstede.nl.          

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Een leuk klein beeldje dat een 
‘bleeker’ voorstelt, die water 
schept uit de Blekersvaart om 
over het linnengoed te gooien. 
Het beeldje is in brons uitgevoerd, 
staat op een sokkel van Chinees 
hardsteen en is gemaakt door Wil 
van de Velde. Het is een schen-
king van wasserij van Houten (te-
genwoordig Newasco), die tot 
2004 aan de Blekersvaart was ge-
vestigd. Het beeld is geplaatst in 
september 2008.
Remco van den Berg   

KUNST 
HEEMSTEDE

in
Werk van Kitty van Pel inspireert 
tijdens de Kunstvesper.

PKN Heemstede organiseert 
Kunstvesper in Pinksterkerk
Heemstede - Komende zon-
dag is er weer een Heemsteed-
se Kunstvesper. Vanwege de ver-
bouwing van de Oude Kerk vindt 
die plaats in de monumentale 
Pinksterkerk aan de Camplaan. 
De kerk verwierf de monument-
status vooral vanwege haar in-
drukwekkende raampartij waar-
in het licht de mooiste kleuren 
tevoorschijn tovert. Daardoor is 
het een prachtig decor voor de 
Kunstvesper: een moment van 
verstilling aan het einde van het 
weekend. 

In de kunstvesper klinkt muziek 
en er is veel stilte. Een korte in-
leiding helpt om te mediteren bij 
een kunstwerk. Het getoonde 
werk is deze keer van Kitty van 
Pel, bekend van haar tekenprak-
tijk waar ze cursussen in manda-
latekenen geeft. Spirituele kunst 
die veel ruimte biedt tot associ-
aties. De muziek in deze kunst-

vesper wordt verzorgd door Piet 
Hulsbos. Al deze elementen prik-
kelen de zinnen en bieden een 
mogelijkheid om bij jezelf te ko-
men. Ieder die stilte zoekt is wel-
kom - wel of niet gelovig.
Aanvang 17 uur, duur: ongeveer 
45 minuten; gratis toegang. 

Aankomende weekend:
Tuinontwerpdagen bij 

Nijssen Tuin Heemstede
Heemstede - Gratis tuinadvies van Mariette Klay van Groene 
Kikker Tuinontwerp, dat kunt u krijgen tijdens de Tuinontwerp-
dagen bij Nijssen Tuin in Heemstede. Dit weekend vinden de 
Tuinontwerpdagen daar plaats.

Genieten van je tuin kan eigenlijk pas, als alles klopt. De inde-
ling, de ligging van de paden, terrassen, gazon.... Een gedegen 
tuinontwerp maakt dat je echt van je tuin kunt gaan genieten. 
Een tuin met een heldere en logische indeling geeft rust, zodat 
jij, de tuinbezitter, je lekker bezig kan gaan houden met waar het 
eigenlijk om draait in de tuin: planten! 

Heb je ook het idee dat er iets aan schort in je tuin? 
Wil je gratis advies van een half uur? 
Teken dan in bij de kassa. Neem foto’s en eventueel een platte-
grondje van je tuin mee, dan zal Mariette Klay je in een half uur 
zoveel mogelijk tips & tricks geven om van jouw tuin een groen 
paradijs te maken!

Meld je nu aan, er is nog een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar.

Nijssen Tuin Heemstede, Sportparklaan 25a. www.nijssentuin.nl

Regio - Atmanand is Sanskriet voor Blissful Soul 
oftwel stralende ziel. De naam die de Swami 
heeft ontvangen toen hij, na vele jaren van inten-
sieve studie en onbaatzuchtige dienstbaarheid 
aan de maatschappij, werd ingewijd tot Swami. 
Hij is in India geboren, maar al jarenlang is de 
wereld zijn thuis. Swami Atmanand heeft er zijn 
missie van gemaakt  om zoveel mogelijk mensen 
te leren te ontspannen en het geluk te vinden. In 
Azië komen mensen bij tienduizenden van ver-
re om bij zijn Yoga- Meditatie- en Ademcursus-
sen te zijn. Hij is een specialist in duizenden ja-
ren oude Vedische kennis. Daarnaast begeleidt 
hij  diverse vrijwilligers projecten in India. Voor 
het eerst brengt hij een bezoek aan Nederland 
en geeft hij twee Happinesscursussen.
Een cursus meemaken met deze wijze en humor-
volle teacher, is een belevenis op zich. Zijn wijs-
heden zijn dagelijks toepasbaar onder alle om-
standigheden. De ademtechnieken, waaronder 
de Sudarshan Kriya zorgen voor diepe ontspan-
ning, meer energie en een blijvend krachtig ge-
voel alles in het leven aan te kunnen.

Op een zestal levensvragen wordt ingegaan. 
Zoals ‘Weet je het geheim van de adem?’ en 
‘Weet je het geheim van succes?’ Of ‘Weet je het 
geheim van relaties?’.
Kortom: Weet je hoe je gelukkig kunt zijn? 

Internationaal trainer Swami Atmanand geeft je 
de antwoorden in het Art of Living Happiness 
Programma. Vanwege deze eenmalige, unieke 
kans voor een speciale prijs:   
250 euro i.p.v. 350 euro! Studenten, 65+ en mi-
nima betalen 200 euro en voor ‘herhalers’ kost 
het programma 125 euro. De cursussen vinden 

Happinesscursussen

Ontdek de geheimen van het leven 
met een Indiase Swami  

“You can’t change how people treat you or 
what they say about you.
All you can do is change how you react 
to it.” Swami Atmanand

“I have given, I have to receive” is the 
way to sorrow. “I have received, I have to 
give” is the way to happiness. We need to 
mature from the joy of getting to joy of 
giving.” Swami Atmanand

plaats in Den Haag en Haarlem, (adres volgt nog)
Op 4 en 7 juni. Tijd: Op donderdag en vrijdag: 
19.00-22.00 uur, zaterdag en zondag: 10.00 - 
17.00 uur.  Info en opgave: astrid.dijkzeul@aofl.
nl 06-22370518 & sita.sommandas@aofl.nl 
06-54292123.

Heemsteedse talenten geplaatst 
voor het NK jeugdjudo voor teams!
Heemstede - Duco van den 
Reek en Thomas Remsted uit 
Heemstede hebben 23 mei sa-
men met hun teammaatjes van 
de Kenamju wedstrijdselectie, 
de Noord Hollandse judo team-
kampioenschappen voor jon-
gens (-12 jaar) gewonnen! Met 
het behalen van de titel hebben 
ze zich geplaatst voor de finale 
van de nationale jeugdjudo com-
petitie op 27 juni in Nijmegen. 
Duco en Thomas maken beide 
deel uit van het winnende team 
van Kenamju, dat dit jaar voor 
het eerst in de geschiedenis de 
titel in deze competitie heeft bin-

nengehaald. Het team bestaat 
uit 5 deelnemende gewichten, te 
weten: -30kg, -34kg, -38kg, -42 
kg en -46 kg. Duco en Thomas 
komen respectievelijk uit in de 
-34kg en -42 kg.
De titel werd binnengesleept 
door een 5-0 overwinning te-
gen Dojo ’T Loo, een 3-2 over-
winning tegen Ebi Sports uit Alk-
maar en een 3-2 overwinning te-
gen Top Judo Amsterdam. Vooral 
de overwinning tegen Top Judo 
Amsterdam was zwaar bevoch-
ten, waar Thomas op scheids-
rechters beslissing het winnen-
de punt binnenhaalde! Zater-

dag 27 juni wacht het NK, waar 
de 7 districtskampioenen en de 
Nederlands kampioen van vorig 
jaar de strijd met elkaar zullen 
aanbinden!   

Bijendag leerzame dag
Heemstede - Pim Lemmers vertelde op de Bijendag, 23 mei bij 
Nijssen Tuin, over bijen en dat was zeker voor kinderen erg leer-
zaam.

De kleintjes konden zelf potjes maken voor oorwurmen en kaarsjes 
rollen. Van bamboestokjes konden ze bijenhotelletjes maken om op 
te hangen in de tuin.
Er waren ook zalige hapjes klaar gezet waar honing in verwerkt 
was.
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Heemstede - Home Instead 
Thuisservice maakt het al ge-
ruime tijd mogelijk dat men-
sen in de laatste levensfase 
langer thuis blijven wonen en 
daar kunnen overlijden. De vo-
rige week door staatssecretaris 
Van Rijn gepresenteerde plan-
nen voor de Palliatieve Zorg 
sluiten dan ook naadloos aan 
op de huidige dienstverlening 
van Home Instead Thuisservice.

Met de campagne ‘Zorg in 
de laatste levensfase’ neemt 
Home Instead het initiatief om 
haar palliatieve zorg en dienst-
verlening nog verder te speci-
aliseren. 

Alle medewerkers van Home 
Instead Thuisservice worden 
speciaal getraind in palliatie-
ve zorg. Hiervoor is door Home 
Instead Thuisservice een speci-
fiek trainingsprogramma ont-
wikkeld, dat al in wereldwijd 18 
landen succesvol wordt aange-
boden. Kernelementen zijn per-

soonlijke aandacht en het ver-
sterken van de zelfregie van de 
persoon in de laatste levensfa-
se en diens familie.
Het is vaak te druk rond het 
bed, er zijn te veel gezich-
ten en de samenwerking tus-
sen de verschillende zorgver-
leners hapert. Met de brochu-
re ‘Zorg in de laatste levensfa-
se’ biedt Home Instead gerich-

te informatie aan voor mantel-
zorgers, zodat zij zelf langer en 
beter de zorg voor hun dierba-
re naaste kunnen volhouden. 
De brochure kunt u doorlezen 
op www.homeinsteadthuisser-
vice.nl. Wilt u de brochure lie-
ver thuis ontvangen, stuurt u 
dan een e-mail met uw NAW- 
gegevens naar info.franchise@
homeinstead.nl.

Home Instead Thuisservice anticipeert
op palliatieve zorgplannen Van Rijn 

Lezing over verzetsvrouw
Jacoba van Tongeren bij Blokker
Heemstede - Op woensdag 3 
juni om 20.00 uur geeft Paul van 
Tongeren een lezing over zijn 
boek Jacoba Van Tongeren bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Kaarten 
à 5 euro zijn verkrijgbaar via 023-
5282472. Reserveren gewenst.
Het boek Jacoba van Tongeren 
is gebaseerd op de authentieke 
memoires van Jacoba van Ton-
geren (1903-1967) die - als eni-
ge vrouw - in de Tweede Wereld-
oorlog een grote verzetsgroep 
oprichtte en vijf jaar lang leidde: 
Groep 2000.
Groep 2000 zorgde tussen 1940 
en 1945 voor zo’n 4500 onder-
duikers in Amsterdam en stond 

aan de wieg van het blad Vrij Ne-
derland. In plaats van namen en 
adressen gebruikte Groep 2000 
cijfercodes waardoor vrijwel ie-
dereen de oorlog overleefde. De 
Groep telde circa 140 leden; van 
85 van hen is een korte biogra fie 
opgenomen.
Het is uniek om het verzet ge-
durende de oorlogsjaren te zien 
door de ogen van de leidster van 
deze groep.
Paul van Tongeren werkte op het 
terrein van conflictpreventie en 
vredesopbouw. Hij richtte een 
internationaal netwerk van vre-
desorganisaties op. In 2013 ont-
dekte hij de memoires van zijn 
tante Jacoba van Tongeren.

Poes aan lot 
over gelaten
In verband met verhuizing heb 
ik mijn 6 jaar oude lieve poes 
Belle aangeboden voor een 
nieuw, liefdevol thuis. Er mel-
de zich een stel uit Haarlem 
Noord van de Schoterweg. De-
ze mensen leken mij geschikt 
en ik heb Belle aan hen mee-
gegeven en nog af gespro-
ken dat als het niet klikt dat de 
poes dan weer terug kon ko-
men. Dit was op donderdag 19 
maart. Dinsdag 19 mei werd ik 
gebeld door de dierenambulan-
ce dat mijn kat in de binnenstad 
van Haarlem was gevonden en 
dat zij zeker al  5 dagen had ge-
zworven. Ik was opgespoord via 
de chip onder haar huid. Ik heb 
Belle uiteraard weer opgehaald 
en ze heeft het nu weer goed. 
Na moeizame pogingen om de 
mensen uit Haarlem te spre-

INGEZONDEN

Met sopranen Claudia Biermann en Vanja Schoch
Klassiek concert in de Oranjerie Elswout
Regio – Op zondag 5 juli van 
11.00 tot 12.15 uur wordt in de 
Oranjerie te Elswout in Overveen 
een klassiek concert gehou-
den. Solisten zijn Claudia Bier-
mann en Vanja Schoch (beiden 
sopraan) wordt gecompleteerd 
door Ernst Paul Fuchs (piano). 
U kunt luisteren naar bekende 
duetten en liederen alsook pia-
nostukken. 
Kaarten à 17,50 euro inclusief 
koffie en drankje zijn te bestellen 
via mail: ja.vanderveldt@kpn-
mail.nl. De zaal opent om 10.30 
uur voor de koffie.

De solisten
Claudia begon haar zangstu-
die bij Jeanne Companje en op 

dit moment studeert zij bij Fran-
cis van Broekhuizen. Zij studeer-
de algemene klasieke muziek op 
de Schuman Academie in Am-
sterdam en volgde zij div. mas-
terclasses. Momenteel zingt zij in 
een prachtig koor ‘Codé Vocali’.
De pianist Ernst Paul Fuchs stu-
deerde aan het Utrechtse Con-
servatorium en is een veel ge-
vraagde solist en begeleider van 
zangers en instrumentalisten.
En hij is al een paar jaar onze 
vaste pianist en begeleider.
Vanja Schoch is geboren in 
Zwitserland. Zij zong indiverse 
jeugd koren en bereiste met de-
ze koren door heelEuropa. Ook 
zong zij als solist in div. opera’s 
Mozart,Puccini. Zij is afgestu-

deerd aan het Conservatoriun in
Amsterdam. Vanja geniet van het 
zingen. 

Afternoon tea
U kunt na dit concert aanschui-
ven voor een afternoon tea 
(vooraf reserveren) met heerlijke
hartige hapjes zowel warm als 
koud. De gerechten wisselen el-
kaar af. Hierbij serveren zij onbe-
perktthee van het Amerikaanse 
Theehuis Hersey and Son.
De prijs bedraagt 32,50 euro p.p.
Reserveren kan via Tel. 023 
5242639 of mail: info@orangeri-
eelswout.nl
Dit concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door Van der Veldt Tim-
mer Technieken.

Heemstede - De afgelopen 
maanden hebben de triatleten 
van zwem-, waterpolo- en tri-
atlonvereniging HPC Heemste-
de hard gewerkt om een triatlon 
voor kinderen te realiseren. 
Op zaterdag 4 juli vindt van-
af 9.30 uur de eerste HPC MY-
LAPS Kindertriatlon plaats, in 
en rondom Sportpark Groenen-
daal in Heemstede. Kinderen in 
de leeftijd van zes tot veertien 
jaar krijgen de mogelijkheid om 
in een vertrouwde en veilige om-
geving kennis te maken met de 
triatlonsport, een wedstrijdvorm 
waarin er achtereenvolgens 
wordt gezwommen, gefietst en 
tot slot wordt hardgelopen. Er 

zijn drie leeftijdscategorieën  (6-
8 jaar, 9-11 jaar, 12–14 jaar), met 
ieder maximaal 50 deelnemers. 
Per categorie wordt er een be-
paalde afstand afgelegd. Voor de 
jongste deelnemers (6-8 jaar) is 
dit 50 meter zwemmen, 4,5 ki-
lometer fietsen en 1 kilome-
ter hardlopen. De maximale af-
stand is voor de oudste deelne-
mers, van 12-14 jaar: zij zwem-
men 150 meter, daarna fietsen zij 
8,5 kilometer en tot slot wordt er 
3 kilometer hardgelopen. ‘Lekker 
baantjes zwemmen, gewoon op 
je schoolfiets meedoen en ren-
nen rondom de sportvelden”: al-
les is prima, het gaat om de be-
leving. Wel moet je in het bezit 

zijn van minimaal je B-diploma, 
en een fietshelm is verplicht,’ al-
dus Patrick de Vries van HPC Tri-
athlon.
 De start vindt plaats in het wed-
strijdbad van Sport Plaza Groe-
nendaal, en er zal worden gefi-
nisht op de parkeerplaats voor 
hockeyclub MHC Alliance. Het 
fietsparcours loopt door het 
Groenendaalse bos. Het hard-
loopparcours bevindt zich rond 
de hockeyvelden van MHC Alli-
ance. Voor het publiek is er dus 
meer dan voldoende gelegen-
heid om de jeugdige triatleten 
aan te moedigen. Uiteraard zul-
len er langs het hele parcours 
wegafsluitingen, verkeersrege-

laars, EHBO en drank- en voed-
selposten aanwezig zijn.
 Per leeftijdscategorie zal er wor-
den gestreden om de grote tri-
atlonprijs van Heemstede. Daar-
naast liggen er ook prijzen klaar 
voor een aparte Heemsteedse 
Scholencompetitie. Basisscho-
len en middelbare scholen uit 
Heemstede mogen per leeftijds-
categorie één deelnemer aan-
leveren (in totaal dus drie deel-

nemers per school). Voor iedere 
deelnemer ligt er uiteraard een 
t-shirt en een medaille klaar, als 
aandenken aan zijn/haar deel-
name aan de HPC MYLAPS Kin-
dertriatlon.

Voor meer informatie, onder an-
dere over de veiligheidseisen, en 
voor inschrijving zie: http://www.
hpcheemstede.nl/hpc/nieuws-
triathlon.

ken is dat uiteindelijk gelukt. 
Hun verhaal was dat zij geen 
kat mochten hebben op hun 
bovenwoning van hun huisbaas 
en dat ze de kat maar via een 
buurman aan iemand hadden 
gegeven. 
Volstrekt onverantwoord om het 
beestje maar aan haar lot over 
te laten. 
Ik verhuis over enkele weken en 
kan Belle helaas niet meene-
men. Ik zoek nu nog steeds een 
liefdevol adres voor haar.  
Jos Derissen, Heemstede.
Tel. 06-22439090.

Allereerste kindertriatlon in Heemstede
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Nieuwe brochure Podia 
Heemstede ware eyecatcher

 Joane Hasken, wethouder Christa Kuiper, voorzitter Erik Groot, André Mettes en Karin van der Pas.

Qua styling is de brochure strak 
en vernieuwd, doch herkenbaar. 
SPH is er wederom in geslaagd 
een gevarieerd en indrukwek-
kend theaterseizoen samen te 
stellen met grote namen. Van 
ieders gading: theater, cabaret, 
muziek, klassiek of jeugdthea-
ter. Het is allemaal in het nieu-
we seizoen te zien op de plan-
ken van de (tegen die tijd ver-
bouwde) Oude Kerk en Theater 
de Luifel. Het Oude Slot, alsme-
de de Pinksterkerk zijn niet meer 
als bühne in de programmering 
opgenomen.                                         
Een greep uit de artiesten die in 
het nieuwe seizoen hun opwach-

ting maken. Hilarisch cabaret van 
onder anderen Lenette van Don-
gen, Katinka Polderman, Lebbis, 
de eerder genoemde Kirsten van 
Teijn, Sara Kroos, het trio Piep-
schuim en ook Ali B komt langs 
in Heemstede. Erik van Muiswin-
kel blijft de Luifel trouw met zelfs 
twee voorstellingen. Verder Yentl 
en de Boer, verfrissende muziek 
van de meiden van Zazí en Leo-
ni Jansen toont samen met Iza-
line Calister de kracht van pro-
testsongs. Voor de jeugd Hilbert 
Geerling en verder het poppen-
spel ‘Brave Hendrik’ onder regie 
van jeugdtheatermaker Ad de 
Bont. Op gebied van de klassie-

Heemstede –  Afgelopen woensdag nam wethouder Chris-
ta Kuiper de nieuwe brochure van Podia  Heemstede seizoen 
2015/16 in ontvangst uit handen van het bestuur van Stichting 
Podia Heemstede (SPH). De brochure is letterlijk en figuurlijk 
een eyecatcher. Op de cover verleidt het oog van het jonge ca-
barettalent Kirsten van Teijn het theaterpubliek. En met recht: 
de programmering binnenin gooit inderdaad weer hoge ogen.

ke muziek enkele internationale 
toppers. Zoals pianist Wibi Soer-
jadi en violiste Emmy Verhey die 
Heemstede aandoet tijdens haar 
afscheidstournee. De verbouwde 
Oude Kerk kan niet mooier inge-
wijd worden door de muzikale 
klanken van bandoneonist Carel 
Kraayenhof en harpiste Lavinia 
Meijer. Te veel om op te noemen.
Noteer in ieder geval vast de 
Open Dag in Theater de Luifel 
op 20 september met voorproef-
jes uit het nieuwe seizoen. De 
nieuwe brochure is verkrijgbaar 
op het raadhuis van Heemstede 
en bij Theater de Luifel. Tevens is 
de programmering in te zien op 
www.podiaheemstede.nl.
Hier kunnen theaterkaarten 
voor de komende voorstellin-
gen besteld worden, alsmede bij 
de kassa van Theater de Luifel, 
Herenweg 96 of op tel.nr. 023-
5483838.
Bart Jonker

(20 april t/m 21 mei 2015)

Huwelijken:
Gerrit Kloezeman & Marije C. Beliën

Dennis Plooij & Mascha C. Vork
Frederik J. Middelburg & Judith van Duijn
Dagmar Brands & Lotte C. van Bijsterveld

Erik S. Stoltenborg & Michelle C. Kaasenbrood
Harmen W. Franzen & Annemieke G.P. Roelofs

Olaf Otte & Iris L. Woudstra
Patrick D. Lems & Marjolein K. Lutter
Erik Nederkoorn & Caroline E. Bijvoet

Robertus H. Bos & Kelly Meijer
Ronald Knuit & Cornelia J. Avis

Geboorteaangiften
Teun Felix, zoon van M.F. Felix & E. van den Berg

Burgerlijke Stand
Heemstede

OsteoControl houdt preventief 
onderzoek naar botontkalking
Heemstede - Op woensdag 3 juni kunt u een professionele hiel-
botscan laten maken waarmee osteoporose, beter bekend als 
botontkalking, kan worden opgespoord.
Volgens schattingen lijdt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen 
boven de 55 jaar aan osteoporose. Vroegtijdig onderzoek, preven-
tieve maatregelen en een juiste behandeling kunnen veel klach-
ten en botbreuken voorkomen.
Het OsteoControl (hielbotscan) onderzoek bestaat uit twee de-
len: een risico-analyse met vragenlijst en een ultrasone hielbot-
meting (d.m.v. geluidsgolven). De precisie van de scan is verge-
lijkbaar met DEXA-röntgenscans. U krijgt direct de uitslag en een 
persoonlijk advies.
Dit osteoporose onderzoek wordt aanbevolen voor iedereen bo-
ven de 40, maar speciaal voor mensen die extra risico lopen door 
osteoporose in de familie, weinig lichaamsbeweging, onvoldoen-
de zonlicht, laag lichaamsgewicht, veel stress, spijsverteringspro-
blemen, stofwisselingsziekten, roken, alcoholconsumptie, medi-
cijngebruik en vrouwen in de menopauze.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit consult geheel of ge-
deeltelijk uit de aanvullende verzekering. Meer informatie vindt u 
op www.osteocontrol.nl.  Inschrijven kan bij: Nieuw Groenendaal, 
Sportparklaan 18, Heemstede, 023-7600 600.

Voor al uw vragen: inloopavond op 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Regio - Westerveld organiseert 
op woensdag 27 mei een inloop-
avond. U kunt zonder afspraak 
van 18.30 tot 21.00 uur bij ons 
binnenwandelen en de voor u 
belangrijke vragen stellen. 

Wilt u bijvoorbeeld meer weten 
over de invulling van een plech-
tigheid, of de verschillende op-
baarmogelijkheden? Of bent u 
benieuwd naar de opties op het 
gebied van eeuwigdurende gra-
ven, gedenktekens, (urnen)gra-
ven of assieraden? Dan bent u 
van harte welkom. Onze mede-
werkers vertellen u graag over 
alle mogelijkheden die Wester-
veld biedt. 

Om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te we-
ten wat er allemaal mogelijk is. 
Westerveld organiseert daar-

om elke laatste woensdag van 
de maand een inloopavond. Wij 
staan voor u klaar.
www.bc-westerveld.nl

‘Tons of blues’ zaterdag 
live in 1ste Aanleg
Heemstede - Blues? Dat klinkt 
toch allemaal het zelfde? Het te-
gendeel kunt u aanstaande za-
terdag in Café de 1ste Aan-
leg horen. Dit altijd actieve café 
brengt standaard live op de laat-
ste zaterdag en op de 2e zondag 
van de maand. Deze zaterdag 30 
mei is een bijzondere bluesfor-
matie te gast.
Tons of Blues neemt je mee naar 
de bakermat van de bluesmu-
ziek, de Mississippi-delta, de 
kroegen van New Orleans. Een 
avond lang laat de band je ho-
ren hoe veelzijdig en doorleefd 
de blues kan zijn.
Alle uithoeken van de blues ko-
men voorbij in bekende en min-
der bekende covers; van de half-
akoestische sound van Taj Ma-
hal, tot de jazzy blues van The 

Nightcats en dr. John. Ook de 
traditionele blues van giganten 
als Muddy Waters en Jr. Wells 
staat op het repertoire. En echt 
feest wordt het met de funkblues 
van Albert King en Popa Chubby.
Tons of Blues bestaat uit zes er-
varen muzikanten. Een groovy 
basis van bas en drums, toppar-
tijen van piano, mondharmonica 
en gitaar, aan elkaar gesmolten 
door hammondorgel en zang. 
Dat zorgt voor een herkenbaar 
geluid dat past in dit mooie ca-
fé op de hoek van de Raadhuis-
straat en de Kerklaan.
De toegang is gratis en de band 
speelt vanaf 21.00 uur. Hoek 
Kerklaan/Raadhuisstraat.
Maak het mee en je zal nooit 
meer zeggen dat blues allemaal 
hetzelfde is…





õ
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Pleintje Blekersvaartweg 
mag weer gezien worden

Vlnr: Peter van Limburg Travel XL, Jacquline Damave I`am in Heaven, Henk Schilder AH, Hilde Slagter en 
Marcel Lambeck Gall&Gall, Laura van der Stroet AH, Timothy van Duin AH.

¿Hablas espanol? –  Spaans leren in een 
huiskamersfeer bij Mundo Hispánico

“Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-
Spanje in de buurt van Grana-
da en gaf daar les”, vertelt Susa-
na.  Ik vind lesgeven ontzettend 
leuk. Toen ik een aantal jaren ge-
leden in Nederland kwam, wilde 
ik dat graag voortzetten en mijn 
kennis delen. Nu geef ik Spaans 
bij Mundo Hispánico.” Maurice: 
“Het accent van onze cursussen 
ligt vooral op het spreken en be-
grepen worden: taal is een com-
municatiemiddel. Fouten ma-
ken mag: daar leer je juist van. 
Grammatica hoort hier natuurlijk 
bij, maar is nooit het hoofddoel. 
Veel Spaanse cursussen bestaan 
uit een vertaalmethode Spaans-
Nederlands. Wij richten ons ech-
ter minder op het Nederlands en 
meer op de Spaanse taal zelf. 
Dat is een relatief nieuwe me-
thode.” Susana vult aan: “Van-

af de tweede en derde les leg ik 
alles uit in het Spaans. Er wordt 
zoveel mogelijk gesproken in 
het Spaans. Dat lijkt op het eer-
ste gezicht lastig. Maar juist door 
herhaling van bepaalde woor-
den in het Spaans nemen cur-
sisten de woorden en zinnen be-
ter in zich op en leren ze zich de 
taal relatief snel en moeiteloos 
aan. Dat heeft veel meer effect 
dan de reguliere vertaalmetho-
de en maakt een wereld van ver-
schil. Het spreken wordt klassi-
kaal geoefend in groepjes of in 
tweetallen. Mundo Hispánico 
biedt Spaans op diverse niveaus 
zodat iedereen kan instappen. 
We bieden ook een vakantie-
cursus. Weet een cursist niet op 
welk niveau hij of zij zit, dan doe 
ik een intaketoets. Zo’n intake 
bestaat uit een spreek- lees- en 

schrijftest. Op deze manier kan 
ik vaststellen welk niveau ie-
mand heeft.  Ik vind het belang-
rijk dat alle cursisten op hetzelf-
de niveau zitten, zodat nieuwe 
lesstof op een prettige en haal-
bare manier door iedereen ei-
gen gemaakt kan worden. Het 
aangename van deze cursus-
sen is dat de lessen voor volwas-
senen ’s avonds gegeven wor-
den bij restaurant Grut en Groot. 
Het is een vertrouwde omgeving 
in een huiselijke intieme setting.  
Dat stelt de cursisten op hun ge-
mak en is een goede basis om 
een taal te leren. De groep is niet 
al te groot, maximaal tien deel-
nemers. Overdag geven wij bij 
Grut en Groot Spaans voor kin-
deren (maximaal een groep van 
acht). Dit doen we spelender-
wijs. Juist kinderen hebben op 
jonge leeftijd een sterk ontwik-
keld taalgevoel waardoor ze zich 
makkelijk een vreemde taal aan-
leren. Op 31 mei staan we op 
de Voorjaarsmarkt tegenover 
Grut en Groot als je meer wilt 
weten!” Meer informatie op 
www.mundohispanico.nl, tel.nr. 
06-51177747. E-mail: info@mun-
dohispanico.nl.
Bart JonkerFo
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Heemstede – Gall&Gall, I`m in 
Heaven, Albert Heijn, Tante Saar 
en Van Limburg Travel XL zijn 
trots op hun vernieuwde plein-
tje aan de kop van de Blekers-
vaartweg. Drie maanden wa-
ren ze formeel bereikbaar, maar 
klanten ervaren dat toch anders. 
Het ergste was de week voor Pa-
sen, een van de drukste week-
enden voor de winkeliers. Met  
de rubber matten voor de voor-
deur, de vlonders, het was echt 
behelpen. Maar wel nodig want 
de stoepen waren echt slecht. 
Het zag er niet uit. Kom nu maar 
eens kijken! Vooral als straks 
de bloemetjes geplant zijn en 
er weer groen staat. De bomen 
komen in het najaar, dan slaan 
ze beter aan, aldus de vakmen-
sen. Er zijn drie parkeerplaat-
sen bijgekomen, het hele plein-
tje ziet er ruimer uit. De pijn van 
de drie maanden slecht bereik-
baar zijn snel vergeten als je alle 
klanten weer vrolijk terug ziet 
komen. Dat gaan ze vieren op 
29 en 30 mei. Tante Saar geeft 
vouchers voor een gratis bolle-
tje ijs aan de kinderen en aan al-
le klanten die bij I’m in Heaven 
en Gall & Gall kopen. Het is de 
moeite waard om even te komen 
kijken, want de klanten worden 
die 2 dagen verrast met aan-
trekkelijke kortingen en waarde 
cheques.

Feest op 29 en 30 mei 
Zo krijgen de klanten op 29 en 
30 mei bij feestwinkel I’m in Hea-
ven 10% korting op het gehele 
assortiment. Bij Gall & Gall ont-
vangen de klanten bij aankoop 
van 25,00 euro een fles wijn ca-
deau. Bij aankoop van 25,00 euro 
bij I’m in Heaven en Gall & Gall 
geven we een waardecheque 
van 25,00 euro van Reisbureau 
Travel XL. Gall & Gall is content 
met het resultaat, vooral omdat 
alsnog een deel van de stoep is 
verlaagd, zodat de karren met 
voorraad vanaf de los- en laad-
ruimte eenvoudig naar de win-
kel kunnen worden geduwd. 
Het terrein is voorzien van vak-
ken waarin hagen en perkgoed 
worden geplant. De perken wor-
den geflankeerd door grijzen 
betonnen ‘golftegels’ die ver-
wijzen naar de Blekersvaart die 
vroeger fysiek doorliep naar de 
Koediefslaan, en niet slechts 
via een buis, zoals nu, naar de 
Crayenestersingel. Langs de 
weg zelf, waar ook nog twee 
extra parkeerplaatsen zijn gere-
aliseerd, worden nog vier bomen 
geplaatst.

De winkeliers nodigen u uit om 
hun feestje mee te vieren op 29 
en 30 mei op hun pleintje waar 
ze trots op zijn.
Ton van den Brink

Heemstede – Spaans: een taal die over een aanzienlijk deel 
van de wereld gesproken wordt, om precies te zijn de derde 
wereldtaal. Want zeg nu zelf: hoe leuk, spannend en makkelijk 
is het om jezelf verstaanbaar te maken als je op vakantie bent 
in Spanje of in een ander Spaanstalig land? Of hoe handig 
is Spaans als je zaken doet in Spanje? Iedereen kan Spaans 
leren, op een leuke en unieke manier bij Mundo Hispánico. 
Binnen een huiskamersfeer bij restaurant Grut en Groot aan 
de Raadhuisstraat 62. Maurice Teters en zijn Spaanse echt- 
genote Susana Lizana Matas leggen enthousiast uit hoe. 
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Verkenning winkelgebieden 
draagt niet bij aan visie
Heemstede - Ondanks dat 
het onlangs uitgebrachte rap-
port door het bureau DtnP dui-
delijk is, geeft het geen ech-
te richting aan een toekomstvi-
sie voor de winkelgebieden. Het 
gaat hier uiteraard vooral om 
de Binnenweg/Raadhuisstraat. 
Opnieuw een waslijst met open 
deuren: Heemstede is een wat 
vergrijsde gemeente. Heemste-
denaren hebben meer te beste-
den dan het landelijke gemiddel-
de. De groei van het kopen via 
internet is ook geen verrassing. 
Het bureau benoemt belangheb-
benden die voor de hand liggen. 
De winkeliers, vastgoedbaron-
nen, het publiek, de gemeente 
en zo verder. De diversiteit aan 
speciaalzaken is groot maar ook 
dat is geen nieuws. Het was niet 
de opdracht aan de onderzoe-
ker om met een panklaar plan 
te komen alleen een inventari-
satie waar we nu staan en dat 
is jammer. Zal de  onderzoeker 
naar vervolgopdrachten ‘henge-

len’ door voor te stellen om be-
zoekers en winkeliers te enquê-
teren? De antwoorden liggen 
voor de hand. De winkeliers wil-
len omzet draaien en en zo min 
mogelijk last hebben van regel-
tjes en belemmeringen. Het win-
kelende publiek wil gemak. Vei-
lig vertoeven te voet, met de fiets 
of auto. Niet betalen voor het 
parkeren en liefst parkeren voor 
de deur van de winkel. Er wordt 
nog steeds geen antwoord ge-
geven op de vraag wie nu de 
publiekstrekkers zijn en wat het 
precieze effect is. Op de ach-
tergrond speelt de Vomarloca-
tie slechts een bescheiden rol. 
AH blijkt geen trekker want die 
ligt uit de route. De huidige Vo-
mar is te klein. In het noordelijke 
deel van de Binnenweg zijn niet 
veel winkels die als echte pu-
bliekstrekkers te boek staan. In 
het zuidelijke deel is het de De-
kamarkt die deze functie vervult 
net als de Hema in het midden-
gebied. Volgens de onderzoe-

kers heeft Heemstede nu al meer 
supermarktoppervlak dan verge-
lijkbare gemeenten. De kracht zit 
vooral in de speciaalzaken. Het 
verblijfsgebied wordt redelijk 
positief beoordeeld. Uit eerde-
re onderzoeken bleek dat het te 
kort aan parkeerplaatsen slechts 
op zaterdag rond de middag een 
rol speelt. De rest van de week 
is er voldoende parkeerruimte. 
De vraag of het noordelijke deel 
van de Binnenweg weer twee-
richtingsverkeer moet krijgen 
blijft actueel. Hoewel de laatste 
renovatie de goedkeuring kreeg 
van betrokken partijen blijken er 
toch obstakels. Vooral fietsers 
ervaren de verkeerssituatie als 
gevaarlijk. Het eenrichtingsver-
keer op het noordelijke deel lijkt 
desastreus voor de daar geves-
tigde winkels.
Wat de politiek ook gaat beslis-
sen; het blijft een oplossing van 
compromissen en concessies 
doen.
Eric van Westerloo

Heemstede - “Bij de eerste 
aardbeving ben ik gelijk met Lax-
mi en de kinderen naar buiten ge-
rend. Ik durfde niet meer naar 
binnen te gaan…”, zo meldt de 
keramiekproducent in Nepal aan 
de importeur van de Wereldwin-
kel, als zij hem eindelijk aan de 
telefoon krijgt. “Ik ben erg ge-
schrokken”, gaat hij verder. “Veel 
in de pottenbakkerswerkplaats 
is vernield. Veel rekken met ke-
ramiek zijn omgevallen en wat 
klaar stond voor verzending naar 
de wereldwinkels in Nederland is 
grotendeels gebroken. De moed 
zonk me in de schoenen. Hoe 
het met de ovens is, weet ik nog 
niet…”

En dit is nog maar de reactie van 
één producent. De wereldwin-
kels in Nederland verkopen uit-
eenlopende producten van ver-
schillende producenten in Nepal. 
Overal komen dezelfde verha-
len vandaan, werkplaatsen ver-
nield…. Soms staan de muren 
nog wel overeind maar is het dak 
ingestort en daarmee weefge-
touwen, materialen en gereed-
schappen vernietigd. Producten 
die verzendklaar waren zijn stuk. 
De importeurs hier in Nederland 
doen er alles aan dat bedrijfjes 
waar mee samengewerkt wordt 
zo snel mogelijk weer kunnen 
opstarten en dat alle werkne-

mers weer aan de slag kunnen.
Daar is veel voor nodig gereed-
schap, nieuwe grondstoffen/ma-
terialen, een nieuw onderkomen. 
Gelukkig zijn Nepalezen creatie-
ve oplossers maar voor sommige 
zaken is voorfinanciering nood-
zakelijk. Die hulp is in het verle-
den wel door wereldwinkels ge-
geven en zal ook nu weer nodig 
zijn.

Hulp kan effectief zijn omdat er 
relaties zijn met mensen waar-
van bekend is dat zij te vertrou-
wen zijn. Daarom steunt de We-
reldwinkel Heemstede graag 
haar gecertificeerde Fairtrade-
importeurs. Extra opbrengsten 
zijn dan ook komende tijd voor 
projecten in Nepal. Wilt u Nepal 
ook steunen, kom dan eens in 
de Wereldwinkel kijken. Klank-
schalen, zilveren ringen, kettin-
gen, aardewerk, textielproducten 
maar ook duurzaam wasmiddel 
komen uit Nepal. Door verkoop 
komt er weer geld vrij om nieu-
we bestellingen en ondersteu-
ning door importeurs in Nepal 
mogelijk te maken.
Bent u de komende week of tij-
dens de voorjaarsmarkt in de 
buurt? Loop de Wereldwinkel 
dan even binnen.
Open op dinsdag t/m zaterdag 
en tijdens de Voorjaarsmarkt op 
31 mei. 

Adviesgroep duurzaamheid opgericht

De adviesgroep duurzaamheid 
ontwikkelt visies en geeft advies 
over de wijze waarop vraagstuk-
ken met een duurzaamheidsas-
pect door de gemeente Heem-
stede kunnen worden uitge-
werkt, op basis van kennis en in-
zicht van de adviesgroepleden. 
Visies en adviezen worden ge-
vraagd (op basis van een expli-
ciet verzoek van het gemeente-
bestuur) en ongevraagd (op ba-
sis van eigen initiatief van dead-
viesgroep), als advies, aan het 
gemeentebestuur (Raad en/of 
College) kenbaar gemaakt. Lei-
draad daarbij is dat Heemste-
de een prettige, schone en voor 
de lange termijn leefbare ge-
meente is om in te wonen. Een 
goed beleid op het gebied van 
duurzaamheid ondersteunt dit 
woonklimaat, waarbij onder-
kend wordt dat ‘duurzaamheid’ 
meestal geen doorslaggeven-
de plaatselijke uitwerking kent, 
maar op veel grotere schaal ef-
fect heeft. De wisselwerking tus-
sen lokale en grootschalige ont-
wikkelingen, met lokale toe-
passingen voorop, vormt daar-
bij het uitgangspunt. Het adagi-
um ‘think global, act local’ wordt 
hierbij gevolgd.

Er worden adviezen gegeven 
over de manier waarop de pu-
blieke opinie beïnvloed kan wor-
den inzake de aanpak van duur-
zaamheidsvraagstukken, met de 
bedoeling het gedrag van inwo-
ners van Heemstede dusdanig 
te beïnvloeden dat de ecologi-

sche voetafdruk van Heemstede 
zo klein mogelijk is. Ook kande 
adviesgroep zelf actie nemen om 
de burgers te bereiken.

De adviesgroep duurzaamheid is 
een kleine, goed geïnformeerde, 
groep vrijwilligers die in eigen 
tijd en zonder professionele (ad-
ministratieve) ondersteuning de 
doelstellingen probeert te reali-
seren. De werkwijze is er op ge-
richt om in een zo vroeg moge-
lijk stadium van beleidsontwik-
keling van de gemeente de voor-
genomen beslissingen te evalu-
eren en zo nodig te beïnvloeden 
door aanpassingen voor te stel-
len en alternatieven voor te dra-
gen. Daarvoor worden contacten 
met ‘de politiek’ en hetambtelijk 
apparaat onderhouden (bij voor-
keur via de coördinator duur-
zaamheid). Ook worden con-
tacten onderhouden met sta-
keholders, zoals de Meerlanden 
en aanverwante bedrijven, en 
zo mogelijk met buurgemeen-
ten, zoals de gemeenten Bloe-
mendaal, Haarlem en Haarlem-
mermeer enworden, zo gewenst, 
adviezen ingewonnen van regio-
naal en landelijk functionerende 
deskundigen.
De adviesgroep heeft een voor-
zitter gekozen, Hugo Holscher, 
die namens de adviesgroep het 
woord voert in alle externe con-
tacten. In de loop van het jaar zal 
onderzocht worden of uitbrei-
ding van de adviesgroep, met 
‘duurzaamheidsdeskundigen’ 
gerealiseerd kan worden, zo ge-

wenst op basis van een door de 
gemeente ondersteunde ‘wer-
vingsactie’.
Eventueel gemaakte onkosten 
kunnen in redelijkheid bij de ge-
meente in rekening worden ge-
bracht. De gemeente heeft hier-
voor een budget van 500 euro 
per jaar.

Voorlopig zal de aandacht zich 
richten op: verbeteren van de 
percentages scheiding van af-
val. Het scheiden van afval le-
vert een belangrijke bijdrage aan 
het circulair maken van de eco-
nomie. Verlagen van het ener-
gieverbruik van de gemeente en 
haar burgers, alsook het opwek-
ken van energie op CO2-neutra-
le manieren, zo mogelijk in sa-
menwerking met partners. Zo-
wel wonen als transport worden 
als doelgebieden gezien. On-
derzocht kan worden op welke 
manier Heemstede ‘voorbeeld-
gemeente’ kan worden. Bevor-
deren van het groene karakter 
van Heemstede en de omgeving 
door een ecologische benade-
ring van desbetreffende vraag-
stukken (biodiversiteit, bodem, 
water, geluid, luchtkwaliteit).
Aandacht voor de manier waar-
op duurzaamheidsbewustzijn op 
(basis)scholen bevorderd enon-
dersteund kan worden. De facili-
terende mogelijkheden vanuit de 
gemeente naar de scholen kun-
nen worden versterkt. Aandacht 
voor het autonome beleid van 
de gemeente zelf (bijvoorbeeld 
straatverlichting; beheer gebou-
wen; mobiliteit; samenwerking 
met stichting MVO-Heemstede).
Gesprekspartner zijn bij het op-
stellen van een vervolgnota 
duurzaamheid 2016–2020.

Heemstede - De raadscommissie is akkoord gegaan (najaar 
2014) met een adviesgroep die geheel onafhankelijk van de 
gemeente zal functioneren en dus niet onder bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid van wethouder, college en/of raad valt.

Over de kop op Kohnstammlaan
Heemstede - Een automobi-
liste is vrijdagavond 22 mei met 
haar wagen op z’n kop terecht 
gekomen op de Kohnstammlaan 
in Heemstede. De vrouw kwam 
even voor half elf vanaf de Eyk-
manlaan aangereden toen het 
mis ging. De raakte eerst een 
vuilnisbak, die door de klap tien-
tallen meters verder tot stilstand 
kwam, vervolgens botste ze te-
gen een geparkeerde wagen 
waardoor haar wagen over de 
kop vloog en op het dak tot stil-
stand kwam.
Omstanders boden direct eer-

ste hulp, in afwachting op de 
politie, brandweer en ambulan-
ce. De vrouw is door ambulan-
cepersoneel opgevangen en na 
de nodige zorg naar het zieken-
huis overgebracht voor verde-
re behandeling. De geparkeer-
de BMW die door de vrouw werd 
geraakt was splinternieuw en 
net een maand oud, die wagen 
is zo goed als zeker afgeschre-
ven door de schade. Het is nog 
onduidelijk wat de oorzaak van 
het ongeval is geweest maar ver-
moedelijk is de vrouw onwel ge-
worden.

Foto: Michel van Bergen

‘Madat Nepal’ Wereldwinkel 
Heemstede helpt helpen!
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Levenskunst als thema van Waagexpositie
Regio - Elke kunst is levens-
kunst. Oftewel: L’Arte della vita! 
Vanuit deze overtuiging kozen 
Maria Spaargaren uit Haarlem 
en Bert Knispel uit Graft-De Rijp 
heel bewust voor een Italiaanse 
titel voor hun gezamelijke ten-
toonstelling in de Waag aan het 
Spaarne in Haarlem. Een van-
zelfsprekende keuze, zeker voor 
Maria, want zij werkt en woont 
een deel van het jaar in Rome. 
In de werken van Maria zijn Ita-
liaanse invloeden  duidelijk waar 
te nemen, niet alleen  vanwege 
de Italiaanse taferelen maar ook 
door haar geraffineerd kleurge-
bruik. Maria heeft zich gespeci-
aliseerd in een bijzondere schil-
dertechniek, namelijk het ma-
ken van z.g. trompe-l’oeil schil-
derijen, werken die bedrieglijk 
realistisch aandoen. (letterlijk 

betekent trompe l’oeil ook “be-
drieg het oog”). Deze techniek 
past Maria toe in haar stillevens 
maar ook in grote muurschilde-
ringen in Italie. En ook in Haar-
lem waar de grote muurschilde-
ringen aan de Leidsevaart en het 
appartementencomplex op het 
Ripperdaterrein een aantal jaren 
geleden veel publiciteit kregen. 
In haar grote schilderijen, maar 
ook in kleinere stillevens die in 
de Waag worden getoond, valt 
het op hoe Maria door het nauw-
keurig schilderen van vormen en 
schaduwen van zowel personen, 
gebouwen en voorwerpen een 
sterk gevoel van illusie bereikt. 
De werken van Bert Knispel, 
eveneens een liefhebber van de 
Italiaanse cultuur, passen won-
derwel bij de schilderijen van 
Maria Spaargaren. Bert houdt er 

van elke centimeter van zijn doe-
ken en panelen tot in het klein-
ste detail te overwinnen, waarbij 
hij toch de spontaniteit van een 
schilderij wil behouden. Compo-
sitie, vlakverdeling en de inval 
van het licht spelen een belang-
rijke rol. Ook probeert hij emotie 
in zijn werk te brengen of speelt 
een eenvoudig idee de hoofdrol 
in het werk. Kenmerkend voor 
zijn schilderijen is de vaak intie-
me sfeer. Bert ziet elk werk weer 
als een uitdaging om iets nieuws 
te maken en hij weet nooit waar 
het precies zal eindigen. Doeken 
en panelen staan soms jaren on-
afgemaakt in zijn atelier.  

De werken van Maria Spaar-
garen en Bert Knispel zijn van-
af donderdag 28 mei tot en met 
zondag 14 juni 2015 te bezichti-
gen in Galerie De Waag Spaarne 
30 te Haarlem. (Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur) Op zondag 31 mei  
om 16.00 uur vindt de feestelij-
ke opening van deze tentoon-
stelling plaats. Zie ook: www.ar-
te.ilvicolo.nl en www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel.

Jubileum Kinderdagopvang Bennebroek
Regio - Dit jaar bestaat stichting 
Kinderdagopvang Bennebroek 
precies 25 jaar. Op vrijdagmid-
dag 29 mei wordt dit jubileum, 
van 15.00 tot 18.00 uur met een 
groot feest voor groot en klein 

gevierd. Stichting Kinderdagop-
vang Bennebroek is een klein-
schalige stichting (zonder winst-
oogmerk).
Wethouder Jur Botter (gemeen-
te Bloemendaal) opent het feest 

om 16.30 uur door het planten 
van een boom en kinderen ver-
zorgen een optreden op gebied 
van circus-theater. Het adres is 
Willinklaan 8, belangstellenden 
zijn welkom.

Open Dag Hart
Regio - Op zaterdag 30 mei van 
12.00 tot 17.00 uur houdt ‘Hart’ 
op de Kleine Houtweg 18 te 
Haarlem Open Dag.
Kinderen, jongeren en volwas-
senen zijn van harte welkom om 
kennis te maken met docenten 
en het brede aanbod van Hart 
op het gebied van kunst, cul-
tuur, kennis en muziek en deel 
te nemen aan workshops. Hart 
Muziekschool en jeugdtheater-
school Mamagaai geven ook ac-
te de présence. Kijk ook op:
www.hart-haarlem.nl

Modeltekenen
Heemstede - In deze korte cur-
sus van docente Ietje Rijnsbur-
ger, voor beginners en gevorder-
den, is de waarneming van het 
model van groot belang.
Vanuit de anatomie en de ver-
houdingen komt in eerste in-
stantie het “opzetten van het fi-
guur” aan de orde. Maar ook 
beeldelementen als: plaatsing, 
compositie, diepte, beweging, 
licht en schaduw. Na het opzet-
ten en schetsen is er alle ruimte 
voor het uitwerken in eigen stijl 
en techniek. Er wordt gewerkt 
met professionele (naakt)model-
len. (Het lesgeld is inclusief de 
modelkosten).
De cursus Modeltekenen – Por-
tret naar modelis bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede 
en start op maandag 8 juni van 
13.30 tot 16.00 uur. Opgeven via 
tel.: (023) 548 38 28 kies 1.

Parkinson Café 
Haarlem & 
Omstreken

Regio - Woensdag 3 juni is een 
Parkinson Café in het Wijkcen-
trum De Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98, Haarlem van 
14.00 tot 16.00 uur. Bram van 
Eijk, parkinsonpatiënt en Ine 
Looijer, ergotherapeute geven 
samen een presentatie over Par-
kinson, DBS, medicijnen en aan-
gepaste fietsen. Bram vertelt 
over zijn ervaringen van voor en 
na zijn DBS-operatie en over zijn 
driewieler. Ine Looijer zorgt voor
aanvullende informatie. Ook 
komt de eigenaar van de fietsen-
winkel ‘t Mannetje met verschil-
lende soorten fietsen. Uitprobe-
ren hiervan is mogelijk.
Informatie: 023-5278170
of 5270927.

Dementie en 
muziek

Regio - Alzheimer Café Haarlem 
sluit het seizoen af met het the-
ma muziek. Muziek raakt men-
sen vooral  in hun gevoel. Zon-
der woorden kun je met elkaar 
contact maken. Als je iemand 
met woorden niet goed kan be-
reiken, lukt het met muziek vaak 
wel.  Bij dementie verliest het 
gesproken woord soms zijn be-
tekenis. Gevoel en muziek krij-
gen daarentegen vaak een die-
pere betekenis. Genieten van 
muziek doet ieder mens goed, 
ook mensen met dementie. Over 
de mogelijkheden wordt gespro-
ken met muziektherapeut Yvon-
ne ten Brink.
Bijeenkomst: 1 juni - Wijkge-
bouw ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, hoek Wester-
gracht, Haarlem; inloop 19.00 
uur, aanvang 19.30 uur (tot 21.30 
uur). Toegang gratis.

Dichtstorten
Gilles de la Tourette- 

patient met
woordvindingsprobleem

kom, hoe heet het: zo’n vrouw 
die zich laat betalen voor seks

 Opinion
die eerste dokter zei dood, 

dacht ik, maar deze zegt doof

Bijna-doodervaring 1
ik dacht nog: ik ben er bijna

Hypochonder
hij is poliklinisch dood

De lange baan
ik ga eerst dood en dan zie ik 
wel weer verder

Relatietherapie 1
jij moet eens wat vaker naar 

zijn lichaam luisteren 

Pessimist
zijn ene been is altijd korter, 

nooit langer

Experimenteel toneel
en dan zeg jij tegen hamlet: 
ik heb geen zin in shake-

speare vandaag

Quarks
ik kan gelukkig worden van 

heel kleine dingen

Hemelse ontmoeting
waar was jij toen je hoorde 

dat ik dood was? 

Een nieuwe visie
en wie niet mee wil doen in 

het harmoniemodel
die kan nu opdonderen

Relatietherapie 2
we moeten erachter zien te 

komen 
waarom jullie bij elkaar

willen blijven

Relatie met God
ik mag je zeggen

Famous last words
ik zit in het verkeerde lichaam

Apotheek
en deze pil helpt tegen het 
gevoel van afhankelijkheid

Marc van der Biezen

Meisje gewond door ongeval Zandvoortselaan
Heemstede - Een bestuurster 
van een snorscooter is dins-
dagmiddag 26 mei gewond ge-
raakt bij een aanrijding op de 
kruising van de Zandvoortsel-
aan en de Herenweg in Heem-
stede. Even na tweeën ging het 
mis, toen het meisje de kruising 
overstak om de Herenweg op te 
rijden. Zij kwam hier in botsing 
met een automobiliste die van-
af de Lanckhorstlaan de Zand-
voortselaan op wilde. De be-
stuurster van de auto zou heb-
ben verklaard dat zij het groene 
licht had. 

Omstanders schoten te hulp in 
afwachting van de hulpdiensten. 
Na een behandeling ter plaatse 
is de bestuurster van de snor-
scooter overgebracht naar het 
ziekenhuis. Vermoedelijk heeft 
zij haar sleutelbeen gebroken, 
maar medisch onderzoek zal dat 
uit moeten wijzen. Hoe het on-

geluk heeft kunnen ontstaan is 
nog niet bekend. De politie heeft 
geholpen bij de verdere afhan-

deling. Door het ongeluk onder-
vond het overige verkeer enige 
hinder.

Foto: Mizzle Media



Heemsteeds talent wordt 
met Ajax D1 landskampioen
Heemstede - Woensdag 20 
mei werd Ajax D1 landskampi-
oen van Nederland door in Rot-
terdam Feyenoord D1 te ver-
slaan met 0-1. Het was een 
echt finale waarbij de winnaars 
van de beide divisies het een-
malig tegen elkaar opnamen. 
Ajax kwam in de eerste helft 
op voorsprong en wist deze tot 
het einde vast te houden. Ieder-

een was het er over eens dat 
Ajax de terechte kampioen was. 
Bij Ajax D1 speelt het 12-jarige 
Heemsteedse voetbaltalent Joost 
Gramberg met het beroemde 
nummer 14 op zijn shirt. Drie 
jaar geleden werd hij gescout bij 
zijn club Koninklijke HFC. Joost 
speelt links achter en traint vier 
keer per week op ‘de Toekomst’ 
bij HBC.

Trimclub 60+ 
zoekt leden

Heemstede – Een sportieve 
club waar plezier voorop staat, 
dat is Trimclub 60+. De club be-
staat al heel lang en kan nieu-
we leden gebruiken. Getraind 
wordt op zaterdag van 9 tot 10 
uur in het Middenduin. Iedereen 
kan meedoen in zijn eigen tem-
po. Kom vrijblijvend, onder bege-
leiding, mee trimmen. Geen kos-
ten aan verbonden. Info: 023-
5290440.

Fithockey voor 55 plus jongens en meisjes
Heemstede – Vanaf 2009 kon-
den 55 plussers bij de MHC Al-
liance  met en tegen elkaar hoc-
keyen met zachte knotsen en 
een zachte bal. Het was nieuw, 
maatschappelijk verantwoord, 
gaf senioren de kans in condi-
tie te komen en te blijven. Mee-
doen bij alle weersgesteldheden, 
want dat kan op kunstgrasvel-
den, gaf tevens een mogelijkheid 
je eens lekker nat te laten rege-
nen. Maar met die knots in één 
hand sloeg je al gauw alle kan-
ten op en er is bij hockey maar 

één kant de goede, naar voren, 
richting doel. Het was na een 
aantal keren gespeeld te hebben 
duidelijk, de knotsen gaven niet 
het verwachte spelplezier. Lan-
delijk bleef het knotshockey be-
staan, maar niet fanatiek beoe-
fend. Er werd bij Alliance beslo-
ten om het te proberen met lich-
te plastic, uni, sticks en een klei-
nere, lichte handbal. Voor de 14 
jongens en meisjes van 55 plus 
van Alliance bleek dit een schot 
in de roos. Dat je beide zijden 
van de stick kan en mag gebrui-

ken, maakt het nog leuker en 
wat gemakkelijker om te sco-
ren. Ook de hockeyclub Kam-
pong uit Utrecht ging over op de 
sticks met de lichte handbal en 
wellicht komt er straks een lan-
delijke competitie. Alhoewel, het 
wedstrijdelement is niet de be-
langrijkste reden voor de deel-
nemers om te gaan fithockey-
en,  het bewegen voor ouderen 
is het belangrijkste en dat be-
gint elke woensdagochtend te-
gen 10 uur aan de Sportparklaan 
met een lichte warming up, een 
training met het voorzetten, het 
overspel, kortom enige stick-
vaardigheid ,balgevoel en spel-
inzicht bijbrengen door de trai-
ner Jan-Jaap Veldman. Waar-
na er een onderling wedstrijd-
je gespeeld wordt en Anneke de 
koffie inmiddels warm heeft. Ze 
hebben zelfs een rooster voor 
wat lekkers bij die  koffie. Meer 
weten over deze knotsgekke 
nieuwe sport voor 55 plussers, 
kijk op www.mhc-alliance.nl on-
der fithockey  of  bel Anneke van 
Doorn, 023 5281700 of Jan-Jaap 
Veldman 023 5283500.
Ton van den Brink 

Heemstede - Bij RCH staat ko-
mend weekend een prachtig 
evenement op het programma. 
Op 30 en 31 mei wordt namelijk 
voor de vierde keer het Thymo 
Rovers-toernooi gehouden, met 
ruim 70 deelnemende teams. Za-
terdag 30 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 organisa-
tie veel geld op te halen voor de 
‘Kanjerketting’. (www.kanjerket-
ting.nl)
Er doen ruim 70 teams mee van 
23 verschillende clubs uit de re-
gio. De spelers krijgen allemaal 
wat te drinken en te eten en een 
aandenken mee. Er staan ver-
schillende standjes en in de loop 
van de dag zal de BBQ aange-
stoken worden.
Vergeet vooral niet de sfeervol-
le kantine te bezoeken die de 
geschiedenis van ruim 100 jaar 

RCH weergeeft in beeld en tekst.
Op zaterdag begint de dag om 
9.00 uur en op zondag om 10.00 
uur. Voor het programma zie: ht-
tp://www.rch-voetbal.nl/clubin-
fo/jeugd/thymo-rovers-toernooi.
 De toernooicommissie bestaat 
uit Ard Dinkelberg, Monique 
Mentjox, Linda Reitsma en Pie-

ter Zwikker. Natuurlijk zullen zij 
dit jaar ook weer ondersteund 
worden door heel veel vrijwilli-
gers om het toernooi soepel te 
laten verlopen: de BBQ, munt-
verkopers, wedstrijdsecretariaat, 
omroep, keuken/kantine, de DJ, 
EHBO-team en al die scheids-
rechters.

Opbrengst voor ‘Kanjerketting’

4e Thymo Rovers Toernooi bij RCH
HBC G1 - FAJA LOBI G1  –  6-3    

Zou het nu toch...?
De meningen over de doelstel-
lingen van het HBC G1 team 
liepen dit jaar dan wel uiteen, 
maar het blijft kriebelen als het 
kampioenschap nog in zicht is. 
HBC had wat afmeldingen en 
een paar spelers die wat later 
aanwezig waren. Hierdoor kon 
het tactisch plan van coach Jan  
rechtstreeks naar de prullen-
bak. 
De overige spelers bleken geen 
moeite te hebben met de nieu-
we situatie. Bij het arriveren van 
de drie latere spelers had Arjen 
al, op aangeven van Gert-Jan, 
twee maal gescoord! Faja Lobi 
bleef wel behoorlijk aandringen 
maar de verdediging van HBC, 
met aan het hoofd Denzel, Li-
ban en Ashwin, bleef overeind. 
Niet in de laatste plaats door 
goed keeperswerk van SEBAS-
TIAAN. HBC stond met 2-0 
voor in de rust.
Faja Lobi werd aanvallend ster-
ker. Binnen tien minuten wer-
den onachtzaamheden in de 
achterhoede door de tegen-
stander afgestraft: 2-2. Door 
gezamenlijk ten strijde te trek-
ken en elkaar positief te beïn-
vloeden, boog het spelletje zich 
weer meer naar het vijandige 
doel. Met een prachtige pass 
van Davy bracht Arjen de 3-2 
op het bord. Nog meer druk van 
Faja Lobi was het gevolg. Bij 
een van de uitvallen maakten ze 
de gelijkmaker: 3-3. Weer op-
nieuw stroopte HBC de mou-

wen op en met een pass uit het 
middenveld was het weer Arjen 
die de 4-3 liet aantekenen. 

Het bleef een spannende par-
tij tot Rick de bal op het mid-
denveld voor de voeten kreeg. 
Hij bedacht zich geen moment, 
schoot en de bal verdween on-
der de keeper door in het doel: 
5-3. Nu rustig het potje uit-
spelen was de gedachte. HBC 
kreeg op het middenveld de 
bal en Arjen werd weer in po-
sitie gebracht. Hij werd door de 
keeper onderuit gelopen en de 
goed leidende scheidsrechter 
Frans wees naar de penalty stip. 
6-3, en het eindsignaal kwam 
als een ware verlossing. 
Onze taak was vervuld, maar 
of dat voldoende was? Om die 
vraag te beantwoorden zijn er 
spelers gaan kijken naar Wa-
terloo – Argon later die middag. 
Daar zagen ze dat Waterloo 
met 8-1 op eigen veld de boot 
in ging! En daarmee was het 
een feit: HBC G1 IS WEDER-
OM KAMPIOEN GEWORDEN!
Leo Holdorp

INGEZONDEN

De Spaarne Lente Race
Heemstede - Het grootste 
roeievenement uit de regio, de 
Spaarne Lente Race, wordt dit 
jaar gehouden op zondag 31 
mei. Die dag wordt door onge-
veer 1000 roeiers, verdeeld over 
250 boten een race gevaren op 
het Zuiderbuiten Spaarne en op 
een deel van de Ringvaart, tot 
aan Bennebroek. De race wordt 
in drie delen gevaren: 10-11u, 
13-14u en 16-17u. Tijdens deze 
wedstrijden geldt er een vaar-

verbod; de wedstrijdbaan is  af-
gesloten voor andere boten. Het 
is een prachtig gezicht om aller-
lei soorten roeiboten te zien strij-
den op het water. U kunt bij de 
finish komen kijken op de Roei-
vereniging Het Spaarne, of an-
ders langs de route staan. Op 
Het Spaarne bent u ook wel-
kom voor een kopje koffie, thee 
of een glas wijn. Voor meer in-
formatie zie www.hetspaarne.nl/
lenterace.



HPC oogst respect in Duitsland
Heemstede - Een groep van 
bijna 40 HPC-zwemmers reis-
de afgelopen weekend af naar 
het prachtig gelegen 50-me-
ter buitenbad in Hagen voor de 
20e editie van de Internationa-
le Sprint Cup. Deze keer had-
den zich ook veel jonge zwem-
mers ingeschreven die nog 
nooit in Hagen waren geweest. 
En ze keken hun ogen uit. Fien 
(10 jaar) had zich een soort van 
zwemstadion voorgesteld waar-
van het dak dan open kon, maar 
zo’n groot zwembad midden in 
de buitenlucht had ze niet ver-
wacht. Ze vond het wel heel leuk 

als was ze op zondagmiddag ook 
wel heel moe. Fien is zeven keer 
in actie gekomen in heeft alle ze-
ven de keren een persoonlijk re-
cord gezwommen! En zij was niet 
de enige, want van 1 op de 3 ra-
ces werd een persoonlijke tijd 
verbeterd die resulteerden in 
maar liefst 64 medailles! Na twee 
korte nachten en twee volle da-
gen zwemmen vond op zondag-
middag de 200 meter vlinderslag 
plaats. Van de bijna 500 deelne-
mers aan dit toernooi waren er 
maar 25 zwemmers die de moed 
hadden om deze loodzware af-
stand aan te durven. Met diep 

respect werd er gekeken naar de 
HPC-zwemmers Anouk, Leonie, 
Nadia, Carmen, Denise, Jens en 
Laura die met hun laatste krach-
ten de race hebben uitgezwom-
men. Tot ieders spijt kreeg Laura 
na 100 meter last van een oude 
blessure in haar schouder, maar 
opgeven is niet in haar opgeko-
men. Met de tanden op elkaar 
heeft ze de hele afstand uitge-
zwommen. Respect!
Aan het eind van iedere och-
tend- of middagsessie vindt er 
een 50-meter finale plaats. Nooit 
eerder wist HPC 6 finaleplaatsen 
te behalen. Floris had al eens 
eerder een finale gezwommen, 
maar voor Jeroen, Gwyn en Lau-
rens W. was dit de eerste keer. 
Bij de finale 50 meter schoolslag 
lagen er zelfs 3 HPC-ers naast 
elkaar en ook dat is nooit eer-
der gebeurt. De trainers Theo 
van Dam en Denise van der Lin-
den waren aangenaam verrast 
door de verschillende leeftijds-
categorieën en de prestaties van 
de zwemmers. Theo: “Door de-
ze jonge ploeg is er ongekend 
succes geboekt. Maar niet al-
leen de prestaties waren gewel-
dig, het was vooral ook de sfeer. 
Groot en klein konden het goed 
met elkaar vinden, alsof het één 
grote, leuke, gezellige zwemfa-
milie was!”

Heemstede - Toegegeven, Blue 
Devils heeft geen topteam, maar 
met 2 vingers in de neus win je 
er ook niet van, zoals een paar 
weken geleden Sparks ervoer. 
Tegen RCH kwamen de Devils 
in beide duels op voorsprong 
en nam de Racing pas in de 7e 
inning  een bevrijdende voor-
sprong. In theorie kan RCH nog 
de play-offs halen, maar voor-
alsnog overheerst de opluchting 
dat het gat met hekkensluiters 
Sparks en Blue Devils tot 6 pun-
ten is gegroeid. 

Direct al in de openingsslagbeurt 
trokken de Meppelaren fel van 
leer en stond het na 2 honksla-
gen met tussendoor een veldfout 
0-1. Pas in de 3e inning werd het 
1-1 na een infield hit van Bran-
don Rijnbergen, een gestolen 
honk, een OSS van Andy Raaff 
en een grounder van Nick He-
ij. 2 Slagbeurten later werd het 
3-1 door Maarten Bos (produc-
tief met 3 uit 4) en Tommy Va-
der, maar in omloop 7 werd het 
opnieuw spannend na een honk-
slag, een doorgeschoten bal, een 
nul op 1 en een wilde worp. Ge-
lijkmakend 7 werd de inning 
van Nick Heij, die met een dou-
ble ploegmaten Maarten Bos en 
Brandon Rijnbergen binnen tim-
merde: 5-2. Daarmee was ook de 
aanvalsdrift van de Devils uitge-

raasd. Hylke van Viersen (6-0-
7-4) schakelde in de 8e inning 
de openingsslagman uit en de 
resterende 1 2/3 innings wer-
den een kolfje naar de hand van 
Mike Ruitenburg met 1-0-0-0.  
Ook in Meppel kwam RCH niet 
schadevrij uit de eerste inning. 
Na 4 wijd, een 2- honkslag en 
een denkfout in het Heemsteed-
se infield stond het meteen  2-0 
en moest de Racing in de ach-
tervolging. Dat resulteerde een 
slagbeurt later al tot 3 runs op 
honkslagen van achtereenvol-
gens Jimmy de Jong, Brandon 
Rijnbergen, Donny Hamelink en 
Nick Heij. De vreugde was snel 
voorbij toen een honkslag, ge-
volgd door een veldfout en een 
paar opofferingsacties tot de 3-3 
na 3 innings leidde. Die stand 
bleef staan tot aan de 7e in-
ning, waarin RCH 2 x scoorde 
op een veldfout, hits van Jesse 
van Dalfsen, Jessey de Jong en 
Tommy Vader en een OSv7 van 
Koen Werkman. Dat was de nek-
slag voor de Devils, want aanval-
lend kwamen ze er niet meer aan 
te pas op het werpen van Dion 
Steyl, die na de 7e slagbeurt af-
scheid nam van de heuvel met 
12–3-3-2 en vanuit de dug-out 
mocht toezien hoe Robin van Eis 
de 8e en Mike Ruitenburg de 9e 
inning in een mum van tijd tot 
een goed einde brachten. 

Komend weekend speelt RCH-
Pinguïns de dubbel tegen Ori-
oles, zaterdag om 14.30 uur in 
Bergschenhoek en zondag om 
14.00 uur op het Heemsteedse 
Sportpark.

1300 bijeen gewandeld voor stofwisselingziektes
Regio - Van donderdag 14 tot 
en met zondag 19 mei vond 
de Haarlemse Wandel4Daagse 
plaats. Ruim 1000 wandelaars 
kwamen naar Haarlem om een 
of meerdere dagen te wandelen 
door Kennemerland. Dit jaar was 
er voor het eerste een goed doel 
aan verbonden. De Haarlem-
se stichting Stofwisselkracht zet 
zich in voor meer bekendheid en 
geld voor onderzoek naar stof-
wisselingsziekten. In totaal werd 
ruim 1.300,- euro voor onderzoek 
naar deze onbekende ziektes bij 
elkaar gewandeld. Dat is hard 
nodig, want stofwisselingsziek-
tes zijn misschien wel doodsoor-
zaak nummer 1 onder jonge kin-
deren. Jaarlijks krijgen zo’n 800 
kinderen de diagnose stofwisse-
lingsziekte, ruim de helft daarvan 
overlijdt voor ze 18 jaar zijn. Ook 
op volwassen leeftijd kan een 
stofwisselingsziekte zich plot-
seling manifesteren. Vaak wordt 
dan een diagnose niet of veel 
te laat gesteld, omdat de ken-

nis hierover bij de meeste artsen 
nog ontbreekt.

Trix van der Wielen uit Uithoorn 
was een van de wandelaars die 
speciaal voor haar zieke neef Lu-
cas naar Haarlem kwam. Lucas 
lijdt aan de stofwisselingsziek-
te Sanfilippo syndroom en woont 
bij De Zonnebloem in Cruqius, 
onderdeel van SEIN, het exper-
tise centrum voor epilepsie, waar 
hij alle zorg en liefde krijgt die hij 
nodig. 
Lucas zit inmiddels in de rol-
stoel, praten kan hij niet meer 
en hij gaat steeds verder achter-
uit. Desondanks zat hij met een 
stralend gezicht bij de finish om 
zijn tante op te wachten. In to-
taal had tante Trix ruim 60 km 
gelopen voor Lucas. Trix: “Kijk 
hier doe ik het allemaal voor! 
Een stralende lach en een dikke 
knuffel van Lucas. De medaille is 
voor hem, die heeft hij meer dan 
verdiend en volgend jaar doe ik 
weer mee! Geld voor onderzoek 

naar stofwisselingsziekten is zo 
hard nodig. Voor Lucas is het te 
laat, maar in de toekomst moet 
er een medicijn komen, zodat 
anderen dit niet mee hoeven te 
maken.” 

Kijk voor meer informatie over de 
stichting Stofwisselkracht op:
www.stofwisselkracht.nl.

Heemstede - De Koninklij-
ke Nederlandse Hockey Bond 
(KNHB) organiseert voor de 
derde maal in successie het 
Landskampioenschap Jong 
Senioren. Ook deze keer weer 
op de velden van MHC Alli-
ance aan de Sportparklaan te 
Heemstede. 
Op zondag 14 juni zullen 22 
heren- en damesteams uit 
het land strijden om de titel 
Landskampioen Jong Senio-
ren 2014-2015.
In een aantal poulerondes zul-
len de beste teams zich kwali-
ficeren voor de kruisfinales en 
de apotheose in de grote fina-
le voor Heren Jong en Dames 
Jong rond 16.00 uur.
De Jong Senioren-competitie 
is enkele jaren geleden in het 
leven geroepen om de over-

gang van het Juniorenhockey 
te vergemakkelijken naar het 
Seniorenhockey. Alle teams 
in de Jong Senioren-compe-
titie hebben de leeftijd tussen 
de 17 en de 25 jaar en spelen 
daarmee tegen en met leef-
tijdsgenoten. Op het kennis-
platform van de KNHB (www. 
hockeycorner.nl) wordt uitvoe-
rig ingegaan op deze unieke 
doelgroep. 
In het seizoen 2012-2013 
sleepte het District Noord-Hol-
land beide  landskampioen-
schappen bij de dames en he-
ren in de wacht met de teams 
van Bennebroek en HIC Am-
stelveen. In het seizoen 2013-
2014 gingen de hoofdprijzen 
wederom naar Noord-Holland 
bij de teams van Bloemendaal 
en Pinoké. 

Wie wordt landskampioen 
Jong Senioren?

Honkbal

Nieuwe overwinningen brengen
RCH-Pinguïns verder van de laatste plaats
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Bezoek D-Reizen op de Voorjaarsmarkt
Frozen Summer Fun in Heemstede!

Heemstede - Op zondag 31 mei wordt D-Reizen 
Heemstede, ter ere van het ‘Frozen Summer Fun 
seizoen’ in Disneyland Paris, voor één dag omge-
toverd tot een Frozen r-ijsburo.

Laat je ondersneeuwen door plezier en geniet van 
alle leuke activiteiten die speciaal worden georga-
niseerd rondom het Frozen thema!
De enorm populaire Disney film Frozen, met bijna 
een miljoen bioscoop bezoeken in Nederland, be-
zorgt van 1 juni tot 13 september de koelste zomer 
in Disneyland Paris tijdens Frozen Summer Fun. De 
beroemde zusjes, Anna en Elsa, verschijnen op het 
podium met hun schattige sneeuwpop Olaf in een 
spectaculair evenement dat gasten gegarandeerd 
kippenvel bezorgt!

Om dit te vieren organiseert het team van D-Rei-
zen Heemstede in samenwerking met Disneyland 
Paris een speciale Frozen Summer Fun dag bij jou 
in de buurt! Deze dag zal geheel in het teken van 

Frozen staan met allerlei leuke en ijskoude acti-
viteiten! Zo kun je je laten schminken, kan je op 
de foto met een reuze opblaasbare Olaf van ze-
ven meter hoog en is er een spannende Disney-
land Paris puzzel waarmee je kans maakt op te 
gekke prijzen.
Daarnaast is er een kleurplatenwedstrijd waarmee 
je kans maakt op de DVD van Frozen. 
Kom op zondag 31 mei naar D-Reizen Heemstede 
en laat je ondersneeuwen door plezier!
D-Reizen vind je aan de Binnenweg 129 in Heem-
stede.

Voorjaarsmarkt 31 mei nu ook 
de gezelligste van Nederland
Heemstede – Met 315 kramen 
op 1,2 kilometer winkelstraat 
presenteert het WinkelCentrum 
Heemstede op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat hun jaarlijk-
se Voorjaarsmarkt. De winkeliers 
komen naar buiten met hun ei-
gen aanbiedingen en hun speci-
aliteiten. Daarnaast heeft markt-
meester Willem van Dam in het 
afgelopen jaar zijn ogen goed 
de kost gegeven op markten en 
braderieën in het hele land om 
daar de leukste, aparte, exclusie-
ve, vernieuwende, kramen met 
daarachter de persoonlijkhe-
den, op te sporen en uit te nodi-
gen om een kraam in Heemstede 
te bezetten. Geen schreeuwlelij-
kers die knollen voor  citroenen 
verkopen, nee, liever een verko-
per van praktische instrument-
jes van chirurgisch staal waar je 
in het gewone huishouden veel 

mee kan doen. Dat kom je niet 
alle dagen tegen, maar wel op 
de markt. Dat vindt Willem nu 
de krenten in de pap, die hij zo 
graag in zijn ijs stopt. Kleding-
kramen zijn er genoeg, de da-
mes zijn vast gewaarschuwd dat 
je er heel leuke koopjes kunt ha-
len, vooral in zomerkleding, want 
mooi wordt nu de zomer toch 
echt. Zoek je iets aparts? Kijk 
even op Raadhuisstraat, waar de 
jonge Natasja Henke een kraam 
heeft voor haar net geopende 
popwinkel. Ze ontwerpt met u 
kleding, maakt dat zelf en zo bent 
u de enige met een exclusief jas-
je, pantalon, rok of wat u ook 
maar wilt. Een nieuwe trend? Se-
cretaris van de Winkeliersvereni-
ging, René Janus, was al gek op 
tapas, maar hij vond nu tapas-
plankjes van steigerhout. Nu op 
de Voorjaarsmarkt te koop, leuk 

he! Naast de aanbiedingen van 
aardbeien en de mandarijntjes 
loopt u zo maar tegen een kraam 
met leren riemen, accessoires of 
oude kennissen die u dit jaar nog 
niet zag. Die kunt u op de markt 
rustig aanspreken en bijbabbe-
len tussen de kramen, waar altijd 
ruimte is. Met gezellige terrasjes. 
De kinderen kunnen genieten 
van de draaimolen, een spring-
kussen, de autootjes op de rond-
baan en de trampoline.

Geen langgerekte slurf kra-
men waar je het benauwd van 
krijgt, maar 1,2 kilometer plezie-
rig slenteren langs al die mooie 
aanbiedingen in de Leukste 
Straat van Nederland in Heem-
stede. De Binnenweg-Raadhuis-
straat, zondag 31 mei, van 11 tot 
17 uur, ook de gezelligste!
Ton van den Brink 

Michael Wouters en Teun Verzaal stappen Voorjaarsmarkt op met 
dozen kinderschoenen (foto: bartjonkerproductions@yahoo.com).

Banjers op Voorjaarsmarkt
Dozen met kinderschoenen 
voor een lekkere ‘grabbelprijs’
Heemstede – Lekker grabbe-
len naar goede kinderschoenen 
in dozen tegen marktkoopprijs-
jes tijdens de Voorjaarsmarkt op 
31 mei? Deze jarenlange voor-
jaarsmarkttraditie kennen ve-
len nog van Brabants Schoenen-
huis met Teun Verzaal. Dochter 
Karen en haar echtgenoot Mi-
chael Wouters van Banjers Kin-
derschoenen nemen het stokje 
over en zetten deze traditie als 
vanouds voort. Vlakbij hun win-
kel op de hoek van de Juliana-
laan/Binnenweg. De dozen vol 
mooie kinderschoenen staan op 
31 mei om 10.00 uur al klaar: dus 
grabbelen maar!
“Het is de eerste keer dat Ban-
jers op de Voorjaarsmarkt staat 
met de bekende dozen gevuld 
met schoenen tegen ouderwet-
se marktkoopprijzen, in dit geval 
dus kinderschoenen”, vertelt Mi-
chael Wouters. “Best wel span-
nend eigenlijk. Het is voor vaders 
en moeders de gelegenheid om 
een paar goede kinderschoenen 
te scoren tegen een zacht prijs-
je, dus dat maakt het berenin-
teressant. In de dozen zitten di-
verse maten die lopen van 19 tot 

en met 41. We doen hetzelfde in 
ons filiaal in Lisse, maar dan op 
de corsomarkt, die een dag voor 
het bloemencorso plaatsvindt en 
eind september op de jaarmarkt.”  
Schoonvader Teun Verzaal weet 
waar hij over praat: “Het is een 
traditionele happening op de 
voorjaarsmarkt in Heemstede”, 
lacht hij. “Altijd volle bak en een 
echte publiekstrekker waar de 
hele regio op afkomt. Een druk-
te van belang: de hele dag door 
grabbelen in de dozen tot je iets 
geschikts gevonden hebt. Met 
als resultaat dat aan het eind 
van de dag de dozen zo goed 
als leeg zijn.” Michael: “Naast de 
dozen met kinderschoenen heb-
ben we ook nog  restanten met 
leuke kinderkleding, van klein 
naar groot, eveneens tegen leu-
ke prijzen. Iedereen kan lekker 
in de dozen speuren naar schoe-
nen tot 17.00 uur. En daarnaast 
is onze gewone winkel Banjers 
aan de Julianalaan 6 geopend, 
waar onze nieuwe lente- en zo-
mercollectie te vinden is”, aldus 
Michael. Meer informatie over 
Banjers op www.banjers.nl. 
Bart Jonker
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Activiteit
winkelcentrum 
Heemstede
Zondag 31 mei grote Voor-
jaarsmarkt van 11.00-17.00 
uur. Tal van kramen, kinderat-
tracties en terrasjes.

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

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

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

Woensdag 3 juni Film bij 
Casca Nova met o.a. Kim van 
Kooten. Casca De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Aan-
vang 20.00 uur, entree � 6,50. 
Reserveren? Bel (023)548 38 
28 kies 1.

Kinderactiviteit
Zondag 7 juni Straatspeel-
avond bij Noordkop Harte-
kamp van 14.30-16.00 uur. Op 
maandag 8 juni kunnen de 
kinderen uit de Bloemenwijk 
op straat spelen aan het Rho-
dodendronplein van 18.30-
20.30u. Diverse spelactivitei-
ten, georganiseerd door Cas-
ca. Gratis deelname. 

Lezing
Woensdag 3 juni Lezing door 
Paul van Tongeren over zijn 
boek ‘Jacoba Van Tongeren’ 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. 
Kaarten à 5 euro zijn verkrijg-
baar via 023-5282472. Reser-
veren gewenst.
Het boek Jacoba van Tonge-
ren is gebaseerd op de au-
thentieke memoires van Jaco-
ba van Tongeren (1903-1967) 
die - als enige vrouw - in de 

Tweede Wereldoorlog een 
grote verzetsgroep oprichtte 
en vijf jaar lang leidde: Groep 
2000.

Muziek
Zaterdag 30 mei ‘Tons of 
blues’ live in 1ste Aanleg, 
hoek Kerklaan/Raadhuis-
straat. Aanvang 21.00 uur.  

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

Dinsdag 2 juni een avond-
wandeling, georganiseerd 
door het IVN Zuid Kenne-
merland. Aanvang 19.00 uur 
bij parkeerplaats restaurant 
Groenendaal. Geen kosten, 
vooraf aanmelden niet nodig. 
Info: www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Sport
Zaterdag 30 en zondag 31 
mei 4de Thymo Rovers Toer-
nooi bij RCH, met 70 deel-
nemende teams. Toernooi-
start zaterdag 9.00 uur, zon-
dag 10.00 uur. Opbrengst voor 
‘Kanjerketting’. 23 clubs uit de 
regio doen mee. Bezoek ook 
de kantine om ‘100 jaar RCH’ 
te bekijken.
Voor het programma zie:
http://www.rch-voetbal.nl/
clubinfo/jeugd/thymo-rovers-
toernooi.

Tentoonstellingen/
exposities
Woensdag 27 mei t/m 
maandag 8 juni (openings-
tijden: maandag t/m vrijdag 

AgendA van 08.00 tot 17.00 uur) Eerbe-
toon aan Haarlemse schilder 
Kees Okx in Kloostergangen 
van Stadhuis Haarlem, Gro-
te Markt, georganiseerd door 
KZOD.  www.keesokx.com,
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel

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

Donderdag 28 mei t/m zon-
dag 14 juni ‘Levenskunst’ 
als thema van Waagexposi-
tie. Werk van Bert Knispel en 
Maria Spaargaren. Spaarne 30 
te Haarlem. Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
Info: www.arte.ilvicolo.nl en 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel.

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

Portret door Arjan Bronkhorst.

Tot 10 juni foto-expositie Ar-
jan Bronkhorst op Leyduin. 
Vrijdag 29 mei en 5 juni gra-
tis entree. Thema expo: Bewo-
ners van de mooiste grachten-
panden van Amsterdam zijn 
in hun eigen interieur op de 
gevoelige plaat gezet. Open:
11.00-15.00uur. Entree: 2,50  
euro pp. 

T/m 30 juni Laatste expo-
sitie in voormalig gemeen-
tehuis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5, van bestuurs-
leden Stichting Tentoonstellin-
gen Bennebroek: Guus Coe-
ne, Jomien Hamerslag, Rens-
ke Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dineke 
van de Siepkamp. Maandag 
t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

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

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

groepvondel@hotmail.com of:
023-5358203.

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

Zondag 31 mei en zondag 
7 juni Korte toneelvoorstellin-
gen door toneelvereniging Al-
berdingk Thijm in Het Dolhuys.
Titel: ‘K’, naar het beroemde 
boek ‘Het proces’ van Franz 
Kafka. bBeklemmende én hu-
moristische voorstelling over 
brave burger Josef K. die 
wordt gearresteerd zonder te 
weten waarvoor. Schotersin-
gel 2, Haarlem
Aanvang: 1e voorstelling: 14.00 
uur; 2e voorstelling: 16.00 uur. 
Entree museum + voorstel-
ling: 11,00 euro; Museumjaar-
kaart + voorstelling: 5,00 euro. 
Voor meer info en reserverin-
gen: www.hetdolhuys.nl.

Je mag weer op straat spelen! 
Straatspeelavonden Hartekamp 
en Bloemenwijk
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeel-avonden van Casca 
zijn altijd populair en druk be-
zocht door kleine en grote buurt-
bewoners! Het is langer licht en 
dus mogen kinderen ’s avonds 
wat langer buiten spelen. Wij 
spelen daar op in door in maar 
liefst 10 wijken, verspreid over 
Heemstede, avonden vol sport 
en spel te organiseren. Of je nu 
4 of 18 jaar oud bent, er is voor
 iedereen wel wat te doen.

De straatspeelavonden zijn in 
mei en juni. De jeugdwerker en 
vrijwilligers nemen bergen vol 
sport- en spelmateriaal mee: al-
le soorten ballen die je maar 
kunt bedenken, tennis- en bad-
minton-rackets, jongleermate-
riaal, minidoeltjes, volleybalnet, 
jeu de boules, tafeltennisbatjes, 
skateboards, frisbees en spring-
stokken. Maar de kinderen kun-

nen ook stelten lopen, hoepelen, 
elastieken, skippyballen, spring-
touwen, stoepkrijten en nog veel 
meer.
De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis! 
(Zorgt u wel zelf voor de bege-
leiding van uw kleine kinderen?)
Op de eerste straatspeelavon-
den hebben de kinderen alweer 
heerlijk gespeeld. De volgende is 
op zondag 7 juni op de Noord-
kop bij de Hartekamp, let op: af-
wijkende tijd van 14.30-16.00 
uur. Op maandag 8 juni kunnen 
de kinderen uit de Bloemenwijk 
op straat spelen aan het Rhodo-
dendronplein. 
Op deze avonden worden de be-
treffende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwo-
nenden krijgen hierover vooraf 
bericht. 
De straatavond in de Bloemen-
wijk is van 18.30-20.30 uur.

Solextocht

Zondag
7 juni 2015
Aanvang 14.30 uur

Superleuke tocht 
langs de mooiste 
plekjes van
Heemstede op
de Solex

Inclusief koffie, huur 
Solex, soep en brood
€ 39.50 p.p.
(rijbewijs is verplicht)

 

www.1steaanleg.nl

Film met Kim van Kooten
Bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, draait 
woensdag 3 juni een fi lm in de 
Theaterzaal. Deze keer is dat 
een Nederlandse romantische 

dramafi lm geregisseerd door 
Nicole van Kilsdonk met Kim 
van Kooten, Koen De Graeve 
en Lies Visschedijk.

Deze woensdagavondfi lm be-
gint 20.00 uur, entree is 6,50 
euro. Reserveren? Bel (023)548 
38 28 kies 1.



Op 1 juni wordt het NL-Alert controlebericht weer uitgezonden
NL-Alert geeft in Heemstede direct 
informatie bij een noodsituatie

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 mei 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Binnenlopen bij de 
 burgemeester

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten
- Omgevingsvergunningen
- Vergadering commissie 
 bezwaarschriften

Op maandag 1 juni zendt de overheid rond 12.00 
uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand 
van dit controlebericht kunt u nagaan of uw mobiel 
juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Omdat 
dit een controlebericht is, hoeft u niets te doen. Dat 
is ook duidelijk aangegeven in het bericht. Heeft u 
uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga 
dan nu naar www.nl-alert.nl. 

Dit had de hand van een zakkenroller kunnen zijn!
Zakkenrollers en dieven winkelen ook
Vaak zijn mensen zich er niet van bewust 
hoe makkelijk zij het zakkenrollers maken. 
Daarom hebben de politie en handhavers 
van de gemeente afgelopen zaterdag met 
een ‘handjesactie’ aandacht gevraagd voor 
het gevaar van zakkenrollen en diefstal uit 
fietstassen. Het winkelend publiek werd 
geobserveerd en bekeken met de ogen van 
een zakkenroller.

Passanten met bijvoorbeeld een open handtas, 
portemonnee in de achterzak of fietstas waarin 
spullen voor het grijpen lagen, kregen een houten 
handje met de tekst: “Dit had de hand van een 
zakkenroller kunnen zijn!” Bij overhandiging van 
het handje kregen zij meteen ook uitleg over het 
voorkomen van diefstal.
In totaal zijn er 43 handjes uitgedeeld op de 
Binnenweg en de Raadhuisstraat. De actie wordt het 
komende jaar nog herhaald. 
Winkelcentrum Heemstede doet er met partners 
alles aan om een vierde ster van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen in de wacht te slepen. In dit kader 
voeren gemeente en politie een programma uit dat 
criminaliteit in en rond winkels tegengaat. Naast 
zakkenrollen gaat het daarbij ook om bijvoorbeeld 
pinpasfraude (meekijken met pinnen, stelen van 
passen), winkeldiefstal en diefstal uit fietstassen. 

Wilt u meer weten over het voorkomen van 
zakkenrollen, ga dan naar de website van de politie, 
www.politie.nl/themas/zakkenrollen, of lees hierover 
in de Preventiekrant van de gemeente Heemstede.

Het inloopspreekuur van Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) is tot en met 31 mei op de Lieven de 
Keylaan 7 in Heemstede. Vanaf 1 juni 2015 kunt u 

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

voor het inloopspreekuur terecht bij het CJG in het 
Raadhuis in Heemstede.

Inloopspreekuur CJG (vanaf 1 juni)
Raadhuis, Raadhuisplein 1
2101 AH Heemstede                            
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl
www.cjgheemstede.nl
maandag, dinsdag, donderdag  09.00-12.00 uur
woensdag 14.00-17.00 uur



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 4, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 22580, 
 ontvangen 8 mei 2015 
- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 

overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, ontvangen 8 mei 2015

- Binnenweg 174, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 22618, ontvangen 11 mei 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg 3, nieuwbouw appartementen 

met groepsruimte voor jongeren met een 
verstandelijke beperking, wabonummer 22579, 
ontvangen 8 mei 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ir. Lelylaan 6, het bouwen van een berging 

en inrichten terrein, wabonummer 21623, 
ontvangen 3 april 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Kadijk 38A, het bouwen van een woonhuis met 
een bijgebouw, wabonummer 18217, ontvangen 
20 maart 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)

- Franz Schubertlaan 47, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 21871, verzonden 22 mei 2015

- Binnenweg 114, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 22097, verzonden 22 mei 2015

- Burgemeester van Lennepweg 62, het bouwen 
van een erker aan de voorgevel, wabonummer 
22118, verzonden 22 mei 2015

- Troelstralaan 39, het plaatsen van een luifel 
boven de voordeur, wabonummer 22115, 
verzonden 22 mei 2015

- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 20882, 
verzonden 22 mei 2015

- Hageveld 23, het kappen van 2 beuken en 
 2 esdoorn, wabonummer 22389, 
 verzonden 22 mei 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluiten

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 5 juni 
2015 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.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Landzichtlaan 68 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden: 21 mei 2015. Het besluit ligt 
vanaf 28 mei 2015 zes weken ter inzage. 

- Tijdelijke ontsluiting Leidsevaartweg - 
 Spoorzichtlaan. 
 De Pieter van Musschenbroekstraat in  

Haarlem wordt vanwege bouwwerkzaamheden 
vanaf augustus tijdelijk afgesloten. Gedurende 

 deze afsluiting is er een tijdelijke nieuwe 
ontsluiting voor de wijk noodzakelijk. Deze wordt 

gemaakt ter hoogte van de Spoorzichtlaan.
- Parkeerschijfzone twee parkeervakken 
 Te Winkelhof. Ten behoeve van kort parkeren 

worden twee parkeervakken nabij Te Winkelhof 
25 aangewezen als blauwe zone van maandag 

 t/m vrijdag tussen 9 en 18 uur.
De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
27 mei 2015 zes weken ter inzage in het Raadhuis 
van Heemstede. Bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 juni 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.30 uur  bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom m.b.t. een geplaatste dak-
  kapel aan de Abraham Kuyperstraat 7 
  - openbaar - 
21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevings vergunning voor het plaatsen 

  van een dakopbouw aan de
  Landzichtlaan 56 - openbaar -
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

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’.

Vrijdag 5 juni
Binnenlopen bij de 
burgemeester
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