
5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl1 juni 2016

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Adverteren 
voor

Vaderdag?
verkoop@heemsteder.nl

023-8200170

HBB-wethouder trekt zich terug
Heemstede - Onder ande-
re het omstreden bouwplan 
voor een nieuwe Vomar bleek 
een splijtzwam. Het boterde 
al lange tijd niet tussen HBB 
en VVD.
De grote verliezer van de 
verkiezingen (VVD) in 2014 
werd door HBB toch bin-
nengehaald als coalitiepart-
ner. De arrogante houding - 
die hen werd verweten - zou 
zijn afgezworen, maar niets 
bleek minder waar. De jaren-
lange politieke dominantie 
van de VVD bleek ook na de 
dramatische verloren verkie-
zingen, voort te worden ge-
zet. Tijdens het debat afgelo-
pen donderdag 26 mei stond 
de Winkelvisie op de agen-
da. In het college HBB, CDA, 
VVD was de afspraak ge-

maakt geen supermarkt toe 
te staan op de Binnenweg/
Eikenlaan. Onder ander op 
dit punt had HBB de verkie-
zingen gewonnen. In de door 
een extern bureau opgestel-
de visie werd de mogelijk-
heid geopperd een grootwin-
kelbedrijf te vestigen aan de 
Binnenweg. Het college nam, 
conform de afspraak, de-
ze suggestie niet over. Van-
af dag één ijverde de VVD 
om dit plan wel te realise-
ren. Op deze avond was het 
Leenders (VVD) die opnieuw 
probeerde druk te zetten 
op, het proces.  “Wat is de 
handtekening van de VVD 
nog waard”, riep Maas (PvdA) 
uit. Hij verweet de VVD-frac-
tie innige banden te onder-
houden met Hoorne (ont-

wikkelaar Vomar). Dit ver-
wijt schoot Leenders in het 
verkeerde keelgat. Hij ont-
kende stellig, maar over-
tuigde de insiders allerminst. 
Leenders schermde met een 
motie waarvan hij de inhoud 
niet wilde prijsgeven.

Annelies van der Have (HBB) 
had het helemaal gehad met 
de opstelling van de VVD en 
verklaarde klaar te zijn met 
deze partij. Zij prees het CDA 
en VVD-wethouder Hooij 
voor hun oprechte en colle-
giale houding. Een houding 
die volgens haar bij de VVD-
fractie ontbrak. Wethouder 
Hooij mocht van haar blij-
ven zitten, want zij had zich 
wel altijd conform de af-
spraken opgesteld. Van der 
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Onderscheiding voor Fons Hoogenstein
Heemstede - Op woensdag 
18 mei jl hebben de brand-
weermensen van Brandweer-
post Heemstede afscheid ge-
nomen van collega Fons 
Hoogenstein.
Fons is op 1 september 1975 
in dienst gekomen bij de 
brandweer van Gemeen-
te Heemstede. Hij heeft de 
afgelopen 41 jaar veel mo-
gen meemaken en zich in-
gezet voor de samenleving 

van Heemstede en ver daar 
buiten. Sinds vele jaren was 
hij ook actief als Officier van 
Dienst voor de Veiligheidsre-
gio Kennemerland, waar Ge-
meente Heemstede ook deel 
van uit maakt. In deze func-
tie heeft Fons vele incidenten 
geleid in heel Kennemerland.
Daarnaast is hij vele jaren 
Ondercommandant geweest 
bij de brandweerpost van 
Heemstede.

Gezien zijn enorme staat 
van dienst, heeft het de Ko-
ning behaagd om Fons te on-
derscheiden in de Orde van 
Oranje Nassau. Burgemees-
ter Heeremans heeft deze 
onderscheiding bij hem op-
gespeld.
Na diverse sprekers met 
mooie woorden heeft Fons 
geproost met alle aanwe-
zigen en van eenieder per-
soonlijk afscheid genomen. 
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Have sloot af met de mede-
deling op zoek te gaan naar 
nieuwe partners. Een situatie 
waarmee niemand wist om 
te gaan. De ene schorsing 
volgde de andere op. Na veel 
overleg besloot HBB (ver na 
middernacht) hun wethouder 
Ates terug te trekken, waar-
door het college nu geen 
meerderheid meer heeft in 
de raad. Het staat alle par-
tijen vrij om te gaan werken 
aan meerderheden om tot 
een nieuw college te komen. 
De overige partijen waren vol 
lof over de stap die HBB had 
gezet. De woorden ‘juiste be-
slissing’, ‘jammer’ en ‘moedig’ 
werden genoemd. Ook bij 
enkele andere partijen was 
de twijfel voelbaar over de 
opstelling van de VVD.

Er staan verschillende opties 
open. D66 staat niet te sprin-

gen om deel uit te maken van 
een college dat nog maar 
anderhalf jaar te gaan heeft. 
Het CDA en HBB vormden 
een goede tandem. Zij vor-
men geen meerderheid dus 
moeten andere aanschuiven. 
De coalitie VVD, CDA was 
in de periode 2010/2014 niet 
zo gecharmeerd van mede-
coalitiegenoot D66. Groen-
Links en de PvdA staan in de 
startblokken om te gaan re-
geren in Heemstede. Er zul-
len concessies nodig zijn. 
Zo is D66 tegen de bouw van 
villa’s bij het Manpad. Voor 
het CDA een onoverkomelijk 
bezwaar. Over de Vomar zijn 
de VVD, CDA en D66 eens-
gezind. Of de VVD of HBB 
met een rol in de oppositie 
genoegen moet nemen, zal 
later blijken. Het blijft echter 
politiek. 
Eric van Westerloo

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 5 juni, Pinkster-
kerk: ds. A. Molendijk. 10u. 
Crèche (tot 4 jaar); Kin-
der Anders-dienst (4 tot 
10 jaar). Spiegeltent (10 tot 
12 jaar) en De Kerk Draait 
Door (12 tot 15 jaar).

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 27 is ook 
begonnen als woning in het 
blok van 7, maar dit verander-
de snel in een winkel, althans 
het benedengedeelte. Dat 
gebeurt al in november van 
1935, wanneer Jac. Joh. Ja-
ger zijn winkel in wooninrich-
ting opent. Tevens ‘Behange-
rij, Stoffeerderij en Matras-
senmakerij’. Op 22 juli 1937 
adverteert Jager dat het in de 
vakantietijd de tijd is om uw 
meubelen, matrassen, enz. te 
laten repareren. Ook karpet-
ten worden door hem vak-
kundig geklopt en gereinigd. 
Ook tot na de oorlog huist Ja-
ger op dit adres.
Opvolger is ‘Studio Lohr-
Heemstede’ voor kunstnijver-
heid en gespecialiseerd in Pi-
lastro metalen opbouwwan-
den; Mosa en Sisal serviezen; 
Gense messen, vorken en le-
pels; Leerdam, Kristalunie en 
Orrefors kristal en glas. Dit 
alles lezen we in een adver-
tentie in het Haarlems Dag-
blad van 15 februari 1958, 
waarin de heropening wordt 
aangekondigd op 17 februa-
ri 1958. Heel lang heeft deze 
zaak niet op de Jan van Goy-
enstraat 27 gezeten. In het 
Heemsteedse adressenboek 
van 1 april 1961 lezen we dat 
er televisies en radio’s wor-
den verkocht door De Wijs.
Antiek is ook nog verkocht 
in de Jan van Goyenstraat 
27. Volgens het adressen-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (26)

boek van Heemstede van 
1 januari 1993 door ‘Moo-
mer’s antiques & art’ van Di-
ny van Marwijk. In het jaar 
2000 zijn er bouwtekenin-
gen voor een fl inke uitbrei-
ding van de winkel en een 
aanpassing van de voorgevel. 
De toenfoto is een fragment 
uit een foto van de jaren 80 
uit het archief van mevrouw 
V.d. Hoorn-Lammerse. Fysio-
therapie De Praktijk Heem-
stede heeft sinds 2006 num-
mer 27 bij De Praktijk getrok-
ken (nummer 25). Op de nu-
foto van mei 2016 van Harry 
Opheikens geeft een totaal 
ander beeld ten opzichte van 
die van de jaren 80.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 27 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 5 juni, 10.00 uur 
Ontmoetingsdienst
dhr. P. de Jong

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  5  juni, 10.00 uur, 
ds. P.A Kooiman (Amster-
dam)
Kindercafé

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 5 juni aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 5 juni om 10:00 uur
Ds. J. de Goei uit Amers-
foort.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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Meditatieve 
wandeling

Heemstede - Donderdag 
2 juni is er om 19.30 uur 
een meditatieve wandeling 
over het landgoed Leyduin.
Verzamelpunt is bij ge-
bouw Kakeleye, Manpad-
slaan.

Rijbewijskeuringen bij 
Stichting Dock

Regio - Wie voor verlenging van het rijbewijs een medi-
sche keuring moet ondergaan, kan daarvoor op woens-
dag 15 juni terecht bij Stichting Dock aan de Laan van 
Berlijn 1 te Haarlem. De kosten bedragen 30,- euro. 
Chauffeurs jonger dan 75 jaar met rijbewijs CDE beta-
len 52,50. Vooraf een afspraak maken via 023-5436004.
De volgende keuring is op woensdag 20 juli.

Nu doorpakken en doen 
wat na de verkiezingen 
van 2014 al had moeten 
gebeuren: een college 
vormen met het CDA en 
combinatie PvdA/GL.
Het kan toch niet zo zijn 
dat een partij die bijna 
gehalveerd en zwaar ge-
havend de verkiezingen 
heeft verloren, in welke 
combinatie dan ook, weer 
de mogelijkheid krijgt om 
bij collegevorming betrok-
ken te worden.

Een uitgelezen kans voor 
Heemstede om Bloemen-
daalse toestanden zoveel 
mogelijk te voorkomen.
Ruud Prins

Moedig besluit 
van HBB

Lezerspost





Boter kaas en eieren, je kan het spelen 
op de Kinderboerderij of kopen
Heemstede - De Stichting 
Vrienden Kinderboerderij `t 
Molentje organiseerde zon-
dag weer het jaarlijkse Len-
tefeest met boerenproducten 
als honing, kaas, eieren, bo-
ter, broodjes, pannenkoeken 
van de Konijnenberg. Bijen 
van N&T Imkerij, die staan 
op de kweektuin van de ge-
meente in Groenendaal, zor-
gen voor de honing. Kinde-
ren konden knutselen en tul-
pen van balsahout schilde-

ren. Rood was favoriet bij de 
meeste kinderen. Tulpen die 
jaren goed blijven op de kin-
derkamer. Er was een stand 
van Ingrid en Vibeke, moe-
der en dochter, die sinds 
maart 2013 trotse eigenaren 
zijn van Viebels. Wat begon 
als een gezamenlijke hobby, 
is inmiddels uit de hand ge-
lopen tot deze vrolijke web-
shop.
Heel bekend op de voor-
jaarsmarkt zijn die bijzondere 

mensen van Eigenwijz. Onge-
veer 25 cliënten van het Epi-
leptisch Centrum SEIN ma-
ken bijzondere spullen als 
zeepjes, kinderspeelgoed, 
woonaccessoires, allerlei ca-
deautjes, kaarsen  en kaar-
ten, lekkers voor de vogels 
en nog veel meer. In hun ca-
deauwinkel op het Cruquius-
terrein bij het Dagcentrum 
aan de Spiering weg wordt 
u als klant door cliënten ge-
holpen. 
Marijke Popping van de 
Vrienden van de Kinderboer-
derij vertelde dat de stichting 
in samenwerking met Ingrid 
Schenk (beheerder Kinder-
boerderij) en de enthousiaste 
vrijwilligers, educatieve pro-
jecten ontwikkelen en stimu-
leren. Daarnaast zamelen ze 
geld in voor de ‘extra’ beno-
digdheden op de kinderboer-
derij. 
Veel ouders, opa`s en oma`s 
kwamen zondag de Lente-
markt bezoeken en natuurlijk 
kregen de geiten en de var-
kens ook een flinke aai. 
Ton van den Brink 

Onderzoek Gemeente en Meerlanden 
na incident kind in plasticcontainer
Heemstede - In de Jan van 
Goyenstraat in Heemstede is 
afgelopen zaterdag een jon-
getje van 5 jaar in een onder-
grondse plasticcontainer te-
rechtgekomen. Gelukkig kon 
de brandweer het kind bevrij-
den en is het kind niet ver-
wond door de pers in de af-
valcontainer. “Daar zijn wij 
allemaal natuurlijk ongeloof-
lijk blij mee”, aldus de burge-
meester in een reactie naar 
de media.
 
De gemeente Heemstede 
neemt dit ernstige incident 
zeer serieus. Samen met af-

valbedrijf Meerlanden wordt 
onderzocht hoe dit heeft 
kunnen gebeuren ondanks 
het feit dat het systeem aan 
strenge veiligheidseisen vol-
doet. Een dergelijk incident 
heeft zich ook nog niet eer-
der voorgedaan in Heemste-
de of in het verzorgingsge-
bied van Meerlanden en le-
verancier van het afvalsy-
steem. Dit incident is niet al-
leen voor Heemstede van be-
lang maar eigenlijk voor alle 
gemeenten waar deze con-
tainers zijn geplaatst. Ge-
meente Heemstede zal de 
Vereniging van Nederland-

se Gemeenten vragen ande-
re kernen hierover te infor-
meren en betrokkenen op de 
hoogte te brengen van ver-
volgstappen.
Onderzoek moet uitwijzen 
welke vorm van beveiliging 
nodig is. In afwachting van 
de uitkomsten hiervan zijn de 
vier perscontainers in Heem-
stede buiten werking gesteld. 
Inwoners kunnen hun plas-
tic kwijt op een van de ande-
re inzamellocaties. De burge-
meester zal zelf met de ou-
ders van het jongetje contact 
opnemen om een en ander te 
bespreken.

Op de foto v.l.n.r.: Karin van der Pas, Christa Kuipers, Erik Groot 
en Joane Hasken.

Brochure Podia Heemstede overhandigd 
aan wethouder Christa Kuipers
Heemstede - Op 26 mei 
overhandigde het bestuur 
van Podia Heemstede de 
nieuwe brochure aan wet-
houder van cultuur Chris-
ta Kuipers. De verkoop voor 
het nieuwe culturele seizoen 
Heemstede startte op 17 mei.

De full colour programma-
brochure geeft een handig 
overzicht van alle voorstellin-
gen, gesorteerd op maand en 
op genre. Kaartjes bestellen 
voor de voorstellingen kan 
via de website www.podia-
heemstede.nl en bij de the-
aterkassa aan de Herenweg. 
Net als in voorgaande jaren 
heeft Adriaan Bruin, de pro-
grammeur van Podia Heem-
stede, weer een flink aantal 

voorstellingen geselecteerd. 
Artiesten uit binnen- en bui-
tenland, wereldberoemd en 
nog maar een beetje be-
roemd, zullen het komende 
seizoen acte de présence ge-
ven in Heemstede.

Liefhebbers van cabaret mo-
gen zich verder verheugen 
op voorstellingen van het 
dramatische cabaretduo Erik 
van Muiswinkel & Justus 
van Oel, de scherpe obser-
vator Dolf Jansen en oude-
jaarsconferencier Javier Guz-
man. Voor kinderen (en hun 
ouders) staan toegankelijke 
familievoorstellingen op het 
programma. Een van de aan-
raders is het gezelschap Bon-
te Hond, die met AaiPet een 

hilarische peutervoorstel-
ling op de planken van The-
ater De Luifel komt zetten. 
De Oude Kerk geeft op haar 
beurt ruim baan aan muziek, 
vooral klassieke muziek. Cor 
Bakker ontvangt er twee mu-
zikale grootheden: Ivo Jans-
sen en Fay Claassen. En ook 
‘oude bekende’ Wibi Soerja-
di, wiens concert vorig jaar 
uitverkocht was, komt zijn 
opwachting maken met een 
compleet nieuw programma.

Heemstede 13 t/m 26 mei 2015
 

Huwelijken:

Remco Lukkien & Brenda T. J. van der Waal
Mathias M. Vola & Marenka Rotteveel

Peter van Oudheusden & Judith J. Fontein
Ayman Achahboun & Soumaya El Abdeslami

Bob Langerak & Yvonne Duijndam
Marcus P.M. Stikvoort & Wendy M. Pouw

Erik Fontijn & Tascha V. van Alphen
Tinus L. van Aanholt & Sophie Charalambou

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Afgelopen donderdagavond bespraken we in 
de gemeenteraad de recente door het on-
derzoeksbureau DTNP opgestelde Winkelvi-
sie. Al bij de aankondiging van een gezamen-
lijke motie van D66, VVD en CDA ontstond 
commotie. Om niet over de strekking van de 
motie te hoeven debatteren trok HBB uitein-
delijk haar wethouder Ates terug. HBB ken-
de de inhoud van deze motie. Hierin wordt 
het college opgedragen door te pakken met 
de inpassing van een supermarkt en de uit-
breiding van parkeermogelijkheden aan de 
Binnenweg.  
HBB gaf hiermee aan dat deze - nog niet 
ingediende - motie voor hen niet accepta-
bel was. Daarmee legde HBB de gemaak-
te werkafspraken binnen de coalitie naast 
zich neer. Bij het aangaan ervan waren we 
immers overeengekomen dat we als coalitie-
partners zouden wachten op de conclusies 
van de genoemde Winkelvisie. Hierna zouden 
we elkaar op dit standpunt de ruimte geven. 
Deze werkafspraken waren juist gemaakt om 
te voorkomen dat de coalitie en het Colle-
ge op dit standpunt in een patstelling zou-
den komen.  
De Winkelvisie bevestigt dat wat eerdere on-
derzoeken ook al aantoonden. Om econo-
misch gezond te blijven is het noodzakelijk 
dat de politiek meer mogelijkheid voor da-
gelijkse boodschappen én uitbreiding van de 
parkeercapaciteit aan de Binnenweg facili-
teert en daarmee realiseert. Wederom on-
derstreept een meerderheid van de raad de 
Winkelvisie. 

De verantwoordelijke HBB-wethouder Ates 
ontwikkelde geen concrete oplossingen voor 
de noodzaak van meer dagelijkse bood-
schappen. Zeker, er waren gesprekken met 
betrokken partijen over inpassing van de su-
permarkt. Maar de belangen van de intussen 
verdeelde omwonenden bleven voor HBB 
het enige belangrijke. Voor parkeeroplos-
singen werden krampachtige en onlogische 
plannen voorgesteld. De belangen van ve-
le andere Heemstedenaren én de economi-
sche levensvatbaarheid van het centrum van 
Heemstede vielen hiermee buiten het vizier 
van de verantwoordelijke collegepartij HBB. 
Vanaf eind vorig jaar zijn binnen de coalitie 
de mogelijkheden besproken om samen het 
dilemma van HBB op te lossen. Het was im-
mers HBB’s eigen wethouder die nu aan de 
knoppen zat, sterker nog, moest zitten. De 
VVD-fractie laat zich niet gijzelen door een 
coalitiepartner die haar bestuurlijke verant-
woordelijkheid niet nakomt. We waren het 
notabene overeengekomen bij het aangaan 
van de coalitie. Daarom stelden we samen 
met D’66 en CDA een motie op. 

Als je aan het stuur zit hoor je te besturen en 
als je dat niet kan of wil dan moet je opstap-
pen. Die conclusie trok HBB. De VVD heeft 
hier begrip voor en de teruggetreden wet-
houder Ates verwoordde het uitstekend: ik 
treed terug om ruimte te geven aan nieuwe 
politieke verhoudingen. 
Eveline Stam,
Fractievoorzitter VVD Heemstede

VVD Heemstede:
Besturen is niet hetzelfde als oppositie voeren

Lezerspost

‘Dé recycle store van Nederland’ 
staat in Heemstede
Heemstede - Afgelopen 
maandag (30 mei) vond een 
fotoshoot plaats in The Vin-
tage Store aan de Cruqui-
usweg. De foto’s komen in 
het toonaangevende vintage 
glossy trendblad ‘Vintage 
Lifestyle’.
Dit blad heeft een groot aan-
tal abonnees in Nederland 
en is leading in trends op 
het gebied van vintage (kle-
ding) en retro (meubels). Al 
twee keer eerder stond TVS 
in dit glossy blad, maar in de-
ze editie krijgt TVS een speci-
ale behandeling.
Er wordt door de redactie van 
het blad groots uitgepakt en 
TVS wordt op een voetstuk 
geplaatst.
Volgens de redactie van Vin-
tage Lifestyle is TVS ‘dé re-
cycle store van Nederland’, 
waar je geweest moet zijn 
om deze ervaring aan sfeer 
en koop plezier niet te mis-
sen. 
Een aantal punten waren 
doorslaggevend in het rap-
port, zoals het toonaange-
vend zijn op het gebied van 
topkwaliteit vintagekleding 

uit Londen. Ook de overzich-
telijke en sfeervolle winkelin-
deling wordt geroemd. Daar-
naast was men lovend over 
de gratis en voldoende par-
keerplaatsen en... niet onbe-
langrijk de zeer gunstige prij-
zen. 
Wanneer de volgende editie 
van dit glossy blad uitkomt 
viert TVS dat met haar klan-
ten.
Zij ontvangen het blad gra-
tis (waarde 9,95 euro) en 
daarnaast een goedgevulde 
goodiebag.
Daarbij creëert Vintage Life-
style een speciaal rek waar 
de styliste van het blad de 
door hun geselecteerde kle-
ding hangt.
The Vintage Store heeft nog 
veel meer voor haar klanten 
in petto. 
“Wij zijn enorm trots om tot 
de top van Nederland te 
behoren met de winkel in 
Heemstede. Zo zetten we 
ook Heemstede een beetje 
op de kaart”, zegt Danielle de 
Zwart, een van de dames die 
zich bezighoudt met de kle-
ding en styling van de winkel.

D66, VVD en CDA praten over 
vorming nieuw college
Heemstede - Na het terug-
trekken van haar wethouder 
door HBB, afgelopen don-
derdag, is D66 begonnen 
met informerende gesprek-
ken met andere partijen in 

de Heemsteedse gemeente-
raad. Uit die gesprekken is 
naar voren gekomen dat D66, 
VVD en CDA gaan verkennen 
of het mogelijk is een college 
te vormen.

Japanse 
dramafi lm

Heemstede - Op woensdag 
8 juni draait er een Japanse 
dramafi lm waarin drie zussen 
samen in een groot huis wo-
nen in de stad. Wanneer hun 
vader, die 15 jaar geleden het 
familiehuis al heeft verlaten, 
sterft, reizen ze naar het plat-
teland en ontmoeten daar 
hun tiener-halfzusje. De fi lm 
is bij WIJ Heemstede in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur, entree 
is 7, euro. Reserveren via tel. 
548 38 28. 

Workshop door imagocoach Janny ter Meer

Ben je wat je draagt?
Heemstede - Hoe kies je ’s 
morgens je kleding? Moet 
het bij je stemming passen? 
Of vooral praktisch zijn? Hoe 
en wat je ook kiest, je kle-
ding zegt altijd iets over jou 
als persoon: je bent wat je 
draagt. Dan is het ook handig 
om te weten wat je uitstraalt 
met je kleding. Wanneer je 
outfi t (je uiterlijk) in harmo-
nie is met wie jij bent (je in-
nerlijk), geeft dat vertrouwen. 
Op donderdag 9 juni leer je 

van imagocoach Janny ter 
Meer van Het Stijlmeer over 
je uitstraling en hoe je je ima-
go positief kunt beïnvloeden 
met de taal van kleding. Trek 
iets aan waar je je goed in 
voelt of kleding waar je feed-
back op wilt ontvangen.

De workshop begint om 
20.00 uur bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 8,- euro. 
Reserveren via tel. 548 38 28. 

Verrassend 
terrasweer
Heemstede – Het is niet 
april maar mei, dat ‘doet wat 
ie wil’. Veel weer’smaken’ zijn 
de revue al gepasseerd: van 
stortregens tot aangename 
temperaturen. Vrijdag was 
zo’n dag die heerlijk aange-
naam was. Tijd voor terras 
dus. Rond lunchtijd was het 
lekker vol bij Bomans aan de 
Kerklaan. Goed toeven!
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Literaire Salon Heemstede brengt primeur
Heemstede - Ruim vijftig 
liefhebbers trokken er af-
gelopen zondag 29 mei in 
Heemstede op uit voor een 
ontmoeting met een van hun 
favoriete auteurs tijdens de 
succesvolle vierde ‘Literai-
re Salon’. Klapstuk was het 
nieuwste boek van roman-
schrijfster Renate Dorrestein 
‘Zeven soorten honger’. Ini-
tiator en organisator Arno 
Koek van Boekhandel Blok-
ker had namelijk beslag we-
ten te leggen op honderdvijf-
tig kersverse exemplaren nog 
voordat het boek op zondag 
5 juni bij H. de Vries Boeken 
in Haarlem officieel wordt 
gepresenteerd.
Dorrestein licht tijdens de 
bijeenkomst een tipje van de 
sluier op en vertelt dat het 
verhaal zich afspeelt in een 
exclusief kuuroord. “Maat-
schappelijk geslaagde man-
nen met meer dan een ge-
middeld overgewicht moeten 
flink zijn en afvallen op straf-
fe van een torenhoge boe-
te. Niks wordt aan het toe-
val overgelaten en de zeven 
boosdoeners: oog, neus, oor 
mond, hoofd, maag en hart 
worden zo min mogelijk be-
last. Vanaf bladzijde 3 treden 
er echter al scheurtjes op in 

de goede voornemens. Alles 
komt in een stroomversnel-
ling terecht als een vader met 
een vijftienjarige dochter met 
anorexia zich tussen de pap-
zakken mengt.” Dorrestein 
zegt verder dat het idee al 
een tijdje op de plank lag en 
is ontstaan na haar bezoek 
aan een kennis in Marbel-
la. “Deze buitenissige man 
had een bizarre wedden-
schap van één miljoen eu-
ro afgesloten met een vriend 
om meer dan zestig kilo zou 
af te vallen. Nieuwsgierigheid 
blijft mij voortdrijven en ik 
heb alweer ideeën voor een 
volgend boek. Zeven soor-
ten honger was in ieder geval 
een vlotte bevalling, duurde 
nog geen jaar en zorgde er-
voor dat ik elke dag met rode 
koontjes aan het werk ging”, 
aldus Dorrestein. 

Koek vertelt dat ondanks dat 
mensen de afgelopen decen-
nia anders zijn gaan lezen de 
behoefte aan boeken en ver-
halen de laatste jaren weer 
toeneemt. “Om in te spelen 
op die behoefte en niet alleen 
maar de winkeldeur open en 
dicht te doen voor het publiek 
is de salon geboren. In vijf 
huiskamers presenteerden 

vijf auteurs hun werk en ont-
moetten de belangstellenden 
twee auteurs in twee huiska-
mers. Na de tweede huiska-
mer was er een gezamenlijke 
afsluiting in onze boekhandel 
voor een interview met Rena-
te Dorrestein. De voorgaande 
edities stonden de mensen 
na drie huiskamerbezoeken 
ineens buiten dus sloten we 
vandaag af met een gezellig 
hapje en drankje voor de fi-
nishing touch.”
Koek is erg tevreden over het 
verloop van de middag, al viel 
de belangstelling een beetje 
tegen. “Waarschijnlijk heeft 
het te maken met de datum 
en moeten we volgend jaar 
het evenement eerder in het 
jaar op touw zetten. Er is in 
ieder veel vraag naar, want er 
wordt regelmatig gevraagd 
wanneer er weer een lite-
raire huiskamerronde wordt 
georganiseerd. De deelne-
mers hebben genoten en vin-
den het een leuke formule. 
Graag willen ze het de vol-
gende keer wel iets rustiger 
aan doen met meer ruimte 
om vragen te stellen aan de 
schrijvers. Het blijft in ieder 
geval voor herhaling vatbaar”, 
besluit Koek.
Erwin Brandt

Deens design en ambacht
bij Homestede

Heemstede - Op zater-
dag 4 juni vindt in Home-
stede een exclusieve work-
shop plaats. De Deense 
ambachtsman Benny de 
Weaver laat deze dag zien 
hoe de befaamde Wish-
bone chair wordt gepro-
duceerd. Bezoekers kun-
nen meehelpen aan dit am-
bachtelijke productiepro-
ces en Homestede verloot 
onder alle bezoekers een 
Wishbone Chair ter waarde 
van 650 euro.  

Wishbone Chair 
De Wishbone Chair van 
Carl Hansen & Son uit De-
nemarken is in 1949 ont-
worpen door Hans J. Weg-
ner en zonder twijfel een 
van de meest herkenba-
re eetkamerstoelen uit de 
‘mid century design’ peri-
ode. De stoel, een prach-
tig stuk vakmanschap met 
eenvoudig ontwerp en 
strakke lijnen, is al sinds 
1950 in productie. On-
danks het eenvoudige ui-
terlijk van de stoel zitten 
er 100 verschillende stap-
pen in het productieproces 
en wordt de zitting van pa-
pieren koord met de hand 
geweven. “Deens design 
is momenteel erg populair 
maar ook zeer bewerkelijk. 
Ik ben daarom ook erg ver-
heugd dat Benny de Wea-
ver een Wishbone chair bij 
ons komt maken want hij is 
één van de top ambachts-
lieden op dit gebied”, aldus 
Rutger Visser, eigenaar van 
Homestede.  

Deze dag staat Homeste-
de volledig in het teken van 
Deens Design en Mid Cen-
tury Design.
Onder het genot van een 
hapje en een drankje kun-
nen bezoekers kennis ma-
ken met de prachtige meu-
bels van Hans J. Wegner 
en andere iconische desig-
ners.
Benny de Weaver is za-
terdag 4 juni van 10.00 tot 
12.30 uur aanwezig. 

Over Homestede 
Homestede is een eigen-
tijdse interieurwinkel in het 
centrum van Heemstede en 
biedt moderne interieur-
collecties uit voornamelijk 
Nederland, Italië en de 
Scandinavische landen. 
Daarnaast biedt Home-
stede interieuradvies voor 
particulieren en bedrijven. 

Meer informatie:
www.homestede.nl.

Vrijwilligers gevraagd
60ste Avondvierdaagse Haarlem e.o.

Heemstede - Van dins-
dag 7 t/m vrijdag 10 juni 
wordt ook in Heemstede de 
Avondvierdaagse weer ge-
lopen. Gestart wordt van-
af het RCH-terrein aan de 
Sportparklaan. Deelname 
kost bij voorinschrijving (u 
kunt nog inschrijven dan 
t/m 2 juni) 5 euro per per-
soon. Adressen zijn: Sport 

2000, Binnenweg 203-205 
en Primera ‘De Pijp’, Raad-
huisstraat 30. Op dinsdag 
7 juni kan nog ingeschre-
ven worden op het startbu-
reau voor 6,50 euro per per-
soon, tussen 18.00 en 19.00 
uur. Elk jaar is er een chro-
nisch tekort aan vrijwilligers, 
zo ook dit jaar. Wilt u een of 
meerdere avonden meehel-

pen als oversteekhulp, con-
trolepost of op het startbu-
reau dan kunt u zich opge-
ven bij Hans Filius (hfilius@
gmail.com of 06-40879004). 
De minimumleeftijd voor 
vrijwilligers is 16 jaar.

Voor verdere informatie kijkt 
u op: www.avondvierdaag-
se-haarlem.nl

Zonnebloemloterij van start
Heemstede - Ook dit 
jaar maken inwoners van 
Heemstede kans op 15.000 
euro of andere geldprij-
zen in de Zonnebloemlote-
rij, die de Zonnebloemafde-
lingen Heemstede-Berken-
rode en de Valkenburg or-
ganiseren. Zonnebloem-
vrijwilligers gaan met lo-
ten langs deur. Dat kan in 
de periode tot 15 septem-
ber dit jaar. Daarnaast zijn 
de vrijwilligers bijvoorbeeld 
aanwezig op bijvoorbeeld 
de markt en evenementen 
in de buurt. De loten kos-
ten twee euro per stuk. Met 
de opbrengst organiseert 
de Zonnebloem activiteiten 
voor mensen met een licha-
melijke beperking. De ver-
eniging streeft ernaar dat 

iedereen zonder extra zor-
gen kan deelnemen aan de 
maatschappij.
Een groot deel van de op-
brengst van de loterij gaat 
naar dagjes uit en activitei-
ten in en rond Heemstede. 
Een klein deel van de op-
brengst besteedt de Zon-
nebloem aan bijvoorbeeld 
aangepaste vakanties. Die 
organiseert de vereniging 
landelijk. Jaarlijks genieten  
mensen met een lichamelij-
ke beperking van zo’n bus-, 
vaar- of vliegvakantie. 

Trekking
De trekking van de loterij 
vindt plaats op maandag 24 
oktober 2016. Meer infor-
matie daarover vindt u op:
www.zonnebloem.nl/loterij. 
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Brugklassers Haemstede Barger en Hageveld 
strijden om ‘Panna Knock Out’ titel
Heemstede - Gemeente 
Heemstede en Sportservice 
Heemstede-Zandvoort bren-
gen ook dit schooljaar de 
leerlingen van het Haemste-
de Barger en Hageveld Colle-
ge in beweging met het pro-
ject ‘Sporthackers’. Net als in 
2015 organiseert Sportser-
vice in samenwerking met 
de scholen een Panna Knock 
Out toernooi op het Hage-
veld College. Op 8 juni zal om 
15.30 uur worden afgetrapt 

door de brugklassen van bei-
de scholen.
In de week voor het toernooi, 
ontvangen de beide scholen 
een panna boarding, waar-
mee de leerlingen tijdens 
de gymles en pauzes kun-
nen oefenen op het 1-tegen-
1-voetbal, waarbij het niet al-
leen om het scoren van een 
doelpunt gaat, maar ook om 
het door de benen spelen van 
de tegenstander. Lukt dat, 
dan is de wedstrijd direct ge-

wonnen. Een goede voorbe-
reiding kan van pas komen, 
want naast een bokaal, wordt 
ook gespeeld om een wild-
card voor het Open Neder-
lands Kampioenschap Pan-
na KO 2017. Bijzonder is dat 
de leerlingen meehelpen in 
de organisatie van het eve-
nement. 

Meer informatie over Panna 
Knock Out te vinden op:
www.pannaknockout.com.

Stockexpositie plus kunstuitleen 
bij Galerie Sous-Terre
Regio - Galerie en beelden-
tuin Sous-Terre in Aalsmeer 
organiseert haar traditione-
le stockexpositie. Gedurende 
de zomermaanden worden 
de allernieuwste kunstwer-
ken te koop en te huur aan-
geboden. Ook dit jaar zal er 
weer een enorme verschei-
denheid aan schilderijen en 
sculpturen te zien zijn. Het 
werk van ruim honderd kun-
stenaars zal worden geëxpo-
seerd. De expositie wordt ge-
opend op zondag 29 mei tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom om, 
onder het genot van een hap-
je en een drankje, de opening 
van de expositie bij te wonen 
en te genieten van de kunst. 
De expositie duurt tot en met 
18 september 2016.
De galerie beschikt over het 
meest aantrekkelijke kunst-

uitleensysteem van Neder-
land. Uw volledige inleg is 
namelijk een spaartegoed. 
U betaalt geen huur. Voor 
maar 5,- euro per maand 
kunt u een kunstwerk uitzoe-
ken tot 500,- euro. Voor elke 
500,- euro die een kunstwerk 
duurder is, spaart u 5,- euro 
per maand extra. Het spaar-
tegoed is voor alle kunst-
werken van de galerie aan te 
wenden. Gedurende de stoc-
kexpositie kunt u uw favorie-
te kunstwerk gratis 3 maan-
den op proef in huis halen. 
 
Locatie: Kudelstaartseweg 1 
Aalsmeer. 
Via
www.galerie-sous-terre.nl/ 
kunstcollectie online, kunt u 
de hele collectie van gale-
rie Sous-Terre 24 uur per dag 
online bekijken en bestellen.

Met veel plezier lees ik de verhalen die de Heemsteder over 
de Jan van Goyenstraat publiceert,  hierbij mijn aanvulling.
Van 1949 tot in 1958 woonden mijn ouders in de Jan van 
Goyenstraat 18. Overigens was in mijn tijd al sprake van 
‘Sinterklaas op het dak’ en wel op het dak van nr. 18.
Mijn ouders huurden de benedenverdieping: woonkamer, 
slaapkamer, keuken en toilet. De familie Neomagus woon-
de boven. Ik werd in 1952 geboren. Buitenspelen was ge-
vaarlijk, de bussen reden nog door de straat. Ik kan mij nog 
herinneren dat er een bus vol in de remmen moest omdat 
er een meisje overstak, veel passagiers kregen bij ons een 
glas water, grote schrik maar alles liep goed af. We had-
den een grote tuin achter van ongeveer 30 meter, grenzend 
aan de toenmalige tennisbaan. “Meisje kun jij die bal even
terug gooien?” werd regelmatig aan mij gevraagd.  Later is 
op die plek een caravanzaak gekomen en weer later zijn er 
woonhuizen gebouwd.
Omdat ik veel in de kinderstoel voor het raam zat, kwam 
mevrouw Jesse Knopper, fotografe van de fotostudio/
winkel op nr. 26, mijn ouders vragen of zij een fotorepor-
tage van mij mocht maken. Uiteraard heb ik deze foto’s 
nog, deze hebben nog jaren in de winkel gehangen waar 
zij dienden als voorbeeld en reclamemateriaal voor de
fotozaak.
Wendelien Uildriks-Hettelingh, Heemstede.

Reactie op afl evering
‘Jan van Goyenstraat 18’

Lezerspost

Ansichtkaart uit de jaren 50 (met de bus die er toen reed).

Heemstede – Van 2 tot 10 
juni is het De Week van de 
Jonge Mantelzorger. In Haar-
lem en Heemstede worden 
die week allerlei activiteiten 
georganiseerd om aandacht 
te vragen voor jonge man-
telzorgers. Dat zijn kinderen 
en jongeren die mantelzorg 
bieden aan een ziek familie-
lid. De week wordt georgani-
seerd door Tandem Centrum 
voor Mantelzorgondersteu-
ning in samenwerking met 
Jongerenwerk WIJ Heemste-
de en Jongerenwerk Haarlem 
Effect.
Een kwart van alle kinderen 
en jongeren tot 25 jaar krijgt 
te maken met een familie-
lid dat langdurige zorg no-
dig heeft. Die verzorging kan 
overigens ook nodig zijn van-
wege een psychische/psy-

chiatrische aandoening, een 
verstandelijke beperking of 
een verslaving.
Voor veel jonge mantelzor-
gers is het vanzelfsprekend 
dat zij hun zieke (groot)ou-
ders, broertje, zusje of andere 
familieleden (helpen) verzor-
gen. Dat gaat hen vaak goed 
af, maar soms wordt het te 
zwaar. Dan is het belangrijk 
dat zij hun verhaal kwijt kun-
nen en ondersteuning en ad-
vies krijgen. In De Week van 
de Jonge Mantelzorger wor-
den in Haarlem en Heem-
stede allerlei leuke en infor-
matieve activiteiten georga-
niseerd. Op het programma 
staan onder meer een tan-
demtocht langs organisaties 
die met kinderen en/of jon-
geren werken, een workshop 
voor beroepskrachten en vrij-

Een Heemsteedse wandeling
Heemstede - Zondag 5 ju-
ni organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een excur-
sie op Hageveld in Heemste-
de. Landgoed Hageveld heeft 
niet alleen een rijke historie 
maar het is ook een prachtig, 
hoewel bedreigd, stuk natuur 
waar nog veel te ontdekken 
valt. Natuur en landschap 
hier zijn uniek voor Heem-
stede!
Gelegen op een van de meest 
oostelijk gelegen strandwal-
len van Zuid-Kennemerland 
is Hageveld het enige land-
goed waar de oude, bebos-
te duinenrij zonder onderbre-
king door een weg of woon-
wijk overgaat in de veenwei-
den langs het Spaarne. Dit 
half-natuurlijke landschap is 
door eeuwenlang menselijk 
gebruik ontstaan. In de wei-
landen broeden weidevogels 
als kievit, tureluur en schol-
ekster. Langs de smalle bos-
randen fl adderen verschillen-
de soorten vleermuizen, op 
zoek naar insecten. Hun ko-

lonies leven in holle bomen 
op het landgoed. In het bos 
met de lage hobbelduintjes 
bloeien in het voorjaar vo-
gelmelk, helmbloem, maag-
denpalm en dagkoekoeks-
bloem. Ook wordt ingegaan 
op de geschiedenis die te-
ruggaat tot de 15e eeuw. Te-
vens maakt Hageveld deel uit 

van de ecologische hoofd-
structuur van Nederland en 
vormt een rustpunt voor met 
name vogels en vleermuizen.
Aanvang is 14.00 uur par-
keerplaats voor de hoofdin-
gang van de school. Deel-
name is gratis. Aanmelden 
vooraf is niet nodig.

Informatie bij Hans Kerkhoff, 
023-5288577 of kijk op: www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Week van de Jonge Mantelzorger

willigers in samenwerking 
met de Vrijwilligersacademie 
en het spelen van het jon-
ge mantelzorgerspel op ver-
schillende scholen. Vrijdag 
10 juni wordt de week afge-
sloten met een eindfeest bij 
jongerencentrum Flinty’s in 
Haarlem.

Het volledige programma en 
algemene informatie over 
jonge mantelzorgers is te vin-
den op www.jmz.nu

 
10   de Heemsteder  •  1 juni 2016





Jaarvergadering HVHB, ‘thuis’ in Oude Kerk
Heemstede – Een jaarverga-
dering bij de Historische Ver-
eniging Heemstede Benne-
broek (afgelopen donderdag) 
is meestal snel bekeken on-
der de leiding van de erva-
ren voorzitter Jaap Verschoor, 
behalve als hij afscheid moet 
nemen van hele beste be-
stuurders. Van de nauwgezet-
te secretaris Gerard Bettink 
die zich tevens manifesteerde 
als een betrokken bestuurs-
lid. Daan Kerkvliet heeft zich 
jaren ingespannen voor de 
commissie Karakterbehoud, 
een veelzijdige klus. Opvol-
ging is geregeld met Anne-
mieke de Regt die het secre-
tariaat gaat runnen en Kees 
Wierda die met zijn kennis in 
de bouwwereld en zijn erva-
ringen met de renovatie van 
de Oude Kerk voor het karak-
terbehoud gaat zorgen. 

Jacob van Lennep
Marita Mathijssen, emeritus 
hoogleraar Universiteit Am-
sterdam, gaf de vele bezoe-
kers van de jaarvergadering 
een kijkje in het leven op de 
landgoederen rondom Huis 
te Manpad in de 19e eeuw. 
Zij deed dit aan de hand van 
ervaringen die zij opdeed 
bij het verzamelen van ge-
gevens, nodig bij het schrij-
ven  van een biografi e, over 
bewoner van Huis te Man-
pad, Jacob van Lennep.  Een 
bevlogen schelm die, vanuit 
Leyduin, schoon water naar 
Amsterdam via een pijplei-
ding voorzag, monumen-
ten beschermde, toneelstuk-
ken, gedichten en romans 
schreef, het toneel hervorm-
de, maar schandalen veroor-
zaakte wegens spotverzen, 
een rokkenjager. Marita gaf 

tevens een kijkje in het land-
leven van kinderen die, van-
uit Huis Te Manpad, via een 
bruggetje, naar Huis te Vo-
gelenzang, Leyduin, Woest-
duin, Berkenrode en Ipenro-
de, konden lopen. 

Film Hageveld 
Leerlingen van Hageveld, 
Robin Arnold, Stijn van den 
Boom, Tijn Hijgenaar en San 
Soetekouw maakten onder 
leiding  van Wim Dröge een 
fi lm over kinderen uit de ja-
ren veertig. Hoe zij rondkwa-
men van zakgeld van 50 cent 
als er sprake was van zakgeld 
krijgen, wat ze deden in hun 
vrije tijd, uitgingen. Leven 
zonder schoolreisjes, mode, 
geen zorg over roklengtes 
en als het koud was droeg je 
een plusfour die drollenvan-
ger genoemd werd. Hoofd-
prijs voor de fi lm? Een ijsje 
van Van Dam! 

David Eliza Van Lennep
erfgoedprijs
De HVHB reikt met ingang 
van 2015 jaarlijks de Burge-
meester David Eliza van Len-
nep Erfgoedprijs uit als sti-
mulans aan initiatieven op 
het gebied van cultureel erf-
goed in Heemstede en Ben-
nebroek. De prijs is vernoemd 
naar jhr. mr. David Eliza van 
Lennep (1865-1934), die van 
1891 tot 1916 burgemees-
ter van Heemstede was. De 
jury bestaat uit: Olga van 
der Klooster, voorzitter, Re-
né Dessing, Rob Hinse, Wim 
de Wagt en Johannes van 
der Weiden. De genomineer-
den waren:
Bronsteeweg 100 het met 
liefde (laten) opknappen van 
een karakteristiek pand aan 

de kop van de Bronsteeweg, 
tegenover landhuis De Ceder. 
Het interieur van de woning 
is volledig aan de eisen van 
nu aangepast, terwijl de bui-
tenkant weer straalt als vroe-
ger.

Oude Kerk: Renovatie van 
de kerk en de aanleg van 
een glazen corridor naar de 
Pauwehof. Aanleg van hou-
ten vloeren en podium, her-
stel van het klimaatsysteem, 
gedeeltelijk vervangen van 
kerkbanken door comforta-
bele stoelen, waardoor de 
kerk meer en intensiever kan 
worden gebruikt voor bijeen-
komsten en concerten. 
Raadhuisstraat 49, het pand 
Zijlstra: met respect een be-
perkte aanpassing van de 
entree van dit winkelpand. 
De eigenaren, Janine Reijn- 
van Lent en Robbert Reijn 
kozen niet voor de veelal mo-
derne pui, maar voor de origi-
nele pui in mahoniehout (van 
der Veldt Timmertechnieken 
uit Heemstede). Ontworpen 
door Studio Blanca architect 
Nico van Bockhooven. Van 
der Veldt maakte overigens 
ook de corridor tussen de 
Pauwehof en de Oude Kerk. 
De hardhouten pui is trans-
parant gelakt en laat de na-
tuurlijke kleur van het hout 
zo mooi uitkomen. Daarnaast 
komen de onlangs gerestau-
reerde groene en groenblau-
we geglazuurde terracottate-
gels prachtig  tot hun recht. 
Een initiatief van onderne-
mers die in de Raadhuis-
straat hun Cateringbedrijf de 
Dreef zijn begonnen. Een be-
tere start hadden ze niet kun-
nen maken.
Ton van den Brink 

Jong bezoek tijdens de jaarvergadering van HVHB.

Werken bespoedigt integratie 
We hoorden van de schok van de Nederlandse overheid 
over de problemen van de   integratie van vluchtelingen.
Het probleem ligt volgens mij bij het ontbreken van pro-
fessionele scholen om de taal en vaardigheden te onder-
wijzen, vooral in de kleinere gemeenten zoals Heemstede. 
Er zijn vluchtelingen bij met uitgebreide ervaring en ken-
nis. We kunnen profi teren van hen door sneller een werk-
vergunning te geven. Dan wordt deze persoon niet aldoor 
beschouwd als een vluchteling maar kan gewoon op zoek 
naar werk. Het zorgt er ook voor dat zij energie positief in-
zetten in plaats van terecht te komen in een complexiteit 
van procedures. Zo voorkom je dat het op een negatieve 
toestand uitdraait voor zo’n persoon wanhopig blijft hopen 
om een status te krijgen. Hij kan zich toch beter produc-
tief en nuttig maken voor de gemeenschap waarin hij leeft.
Er zijn ook problemen met studies. Mijn vrouw bijvoorbeeld 
moet meer dan drie jaar studie en ingewikkelde procedu-
res volgen, zodat ze hier weer aan het werk kan als assi-
stent van een arts. En dat terwijl ze in Syrië al meer dan 13 
jaar werkte nadat ze tandheelkunde studeerde, voor 8 jaar. 
Ze kreeg er zelfs een ‘Master van specialisatie’ voor. 
Op een dag ontmoette ik een arts uit Syrië die in zijn land 
meer dan 16 jaar in ziekenhuizen werkte. Toen hij als vluch-
teling naar Nederland was gekomen, bleek dat zijn ervaring 
en gespecialiseerde certifi caten geen kans boden om te 
werken, zelfs niet als vrijwilliger. Pas jaren later, na de stu-
die van de Nederlandse taal en de procedures, kan hij een 
licentie krijgen.
Let wel dat het ontbreken van 
vaardigheden en werk vaak zal 
leiden tot de negatieve energie. 
Het blijft dan moeilijk om te in-
tegreren en een leven in balans 
te krijgen. Profi teer van hen 
door ze vanaf het begin op de 
juiste plaats te zetten.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

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

Kofferbakmarkt
Regio - Zaterdag 4 juni wordt de kofferbakmarkt in Hille-
gom gehouden. Op het terrein van het Ford Museum ge-
legen aan de Haarlemmerstraat, zijn die dag weer vele 
uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan gebruik-
te goederen te vinden. Aan deze markt kan iedereen, on-
geacht het wel of niet in het bezit zijn van een kofferbak, 
deelnemen. De markt duurt van 9.30 tot 16.00 uur en zo-
wel de toegang als het parkeren is gratis.
Info: 0229-24 47 39/24 46 49. Of: www.mikki.nl. 
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Column 

Een brief van de postbode
Kay

Deze week weliswaar een brief van de post-
bode, maar tegelijkertijd een van de ach-
terbuurvrouw van Kay. Kay die kinderkan-
ker had, al jaren, en die vorige week overle-
den is, tien dagen na zijn achtste verjaardag. 
Kleine Kay, veel te klein voor zijn leeftijd, die 
door de wijk fi etste met grote broer Sven, en 
speelde op straat en op het grote grasveld. 
Als hij niet ziek was. 
Dertien mei was hij jarig. Meer dan een 
week lang kreeg hij dikke stapels post. Een 
paar keer een hele bundel, een hele bun-
del met alleen maar post voor Kay, met
extra elastieken eromheen om alle verschil-
lende formaten en formaatjes bij elkaar te 
houden. Op een van de enveloppen stond 
nog: “Beste postbode, zou u zo vriendelijk 
willen zijn dit bij Kay te bezorgen?” “Met 
alle plezier,” zet je daar dan bij. En terwijl je 
het schrijft, denk je hoe wrang het woord
‘plezier’ is in deze situatie. Want extreem 
veel post is geen goed teken. Voor gewone 
verjaardagen sturen geen honderden men-
sen je een kaart. Maar iedereen om Kay 
heen wist, deze verjaardag werd zijn laatste. 
Het was nog maar een week later dat de 
stroom kaarten opnieuw begon. Dat er
zoekende mensen door de wijk liepen die 
ik de weg kon wijzen voordat ze die aan
me hoefden te vragen. Ze wilden allemaal 
naar een klein jongetje dat nog thuis in

zijn bed lag, maar niet meer onder ons was. 
De wijk praat over hem, een kaart is rond-
gegaan onder degenen die het gezin niet 
persoonlijk kenden, of niet van dichtbij, er 
is een bloemperk gemaakt rond een boom 
waar het raam van Kay’s kamer op uitkijkt. 
Een buurt-perk, waarin steeds meer men-
sen uit de buurt een plantje zetten. De wijk 
leeft mee met Kay’s ouders, waar we diep 
respect voor hebben, en met zijn dappe-
re, maar ook zelf nog maar zo kleine, gro-
te broer Sven. De beste ouders en de bes-
te grote broer die Kay had kunnen hebben. 
Vijf jaar lang hebben ze met hem mee ge-
vochten. 
Ze konden de strijd niet voor hem winnen. 
Maar het zijn hun persoonlijkheden waar-
door de kring rondom Kay zo betrokken 
was, en zo immens groot, waardoor Kay is 
gestorven in de vaste wetenschap dat de 
wereld van hem hield. Het meest van al zijn 
ouders en zijn broer.  

Het raam is leeg, achter mijn huis.

Inge van Eijk

Heemstede – De foto van Marenka Groenhuijzen van deze week is een idyllisch plaat-
je geworden: de margrietenstrook langs de Herenweg met op de achtergrond Berken-
rode. Een foto die het wel zou schoppen als ansichtkaart.

Echt een vakantieplaatje ‘Groeten uit Heemstede’. De margrieten zorgen voor een
vrolijke berm, hier en daar afgewisseld met klaprozen en koolzaad.

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Gemeenteraad heeft laatste woord: 
Alverna-overgang blijft open
Heemstede - In de raads-
vergadering van 26 mei lag 
een besluit op tafel, om het 
verzoek tot onttrekking aan 
de openbaarheid van Pro-
Rail en de bewoners van de 
Laan vanAlverna af te wij-
zen. De gemeenteraad heeft 
hierin het laatste woord. Het 
hoogste rechtscollege had al 
eerder uitspraak gedaan dat 
de overweg en de weg daar 
naartoe openbaar is. Om dit 
nu, via een raadsbesluit on-
gedaan te maken was een ul-
tieme poging de overweg de-
fi nitief af te sluiten. De raads-
leden hadden het er moeilijk 
mee. Zij kwamen dan ook niet 
tot een unaniem besluit. Het 
toverwoord was veiligheid.  
Dat de feiten anders spraken, 
wist Eric de Zeeuw (Groen-
Links) haarfi jn uit te leggen. 
Er gebeuren heel weinig on-
gelukken op het spoor met 
voetgangers en fi etsers. Eens 
in de zestig jaar en dat vindt 
hij een aanvaardbaar risi-
co. ProRail moet, volgens De 
Zeeuw, aantonen dat er een 
zwaarwegend belang is om 
te sluiten. ProRail heeft ge-
woon de wet overtreden en 
zit nu op de blaren. Natuur-

lijk is iedere dode er een te 
veel. Op veel andere plaat-
sen waar gevaarlijke situa-
ties ontstaan reageren partij-
en minder krampachtig. 
Bij de stemming bleek dat 
twee fractieleden van HBB 
tegen het voorstel stemden, 
en dat gold ook voor Yvette 
Schul van D66. Met 11 stem-
men voor een 10 tegen kreeg 
het college alsnog gelijk. De 
overweg blijft openbaar. Te-
vens blijft de voorgenomen 
dwangsom van 10.000 euro 
per dag, als de overweg na 1 
augustus gesloten blijft, ge-
woon staan. Het gevolg van 
dit besluit is dat er zeker weer 
juridische procedures volgen. 
De bewoners, tevens eigena-
ren van de Laan van Alverna, 
willen de laan zelf afsluiten. 
Of dat dit in een procedu-
re stand zal houden, zal later 
blijken. De spoorbeheerder is 
eigenaar van de nieuw aan-
gelegde ontsluitingsweg. De 
gemeente zou de weg qua 
onderhoud overnemen, ook 
dit staat nu op een laag pitje. 
ProRail, zal nu in actie moe-
ten komen om de dwangsom 
te voorkomen.
Eric van Westerloo

NIEUW bij WIJ Heemstede: 
Zomer Kinder Film Festival
Heemstede - Iedere woens-
dagmiddag van 1 juni t/m 20 
juli draait er om 15.00 uur 
een grappige, mooie of vrolij-
ke kinderfi lm in de grote zaal 
in de Luifel. 
Op woensdag 8 juni is dat 
een grappige familiefi lm 
waarin klas 6B op kamp gaat 
met hun favoriete meester. 
Een heerlijke, vrolijke fi lm! De 
entree is 3,50 euro.
Voor de titel van de fi lm of om 
te reserveren kunt u bellen 
met de receptie van WIJ de 

Luifel: tel. 548 38 28 van ma 
t/m do 9-16 uur en vrij 9-13 
uur: tel. 548 38 28.
De kinderfi lm is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. 
U kunt eventueel aansluitend 
aan de fi lm vanaf 17.15 uur 
mee-eten in Eethuis de Lui-
fel. Voor kinderen is er een 
speciaal kindermenu voor 5,- 
euro en voor volwassenen 
een drie-gangen-menu. Re-
serveren tot 10.00 uur op de 
dag zelf. 

Vakantieplaatje
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Lenterace 
roeivereniging 
met 1300 
deelnemers
Heemstede - De eerste slui-
tingstocht van roeivereni-
ging Het Spaarne werd 131 
jaar geleden gehouden van 
Haarlem naar Zandvoortsel-
aan Heemstede. Die werd 
steeds moeilijker te organi-
seren in het najaar. Honderd 
jaar traditie bij de Koninklijke 
Roei-en Zeilvereniging `Het 
Spaarne` werd bij het hon-
derdjarig bestaan verbeterd 
met het vervroegen naar het 
voorjaar. Zo werd in 1985 de 
eerste Lenterace gehouden. 
Waren het vorig jaar al meer 
dan duizend roeisenioren en 
veteranen, je bent al veteraan 

met je 27ste, dit jaar kwam 
de jeugd massaal met bijna 
driehonderd man opdagen. 
Uit het hele land.
Volgens de wedstrijdlei-
ding, Martijn van Oort, 
groeit de jeugdafdeling, een 
trend die kennelijk nu door-
zet. Grote drukte dus rond-
om het Marisplein in Heem-
stede, waar je langs de 
weg en langs de Spaarne- 
oevers veel roeiboten zag. 
De buren en omwonenden 

hadden er geen moeite mee 
en velen hadden zelfs de 
vlag uithangen om de feest-
vreugde te vergroten. Sterke 
verhalen werden doorgege-
ven aan die jeugd door echte 
veteranen op het terras bo-
ven de botenloods.
Veel drukker moet het niet 
meer worden volgens de lei-
ding: “We zitten nu echt aan 
het maximum aantal deelne-
mers. Leuk is het al!”
Ton van den Brink 

Een gezellige drukte op de been voor de Feestweek. Ook 
dit jaar belooft het weer drie dagen ‘knallen’ te worden met 
diverse leuke activiteiten voor jong en oud zoals muziek, 
spel en Bennebroek Culinair.

Kaartverkoop Feestweek 
Bennebroek van start!

Regio - Het is 10, 11 en 12 juni weer groot feest in 
Bennebroek! Voor de jaarlijkse feestweek start de kaart-
verkoop op woensdag 1 juni.
De voorverkoop is bij de bekende verkooppunten in 
Bennebroek en sluit 10 juni om 17.00 uur.
3 dagen feest voor jong en oud! De organisatie heeft er 
weer erg veel zin in en dat geldt voor alle ruim 50 vrijwil-
ligers die het grootste feest van de gemeente Bloemen-
daal organiseren. De hoofdsponsor is Loon op Zand en 
dankzij hen en andere sponsors kan de feestweek door-
gang vinden.
Natuurlijk kan ook elk jaar gerekend worden op de ‘Vrien-
den van de Feestweek’. Waar een klein dorp groot in is! 
Dit keer voor de 14e keer zelfs al weer. Feest vieren kan 
al voor 10 euro… Kaarten in de voorverkoop worden 
bewust laaggehouden want de organisatie vindt het 
belangrijk dat Bennebroekers elkaar ontmoeten.
“De sociale duurzaamheid in ons dorp is erg belangrijk”, 
aldus de organisatoren. “Vaak is het een reünie voor ook 
veel oud-Bennebroekers en mensen uit de omliggende 
plaatsen, die het feestgevoel komen opsnuiven.”  

Er staat weer een groots programma met goede arties-
ten en veel bands. Vrijdag een mooie start met de jeugd 
van de basisscholen en ’s avonds een jeugd dancefeest 
vanaf 19.00 uur.
Aansluitend een 80-90 en 00 party met een top liveband! 
Check de site voor laatste nieuws en verkoopadressen.

FM Health biedt nieuwe methode:
Strakke buiken in Heemstede

Heemstede - Een strakke buik. Het is nu 
mogelijk bij FM HealthClub Heemstede! 
Trainen onder deskundige begeleiding met 
de infrarood ‘WegBelly-belt’ voor een uitste-
kend resultaat, 1 tot 2 kledingmaten minder 
binnen vier weken behoren tot de resulta-
ten. Naast het feit dat deelnemers centime-
ters verliezen rondom de taille werkt deze 
nieuwe techniek ook zeer snel.
Waarom deze techniek werkt?  Vet heeft als 
eigenschap dat het een slechte doorbloe-
ding heeft, vandaar dat buikvet altijd koud 
aanvoelt. Door de infraroodwarmte van de 
WegBelly wordt het buikvet tijdens inspan-
ning verwarmd, met als resultaat dat de 
doorbloeding wordt verhoogd, wat weer de 
afbraak van vet enorm stimuleert. Hiernaast 
zorgt het bewegen met de infrarood Weg-
Belly voor een verhoging in de ruststofwis-
seling, waardoor de dagelijkse verbranding 
verhoogt.
De methode is eenvoudig, iedere deelnemer 

gaat drie keer per week, vier weken achter 
elkaar 30 tot 40 minuten trainen. De inten-
siteit waarmee de deelnemers trainen wordt 
aangepast aan ieders persoonlijke fitheid. 
Bij de eerste training wordt er een startme-
ting gedaan en na vier weken nogmaals om 
de positieve resultaten te constateren. Tij-
dens de training wordt gebruik gemaakt 
van de crosstrainer, fiets of loopband. Het 
volgen van een specifiek voedingsprogram-
ma is niet noodzakelijk omdat de resultaten 
zonder dieet al heel goed zijn.

FM HealthClub zoekt 30 personen die 4  
weken deze nieuwe techniek van trainen 
willen ervaren. FM HealthClub is er zo van 
overtuigd dat het nieuwe afslanksysteem 
werkt, deelnemers zonder resultaat het vol-
ledige bedrag van het programma terugkrij-
gen. Inschrijven kan bij FM HealthClub op 
de Kerklaan 113 achter de Zwart interieur 
of voor meer info bellen met 023-5478171.

Avondwandeling Groenendaal
Heemstede - Dinsdag 7 ju-
ni is er een avondwandeling 
met een gids van het IVN 
Zuid-Kennemerland in het 
zuidelijk deel van wandel-
bos Groenendaal. Het is de 
tijd van lange zomeravonden 
met weelderig groen, zomer-
bloeiers, vogels en libellen. In 
dit deel van het bos krijgt de 
natuur al jaren lang de ruim-
te, en dat is goed te zien. Vo-
rig jaar heeft de gemeente 
Heemstede het beheerplan 
opnieuw vastgesteld. 

Op open plekken krijgt het 
zonlicht vrij spel en de vari-
atie in planten en daarmee 
het aantal dieren is flink toe-

genomen. Ook vinden we in 
het terrein de resten van de 
tuinaanleg en de  rijke ge-
schiedenis van de landgoe-
deren Groenendaal en Meer 
en Berg en zelfs sporen van 
de lange geschiedenis daar-
voor. Bekijk het ecologisch 
beheer met eigen ogen of 
wandel vooral mee om te ge-
nieten van de mooie natuur!
 
Aanvang 19.00 uur bij de 
grote parkeerplaats van res-
taurant Groenendaal. Deel-
name is gratis. Vooraf aan-
melden is niet nodig. 
Informatie bij Wim Swinkels, 
023-5293302 of kijk op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.
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Kwarts met Koper en Riet
Regio - De Mis van Stra-
vinsky voor Koor en Bla-
zersensemble wordt uitge-
voerd door Vocaal Ensemble 
Kwarts, op zaterdag 18 juni. 
Tien blazers voegen zich bij 
de zestien zangers van Vo-
caal Ensemble Kwarts voor 
een spannend programma 
waar oude en nieuwe mu-
ziek elkaar ontmoeten. Cen-
traal staat de Mis van Stra-
vinsky voor koor, koperbla-
zers en dubbelrietblazers. In 
dit stuk laat Stravinsky ho-
ren dat hij geïnspireerd werd 
door muziek uit de middel-
eeuwen, de renaissance en 
de tijd van Mozart. Ook zingt 
Kwarts muziek voor twee ko-
ren van Gabrieli, waarbij de 
blazers één koor voor hun re-
kening nemen. Een deel van 
het concert is als vanouds 
a capella: er klinkt moder-

ne muziek van Ton de Leeuw 
(Prière, op een tekst uit de 
Koran en The Magic of Mu-
sic, op een tekst uit een ou-
de Indiaas muziektheorie-
boek) en oude muziek van 
Janequin (Le chant des Oi-
seaux). De verbinding tussen 
oud en nieuw wordt gelegd 
door drie motetten van de re-
naissancecomponist Gesual-
do die op geheel eigen wijze 
zijn voltooid door Stravinsky. 
Het koor staat onder leiding 
van Gerrit Maas. 
Het concert vindt plaats om 
20.30 uur in de Oosterkerk 
te Haarlem aan de Zomerka-
de 165. Zaal open: 20.00 uur. 
Reserveren: www.vocaalen-
semblekwarts.nl. Kaarten in 
de voorverkoop: 12,50 eu-
ro en aan de zaal: 15,- euro 
Concert duurt ruim een uur 
en er is geen pauze.

Thema-ochtend 
over autisme

Regio - Vrijdag 10 juni van 
10.00 tot 12.00 uur kunnen 
belangstellenden een thema-
bijeenkomst bijwonen over 
autisme. De ochtend is be-
doeld voor ouders van een 
kind met autisme. De och-
tend wordt georganiseerd 
door het Autisme Informatie 
Centrum Haarlem, en wordt 
geheel georganiseerd door 
vrijwilligers die bekend zijn 
met autisme in hun omge-
ving. Kijk voor meer info op
www.autisme.nl U dient zich 
vooraf aan te melden op: 
aichaarlem@hotmail.com.
Toegang gratis. Locatie: Oost-
vest 60, 2011 AK Haarlem.

Uniek optreden Popkoor 
Voice Collective met band
Regio – Van een koor ver-
wacht men doorgaans dat 
à capella wordt gezongen. 
Maar op 10 juni zal dat bij het 
optreden van Popkoor Voice 
Collective geheel anders zijn. 
Want de ten gehore gebrach-
te nummers worden onder-
steund door een liveband. En 
het geheel wordt gecomple-
teerd door piano. Dit optre-

den gaat plaatsvinden in de 
Bibliotheek van Haarlem.

Kaarten à 7,50 euro zijn te 
bestellen via voicecollecti-
ve@live.nl of kijk op de web-
site www.voicecollective.nl. 
Het optreden vindt plaats om 
20.00 uur in de Doelenzaal 
van de bibliotheek, Gasthuis-
straat 32 in Haarlem.

Alzheimercafé 
sluit seizoen af
Regio - In het laatste Alz-
heimer Café Haarlem van 
het seizoen wordt de er-
varing en de beleving van 
mensen met dementie in 
een positief perspectief 
geplaatst. Aan de orde ko-
men aspecten als: Je hebt 
het en hoe leef je ermee? 
Waar geniet je van? Aan 
het woord komen mensen 
die last hebben van geheu-
genproblemen. Op 6 ju-
ni; Trefpunt ’t Trionk; Van 
Oosten de Bruynstraat 60, 
hoek Westergracht, Haar-
lem; aanvang 19.30 uur.

Vocaal Ensemble Kwarts.

GSV Heemstede  overtuigt met de dansvoorstelling 
‘De vloek van het Zwarte Masker’
Regio - Met gepaste trots 
maar vooral met veel enthou-
siasme wisten de leden van 
GSV ballet en streetdance als 
vanouds weer een volle zaal 
van de Haarlemse Schoter 
Scholengemeenschap te en-
tertainen. Van de vertederen-
de peuters in de leeftijd van 
tweeënhalf tot vier jaar tot de 
selectie balletgroep van ne-
gen tot en met dertien. 

Op overtuigende wijze wisten 
de leerlingen met elkaar het 
verhaal tot leven te brengen. 
Een verhaal met een knip-
oog naar diverse bekende 
sprookjes en verhalen, waar-
in een verbod op muziek en 
dans  een troosteloze wereld 
veroorzaakt, onder de ter-
reur van het Zwarte Masker. 
Gelukkig komt het allemaal 
weer in orde, net als in ieder 
sprookje.

In een wervelende combina-
tie van dans en toneel on-
der leiding van balletjuf An-
neke van Oorsouw in samen-
werking met haar echtgenoot 
René die de verhaallijn voor 
zijn rekening nam. 
Kinderen die bij GSV ballet of 
streetdance volgen kunnen, 

vanaf zeven jaar, namelijk 
gratis deelnemen aan de to-
neellessen, om de dansshow 
een extra tintje te geven.

Vanaf eind augustus gaat het 
nieuwe dansseizoen in en 
kunnen nieuwe leden zich 
aanmelden.

Asperges in ‘lekkere’ Jan van 
Goyenstraat, bij Lucas Primeurs
Heemstede - De asperges 
van midden Limburg zouden 
de schilder en speculant Jan 
van Goyen meer opgebracht 
hebben dan de tulpen waar-
in hij ooit investeerde tijdens 
de tulpenmania. De schil-
der ging gebukt onder zware 
schulden vanwege zijn spe-
culatiedrift, bij asperges spe-
culeer je niet, je consumeert! 
Lucas Primeurs laat zijn vele 
klanten genieten van wat het 
Limburgse land aan lekkers 
geeft... Het aspergeseizoen 
is deze week in volle gang 
gegaan. Zaterdag hield Lu-
cas Primeurs aan de Jan van 
Goyenstraat een asperge-

proeverij, waar veel mensen 
op af kwamen. John Schil-
der stond al vroeg te schil-
len en hij gaf veel tips om 
ook thuis aan de slag te gaan 
met die verrukkelijke groen-
te. Zelf had hij een aantal re-
cepten uitgevoerd en liet de 
soep proeven. Ook de as-
perge salade  en de asper-
ge beenham wrap. Een qui-
che met aspergesaus, heer-
lijk maar u kunt ook nog ge-
woon de door John reeds ge-
schilde asperges klaarmaken 
met ham, krieltjes, hollandai-
se saus en een eitje. Vindt 
iedereen lekker. Naast de as-
pergestand stond Els Bee-

ren van de wijnspeciaalzaak 
Le Grand Cru met  de meest 
bijpassende wijnen bij de 
asperges. Pinot Blanc uit 
Duitsland van Villa Wolf of de 
Pinot uit de Elzas van Jean 
Sip. Uit Oostenrijk de Grϋner 
Veltliner en uit Zuid Frankrijk 
een Marsanne Rousanne.

Op 21 maart, begin lente, be-
stond Le Grand Cru van Will 
Beeren 30 jaar dat Will en  
Els vierden dat met twee suc-
cesvolle proeverijen in hun 
tasting room. Altijd wat lek-
kers te beleven in die Jan van 
Goyenstraat. 
Ton van den Brink 

 
18   de Heemsteder  •  1 juni 2016





GSV bij Districtsfinale 4de en 
5de divisie turnen in Amsterdam
Heemstede - Zaterdag 28 
mei vonden de districtsfina-
les plaats in Amsterdam. Hier 
mogen de beste turnsters 
van de provincie Noord-Hol-
land, Flevoland en Utrecht 
hun kunnen laten zien. In 
de eerste wedstrijd turnden 
Marjolein Laarhoven en Cin-
dy Lammerse. Cindy turnt in 
de 4de divisie en begon met 
een mooie brugoefening, 
waar ze met een 11.95 de 
derde hoogste score kreeg. 
Bij de balk helaas een val na 
de kattensprong, maar goed 
afgemaakt. Bij de sprong 
maakte ze een mooie ‘half in, 
half uit’, met een 11.025 als 
score. Een mooie wedstrijd 
met een 10de plaats. Mar-
jolein turnt pas 1 seizoen bij 
de wedstrijdgroep, maar laat 
zien dat ze terecht geplaatst 
is voor deze finale. Als aller-
eerste begon ze op de vloer 
met een mooie oefening met 
‘arabier flikflak’ en salto voor-
over. Bij de sprong deed ze 
een mooie half in half uit en 
dat ging supergoed. Met een 
11.65 werd die gewaardeerd 
en hier was maar 1 meisje 
hoger qua score! Ook bij de 

brug een supergoede oefe-
ning en een strakke balkoe-
fening met mooie handstand; 
ze kwam ermee op de 7de 
plaats te staan.
In de tweede wedstrijd 2 ju-
nioren 5de divisie: Mirre van 
der Wal en Eva Dijkstra. Ze 
begonnen bij de sprong. Bij 
het inspringen ging bij Eva 
de halve in en uit niet lek-
ker, dus turnde ze een mooie 
overslag. Dit was de juiste 
keuze: met een 11.425 was 
dit een derde score van al-
lemaal. Mirre sprong via de 
trampoline wel een mooie 
overslag, maar door de la-
gere uitgangswaarde was er 
voor haar geen hoge sco-
re. Hierdoor kon ze de span-
ning niet meer goed omzet-
ten en lukte het ophurken 
niet bij de brug, waardoor ze 
geen goede oefeningen meer 
kon turnen. Eva kon wel goed 
met de brug omgaan en turn-
de een hele mooie oefening, 
met een 12.00 op het score-
bord. Bij de balk kan ze nog 
wat opwaarderen door wat 
meer ‘amplitude’ te maken in 
de oefening. Een hele mooie 
19de plek voor haar.

5de Thymo Rovers toernooi groot succes
Heemstede - De algehele 
winnaar van het Thumo Ro-
verstoernooi is de ‘Stichting 
De Kanjerketting’. Deze orga-
nisatie is weer flink gesteund 
tijdens het toernooi, dat afge-
lopen weekend plaatsvond. 
Met een loterij, verkoop van 
leuke spulletjes, inschrijfgeld 
van de teams (meer dan 80) 
en nog extra inleg mag de 
toernooiorganisatie van RCH 
met alle vrijwilligers dit week-
end trots zijn.

Op de tweede plek van prijs-
winnaars staat het voetbal-
plezier van al die deelne-
mers op zowel zaterdag als 
zondag. Samen met de toe-
schouwers maakten zij het 
toernooi tot een groot succes 
met enthousiast publiek.

Daarnaast heeft blijkbaar het 
te jong overleden jeugdlid 
Thymo Rovers ervoor kunnen 
zorgen de deelnemers het 
weer mee hadden. Op bei-

de dagen was het droog en 
scheen er zelfs een heerlijk 
zonnetje.

Op zaterdag 28 mei maakten 
de F-pupillen, D-pupillen en 
C-junioren er een geweldige 
happening van van ’s mor-
gens 9 uur tot ’s avonds half 
acht. Veel vrijwilligers leiden 
het toernooi in goede banen. 
Veel RCH-leden hadden zich 
aangeboden als scheids-
rechter. Echter ook de kanti-
nebezetting, diverse kraam-
pjes, de EHBO, maar ook de 
wedstrijdtafel werden door 
vrijwilligers bemand.

Op zondag 29 mei stond ie-
dereen weer klaar om half 
tien om te starten met de 
E-pupillen en E-top en ’s 
middags met de B- en A- 
junioren. Helaas waren er 
wat afzeggingen op het laat-
ste moment. Om zeven uur 
was het tweedaagse evene-
ment klaar.
Op de website van RCH zijn 
alle resultaten terug te vin-
den. Ook de foto’s.Fo
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Onderwaterhockey
HRB 1 naar hoofdklasse
Heemstede - Zondag 29 mei 
was de spannendste dag van 
de onderwaterhockeycompe-
titie van het afgelopen sei-
zoen. Het team HRB 1 van de 
Heemsteedse Reddingsbri-
gade moest een beslissings-

wedstrijd spelen voor het 
kampioenschap van de eer-
ste klasse. De eerdere com-
petitiedagen hadden namelijk 
een gedeelde eerste plaats 
opgeleverd. HRB 1 had even-
veel wedstrijdpunten als het 

team van Njord 1 uit Veldho-
ven. Om uit te maken wie de 
kampioen uit de eerste klas-
se werd, was een extra wed-
strijd nodig. Een eerste plaats 
betekent namelijk direct pro-
moveren naar de hoofdklasse 
(hoogste klasse in de Neder-
landse competitie). Dit is al 
jaren een doel van de Heem-
steedse Reddingsbrigade en 
nu was het bereiken ervan 
binnen handbereik! Het team 
trainde zaterdagavond nog 
hard om topfit te verschijnen 
in het zwembad in Zeist. Van-
af de eerste helft was al dui-
delijk dat HRB 1 een ster-
ker team mee had dan Njord. 
Met een grote voorsprong 
ging het team de tweede helft 
in om de wedstrijd met een 
overweldigende 10-1 te win-
nen. HRB 1 is dus als eerste 
geëindigd in de eerste klasse 
en zal volgend jaar uitkomen 
in de hoofdklasse. Een mooi 
resultaat!

Heemstede - Afgelopen za-
terdag vond onder grote pu-
blieke belangstelling het 
Kees v.d. Steeg jeugdtoernooi 
plaats bij VEW. De Heem-
steedse club, die dit jaar ove-
rigens 90 jaar bestaat, or-
ganiseerde dit toernooi voor 
de 4e maal. Onder grote pu-
blieke belangstelling en met 
heerlijk weer, streden de mi-
ni’s, de B- en de A-junioren 
om de bekers en de eer.

Voor de mini’s van VEW wa-
ren het de eerste officiële 
wedstrijden. Het team, onder 
leiding van ras VEWer Mi-
chiel van Rooijen, sleepte uit-
eindelijk de 6e plaats uit het 
vuur. Volgend jaar zullen ze 
gaan deelnemen aan de ge-
zellige Linnaeushofcompeti-
tie. De mini’s van Haarlem-
Kennemerland gingen met 
de 1e prijs aan de haal.
Ook bij de oudere jeugd was 

het een spannende strijd. Zo-
wel bij de B- als de A-junio-
ren behaalden de VEW teams 
uiteindelijk de felbegeerde 1e 
plaats. Al met al was het een 
zeer gezellige dag en een he-
le mooie afsluiting van dit 
voetbalseizoen. In augustus 
zullen de competities weer 
van start gaan en vanzelf-
sprekend is er plek voor en-
thousiaste jonge voetballers. 
Overigens zal VEW op 10 

september een grote reünie 
en feest organiseren in het 

kader van het 90-jarig jubi-
leum.

VEW jeugdtoernooi: veel publiek en heerlijk weer
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Excursies
Zondag 5 juni Wande-
ling van IVN Zuid-Kenne-
merland op Hageveld in 
Heemstede. Natuur met 
een rijke historie. Aanvang  
14.00 uur. parkeerplaats 
voor de hoofdingang van 
de school. Deelname gra-
tis. Aanmelden niet nodig. 
Informatie: 023-5288577. 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land

Jeugd
Woensdag 8 juni Panna
Knock Out toernooi met 
leerlingen Haemstede Bar-
ger en Hageveld College. 
Locatie: Hageveld College. 
V.a. 15.30 uur. Info:
www.sportserviceheem-
stedezandvoort.nl

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

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

Markten
Zaterdag 4 juni Koffer-
bakmarkt in Hillegom, bij 
Ford Museum, Haarlem-
merstraat. 9.30-16.00 uur. 
Toegang en parkeren zijn 
gratis. Info: 0229-24 47 
39/24 46 49.
Of: www.mikki.nl. 

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

Zondag 12 juni Koffer-
bakmarkt van 8.00 tot 16.00 
uur op de Dorpsweide van 
Wijk aan Zee. www.koffer-
bakmarktwijkaanzee.nl

Muziek
Vrijdag 10 juni 20.00 uur 
optreden Popkoor Voice 

Collective met liveband in 
de Bibliotheek van Haar-
lem, Gasthuisstraat 32. 
Toegang: 7,50 euro.
Kaarten via voicecollecti-
ve@live.nl. Info:
www.voicecollective.nl.

Zaterdag 18 juni Concert 
Vocaal Ensemble Kwarts 
in Oosterkerk, Zomerka-
de 165 Haarlem. Aanvang 
20.30 uur. Kaarten via:
www.vocaalensemble-
kwarts.nl 12,50 euro; a/d 
zaal: 15,-. Geen pauze.

Sportief
Donderdag 2 juni Me-
ditatieve wandeling over 
Landgoed Leyduin, Man-
padslaan. 19.30 uur.

Dinsdag 7 t/m 10 juni 
Wandelavondvierdaagse 
Haarlem e.o. Startbureau 
Heemstede: RCH-terrein 
Sportparklaan. Inschrijf-
mogelijkheid aldaar: 7 juni 
tussen 18.0019.00 uur.
Voor verdere informatie:
www.avondvierdaagse-
haarlem.nl

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

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

Evenement
Zondag 5 juni Culinai-
re Markt Heemstede op 
Landgoed Groenendaal. 
12.00-16.00 uur. Div deel-
nemende kwaliteitszaken 
uit Heemstede. Giftbag 
voor eerste 50 aanwezigen. 
Info: 023-5281555.

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

AgendAAgendA
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Hét evenement voor culinaire liefhebbers! 

Culinaire Markt Heemstede op 
Landgoed Groenendaal
Heemstede – Op zondag 5 
juni organiseert Landgoed 
Groenendaal de eerste edi-
tie van de Culinaire Markt 
Heemstede voor alle culinaire 
liefhebbers. Met de culinaire 
markt wil Landgoed Groe-
nendaal de gasten kennis la-
ten maken met verschillende 
culinaire producten die in de 
omgeving te verkrijgen zijn. 
Sommige van deze produc-
ten worden ook aangeboden 
in de gerechten bij Landgoed 
Groenendaal.
Op de markt zullen verschil-
lende lokale ondernemers en 
leveranciers (o.a. Kaashuis 
Tromp, Eerste Heemsteed-
se Vishandel, Vanilla Venture, 

Baked by van Dijk, Chocolate-
rie van Dam en Huize van We-
ly) hun eigen culinaire pro-
ducten aanbieden, zoals wijn, 
kaas, brood, noten en olijven, 
vis en nog vele andere pro-
ducten. Onder het genot van 
een drankje kunt u bij de ver-
schillende kraampjes proe-
ven, maar u kunt uiteraard 
ook de producten kopen. 
De eigenaar van Landgoed 
Groenendaal, Hein Uitendaal, 
vond dat het hoog tijd werd 
om wat nieuws te organise-
ren. “Zelf kan ik erg genieten 
van een goed culinair pro-
duct en zo ontstond eigen-
lijk het idee om een culinai-
re markt te organiseren. Hier-

mee wil ik anderen laten zien 
wat échte kwaliteit is. Genie-
ten van lekker eten en het 
leven, daar staat Landgoed 
Groenendaal voor.” 
De bar is geopend en uiter-
aard is het mogelijk om aan-
sluitend te dineren bij Land-
goed Groenendaal. En dat is 
nog niet alles, de eerste 50 
aanwezigen krijgen een gift-
bag met kortingen en sam-
ples mee naar huis. Op = op!  
Heeft u al zin gekregen om te 
komen? Kom langs op zon-
dag 5 juni! U bent van 12.00 
tot 16.00 uur van harte wel-
kom op Landgoed Groe-
nendaal, Groenendaal 3 in 
Heemstede. 

Kunst & natuur centraal tijdens 
Westerveld Fair op 5 juni
Regio - Als afsluiting van de 
landelijke Week van de Be-
graafplaats organiseert Be-
graafplaats & Crematorium 
Westerveld (Duin en Kruid-
bergerweg 2-6, Driehuis) op 
zondag 5 juni van 10.30 tot 
16.00 uur de ‘Westerveld Fair’. 

De Fair - met als thema Kunst 
& Natuur - is vrij toegankelijk, 
iedereen is welkom.
Behalve het gevarieerde aan-
bod aan exposanten, met 
producten en diensten op het 
gebied van kunst, ambacht 
en natuur, worden ook bij-

zondere toneelstukken op-
gevoerd. Er is een buitenau-
la waar bezoekers kunnen 
kijken naar bekende histori-
sche personen die in het ge-
denkpark hun laatste rust-
plaats vonden. Zo komt An-
thony Fokker voorbij, net als 
schrijver Multatuli en Aletta 
Jacobs – de eerste vrouwe-
lijke student en arts van Ne-
derland. Ook is er livemuziek 
en zijn er demonstraties van 
onder andere een valkenier.

“Westerveld is in de eer-
ste plaats natuurlijk een ge-
denkpark”, vertelt Carla Bos-
ua, directeur van Westerveld. 
“Maar het park is ook zó mooi 
en herbergt zoveel natuur en 
cultuur. Met het organiseren 
van een Fair willen we ieder-
een op een laagdrempelige 
manier met Westerveld laten 
kennismaken. Uiteraard is er 
ook eten en drinken te ver-
krijgen in ons paviljoen, waar 
bezoekers kunnen genieten 
van lokale lekkernijen.”

Nieuweboer loopt snelle tijd in België
Heemstede - Heemstede-
naar Lucas Nieuweboer, at-
leet bij het talentteam Jas-
pers Running Team, is za-
terdagavond naar Oorde-
gem in België afgereisd voor 
een sterk bezette wedstrijd. 
Met 2600 inschrijvingen een 
zeer breed en sterk bezet at-
letiek evenement, waar ook
limieten voor het Europees 
Kampioenschap in Amster-
dam en de Olympische Spe-
len in Rio behaald werden. 
Nieuweboer liep om 0.20 
uur in het nachtprogramma 
de 5000 m. Hoewel de derde

serie, nog steeds van zeer 
hoog niveau en internationaal 
bezet. Nadat voor de 34 man 
het startschot had geklonken 
werd het tempo gelijk opge-
schroefd.
Nieuweboer had in z’n hoofd 
om weg te gaan op ron-
den van 70 seconden wat 
hem naar een tijd van 14.35 
zou moeten brengen. Na een 
snelle opening wist hij een 
goed tempo te pakken dat 
onder z’n streeftempo lag. Op 
3000 m zat hij al op 8.41! En 
na nog een goede slotronde 
fi nishte hij in 14.29.15! Een 

persoonlijk record van 23 se-
conden! Hiermee komt hij al 
gevaarlijk dicht in de buurt 
van het 38 jaar oude KAV 
Holland clubrecord van Con-
no du Fossé dat slechts 5
seconden harder ligt.

De volgende wedstrijd die 
op het programma staat zijn 
de Nederlandse Kampioen-
schappen waar hij in ac-
tie komt op de 5000 m en de 
3000 m steeplechase. Ook zal 
hij 24 juni van start gaan op 
de 10 kilometer bij de Grach-
tenloop in Haarlem.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Raadsvergadering hervat 
op woensdag 1 juni

In deze uitgave:
- Feest organiseren?
- Omgevingsvergunningen

HBB trekt wethouder Remco Ates terug
Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 
26 mei jl. heeft HBB haar wethouder Remco Ates 
teruggetrokken. Reden hiervoor is dat HBB geen 

vertrouwen meer heeft in de samenwerking met de 
VVD, waarmee zij samen met het CDA het college 
vormt.
HBB trok deze conclusie tijdens de behandeling van 
de visie over de winkelcentra in Heemstede. In haar 
verklaring benadrukte HBB dat het opzeggen van 
het vertrouwen gericht is op de VVD-fractie en niet 
geldt voor VVD-wethouder Heleen Hooij.
De komende periode zullen de politieke partijen 
verkennende gesprekken met elkaar starten om 
tot een nieuw college te komen. Wethouder Ates 
behartigde de portefeuilles ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting, recreatie, reiniging, onderwijs, 
sport en duurzaamheid. Zijn werkzaamheden 
zullen - tot een nieuw college is gevormd - worden 
waargenomen door de overige collegeleden.

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

Vrijdag 3 juni
Binnenlopen bij de burgemeester

Themabijeenkomst How 2 talk 2 kids
Effectief communiceren met pubers 

Op donderdag 16 juni organiseert Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Bloemendaal en 
Heemstede een themabijeenkomst over effectief 
communiceren met pubers volgens de methode 
van ‘How 2 talk 2 kids’. De bijeenkomst is van 20.00 
(inloop vanaf 19.45) tot 22.00 uur en vindt plaats op 
de Dennenweg 15A in Bloemendaal. 
Kijk voor meer informatie over de methode 
op www.how2talk2kids.nl. Aanmelden kan via 
e-mail cjg@bloemendaal.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. 

Vacature Verkeerskundige
Ben jij op zoek naar een brede en zelfstandige functie waarin alle 
facetten van verkeerstechniek aanwezig zijn? Zoals het opstellen van 
verkeerscirculatieplannen, de projectleiding bij herinrichtingsprojecten 
en het adviseren over verkeerstechniek. En hou jij van dynamiek?

Als verkeerskundige bij de gemeente Heemstede werk je in een verstedelijkt gebied gelegen tussen 
Haarlem en Haarlemmermeer. Een gebied dat - vooral op mooie dagen - ook nog eens te maken 
heeft met veel strandverkeer van en naar Zandvoort. Kortom, een gemeente waarin veel uitdaging 
schuilt voor een verkeerskundige. De functie is zeer geschikt voor een starter.

Meer weten of direct solliciteren? Kijk op www.werkenbijheemstede.nl



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nabij Anna Blamanlaan 9-Glipper Dreef 186, 

het aanleggen van een glasvezel datakabel, 
wabonummer 40091, ontvangen 13 mei 2016

- Kadijk 38, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 40244, ontvangen 17 mei 2016

- Bronsteeweg 92A, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 40323, 

 ontvangen 18 mei 2016
- Franz Lehárlaan 135, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 40626, ontvangen 20 mei 2016

- Zandvoortselaan 159A, het vervangen van een 
gevelpui van een winkelpand, wabonummer 
40634, ontvangen 20 mei 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 23, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
plaatsen trap naar zolder, wabonummer 38470, 
ontvangen 21 april 2016,. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Raadhuisstraat 3, het plaatsen van een schuur, 
wabonummer 39711, ontvangen 6 mei 2016. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Vondelkade 34, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 38069, 
ontvangen 16 april 2016. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vossenlaan 2, het wijzigen van de entree van 

het dagbestedingscentrum ‘de Boerderij’ op 
het Hartekampterrein, wabonummer 39913, 
verzonden 27 mei 2016 

- Melchior Treublaan 5, het kappen van een 
esdoorn, wabonummer 39195, 

 verzonden 27 mei 2016
- Binnenweg 181, het wijzigen van de gevel, 

wabonummer 38149, verzonden 27 mei 2016
- Overboslaan 23, het vervangen van 

garagedeuren door kozijnen, wabonummer 
38196, verzonden 27 mei 2016

- Reinier van Holylaan 19, het plaatsen van een 
tuinmuur in de voortuin, wabonummer 38837, 
verzonden 27 mei 2016

- Herfstlaan 3, het kappen van een eikenboom en 
een den, wabonummer 39355, verzonden 27 mei 
2016

Reageren? Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Feesten 
organiseren?
In deze examentijd krijgen wij veel vragen van 
mensen die een (examen)feest willen organiseren. 
Organiseert u thuis of in uw tuin een groot feest 
met versterkte muziek (een deejay, live band of 
geluidsapparatuur) dan heeft u een ontheffing 
nodig. Voor een (examen) feestje zonder veel 
overlast geldt dit natuurlijk niet.

Waar moet uw feest aan voldoen
- Elektronisch versterkte muziek mag tot uiterlijk 

24.00 uur
- Houd rekening met uw omgeving en zet de 

muziek niet te hard
- Voorkom of beperk zoveel mogelijk hinder in uw 

directe omgeving
- Overhandig de ontheffing als de politie hierom 

vraagt
- Informeer uw omgeving tijdig over het door u 

georganiseerde feest en de mogelijke overlast

Ontheffing aanvragen
De ontheffing (op grond van artikel 4:6 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening) vraagt u 
aan door een e-mail te sturen aan gemeente@
heemstede.nl. Geef hierbij aan op welke datum en 
tijdstip het feest plaatsvindt. Tegen de ontheffing kan 
bezwaar worden gemaakt. Voor het aanvragen van 
de ontheffing bent u leges verschuldigd van €20,15.

Uitschrijvingen basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 12 april 2016, de heer Mohamed Ismail 

Mohamed Mahmoud, geboren op 01-12-1980, 
Binnenweg 31

- Per 12 april 2016, de heer Ahmad Nizamaddin 
Mohammad, geboren op 02-07-1994, 

 Res Novaplein 41A

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

Hervatting Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede hervat de 
openbare vergadering van donderdag 26 mei 
2016 op woensdag 1 juni om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 01 juni 2016

Bespreekpunten
- Visie winkelcentra Heemstede
- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 
 10 woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan 
 (De Posterij)

Hamerpunten
- Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Archiefverordening gemeente Heemstede 

2016 en Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

mei 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Res Novaplein 29 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden 30 mei 2016. Het besluit ligt 
vanaf 9 juni zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62



Daddy’s Camp 2016: een onvergetelijk weekend!
Heemstede - Afgelopen 
weekend vond de 14e edi-
tie van Daddy’s Camp van de 
Voorwegschool plaats.
Ruim 60 vaders en kinde-
ren stonden zaterdagmorgen 
in hun blauwe T-shirts in rij-
en van twee klaar achter de 
bestelbus van Garagebedrijf 
Van Schagen met een aan-
hanger van Carwash Heem-
stede voor alle bagage en 
tenten.

Regenjassen en laarzen wa-
ren gepakt want de weer-
apps voorspelden een regen-
achtig weekend. Er werd zelfs 
‘Code Geel’ afgekondigd voor 
naderend onweer. Moeders 
vroegen vooraf naar een pak-
lijst en een ‘slecht weer’ pro-
gramma. Die waren er na-
tuurlijk niet, want dit week-
end maakten de vaders hele-
maal de dienst uit! Op Dad-
dy’s Camp mogen kinderen 
(bijna) alles. Ze worden vies, 
snoepen teveel, gaan heel 
laat naar bed en staan vroeg 
op, ontdekken dat een kamp-
vuur flink heet is, zakmessen 
echt scherp zijn en dat een 
teek verwijderen geen pijn 
doet. Maar ze leren ook dat 
je je ook zonder beeldscherm 

een heel weekend uitstekend 
vermaakt. Na een pauze op 
Leyduin kwamen kinderen en 
vaders aan op het Naalden-
veld in Bentveld. De dag er-
voor was een grote tent op-
gezet met koelkasten voor 
alle boodschappen. Albert 
Heijn aan de Blekersvaart-

weg was zo genereus om 
twee volle karren met bood-
schappen te sponsoren. Voor 
sommige vaders was kampe-
ren even geleden: te kleine 
tent, tent zonder handleiding 
of een lek luchtbed. Maar va-
ders worden snel kameraden 
en helpen elkaar!

Na een heerlijke pizza-lunch 
van New York Pizza en fruit 
van Kors Groente & Fruit 
volgde een fanatieke sport- 
en spelmiddag. In een avond-
zonnetje werd de BBQ aan-
gestoken en de biertap ge-
opend. Tegen zonsonder-
gang liep de spanning bij de 

kinderen langzaam op. Moe-
ten we al naar bed of gaan 
we nog iets doen? Uiteraard 
volgde er nog een nachtspel. 
Zes groepen kinderen gin-
gen in het uitgestrekte en 
pikdonkere terrein op zoek 
naar acht ‘wilde dieren’; va-
ders die zich verstopt had-
den en dierengeluiden maak-
ten zoals die nog nooit waren 
gemaakt. Tegen middernacht 
was iedereen veilig terug en 
werd het kampvuur nog eens 
opgepookt. 
Al vroeg de volgende dag 
werden de meeste vaders 
en kinderen gewekt door 
een oorverdovend vogelcon-
cert. Het ontbijt smaakte uit-
stekend en zorgde voor her-
nieuwde energie. Die was 
nodig voor het afbreken van 
de tenten en voor de laatste 
activiteit: het vlaggenspel! Na 
deze uitputtingsslag en een 
hamburgerlunch was het tijd 
om weer op de fiets te stap-
pen. 
Op zondagmiddag rond 14.00 
uur eindigde Daddy’s Camp 
2016 bij de Voorwegschool. 
Daar konden de moeders op-
gelucht hun vermoeide maar 
voldane kinderen – en de va-
ders – weer in de armen slui-
ten! Meer foto’s zijn te zien 
op http://daddiescamp.nl/ 
door KJENC|wbcncptn.

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’.

Ontwerpbesluit afwijzing verzoek tot onttrekking aan de open-
baarheid van de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna
Sinds de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
9 december 2015 staat definitief vast dat de 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna door 
verjaring openbaar is geworden. De overgang 
kan daarom alleen door een raadsbesluit aan de 
openbaarheid worden onttrokken. Bij de raad zijn 
op grond van artikel 11 van de Wegenwet meerdere 
verzoeken ingediend om de spoorwegovergang 

bij de Laan van Alverna aan de openbaarheid 
te onttrekken. In haar vergadering van 26 mei 
2016 heeft de gemeenteraad besloten een 
ontwerpbesluit op te stellen waarin het verzoek 
tot onttrekking aan de openbaarheid van de 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna wordt 
afgewezen.
Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 2 juni t/m 
woensdag 13 juli 2016 ter inzage in het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 in Heemstede. Belanghebbenden 
kunnen tijdens genoemde periode schriftelijk of 
mondeling reageren. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen sturen naar de gemeenteraad van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Over dit onderwerp kunt u ook contact opnemen 
met de heer M. Jansen, telefoon: 023-5485752, 
e-mail: mjansen@heemstede.nl.
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