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De krant op 
campings in 

de regio
Heemstede – Net als 
voorgaande jaren wordt 
deze zomer de Heemste-
der op campings in de re-
gio verspreid. Het gaat om 
juni, juli en augustus. Cam-
pinggasten van ‘De La-
kens’  en camping Bloe-
mendaal (beide te Bloe-
mendaal aan zee) evenals 
gasten van camping Vo-
gelenzang kunnen tijdens 
hun vakantie de Heemste-
der lezen. Wellicht brengt 
het deze vakantievierders 
tevens op het idee eens 
een kijkje in Heemstede 
te gaan nemen. De kust 
is mooi maar Heemstede 
heeft op heel andere ter-
reinen veel te bieden! Ove-
rigens zal de redactie van 
deze krant alledrie de cam-
pings bezoeken en daar 
verslag van doen.

Hooggeëerd cultuurpubliek:
de nieuwe Podia brochure is uit
Heemstede - “Hooggeëerd 
muziek- en theaterpubliek, 
de voorpret kan beginnen!” 
Aldus Podia Heemstede, 
die haar culturele program-
ma voor het nieuwe seizoen 
presenteert in een net uitge-
komen brochure. Die staat 
boordevol concerten en op-
tredens van bekende arties-
ten en jong talent die optre-
den in Theater De Luifel en 
de Oude Kerk. Waar houd je 
van? Van gepolijst tot rauw, 
van kluchtig tot bedaard, van 
kostbaar kleinood tot impo-

sant en groots, de program-
meurs van Podia hebben een 
sterk en gevarieerd program-
ma neergezet.  Met klassie-
ke muziek, swingende jazz 
en spraakmakend toneel, hi-
larisch cabaret en scherpe 
stand-uppers. En er zijn en-
kele bijzondere voorstellin-
gen voor de kleintjes.
De officiële kaartverkoop 
voor het nieuwe seizoen is 
zojuist gestart, zowel online 
als via de theaterkassa aan 
de Herenweg 96 in Heemste-
de. Om een kaartje te reser-

veren via de Theaterlijn bel je 
023-5483838. Bereikbaar van 
maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 16.00 uur en vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur.
Je kunt Podia Heemste-
de ook steunen als Vriend. 
Vrienden profiteren van veel 
extra’s, waaronder lastminu-
te aanbiedingen.

Kijk op:
www.podiaheemstede.nl of 
vraag om meer informatie 
bij de Theaterkassa van De 
Luifel.

Dinsdagmorgen 30 mei heeft het bestuur van Podia Heemstede de programmabrochure voor 
het nieuwe seizoen aangeboden aan Christa Kuiper, wethouder Cultuur van Heemstede. Op de 
foto staan van v.l.n.r. Dorien van Beek, Christa Kuiper, Erik Groot (voorzitter), Els Teske (secre-
taris). Fieta Slendebroek (penningmeester) ontbreekt op de foto.

Wordt bruggetje IJsbaanpad toch vervangen?
Heemstede - Het piepklei-
ne bruggetje over de Wage-
naarkade verkeert in slechte 
staat. Tien bewoners van de 
Strawinskylaan, met een ach-
tertuin aan het water, vroe-
gen de gemeente het brug-
getje niet te herstellen maar 
te vervangen. Het zou een 
hoge brug moeten worden 
of eentje die open kan, zodat 
zij vaartuigen kunnen wor-
den aangemeerd langs ach-
tertuinen. Diverse ontwerpen 
vielen af vooral vanwege de 
veiligheid. Zeker als het een 
brug betreft die open kan. De 

kosten liepen dermate hoog 
op dat het college afzag van 
nieuwbouw. Het oude brug-
getje kan voor 39.000 euro 
worden hersteld. Kennelijk is 
de druk van de bewoners zo 
groot dat er nu toch besloten 
is om een nieuwe hoge brug 
aan te leggen. Kosten zo om 
en nabij de 115.000 euro. Het 
college denkt aan de andere 
oever een aantal ligplaatsen 
te kunnen verhuren en dat 
zou inkomsten genereren, 
al zijn die heel bescheiden. 
In eerste instantie wilden de 
bewoners meebetalen maar 

uiteindelijk waren maar vier 
bewoners hiertoe bereid. Het 
college wijst, na aanvanke-
lijk enthousiasme, co-finan-
ciering nu af. Het bruggetje 
hangt nu 60 cm boven het 
water en dat moet 120 cm 
worden. Een flinke kano of 
een kleine sloep kan er dan 
onderdoor.
Of het gebruik van een klein 
aantal boten opweegt tegen 
de kosten die moeten wor-
den gemaakt mag de ge-
meenteraad uiteindelijk be-
slissen. 
Eric van Westerloo

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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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 
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redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
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maximaal 300 woorden aan.
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foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
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van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 4 juni 10.00 uur
Spreker: Jan Oosterom

www.rafael-nehemia.nl
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 4 juni - 1e Pinkster-
dag, Pinksterkerk: 
10u. ds. A. Molendijk, ge-
zamenl.  dienst, mmv Koor 
Plus-Minus, Crèche (4 tot 
jr), Kinder Anders-dienst 
(4-10 jr). Spiegeltent (10-12 
jr) en De Kerk Draait Door 
(12-15 jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 4 juni om 10.00 uur
1e Pinksterdag,
Ds. M. van Duijn.
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  4 juni: eerste Pink-
sterdag: 10u. gezamenlijke 
dienst in Heemstede met 
ds. Arie Molendijk.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 4 juni: 10u. 
Eucharistieviering- 
pastoor J. Quadvlieg
In Between.
www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

In 1904 begon Lambertus 
Kooijman (Onder Rijkstoe-
zicht gediplomeerd schoen-
hersteller) met een schoe-
nenreparatiezaak, maar waar, 
want van de panden 32/34 
zien we een bouwtekening 
van 1908!
De toenfoto uit 1989 is uit het 
archief van de familie Kooij-
man. De panden 32 en 34 
waren eigendom van de fa-
milie. Nummer 34 werd ver-
huurd. De deur en het raam-
pje ernaast was de winkel. Er 
was veel werk in de schoen-
reparatie. Op 6 maart 1930 
een oproep voor personeel: 
“Schoenmakershalfwas of 
noodhulp.” Eind jaren 20 be-
gin 30 wordt er in adverten-
ties vermeld dat er ook op de 
Eschdoornlaan 2 schoenen 
worden gerepareerd.
Op 10 juni 1938 lezen we in 
de Eerste Heemsteedsche 
Courant dat L. Kooijman na 
34 jaar het stokje doorgeeft 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (17)

aan zoon J. Kooijman. Het be-
drijf werd gereorganiseerd. 
In het kleine kamertje waar 
de machines stonden is nu 
een winkelruimte met een 
zitje en achter het pand was 
een werkplaats gebouwd. J. 
Kooijman was tevens secre-
taris van de “Reddingsbriga-
de der Drenkelingen”. 
In een advertentie van de 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant van 30 december 1938 
vermeld L. Kooijman dat hun 
reparatiewerk is bekroond 
op de vaktentoonstelling te 
Amsterdam. Ze repareerden 
veel. Schaatsen waren van ei-
gen fabrikaat. In 1954 werd 
het 50-jarig bestaan gevierd. 

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 4 juni, Pinksteren, 
10u. Mw drs. G.L. van der 
Harst- de Leeuwe (Aer-
denhout). Mmv van het 
Adventskoor o.l.v . Xandra 
Mizée, Jaap Stork orgel/
vleugel en Jacquelijn van 
Ammers, dwarsfl uit.

www.adventskerk.com

van 26 mei 2017 en laat het 
pand als woonhuis zien.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Hiervan is een foto met een 
bloemenzee in de kamer. In 
1964 was er een aanvraag 
van J. Kooyman voor ver-
breding van het kozijn in de 
voorgevel. Maar liefst 67 jaar 
is de zaak in bezit geweest 
van de familie Kooijman, de 
langst bestaande schoenen-
reparatiezaak. Op 1 januari 
1971 woont J. Kooijman nog 
vermeld op Raadhuisstraat 
32, maar schoenen werden er 
niet meer gerepareerd.
Sinds september 2016 is 
R?ling Consultancy gevestigd 
op Raadhuisstraat 32. De nu-
foto van Harry Opheikens is 





Nieuwe directeur Haemstede-Barger Mavo
Heemstede - Op unanie-
me voordracht van de benoe-
mingsadviescommissie heeft 
het college van bestuur van 
stichting IRIS besloten om 
mevrouw M. Smits-Jansen te 
benoemen tot directeur van 
de Haemstede-Barger Mavo 
in Heemstede. Mattie Smits-
Jansen volgt per 1 augus-
tus 2017 de huidige ad inte-
rim directeur, Alle van Stee-
nis, op. 

Alle van Steenis wordt per 1 
augustus bestuurder van de 
Montessori Scholengemeen-
schap Amsterdam. Alle was 
6 jaar lang rector van het Kaj 

Munk College in Hoofddorp. 
Vanaf augustus 2016 was hij 
ook directeur ad interim van 
de Haemstede-Barger Mavo.

Mattie Smits-Jansen was 
eerder werkzaam als team-
leider bij het Montessori Col-
lege Oost in Amsterdam en 
het Herbert Vissers College 
in Nieuw-Vennep. Vanaf au-
gustus 2016 was zij teamlei-
der bij de Haemstede-Barger 
Mavo. De school heeft haar 
leren kennen als een gedre-
ven, kundige leidinggeven-
de die op deze kleinschali-
ge mavo uitstekend op haar 
plaats is.

Bewoners woonschepen Cruquiushaven 
gedupeerd door gemeente Heemstede?
Heemstede - Het streven 
naar leuke toeristische rou-
tes mag wat kosten in Heem-
stede. Om een verbinding tot 
stand te brengen tussen Park 
Meermond richting het zuid-
oostelijk gebied moest er 
een pontje komen. Intussen 
heeft dit project al tonnen 
gekost, maar het trekpont-
je dat kwam voldeed nooit. 
Waar in Nederland al jaren 
verbindingen met goedwer-
kende pontjes te vinden zijn, 
lukt het Heemstede maar niet 
om iets deugdelijks in het 
water te krijgen. In maart van 
dit jaar werden bewoners van 

de Cruquiushaven uitgeno-
digd bij wethouder Hooij. Zij 
stelde de bewoners min of 
meer voor het voldongen feit 
dat de gemeente nu een brug 
wil bouwen. De kosten lopen 
richting de 300.000 euro. De 
bewoners mochten mee-
praten over de inrichting. Zij 
willen echter helemaal geen 
brug. De woonschepen die-
nen zo nu en dan de haven 
te verlaten voor onderhoud 
of bij de koop en verkoop van 
een woonschip. Een vaste 
brug maakt dat lastig zo niet 
onmogelijk. De haven heeft 
te kampen met slib dat vanuit 

Op de foto het pontje in Penningsveer.

het Spaarne zijn weg zoekt 
naar de haven. Dat gegeven 
zou de reden zijn dat het ou-
de pontje steeds vastliep. Als 
gemeente zoek je naar een 
pontje dat wel voldoet. De 
ambtenaren die op pad zijn 
gestuurd kwamen terug met 
de mededeling dat niets vol-
doet aan de eisen. De bewo-
ners vrezen problemen. Bij-
voorbeeld door hangjonge-
ren die bezit nemen van de 
brug: weg privacy. Het vrije 
uitzicht naar het open water 
van het Spaarne wordt be-
perkt. Een pontje heeft zijn 
charme, omdat recreanten 
er iets voor moeten doen om 
hun route te kunnen vervol-
gen. Het oude trekpontje is 
al meer dan een jaar uit de 
vaart. Dat heeft niet geleid tot 
veel reacties van gebruikers. 
Op de keper beschouwd is 
er dus geen behoefte aan 
een verbinding noch met een 
pontje noch met een brug. 
Het is voor de gemeente han-
dig om de Provincie te paaien 
met een fi ets- wandelverbin-
ding tussen Haarlem, het Ou-
de Slot, Bennebroek en ver-
der. De Provincie heeft nog 
wel eens een subsidiepot-
je klaarliggen voor dit soort 
projecten. Een dure hobby 
is het wel geworden. De be-
woners staan lijnrecht tegen-
over de gemeente en vrezen 
het ergste. Zij droegen voor-
beelden aan zoals het pont-
je bij Penningsveer dat al de-
cennia perfect functioneert. 
Of de inspraak van bewoners 
serieus wordt genomen moet 
blijken. Tevens wordt dan 
duidelijk of de gemeenteraad 
bereid is deze hoge kosten 
te dragen en in te gaan te-
gen de wens van de meest 
betrokkenen. Dit onderwerp 
komt binnenkort op de poli-
tieke agenda.
Eric van Westerloo

Het teniet doen door Gedeputeerde Staten van het besluit 
van de hoogste rechter en de gemeente Haarlem dat de 
overweg Alverna openbaar is, is de onbegrijpelijke (hopelijk 
voorlopige) uitkomst van de jarenlange inspanningen om 
de overweg te behouden voor meer gebruikers dan de vijf 
bewoners van de Laan van Alverna.
Eind vorig jaar kondigde ProRail aan de onbewaakte over-
weg Alverna met slagbomen te beveiligen. De overgang 
was immers offi cieel openbaar verklaard, mede door het 
besluit van de gemeenteraad Heemstede.   
Met deze boodschap gooide Pro Rail alle ideeën over de 
toekomstige beveiliging van onbewaakte overgangen in 
Nederland (aangedragen door betrokken burgers) zonder 
overleg in de prullenbak. 
Bovendien maakte ProRail hiermee een één-tweetje met 
de bewoners van het Laantje: ProRail wist namelijk als geen 
ander dat de bewoners alhier tegen een beveiligde spoor-
wegovergang zijn vanwege rinkelende bellen.  
Let wel: Het gaat om een veilige overgang voor fi etsers en 
voetgangers en veilige toegang tot de nieuwe ontsluitings-
weg naar Station Heemstede. De bewoners hebben er al-
les aan gedaan om hun recht te halen: hekken geplaatst en 
een gang gemaakt naar GS.  
Door de halfslachtige houding van onze gemeente ten op-
zichte van Prorail (niet optreden tegen illegale afsluiting 
van 1,5 jaar en niet duidelijk handhaven van de openbaar-
heid van de overweg) en de bewoners van het Laantje is 
deze zaak een etterende wond geworden. Daarnaast doet 
Bloemendaal nog bedenkelijke duiten in het zakje o.a. door 
zich niet aan het bestemmingsplan te houden. 
Pas als de overweg defi nitief dicht is, halen de bewoners de 
hekken op het Laantje weer weg. 
Dat is chantage. 
Wij roepen de gemeente Heemstede op eindelijk de tan-
den te laten zien. Door ferm in beroep te gaan tegen dit be-
sluit van GS en aan te tonen dat het openbaar verklaren van 
de overweg democratisch en na ampel overleg tot stand 
gekomen is. Een overweg die naar een afgesloten Laantje 
leidt kan niet worden getolereerd. 
Toon aan dat het niet om veiligheid draait- hèt argument 
van GS om de overweg defi nitief te sluiten- maar om slech-
te verliezers die het recht in eigen hand genomen hebben.
Maaike Vrugt, namens Actiegroep Overweg Alverna 
Open, AOAO

PS: Veelzeggend is de houding van ProRail: de door hen
illegaal geplaatste afsluiting verwijderen duurde 1,5 jaar.
De klaphekken weghalen drie dagen!

Onrecht Overweg Alverna

Lezerspost

Stichting Jongeren in Beweging 
collecteert voor Oranje Fonds
Heemstede - Inwoners van 
Heemstede kunnen binnen-
kort een enthousiaste collec-
tant aan de deur verwach-
ten. Van 6 tot 10 juni vindt 
de Oranje Fonds Collec-
te plaats. Stichting Jongeren 
in Beweging uit Heemste-
de doet hieraan mee. Met de 
opbrengsten kunnen zij hun 
eigen organisatie draaiende 
houden én steunen zij sociale 
projecten in Noord-Holland.
Voor verenigingen en stich-
tingen is het niet altijd mak-
kelijk om de begrotingen 
rond te krijgen. Zij zijn af-
hankelijk van contributies of 
donaties. Het Oranje Fonds 
vindt dat zij ieder op hun ei-
gen manier een belangrijke 
bijdrage leveren aan de sa-

menleving. Of het nu gaat 
om een Voedselbank, een 
sportclub of een dorpshuis: 
al deze organisaties brengen 
mensen samen, worden ge-
rund door vrijwilligers en zor-
gen zo dat ons land mooier 
en socialer wordt. De Oranje 
Fonds Collecte is er om hen 
op een laagdrempelige ma-
nier steun te bieden.  Deelne-
mende organisaties mogen 
de helft van de opbrengst 
houden en besteden aan hun 
doelstelling. Hiermee kunnen 
ze bijvoorbeeld iets extra’s 
doen voor de doelgroep of 
voor de vrijwilligers, of nood-
zakelijk onderhoud bekosti-
gen. De andere helft van de 
opbrengst gaat naar sociale 
projecten in Noord-Holland.

 
04   de Heemsteder  •  31 mei 2017 





Wethouder Nieuwland mag probleem 
bij bouwproject ‘Volmaackt’ oplossen
Heemstede - Het project 
met nieuw te bouwen wonin-
gen tussen de Dreef en Bron-
steeweg heeft al de nodige 
tegenslagen gehad. Wegens 
de economische crisis lag 
de bouw lange tijd stil. Plan-
nen werden aangepast. Nu 
het leed is geleden wordt het 
plan weer opgepakt. Er ont-
staat echter een nieuw pro-
bleem. Grenzend aan de ach-
tertuinen van de bewoners 
van de Bronsteeweg ligt een 
strook met de bestemming 
‘verkeer’.
De strook heeft een uitgang 
op de Lanckhorstlaan. Me-
vrouw Noorman-Den Uyl, ge-
pokt en gemazeld in het be-
stuur en de ambtenarij, kwam 
tijdens de commissie Ruimte 
eens uitleggen hoe het zit. 
“Wij hebben achter onze hui-
zen niet alleen het recht van 
overpad maar ook het recht 
het als weg te gebruiken. 
Dit is een strook van 3 me-
ter waar wij met de auto ge-
bruik van kunnen maken. Er 
woont onder anderen een pi-
loot in de straat die bij nacht 
en ontij weg moet en daar-
om een vrije doorgang ach-

ter zijn huis wil behouden.” 
De ontwikkelaar van de wo-
ningen lijkt hieraan voorbij te 
gaan. Bij één woning, die al 
is gebouwd, is een stuk van 
het pad al in gebruik als tuin. 
De ontwikkelaar heeft de-
ze nieuwe bewoner de grond 
verkocht. Grond dat dus niet 
van de ontwikkelaar is maar 
van de gemeente c.q de be-
woners. Ook bij de nog te 
bouwen woningen blijkt uit 
de tekeningen dat het over-
pad wordt beperkt tot een 
klein achterommetje. Volgens 
wethouder Nieuwland heeft 
het niets te maken met klei-

ne lettertjes in contracten. “Ik 
dacht dat er overeenstem-
ming was tussen de ontwik-
kelaar en de bewoners”, hield 
hij de commissieleden voor. 
Nieuwland vroeg de commis-
sie even geduld te hebben 
zodat hij deze kluwen kan 
ontwarren. 
In de raadsvergadering van 1 
juni staat het onderwerp op 
de agenda. In het debat moet 
blijken of de gemeenteraad 
akkoord gaat met de oplos-
sing of dat er door de be-
woners geprocedeerd moet 
worden. 
Eric van Westerloo

Opinie

Wie is er nu feitelijk de baas?
Nederland werkt zich steeds dieper in het moeras van 
wet- en regelgeving en bevoegdheden. Niet alleen Den 
Haag komt vrijwel dagelijks met nieuwe of aangepaste 
wetgeving. Instanties als klachteninstituten, toezichthou-
ders of semi-overheden schieten als paddenstoelen uit 
de grond. Zij moeten zich waarmaken dus storten zij zich 
op alles waar ze wat van moeten vinden. Geen mens kan 
het speelveld nog overzien, laat staat de regels te ken-
nen. Al deze instanties worden bemand door ex-politi-
ci of ambtenaren. Als zij wegens wanbeleid of tegenval-
lende prestaties aan de kant gezet zijn is de beloning een 
nieuw overheidsbaantje. Zelfs de rechtelijke macht staat 
met lege handen als Europese regels voorrang hebben. 
In onze directe omgeving is het niet anders. Neem de 
spoorwegovergang Alverna. Geheel democratisch is er 
een besluit tot stand gekomen. Het daarmee eens of on-
eens zijn doet er niet toe. Raadsleden zijn gekozen en 
nemen besluiten. Nu duikt opeens de Provincie Noord- 
Holland op die het besluit van de gemeenteraad over de 
overgang vernietigt. Normaal is dit voorbehouden aan een 
rechter, maar de Provincie heeft kennelijk ook nog iets te 
vinden. Dit doortrekken betekent dat iedere democratisch 
genomen gemeentelijke beslissing door de Provincie on-
geldig kan worden verklaard. Raadsleden zijn verworden 
tot marionetten in een spel wie de meeste macht heeft. 
Het aanbrengen van een klein plateau over de Blekers-
vaart, waarbij het water overigens gewoon onder de af-
sluiting doorloopt, stuit op weerstand van het Water-
schap. Zij staan het niet toe dus haalt de gemeente bak-
zeil. Op nog een 20 meter afstand ligt de Koediefslaan 
over de Blekersvaart. Het water loopt daar onderdoor 
via een buis. Hoezo kan het niet? Weg plannen, weg be-
voegdheid gemeenteraad. 
Het recente geval van asbest op het terrein van een ma-
nege dan. De Provincie spuit vervuilde grond op vanuit de 
Ringvaart. Heemstede geeft toestemming via een vergun-
ning. Nu er problemen zijn en het geld kost geeft er nie-
mand thuis. De Milieudienst wordt ingeschakeld bij heel 
veel projecten. Zij beoordelen geluid, vervuiling en der-
gelijke. Hun uitspraken zijn alleen bindend als het in de 
straatjes van de bestuurders te pas komt. Past het niet 
dan geeft de een of andere overheid wel een ontheffing. 
De gemeente zou graag zien dat de Cruquiusweg tot de 
brug een 50 km weg wordt. De Provincie wil daar niet aan 
zonder aanwijsbare reden. Het zou Heemstede de moge-
lijkheid geven de nieuwe woonwijk beter te ontsluiten. 
Het vestigen van een supermarkt op dit terrein zou een 
uitkomst zijn voor de Indische buurt. De Provincie bepaalt 
dat er geen detailhandel wordt toegestaan buiten de be-
staande winkelgebieden. Het Rijk legt op hoeveel status-
houders Heemstede moet opvangen. 
Heeft Heemstede zelf nog iets te vertellen en wie is er nu 
de baas? Het lijkt steeds moeilijker te worden een dorp 
zonder inmenging van buitenaf te besturen. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Sporters en 
sportsters bij vele fitnesscen-
tra in Nederland kozen sa-
men met een vakjury Fit4lady 
tot Fitnessketen van het Jaar 
2017. De uitslag is op zon-
dag 21 mei bekendgemaakt 
in de Studio’s van Aalsmeer. 
Fit4lady-eigenaar Arina van 
Damme nam daar dankbaar 
de trofee in ontvangst. Het 
is voor Arina de derde keer, 
want ook in 2013 en 2015 
werd Fit4lady tot Fitnesske-
ten van het Jaar gekroond. In 

2014 werd de 2e plaats be-
haald. Ook in Heemstede is 
een vestiging van Fit4lady 
met Liselot van de Langerijt 
aan het roer. 

In de verkiezing staat de me-
ning van de sporters centraal. 
Voor de stemmers is de be-
langrijkste reden om Fit4lady 
te kiezen de persoonlijke be-
trokkenheid van de Fit4lady-
trainsters. Arina van Damme: 
“Temidden van toenemende 
kwantiteit, afstandelijkheid 

en massa geloven wij in in-
dividuele kwaliteit en oprech-
te betrokkenheid. Wij kennen 
onze leden en helpen hen de 
conditie en kracht te verbete-
ren met ons unieke trainings-
circuit en coaching. Fit4lady 
gelooft in persoonlijke bege-
leiding en biedt een 30 minu-
ten circuit training. De bege-
leiding bij het sporten is per-
soonlijk en zo intensief als de 
klant wil.”

Fit4lady heeft 13 fitnessclubs 
in Nederland en is officieel 
partner van de Hartstichting.

Fit4lady valt weer in prijzen!
Foto: Erik Peek

Film over Samuel
Heemstede - Woensdag-
avond 7 juni in de Luifel 
wordt een film vertoond. Sa-
muel leeft zijn leven zonder 
banden of verantwoorde-
lijkheden aan de kust in het 
zonnige zuiden van Frankrijk. 
Tot één van zijn vroegere ver-
overingen een baby van een 
paar maanden bij hem ach-
terlaat: Gloria. Samuel is vast-
besloten om het kind terug te 
geven aan haar moeder. Hij 
probeert haar te vinden, maar 
zonder succes. Acht jaar later 
daagt zij opnieuw op om haar 
dochter op te halen. Je bent 
welkom aan de Herenweg 96, 

Heemstede om 20.00 uur, en-
tree is 7,- euro. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
 (023)5483828.
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Heemsteedse gitarist timmert aan de weg
Heemstede – Deze maand 
studeerde de Heemsteedse 
gitarist Bas Phaff af aan het 
conservatorium van Haarlem 
met een spectaculair con-
cert in de grote zaal van het 
Patronaat, voor de ogen van 
meer dan 300 bezoekers.

Bas groeide in de omgeving 
van het Wilhelminaplein op 
waar hij op 14-jarige leef-
tijd de basgitaar ontdekte. Al 
snel leerde hij zichzelf spelen. 
Op zijn school, Atheneum 
College Hageveld, werd veel 
aan muziek gedaan en al snel 
werd hij de meest gevraagde 
gitarist om tijdens Glad Mar-
mer - het 2-jaarlijkse mu-
ziekevent van deze school 
- andere leerlingen te be-
geleiden. Na de middelbare 
school deed Bas de korte op-

leiding bij de Rock Academie 
in Tilburg en daarna volgde 
de auditie voor het conserva-
torium in Haarlem. Hier werd 
de gitarist toegelaten.

Inmiddels is Bas geen onbe-
kende meer in de Haarlem-

Foto: #mamaratzimusic
Bedevaartreis naar Lourdes
Heemstede - Hebt u er ook wel eens over  gedacht om 
naar Lourdes te gaan? Maar U weet niet hoe dat het al-
lemaal gaat? Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam 
begeleidt al jaren de bedevaartreizen naar Lourdes die 
aangeboden worden door het Huis voor de Pelgrim. 
Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam bestaat uit 
vrijwilligers die voor deelnemers hand- en spandiensten 
verrichten tijdens de reis en in Lourdes. Zoals koffers dra-
gen, rolstoel duwen en hulp in het hotel. De reis is voor 
jong en oud, ziek of gezond. Bij iedere reis zijn Neder-
landse artsen en verpleegkundigen aanwezig en bijna al-
le voorkomende zorg kan worden geregeld. 
Bent u bij CZ verzekerd en hebt u een medische achter-
grond, vraag dan bij de Lourdesgroep naar de hoge kor-
ting op de reis.
Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt de 
eerstvolgende vliegreis naar Lourdes van  2 t/m 7 sep-
tember. Het vliegtuig vertrekt vanaf vliegveld Maastricht 
en vanaf Den Bosch worden er bussen ingezet naar 
Maastricht (bij de prijs inbegrepen). Bij voldoende deel-
name vertrekt er een bus vanuit Haarlem naar Maastricht.

Bel voor meer informatie en het aanvragen van een uit-
gebreide brochure: Diaken Philip Weijers, 06-53887641 of 
Joke Hoekman, 06-42347729. Zie ook: 
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl.

se muziekscene en ook in 
Heemstede treedt hij regel-
matig op met zijn vriendin, 
zangeres Camilla Alfieri. In-
tussen zitten ze niet stil want 
behalve dat ze als gitaar/
zang duo in het hele land op-
treden en ze net een theater-
tour van 5 maanden hebben 
afgesloten, spelen ze ook in 
hun eigen band Maeland en 
brachten ze vorig jaar hun 
eerste cd uit. Daarnaast geeft 
Bas gitaarles en werkt hij 
als studio-/sessiemuzikant. 
Als u Bas een keer in actie 
wilt zien; elke eerste zondag 
van de maand treedt hij met 
zijn band op in Café Stiels 
in Haarlem en elke vierde 
maandag van de maand leidt 
hij daar zijn eigen open ses-
sieavond. Meer info via zijn 
Facebook en Instagram.

Boek Peter Römer en Annet 
Hock speelt in Aerdenhout
Heemstede - Zaterdag 3 
juni is de boekpresentatie 
plaats van ‘En nu ik!’ van Pe-
ter Römer en Annet Hock, van 
14.00 – 16.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. ‘En nu ik’ 
is een literaire thriller die Pe-
ter Römer samen schreef met 
zijn vrouw Annet Hock.
Deze thriller heeft een regi-
onaal tintje omdat het speelt 
in Aerdenhout. Het is een ui-
terst vermakelijk boek, heer-
lijk voor de vakantie, met tal 
van wendingen. “Bijzonder 
is dat alle personages wel 
een probleem hebben en dat 
werken Hock en  Römer fan-
tastisch uit”, aldus Arno Koek 
van Blokker, die het boek al 
voortijd mocht lezen.
 
Inhoud
Na een periode van zake-
lijke en persoonlijke tegen-
slag lijkt het tij te keren voor 
Pien Verschuur en haar ge-
zin. Haar beide kinderen 
zijn klaar om hun vleugels 
uit te slaan. Piens yogastu-
dio is sinds de recente ope-

ning een succes. En het nieu-
we project van haar man Jo-
han lijkt een eerdere, misluk-
te investering voldoende te 
compenseren. De plotselin-
ge terugkeer naar Aerden-
hout van Edmond Pieket, een 
oude bekende, zorgt echter 
voor grote onrust. In de we-
ken die volgen stapelen de 
problemen zich op. Leugens 
en bedrog maken van vroe-
gere vrienden vijanden. 
Zinderende spanning van het 
begin tot het einde!
Toegang is vrij.

Rijbewijskeuringen dinsdag 6 juni
Regio - Wie voor verlenging 
van het rijbewijs een medi-
sche keuring moet onder-
gaan, kan daarvoor op dins-
dag 6 juni terecht bij Wijk-
centrum De Wereld (Stich-
ting Dock) aan de Laan van 
Berlijn 1 te Haarlem. De kos-

ten bedragen 35 euro. Chauf-
feurs jonger dan 75 jaar met 
rijbewijs CDE betalen 55 eu-
ro. Vooraf moet wel even een 
afspraak worden gemaakt 
via 023-5436004. De volgen-
de keuring zal zijn op dins-
dag 4 juli.

Klooster Alverna  geopend op zaterdag 10 juni
Regio – Op zaterdag 10 juni, 
van 10.00 tot 12.00 uur, kun-
nen belangstellenden een 
kijkje nemen in Klooster Al-
verna te Aerdenhout. Het zijn 
de Open Kloosterdagen, op 
10 en 11 juni. Bijna veertig 
kloosters in Nederland zetten 
hun deuren open om bezoe-
kers te verwelkomen. 
Landhuis Boekenroode was 
het moederhuis van de zus-
ters Franciscanessen van 
Aerdenhout. Momenteel 
staat het leeg. Even verder-
op is enkele jaren geleden 
een nieuw, compact moe-
derhuis gebouwd. Wat is er 
gebeurd met deze congre-
gatie van actieve zusters? In 

een voordracht van woord en 
beeld worden groei, bloei en 
voltooiing van de vrouwelij-
ke actieve religieuzen in Ne-
derland geschetst, toege-
spitst op de zusters van Aer-
denhout. Waar leefden zij uit?  
Mirjam Wolthuis, coördina-
tor religieus leven bij Kloos-
ter Alverna, belicht daarin 
ook hoe medewerkers van 
het klooster en landgoedbe-
woners geraakt kunnen wor-
den door de inspiratie en be-
zieling van de zusters.
Aanmelding is gewenst, via 
de receptie van Klooster Al-
verna 023-5211212 of recep-
tie@alverna.net
Boekenroodeweg 9.

Kijkje nemen in het klooster, 
op zaterdag 10 juni.

Heemstede - Door een an-
dere wijze van beheer is het 
Groenendaalse bos de laat-
ste jaren natuurlijker ge-
worden, wat goed is te zien. 
Op nieuw aangelegde open 
plekken heeft het zonlicht vrij 
spel en is de variatie in plan-
ten en daarmee ook dieren 
flink toegenomen. Resten uit 
de rijke geschiedenis van de 
landgoederen Groenendaal 
en Meer en Berg zijn op het 
terrein nog terug te vinden. 
Bekijk het ecologisch beheer 
met eigen ogen op donder-
dag 6 juni tijdens een avond-
wandeling georganiseerd 
door IVN Zuid-Kennemer-
land en de gemeente Heem-
stede. Aanmelden is niet no-
dig. De aanvang is 19.00 uur 
bij het informatiebord op de 
parkeerplaats van restaurant 
Groenendaal. Informatie bij 
Wim Swinkels, 023-5293302. 
Of op www.ivn.nl.

Avondwandeling door wandelbos Groenendaal
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Heemstede - Wat direct op-
valt als je de kapsalon van 
Gülten binnenstapt, is de 
met smaak ingerichte ruim-
te. Heerlijk licht, comforta-
bele stoelen en lachende ge-
zichten. Al 2,5 jaar heeft Gül-
ten haar zaak aan de Bur-
gemeester van Lennep-
weg 207A. De doorgewin-
terde vakvrouw staat samen 
met haar team vijf dagen per 
week klaar om dames en he-
ren van een passend kap-
sel te voorzien. Tweeentwin-
tig jaar geleden zette Gül-

ten haar eerste stappen in 
het kappersvak. Eerst bij ge-
renommeerde zaken, maar 
het op eigen benen staan 
trok steeds meer. Haar eerste 
zaak opende zij op de Meyer-
slaan, om 13 jaar later te ver-
huizen naar de Van Lennep-
weg.

Het lijkt zo simpel wassen, 
knippen, kleuren, maar schijn 
bedriegt. Ook het kappersvak 
is onderhevig aan verande-
ring en modetrends. Zo wor-
den de technieken om haar 

te kleuren steeds verbeterd. 
Het team van Hair by Guls wil 
kwaliteit leveren. Door met 
grote regelmaat cursussen 
te volgen tillen zij hun vak-
manschap naar een hoger 
plan. In principe werken zij 
op afspraak. Zomaar binnen-
lopen kan ook, al moet men 
dan soms even wachten. “Het 
voordeel van het maken van 
een afspraak is dat de klant 
precies weet wanneer hij 
wordt geholpen”, licht Gül-
ten toe. “Vooral op de za-
terdagen is het wegens de 
drukte fijn om op afspraak te 
werken.” Veel van haar klan-
ten komen uit de directe om-
geving van het gebied tus-
sen de Blekersvaartweg en 
de Herenweg. Een heel ruim 
verzorgingsgebied. Omdat er 
rond de zaak gemakkelijk en 
gratis is te parkeren, vinden 
ook Heemstedenaren die wat 
verder weg wonen de rou-
te naar deze moderne kap-
salon. Veel vrouwen kam-
pen met haar dat door een 
verkeerde behandeling of 
het gebruik van stylingtools 
niet meer de kracht en glans 
heeft van weleer. Om klanten 

kennis te laten maken met 
haar zaak biedt Hair by Guls 
een intensieve repair behan-
deling aan. Voor 14,95 wordt 
het haar hersteld. Het afbre-
ken van het haar behoort 
dan tot het verleden. Het 
haar voelt weer glad en veer-
krachtig aan. Zeker een aan-

rader om dit voor de vakan-
tie nog te laten doen. Gülten 
staat met haar team klaar u 
te ontvangen. Oog voor de 
wensen van klanten, daar 
draait het om volgens de trot-
se eigenares om. Zie ook:
www.hairbyguls.nl.
Eric van Westerloo

Festiviteiten rondom 200-jarig 
jubileum Hageveld 
Heemstede - Op dinsdag 2 mei was 
het precies 200 jaar geleden dat het op-
leidingsinstituut Hageveld, een klein- 
seminarie, werd opgericht. Via Velsen en 
Voorhout kwam Hageveld in 1923 in Heemstede terecht, 
waar College Hageveld inmiddels al heel lang een be-
grip is.
Het hele schooljaar staat in het teken van het 200- 
jarig jubileum. Op 8 september 2016 werd de viering ge-
start met een schooldag waarop het voltallige personeel 
zich in vroeg-negentiende-eeuwse kledij hulde. Vanaf 
dat moment waren er regelmatig evenementen zoals de 
zogenaamde Hageveld-colleges, zowel voor leerlingen 
als voor ouders en andere belangstellenden, en een High 
Tea met klassieke muziek, verzorgd door oud-leerlingen.
Nu de jubileumdatum daadwerkelijk gepasseerd is en 
het einde van het schooljaar nadert, staan er nog leuke 
festiviteiten op het programma. Op 5 juli start de feest-
week ter afsluiting van het jubileumjaar. In de feest-
week staan o.a. een groot leerlingenfeest, een ‘Ronde van 
Hageveld’, een ouderdisco en een reünie voor oud-leer-
lingen en oud-collega’s gepland. Klap op de vuurpijl zal 
zijn een groot popfestival op het terrein van College Ha-
geveld, op vrijdag 7 juli. Tijdens dit popfestival zullen di-
verse bands en solisten optreden, uiteraard gecontrac-
teerd uit het grote aanbod getalenteerde oud-leerlingen.
Een overzicht van de evenementen is te vinden op https://
www.200jaarhageveld.nl/, en ook de kaartverkoop voor 
het popfestival gaat via deze website. In de webshop ht-
tps://shop.hageveld.nl/zijn verschillende collectors-items 
te koop die speciaal voor dit jubileum in beperkte oplage 
zijn gemaakt. Kijk ook op facebook en instagram.

Digitale nazorg: hét antwoord voor 
nabestaanden op digitaal gebied
Regio - Woensdag 7 juni is 
er een lezing over digitale 
nazorg in het Crematorium 
Haarlemmermeer. Die kunt u 
bijwonen van 19.00 tot 22.00 
uur. De locatie is Hoofdweg 
1100 te Nieuw-Vennep. 
Gratis toegang.
Toehoorders krijgen veel tips 
en adviezen. Tevens is er een 
speciale rondleiding door het 
crematorium en informatie 
over het unieke boekje ‘Rus-
tament’ van Loft Uitvaartbe-
geleiding voor het vastleggen 
van de laatste wensen.
Digitale nazorg: hoe kom je 
als nabestaande in de com-
puter van de overledene voor 
de afwikkeling van zijn of 
haar zaken, als het wacht-
woord onbekend is? Staan er 

op de telefoon van de over-
ledene foto’s die men wil ge-
bruiken als dierbare her-
innering en is deze bevei-
ligd met een toestelcode? En 

hoe kunnen de nabestaan-
den online diensten en social 
media van de overledene be-
eindigen als zij niet eens we-
ten of daar gebruik van is ge-
maakt en dus ook de gebrui-
kersnamen en wachtwoor-
den niet kennen?
Sander van der Meer, foren-
sisch ICT-specialist bij de po-
litie en directeur Digitale Na-
zorg geeft een presentatie 
over de online erfenis en de 
digitale nalatenschap waar 
iedereen tegenwoordig mee 
te maken krijgt.
Vanaf 19.00 uur is er ont-
vangst met koffie/thee.
U kunt zich kosteloos aan-
melden via: info@loftuit-
vaartbegeleiding.nl of 06-
20380224.

Vakmanschap gegarandeerd bij Hair by Guls

Heemstede - Op zondag 18 
juni staat tafeltennisvereni-
ging HBC stil bij haar 70-jarig 
bestaan. De club uit Heem-
stede, die momenteel uit zo’n 
125 leden bestaat, viert dit 
samen met de leden, oud-le-
den en andere vrienden van 
HBC. In deze 70 jaar zijn er 
een hoop successen ge-
boekt, waaronder het lands-

kampioenschap in de jon-
genscompetitie en promotie 
van het herenteam 1 naar de 
2e landelijke divisie.
De feestdag zelf zal bestaan 
uit een door MJ Tafeltennis 
opgezette tafeltennisspeel-
tuin voor de jeugd, een spec-
taculaire demonstratie van 
eredivisiespeler Koen Ha-
geraats en een gezamenlijk 

buffet aan het eind. De kan-
tine zal daarnaast voor ieder-
een geopend zijn om zo on-
der het genot van een hap-
je en drankje oude herin-
neringen naar boven te ha-
len. Ben je lid of oud-lid van 
HBC? Dan ben je op 18 ju-
ni vanaf 14.00 uur van harte 
welkom aan de Cruquiusweg 
39 in Heemstede!

Tafeltennisvereniging HBC viert 70-jarig bestaan
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Heemstede - Ruim 1,5 mil-
joen mensen zorgen lang-
durig en intensief voor hun 
partner, vader of moeder. 
Hun zorg bestaat uit het re-
gelen van alledaagse zaken, 
begeleiding, huishoudelij-
ke hulp en soms persoon-
lijke verzorging. Deze man-
telzorgers doen dit met veel 
liefde en persoonlijke aan-
dacht. Want het is normaal 
dat je voor je partner of ou-
ders zorgt, ook bij ziekte of 
dementie. 
Mantelzorgers gaan ver 
in hun liefde en zorg. Ei-
gen grenzen worden al snel 
overschreden. Emotionele 
overbelasting, moeheid en 
uitgeput voelen zijn herken-
bare ervaringen. Ook voelt 
men zich vaak schuldig. Het 
eigen gezin komt te kort en 
zelfs werkzaamheden kun-
nen eronder lijden. 
Niet vreemd als u ook ver-
langt naar een vrije dag, een 
weekend of een zomer-va-

kantie zonder deze zorgen.
Bij Home Instead Thuiszorg 
weten ze dat menselijk lij-
den een groot appèl op de 
ander doet, zeker als het 
uw partner, vader of moe-
der betreft. Toch kunt u be-
ter voor hen zorgen als u er 
niet alleen voor staat, als u 
op tijd hulp inroept. 
Home Instead Thuisservice 
biedt die hulp. Zij kunnen 
u tijdelijk vervangen en on-
dersteunen. Ze doen pre-

cies wat u altijd al doet; ge-
zelschap bieden, praktische 
dagelijkse ondersteuning 
thuis of persoonlijke ver-
zorging. Medewerkers doen 
dat met persoonlijke aan-
dacht, zoals u het wenst en 
op de tijden die u uitkomen. 

Meer informatie via de klant 
coördinator: 023-8200392 
en info@homeinstead.nl.
Kijk ook op:
www.homeinstead.nl.

Zorgt u voor uw vader of moeder en 
heeft u behoefte aan tijd voor uzelf ?

Regio - Het komend Pink-
sterweekend organiseert 
Jachthaven Poelgeest uit 
Oegstgeest weer een Anta-
ris en Maril Proefvaart Week-
end! Tijdens dit weekend is 
het mogelijk vrijblijvend ken-
nis te maken met de sloe-
pen en tenders van de Friese 
sloepenbouwer. Als één van 
de weinige werven bouwt de-
ze werf de boten nog geheel 
in Nederland. 
De vorig jaar geïntroduceer-
de Maril 6Nxt is een regel-
rechte hit! Deze schitteren-
de sloep combineert eigen-
tijdse lijnen met klassieke en 
elegante vormgeving. Ken-
merkend voor de 6,40 me-
ter lange Maril is de functi-

onele deur in de spiegel wel-
ke toegang biedt tot het ge-
integreerde zwemplateau. 
Midscheeps zijn een mak-
kelijk toegankelijke koelkast 
en spoelbak ingebouwd. De 
breedte van de 6Nxt gecom-
bineerd met het vlakke on-
derwaterschip zorgt voor veel 
stabiliteit en vaarcomfort. 
Naast de nieuwe Maril lig-
gen ook de immens popu-
laire Antaris Fifty5 en Six-
ty6 klaar voor een proefvaart. 
Met deze vernieuwende mo-
dellen heeft Antaris zeer veel 
succes. Al vijf jaar achtereen 
is de maximale productie ge-
draaid. 
Voor de snelle beslisser is 
het mogelijk nog deze zo-

Pinksterweekend in teken van Antaris & Maril 

mer met één van deze prach-
tige sloepen het water op te 
gaan. Poelgeest heeft diverse 
uitvoeringen op voorraad en 
nog enkele in aanbouw. 
Wilt u ook eens kennis ma-
ken met deze prachtige bo-
ten van Nederlandse bodem 
kom dan langs op het An-
taris & Maril Pinkster Proef-

vaart weekend. De vloot ligt 
klaar op zaterdag en maan-
dag van 11.00 tot 17.00 uur 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur bij Jachthaven Poelgeest 
aan de Hugo de Vrieslaan 1 
in Oegstgeest.

Meer informatie vindt u ook 
op www.poelgeest.nl.

Feestelijk duo-concert SBH
Heemstede - Het is een 
feestjaar voor het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede: 20 
jaar geleden werd het orkest 
opgericht en het floreert nog 
steeds. Meer dan 60 ama-
teurmusici: blazers inclusief 
slagwerkers, tussen 21 en 75 
jaar, blazen er de sterren van 
de hemel onder leiding van 
dirigent Leon Bosch. 

Op 3 juni (in de Pinkster-
kerk) geeft het Symfonisch 
Blaasorkest een concert sa-
men met een Engels blaas-
orkest, dat daarvoor speci-
aal overkomt naar Heemste-
de, de Southampton Con-

cert Wind Band, onder lei-
ding van dirigent Calum Gray. 
Het programma is zeer geva-
rieerd; het brengt filmmu-
ziek ten gehore, afgewisseld 
met klassiek, Klezmer, Ierse 
volksmuziek, de muziek uit 
de musical Soldaat van Oran-
je en een pittige mars, die de 
slag bij Arnhem memoreert. 
De orkesten spelen ieder een 
eigen repertoire, alsook en-
kele stukken gezamenlijk. 

De zaal is open om 19.30 uur 
en het concert begint om 
20.00 uur. Kaartjes zijn aan 
de zaal te verkrijgen; de prijs 
is 10.- euro, incl. een drankje.

Heleen Hooij 
benoemd als 

lijsttrekker VVD
Heemstede - Tijdens de 
algemene ledenvergade-
ring van dinsdag 23 mei is 
Heleen Hooij benoemd als 
lijsttrekker VVD voor de 
komende gemeenteraads-
verkiezingen. Heleen Hooij 
(59 jaar), wethouder sinds 
september 2015, kan bo-
gen op een indrukwek-
kende staat van dienst. Zij 
was van 2002-2014 raads-
lid voor de VVD Heemste-
de, VVD-fractievoorzitter 
tussen 2004-2010 en was 
eerder lijsttrekker in 2006. 
Heleen woont sinds 1998 
in Heemstede.

Knutselclub 
maakt

Vaderdag-
cadeau

Heemstede – Op woensdag 
7 juni kun je wat leuks voor 
papa maken. De Knutselclub 
van WIJ Heemstede voor jon-
gens en meisjes komt bij-
een van 13.30 tot 15.00 uur.  
Je bent welkom in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten zijn 5,- 
euro. Aanmelden: 5483828.
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Love met Stanley Burleson 
en Freek Bartels op de mu-
ziek van Sammy Davis Jr. en 
Showponies van Alex Klaas-
sen. René van Kooten speelt 
Sweeney Todd in de gelijkna-
mige musical en Paul Groot 
kruipt in de huid van liedjes-
schijver Cole Porter in You’re 
The Top. Aan het begin van 
het seizoen neemt Hans Klok 
de Stadsschouwburg drie da-
gen over. Het Lenneart Nijgh 
theaterconcert heeft zowel 
een première als dernière in 
Haarlem.

Op cabaretgebied is er niets 
te klagen: Claudia de Breij 
gaat in Haarlem in première, 
Veldhuis en Kemper, Erik van 
Muiswinkel, NUHR, Lebbis, 

Dolf Jansen & Louise Kort-
hals, Oeloek, Vrijdag & Sandi-
fort komen ook. Net als voor-
gaande jaren presenteert de 
Stadsschouwburg aanstor-
mende talenten in de serie 
Kleintje Cabaret in de Toneel-
schuur. 
Voor de jeugd is, naast heel 
bijzonder klassiek aanbod, de 
hit Narnia van ISH en de Ju-
nior Company terug. De Reu-
zenperzik van Matzer Thea-
terproducties, Theatergroep 
Kwatta met hun feuilleton De 
Familie van Nielie, Tina de 
Musical en Hans en Grietje 
ontbreken niet. 
Kijk verder op www.thea-
ter-haarlem.nl. De brochu-
re vindt u in de Philharmonie 
(Lange Begijnestraat 11).

Claudia de Breij (foto: Hans 
Peter van Velthoven).

Dans Dans Dans en nog meer noviteiten in 
programma Stadsschouwburg/Philarmonie
Regio - Meer 300 voorstel-
lingen en concerten zijn ko-
mend seizoen te zien in de 
Stadsschouwburg en de Phil-
harmonie in Haarlem. Naast 
het jeugdaanbod en de klas-
sieke programmering staat 
er een zeer gevarieerd aan-
bod met dans, toneel, caba-
ret, muziek en show gepro-
grammeerd. Komend seizoen 
zijn er veelzijdige toneelvoor-
stellingen, internationale ar-
tiesten, een flink aantal the-
atercolleges en een keur een 
cabaretiers. Ook zijn er nieu-
we series waaronder Koning 
Shakespeare en Dans Dans 
Dans. Deze worden vooraf-
gegaan door bijzondere in-
leidingen. De seizoenbrochu-
re is verkrijgbaar en de kaart-
verkoop is vorige week ge-
start via www.theater-haar-
lem.nl. 

Dit seizoen is er voor het 
eerst een dansserie. De serie 
start met een verhelderend 
theatercollege over dans 
door de jaren heen, georga-
niseerd door Scapino Bal-
let Rotterdam. De gloednieu-
we serie Jazz Club Phil is een 
gedurfde aanvulling, op vijf 

zaterdagavonden in de Klei-
ne Zaal van de Philharmonie. 
Daarnaast staat Shakespeare 
centraal in de serie Koning 
Shakespeare. Deze wordt in-
geleid door twee van de bes-
te acteurs van Nederland, 
Pierre Bokma en Gijs Schol-
ten van Aschat. Lezingen zijn 
dit seizoen van de hand van 
o.a. Dick Swaab, Jan Terlouw, 
Femke Halsema, Bas Haring 
en Maarten van Rossem. 

Paradepaard is The Nati-
on van het Nationale Thea-
ter: een 5 uur durende mara-
thonvoorstelling met Walking 
Dinner tussendoor. Meer to-
neel: Superba van Toneel-
groep Maastricht, Platonov 
van Theater Utrecht, King 
Lear van Het Zuidelijk To-
neel & Het Paleis en Robin 

Hood van Toneelgroep Oost-
pool. Theatergroep Suburbia 
brengt een stuk over Neelie 
Smit Kroes met Carine Crut-
zen. Anne Wil Blankers komt 
maar liefst twee keer (Wat ik 
moest verzwijgen en Moe-
ders en Zonen). De succes-
volle serie Dubbelspel van de 
Stadsschouwburg en de To-
neelschuur wordt dit keer in-
geleid met een masterclass 
Toneelkijken van Christiaan 
Mooij. 

Grote trots is de internati-
onale voorstelling van Re-
cirquel Company Budapest, 
slechts in een paar theaters 
in Nederland te zien. Prach-
tig poëtisch variété uit Buda-
pest met de sfeer van de ja-
ren ‘30 in Parijs. Daarnaast 
staan internationale groot-
heden op het programma zo-
als de Amerikaanse zangeres 
Oleta Adams, flamencofeno-
meen Paco Peña en de Griek-
se zanger en bouzoukispeler 
Makis Seviloglou. 
Een aantal highlights uit het 
show- en musicalaanbod: 
Was getekend, Annie M.G. 
met Simone Kleinsma in de 
hoofdrol, From Sammy with 

Recirquel Company Budapest.

Marilyn door Maureen Meijer.

Vader en dochter exposeren samen
Heemstede – De uit Heem-
stede afkomstige Maureen 
Meijer en haar vader Don R. 
Meijer tonen beiden kunst-
werken in het raadhuis van 
Heemstede. De prachtige 
schilderijen zijn daar twee 
maanden te bewonderen, ju-
ni en juli. Vader en dochter 
kregen les van Marianne Vrij-
daghs. Maureen was als kind 
al creatief, op de basisschool 
maakte zij reeds vele originele 
tekeningen. In die tijd en later 
vervaardigde zij ook speciale 
objecten van allerlei materi-
alen. Sinds Maureen lessen 
volgt, maakt ze vele schilde-

rijen met olieverf, acrylverf en 
ook andere materialen. Voor-
stellingen zijn o.a. stadsge-
zichten en portretten. In april 
heeft zij geëxposeerd in res-
taurant ‘Bruxelles’ Haarlem, 
de stad waar ze ook woont.  
Vader Don is woonachtig 
in Heemstede. Een van zijn 
werken (zie foto) is dan ook 
een typisch Heemsteeds ta-
fereel dat nu nostalgie op-
roept: de Vrijheidsdreef met 
bomen omlijst. De tentoon-
stelling is te bezichtigen tij-
dens kantooruren. Meer info 

over Maureen vindt u op:
www.maureenmeijer.com.

‘Vrijheidsdreef’ van Don R. Meijer.

Voorjaarsbijeenkomst HVHB in Oude Kerk: 
het belang van lokale en regionale pers
Heemstede - Op donderdag 
8 juni houdt de Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek (HVHB, www.hv-
hb.nl) haar voorjaarsbijeen-
komst in de Oude Kerk op het 
Wilhelminaplein in Heemste-
de.

De Burgemeester David Eliza 
van Lennep Erfgoedprijs 2017 
wordt uitgereikt en er wor-
den presentaties gehouden 

over het belang van de loka-
le en regionale pers door de 
HVHB zelf en door Bill Meijer 
en Sjaak Smakman van het 
Haarlems Dagblad.

Daarbij staan vragen centraal 
als: hoe versterkt een loka-
le of regionale krant de bin-
ding van de lezer met de om-
geving waar hij of zij woont? 
En hoe kunnen deze kran-
ten de belangstelling voor 

cultureel erfgoed en voor de 
geschiedenis van de eigen 
woonplaats vergroten? Kan 
een gemeenschap zonder ei-
gen krant?
 
De zaal is open vanaf 19.30 
uur met koffie of thee. Na af-
loop, rond 21.45 uur, is er ge-
legenheid tot napraten onder 
het genot van een drankje. 
Iedereen is welkom; toegang 
is gratis.

Lezing over reiki
Heemstede - Erik Hoog-
endoorn houdt op donder-
dag 8 juni een lezing bij 
WIJ Heemstede over rei-
ki. Hoogendoorn kwam in 
aanraking met Reiki van-
wege de slaapproblemen 

van zijn jongste zoon. Hij 
hoorde over de krachtige 
en mooie aspecten van rei-
ki en ging dieper op deze 
materie in. Inmiddels is Erik 
reiki master. 
Reiki is voor iedereen die 
daar voor openstaat en 
geeft rust en ontspanning, 
verlichting van klachten en 
stress en neemt bepaalde 
blokkades weg.
Om 20.00 uur begint de le-
zing. Herenweg 96, Heem-
stede. Entree: 8,-. Aanmel-
den: 5483828.
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Beetsmeiden bijten door
Heemstede - Het meiden-
team van de Nicolaas Beets-
school uit Heemstede heeft 
glansrijk de halve finales be-
reikt van het KNVB School-
voetbal toernooi. Tijdens de 
districtfinales van woensdag 
24 mei in Amstelveen ver-
sloegen de dames met gro-
te eenvoud hun tegenstan-
ders uit Almere, Amsterdam 
en Uithoorn. Het werd maar 
liefst 6-1, 7-0 en 8-0.
“Wij hadden niet verwacht 
dat het zo goed zou gaan”, al-
dus keeper Annabel. “Van-
morgen waren wij nog op 
kamp met groep 8 in het oos-

ten van het land. Nee, dat 
was geen trainingskamp. 
We hebben maar drie uur 
geslapen of zo. We zijn echt 
superblij.”
Op woensdagmiddag 7 juni 
vinden de districtskampioen-
schappen plaats. De dames 
spelen dan in Uithoorn tegen 
de beste teams uit Noord-
Holland noord en Utrecht. Bij 
winst spelen zij op 27 juni de 
finale bij de KNVB in Zeist. 
Dan staat het Nederlands 
Kampioenschap op het spel. 
Het lijkt erop dat de Beets-
meiden hard op weg zijn naar 
de titel!

Komend weekend wordt bij RCH het Jeugdweekend geor-
ganiseerd (foto: Harry Opheikens).

RCH Simon Hazevoet 
Racertjestoernooi was top
Heemstede - Voetbalta-
lentjes tussen de 4 en 6 
jaar lieten fraai van zich 
zien bij RCH op de velden. 
Op woensdag 24 mei werd 
daar het Simon Hazevoet 
Racertjestoernooi gehou-
den. In de opzet van het 
komend seizoen 2017-2018 
(6 vs 6) en kleiner veld kon-
den er vier velden uitgezet 
worden op het kunstgras-
veld. Het was heerlijk weer 
vorige week woensdag en 
het toernooi was top.
Heel bijzonder om te zien 
hoe ver sommige kinde-
ren in deze leeftijdsklasse 
al zijn: linkerbeen, rechter-

been, passen, kijken en di-
verse skills. Een mooie be-
ker was er voor de algehele 
winnaars, een ijsje voor de 
koelte en voor iedere speler 
een mooi vaantje, waarmee 
deze 7e editie tot een goed 
einde kwam. 
Eindstand toernooi: 
Poule A en B
1e DSOV 1, 2e Uno 1, 
3e DSOV 2, 4e Alliance 1, 
5e RCH 2, 6e RCH  1, 
7e Alliance 2

Poule C en D
1e DSOV 3, 2e DSS, 3e DS-
OV 4, 4e Bloemendaal 1, 
5e RCH 3

BBQ bij FM Health druk en lekker
Heemstede – Hij heeft wel 
voor hetere vuren gestaan en 
vindt het nog leuk ook. Wou-
ter Brans, eigenaar van sport-
club FM Health, stond vrij-
dagmiddag achter de barbe-
cue te bakken voor zijn leden 
en medewerkers. Hij moest 
wel het vuurtje hoog houden 
want er kwamen meer dan 
honderd gasten opdagen. 
Maar hoe hoger het vuur, 
hoe sneller de hap klaar is. 
De eerste drankjes gratis ga-
ven de mensen achter de bar 

ook de nodige drukte, vooral 
door het uitzonderlijke mooie 
en warme weer, maar dat 
hoort gewoon bij een barbe-
cue die Wouter organiseert. 
Net zoals hij voor zijn leden 
sportreisjes naar de Wadden-
eilanden organiseert, altijd 
succes en mooi weer. Veel 
leden kennen elkaar van de 
diverse fitness- en groeps-
lessen. De gesprekken gin-
gen dan ook veelal over die 
activiteiten en hoe je er be-
ter van wordt, slanker en lek-

ker in je vel. Geen opschep-
perij, wel grote tevredenheid 
over die sportschool waar 
die sfeer er toe doet en waar 
geen harde muziek is. Ook 
de aanpak van de personal 
trainers wordt zeer gewaar-
deerd, zij krijgen steeds meer 
te doen. Wouter heeft ook 
hier nu leuke arrangementen.
Loop maar eens binnen op 
de Kerklaan 113C naar ach-
teren naast De Zwart Inte- 
rieur.
Ton van den Brink 

Tot op het bot uitgedunde RCH-selectie 
wint tweemaal van Pirates-2
Heemstede - Met Al Mora-
les op de heuvel en een gre-
tige slagploeg leek RCH-Pin-
guïns al in de 1e inning de 
wedstrijd naar zich toe te 
trekken na scores van Rick 
Nansink, Joey Kuysten (solo 
homerun) en Shermayn Ba-
lentien. Daarna leek, onder 
druk van de hitte, voor de sta-
tus quo getekend te worden, 
maar in de 4e inning kwam 
de Amsterdamse thuisploeg 
zonder dat zij daar zelf iets 
voor hoefden te doen terug 
tot 1-3 na 1 x geraakt werper 
en 2 fouten van het infield. En 
toen het een inning later na 
4 honkslagen, waaronder een 
double, zelfs 3-3 werd, was 
de spanning helemaal terug. 
In de 8e slagbeurt leek het tij 
ten gunste van de Heemste-
denaren te keren toen dou-
bles van Joey Kuysten, Jeld-
win Orman en Donny Ha-
melink goed bleken voor 2 
runs en een 3-5 voorsprong, 
maar toch werd het nog ake-
lig spannend. In gelijk 8 werd 
het na een stootslag  en een 
basehit 4-5 en in gelijk 9 leek 

het  met een loper op 2 en 2 
uit op een verlenging uit te 
draaien toen op een pitch 
van closer Dion Steyl de bal 
richting het rechtsveld werd 
geslagen. Het thuispubliek 
juichte al voor een honkslag, 
maar dankzij  een onwaar-
schijnlijke voorwaartse diving 
catch van Jazon Alleé kon-
den de punten meegenomen 
worden naar Heemstede. 

Zondag was Hylke van Vier-
sen niet beschikbaar en 
mocht Lars Broersen starten 
op de Heemsteedse heuvel. 

Hoewel hij in al zijn 5 innings 
lopers op de honken moest 
toelaten hield hij de thuis-
plaat schoon, mede dankzij 
7 strike outs en 9 achterblij-
vers op de honken. Intussen 
had RCH in de 3e inning de 
score geopend via Rick Nan-
sink en hadden Joey Kuy-
sten, Jeldwin Orman, Don-
ny Hamelink en Dave Veer-
man een slagbeurt later de 
stand tot 5-0 opgevoerd na 2 
honkslagen en 4 x 4 wijd. Op 
relievers Lars Werkman (2/3 
inning) en Dion Steyl (3 1/3 
inning) scoorden de pira-
ten elk één maal, maar om-
dat RCH  in haar 8e slagbeurt 
nog een keer stevig van leer 
trok met onder meer 4 honk-
slagen, waaronder doubles 
van Donny Hamelink en Ja-
zon Alleé, alles bij elkaar 
goed voor 5 runs, kon het 
scorebord bij 10-2 zijn werk 
staken. 
Zaterdag 3 juni speelt RCH-
Pinguïns de thuiswedstrijd 
tegen Kinheim, de return is 
een dag later in het Pim Mu-
lierstadion. 

Pitcher Dion Steyl leidde RCH 
tweemaal in veilige haven.
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Boekpresentatie
Zaterdag 3 juni Presenta-
tie nieuwe boek schrijvers-
koppel Peter Römer/Annet 
Hock bij boekhandel Blok-
ker. 14.00 – 16.00 uur. Gra-
tis toegang. Locatie: Boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede.
023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Feestweek
Vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 juni Aller-
lei activiteiten voor jong en 
oud in Bennebroek.
Thema: Reünie.

Film
Woensdag 7 juni bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 20u. 7,- euro 
entree. info:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828. 

Dinsdag 20 juni (20u), 
donderdag 29 juni (19u) 
Documentaire Down to 
Earth met aansluitend 
workshop  te gaan. Wij 
Heemstede, entree film: 8, 
film & workshop: 12,-.
Reserveren: www.wijheem-
stede.nl of (023)5483828.

Historische vereniging
Donderdag 8 juni Bijeen-
komst Historische Vereni-
ging Heemstede-Benne-
broek over belang van re-
gionale pers. Oude Kerk 
Heemstede. Aanv. 19.30u. 
Toegang gratis. Zie ook: 
www-hv-hb.nl.

Jeugd
Woensdag 31 mei straat-
speelavond WIJ Heemste-
de op Jan Miense Mole-
naerplein Schilderswijk. 
(Straat afgesloten va 17u.) 
Spelmaterialen aanwezig. 
18.30-20.30u. Volgende: 7 
juni, dan op de Zernike-
laan, Geleerdenwijk. 

Woensdag 7 juni Knutsel-
club WIJ Heemstede, Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. 13.30-15u. 5,- 
euro. Aanmelden: 5483828.

Zaterdag 24 juni Midzo-
merfeest op kinderboerde-
rij ‘t Molentje, t.o. wandel-
bos Groenendaal, Heem-
stede. 16-20u. Kaarten: 
1,50 en 2,50 (resp volwas-
senen en kinderen). Te 
koop op de kinderboerderij.

Lezingen
Donderdag 1 juni over 
Vlaamse kunstenaar Rik 
Wouters bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 19.30u. Entree: 
15,-. Aanmelden: 5483828.

Woensdag 7 juni Info over 
digitale nazorg bij over-
lijden. Va 19u bij Crema-
torium Haarlemmermeer, 
Hoofdweg 1100 Nieuw-
Vennep. Ook rondleiding. 
Gratis toegang. Aanmel-
den: info@loftuitvaartbege-
leiding.nl of 06-20380224.

Donderdag 8 juni over 
‘reiki’. Bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede. 
20u. Entree: 8,-. Aanmel-
den: 5483828.

Mantelzorgers
Woensdag 7 juni Musical 
voor mantelzorgers, ook 
voor contacten en infor-
matie. Soep en broodje en 
toegang gratis. V.a. 15.30u. 
Ontmoetingscentrum De 
Schakel, Pijnboomstraat 
17 in Haarlem-Noord. Aan-
melden: info@stemvan-
demantelzorger.nl of 06-
13073761. www.stemvan-
demantelzorger.nl 

Markten en beurzen
Zondag 18 juni Kunst-
markt in de Jan van Goy-
enstraat, van 11–17 uur.
www.janvangoyenstraat.nl
info@janvangoyenstraat.nl

Muziek
Zaterdag 3 juni Sym-
fonisch Blaasorkest met 
Southampton Concert 
Wind Band, Pinksterkerk, 
Camplaan 18 Heemstede. 
19.30u. 10,- euro. 

Zaterdag 10 juni Bach 
in de Binnenstad, Haar-
lems Bach Ensemble, 17u. 
Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24, Haarlem. Toe-
gang vrij, Vrijwillige bijdra-
ge.

Natuurexcursie
Donderdag 6 juni Avond-
wandeling IVN door Groe-
nendaalse bos. Aanv 19u 
bij infobord parkeerplaats 
Landgoed Groenendaal. 
Aanmelden niet nodig.
Info: www.ivn.nl.

Open klooster
Zaterdag 10 en zondag 
11 juni Opening kloos-
ter Alverna Aerdenhout. 

AgendA

10-12u. Met oa. lezing en 
rondleiding. Aanmelden: 
023-5211212 of recep-
tie@alverna.net Locatie: 
Boekenroodeweg 9 z301, 
Aerdenhout, gps: Zonne-
bloemlaan 46, ingang er 
tegenover.

Sociëteit ouderen
Woensdag 7 juni 10u in-
loop Sociëteit voor oude-
ren, WIJ Heemstede, Lie-
ven de Keylaan, 023-
5288510 of katinkaver-
donk@wijheemstede.nl.

Sport
Zondag 18 juni Feest-
dag ikv 70 jaar HBC tafel-
tennisvereniging, 14u. Voor 
(oud-)leden. Cruquiusweg 
39 Heemstede.

Tentoonstellingen/
exposities
Juni en juli Schilderwer-
ken van vader Don en 
dochter Maureen Meijer in 
het raadhuis van Heemste-
de. Tijdens kantoortijden te 
zien. Info:
www.maureenmeijer.com. 

T/m maandag 5 juni 
Pinkstertentoonstelling Jan 
Makkes in de Museumboer-
derij, Hofgeesterweg 22a, 
Velserbroek. Open: 11-18u. 

T/m 23 juni Beeldgedich-
ten in historische Kloos-
tergangen Haarlems Stad-
huis, Grote Markt. O.a. 
werk van Connie Vlasveld 
en Vera Bruggeman. Ope-
ning: vrij 19/5, 16u. met 
muziek. Info: www.kzod.nl.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaavel-
aan 32 Haarlem. Info:
www.marjoleinzaandam.nl.
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Heemstede – Het is dan nog 
wel geen zomer volgens de 
kalender; de temperaturen 
zijn er wel naar. Vandaar on-
ze nieuwe rubriek: Het Zo-
merbos.

Want niet alleen mag Heem-
stede trots zijn op dit fantas-
tische veelzijdige bos ‘Groe-
nendaal’ maar ook is het als 
het erg warm is goed toeven 
onder het jarenoude blader-
dek. Wandelbos Groenen-
daal is van alle markten thuis: 
honden kunnen er op diverse 
plaatsen te water en ook u en 
ik kunnen koelte vinden in de 
schaduw. 

Het is elke dag weer genieten 
van het honderdjarige bos 
met zijn lanen, vijvers, wan-
delpaadjes, de uitkijkheuvel, 
de open plekken en niet te 
vergeten de vegetatie.

We beginnen aan de rand 
van het bos, op kinderboer-
derij ’t Molentje. Ten tijde van 
de foto was het puffen, na-
tuurlijk kiezen ook boerderij-
dieren dan het liefst voor wat 
schaduw en niet teveel ac-
tie. Lekker loom liggen onder 
een boom dus. Heel verstan-
dig en daarbij fotogeniek. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

In de filialen Hillegom
en Vijfhuizen: 

Kom met uw tuinvragen naar 
Tuincentrum de Oosteinde

Regio - Op  zaterdag 3 juni komt de ECOstyle Tuinspe-
cialist bij Tuincentrum De Oosteinde in de  filialen te 
Hillegom en Vijfhuizen. Van 10.00 tot 16.00 uur staat de 
tuinspecialist klaar om al uw vragen op het gebied van 
natuurlijk tuinieren te beantwoorden. 

Met eenvoudige middelen kunt u zelf gemakkelijk een 
bijdrage leveren aan het verhogen van het leven in uw 
tuin. Gebruik bijvoorbeeld ecologisch verantwoorde 
producten. En bied ruimte en mogelijkheden aan nuttige 
dieren en insecten als vogels, bijen en lieveheersbeestjes. 

Grondtest
Een goede zuurgraad (pH) is heel belangrijk voor een 
mooie en gezonde tuin. Wilt u weten hoe het met de zuur-
graad in uw tuin gesteld is? Neem een zakje met een 
klein beetje grond uit uw tuin mee naar de tuinspecia-
list. Hij/zij zal deze graag voor u testen en u een passend 
advies geven. 

Daarnaast kunt u met al uw andere tuinvragen terecht 
bij de ECOstyle Tuinspecialist. Is uw gazon niet wat u er-
van verwacht? Wilt u weten hoe u op een verantwoorde 
manier ziekten en plagen de baas wordt?  Of heeft u juist 
een vraag over uw moestuin?
Laat u informeren. Voor de kleintjes is er een prachtige 
kleurplaat! 

Het Zomerbos
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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

Raadhuis gesloten 
op maandag 5 juni 

(tweede pinksterdag)

In deze uitgave:
- Verwijdering fietswrakken
- Omgevingsvergunningen

Vrijdag 2 juni
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 juni 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.

Heemstede in TV-spelshow ‘Hou ’t schoon!’
Op zaterdag 3 juni tussen 10 en 12 uur gaat 
RTL Telekids tv-opnames maken op voor het 
programma ‘Hou ’t schoon’. De filmsessie vindt 
plaats op het Raadhuisplein en omgeving 
in Heemstede. Publiek is hierbij van harte 
welkom. 

Onder leiding van presentatoren Ruben Dingemans 
en Pauline Luth gaan twee teams van kinderen 
uit twee wijken de strijd aan met elkaar én met 
zwerfafval. Door middel van het uitvoeren van 
verschillende spellen worden de twee wijken 
brandschoon gemaakt. Het team dat het slimst én 
het meest grondig te werk gaat is de winnaar van 
een barbecue voor de hele buurt! 
Rond 17.30 uur reikt wethouder Sebastiaan 
Nieuwland de prijs uit. Het programma wordt in 
september/oktober uitgezonden op RTL Telekids. 

Hou ’t Schoon in Heemstede
De gemeente Heemstede wil de hoeveelheid 
zwerfafval zo laag mogelijk houden en hier op 
een leuke manier de aandacht op vestigen. 
Kinderen leren op spelenderwijs meer over nut en 
noodzaak van het recyclen van afval. Dit speciale tv- 
programma is onderdeel van een educatiepakket 
voor scholen.

Meerdere commissie- en 
raadsvergaderingen juni
In juni komen de raads- en commissieleden 
meermalen bij elkaar. De gemeenteraad vergadert 
op donderdag 1 juni en donderdag 29 juni. De 
agenda voor de raad van 1 juni (vorige week 
gepubliceerd) heeft een aanvulling gekregen: 
ook het besluit van Gedeputeerde Staten over 
de spoorwegovergang Laan van Alverna wordt 
donderdagavond besproken.

- De commissie Ruimte komt gezien de volle 
agenda in juni 3x bijeen: op donderdag 8 juni, 

donderdag 15 juni en maandag 19 juni. 
- De commissie Samenleving vergadert 
 op dinsdag 13 juni .
- De commissie Middelen vergadert 
 op woensdag 14 juni.

De agenda’s van deze commissies publiceren we 
in deze krant in de week die vooraf gaat aan de 
vergadering. Daarnaast vindt u de agenda’s via 
www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
Vergaderstukken en besluiten > Kalender.

Serviceloket Begraafplaats
Voor vragen over de begraafplaats of over het 
regelen van de uitvaart kunt u terecht op de 
website www.begraafplaatsheemstede.nl. 
U kunt ook het Serviceloket Begraafplaats 
bezoeken aan de Herfstlaan 3 (rechterkant 
van hoofdingang). Het loket is geopend op 
werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Buiten 
de openingstijden of tijdens uitvaarten kunt u 

gebruik maken van de digitale informatiezuil. 
De begraafplaats is toegankelijk van 
zonsopkomst tot zonsondergang.

Contact
Tel. 023 5280376 (bereikbaar van 09.00-12.00 uur)
E-mail: begraafplaats@heemstede.nl
www.begraafplaatsheemstede.nl



Aanvulling agenda 
gemeenteraad 1 juni
De gemeenteraad vergadert op donderdag 1 
juni 2017 om 20.00 uur in het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. Aan de agenda is één punt 
toegevoegd:
- 05 Beslissing Gedeputeerde Staten inzake 

spoorwegovergang Alverna

De raad besluit over het al dan niet instellen van 
beroep tegen de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten.

De agenda en stukken van deze vergadering zijn 
te vinden op www.heemstede.nl onder Politiek 
& organisatie > Vergaderstukken en besluiten > 
Kalender

Vergaderingen commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 8 juni 2017 om 20.00 
uur, in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 8 juni 2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 

Heemstede en Bloemendaal (2017-2021) (A-stuk)
- Onderzoek fietsschakel Fuikvaartweg Haarlem 

ten laste van Mobiliteitsfonds (A-stuk)
- Aanleg nieuwe brug IJsbaanpad (B-stuk)
- Verkeersveiligheid rondom de basisschool 

Heemstede (B-stuk)
- Motie meerjarige financiering fietsenstalling 

station (B-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

De commissie Ruimte vergadert ook op donderdag 
15 juni en maandag 19 juni. 

Op www.heemstede.nl vindt u agenda’s en 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

Verwijdering fietswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Ir. Lelylaan, ter hoogte van huisnummer 51
- een zwarte herenfiets, merk onbekend, 
 met platte banden
Sparrenlaan, ter hoogte van Groenendaal 3
- een zwarte damesfiets, merk On the Road, 
 met losse ketting
Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummer 72
- een zwarte damesfiets, merk Forwards, 
 met platte banden
Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees
- een bronskleurige herenfiets, merk Livingstone, 

met platte banden
Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink
- een blauwe herenfiets, merk Kyoso, 
 met platte banden
Kerklaan, ter hoogte van huisnummer 39
- een blauwe damesfiets, merk onbekend, 
 met platte banden
Raadhuisplein, ter hoogte van huisnummer 1
- een blauw/witte herenfiets, merk onbekend, 
 met platte banden
Van den Eijndekade
- ter hoogte van huisnummer 1: een grijze 

damesfiets, merk Kopra, met platte banden
- ter hoogte van huisnummer 91: een zwarte 

damesfiets, merk Pelikaan, met platte banden

Heemsteedse Dreef, ter hoogte van huisnummer 34
- een rood/witte kinderfiets, merk Popal, 
 met platte banden
- een paarse damesfiets, merk Fashion, 
 met platte banden
- een groene damesfiets, merk Gazelle, 
 met platte banden

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 juni 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 

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

Verkeersbesluit 
- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

nabij Bankastraat 2 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. 

De volledige tekst van dit verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 31 
mei 2017 zes weken ter inzage in de publiekshal van 
raadhuis. Bent u het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken

Omgevingsvergunningen
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Zandvoortselaan 137 + 139, het uitbreiden van 

het restaurant, wabonummer 148635, ontvangen 
4 mei 2017 

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan. 
- Zandvoortselaan 137 + 139, het uitbreiden 
 van het restaurant, wabonummer 148635, 
 ontvangen 4 mei 2017
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 

publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Raadhuisstraat 79-81, het plaatsen van een luifel 

en doorbreken van een muur, wabonummer 
142565, verzonden 23 mei 2017

- Mr. J. Heemskerkstraat 5, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 144092, verzonden 23 mei 
2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’. 

Heeft u iets 
verloren of 
gevonden?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
U kunt de melding digitaal of 
persoonlijk doen via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, bij de 
publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023. Kijk voor 
meer informatie en voorwaarden op 
www.heemstede.nl bij ‘Gevonden/
verloren voorwerp melden’.



T/m 17 mei 2017

 Huwelijken:
 19-05-2017 Bjorn A.M. Mickers en Lisa-Marie A Hilders
 20-05-2017 Willem P.J. Dijkstra en Jeske Bults
 26-05-2017 Jacky van der Steen en Cindy Berghuis
 29-05-2017 Reinier C Seinstra en Rosemarije A Zeijl

 Geboorteaangiften:
 22-05-2017 Chloé Sonja Christina Promes

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Week van de Jonge Mantelzorger 
met rapduo Dos Hermanos
Regio - Van dinsdag 6 tot en 
met vrijdag 9 juni is het De 
Week van de Jonge Mantel-
zorger. In Zuid-Kennemer-
land worden allerlei activitei-
ten georganiseerd om aan-
dacht te vragen voor jonge 
mantelzorgers. Dat zijn kin-
deren en jongeren die man-
telzorg bieden aan een ziek 
familielid. Het Haarlemse 
rapduo Dos Hermanos maakt 
6 juni samen met leerlingen 
van het Coornhert Lyceum 
een rap over mantelzorg. De 
week is een initiatief van Tan-
dem Centrum voor Mantel-
zorgondersteuning.

Een op de vier jongeren tot 25 
jaar heeft thuis dagelijks te 
maken met een familielid dat 
langdurige zorg nodig heeft. 
Die verzorging kan nodig zijn 
vanwege een ziekte, licha-
melijke beperking, psychi-
sche/psychiatrische aandoe-
ning, verstandelijke beper-
king of verslaving. Voor jon-
ge mantelzorgers is dat vaak 
een belasting waar ze niet al-
tijd even makkelijk over pra-
ten. Velen van hen vinden het 
vanzelfsprekend om voor hun 
zieke (groot)ouders, broertje, 
zusje of andere familieleden 

te zorgen. De zwaarte van die 
zorg kan leiden tot concen-
tratieproblemen op school, 
vermoeidheid en stress. Toch 
geven jongeren vaak aan 
dat het óók heel fijn kan zijn 
om iets te kunnen beteke-
nen voor een naaste. Tandem 
biedt hen advies en een luis-
terend oor.

De feestelijke aftrap van de 
week is dinsdag 6 juni ’s mid-
dags op het Coornhert Lyce-
um in Haarlem. De rappen-
de broertjes Joelito en Lo-
renzo Cortes – optredend als 
Dos Hermanos – maken met 
tientallen leerlingen van de-
ze school een rap over jonge-
ren en mantelzorg. Die wordt 
’s middags in de aula ten ge-
hore gebracht. 

Op het Coornhert Lyceum 
wordt 6 juni ook een Tan-
dem-plaquette onthuld om-
dat op deze school al jaren 
extra aandacht aan de posi-
tie van jonge mantelzorgers 
wordt besteed. 

Meer info op:
www.jmz.nu en op https://
nl-nl.facebook.com/Tandem-
JongeMantelzorgers.

 Foto: Michel van Bergen

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws

Straatspeel-
avonden

Heemstede – Komen-
de week woensdag, 7 ju-
ni, kunnen kinderen naar 
hartelust onder leiding van 
WIJ Heemstede op straat 
spelen. Veilig natuurlijk 
want de straat wordt af-
gesloten voor verkeer. Vol-
gende week woensdag is 
de Zernikelaan in de Ge-
leerdenwijk aan de beurt. 
En op woensdag 21 juni 
het Rhododendronplein in 
de Bloemenbuurt.
Op deze avonden wor-
den de betreffende straten 
om 17.00 uur afgesloten 
voor verkeer. Omwonen-
den krijgen hierover voor-
af bericht. De speelavond 
duurt van 18.30 tot 20.30 
uur. Gratis meedoen; vrij-
willigers nemen spelmate-
rialen mee.

Heemstede - Een man is 
dinsdagmiddag 23 mei ern-
stig gewond geraakt bij een 
val in Heemstede. Hij stap-
te rond half twee uit de bus 
bij de halte Wipperplein. Op 
de een of andere manier ging 
het niet goed; hij kwam te val-
len en raakte gewond. Hulp-
diensten spoedden zich naar 
de halte en namen de man 
mee naar het ziekenhuis. De 
traumahelikopter landde op 
een grasveldje op de naast-
gelegen Van den Eijndekade.

Man ernstig gewond na val bij bushalte

Foto: Michel van Bergen

Aanrijding bij 
bushalte
Heemstede - Een vrouw is 
dinsdag 23 mei aan het einde 
van de middag gewond ge-
raakt bij een kop-staart aan-
rijding tussen drie voertui-
gen in Heemstede. Rond half 
vijf ging het mis toen een bus 
weg wilde rijden van een hal-

te op de Glipper Dreef. In to-
taal waren drie voertuigen bij 
de kop-staart aanrijding be-
trokken.

Twee ambulances en de po-
litie kwamen ter plaatse om 
hulp te bieden. Een vrouw is 
naar het ziekenhuis gebracht. 
Een bergingsbedrijf is ter 
plaatse gekomen om een van 
de voertuigen af te slepen.

Foto: Michel van Bergen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-
5485797.

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

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

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

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

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