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BEZORGER/STER

Heemstede - Nog nooit schre-
ven er zoveel teams in bij de Len-
terace van de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging ‘Het Spaarne’. An-
ke van der Laan van Het Spaar-
ne vertelde zondagochtend bij 
de start van de acht-met-stuur-
man dat er 340 teams klaarston-
den met 1348 deelnemers. Nog 
nooit zoveel!
Of de taartenbakkers, allemaal 
Spaarneleden die traditioneel 
voor de deelnemers eigen taar-
ten bakken, hiermee uitkwamen? 
Om tien uur leek er nog genoeg 
op de tafels te staan, maar wer-
ken op het water maakt honge-
rig. De buurt rond de Koninklij-
ke Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ aan het Marisplein, te-
gen de grens met Haarlem, stond 
vol met botenwagens. Ook het 
vaargebied van de ringvaart van-
af de Bennebroekerbrug tot het 
Spaarne voorbij de Crayenester-
vaart werd drie keer twee uur af-
gesloten voor bootverkeer. De-

ze voorjaarsklassieker heeft een 
schitterend parcours van 4,5 km 
voor volwassenen en 2 km voor 
junioren. De roeiwedstrijd begon 
voor volwassenen op de ring-
vaart nabij de wijk Merlenhoven 
ter hoogte van de COOP en ein-
digde voor het clubgebouw aan 
het Spaarne. Junioren startten op 
het Spaarne, net iets ten noorden 
van het Theehuis te Cruquius.
Deze Nationale wedstrijd is sinds 
jaar en dag populair onder zoge-
naamde veteranenroeiers. Dat 
zijn roeiers vanaf 27 jaar oud tot 
ver voorbij de 70. Het mooie par-
cours leent zich perfect voor de-
ze wedstrijden. Er zijn dan ook ve-
le oud-toproeiers die deelnemen, 
bijpraten  en natuurlijk de taart 
willen proeven. Opvallend was 
hoe snel de boten na elke race uit 
het water werden getild en door 
de roeiers en vrijwilligers weg-
gebracht werden. Het liep ge-
smeerd en het publiek vermaakte 
zich op de terrassen, of zittend in 

ZONDAG
OPEN
20% KORTING
OP ÀLLE LOUNGESETS!

VAN 12.00 - 17.00 UUR

Burgemeester verdiept zich in Pablo Neruda
Heemstede - Op woensdag-
avond 23 mei ontving het koor 
van Stichting Muziekprojecten 
Pablo Neruda burgemeester As-
trid Nienhuis. Tijdens de wekelijk-
se koorrepetitie in de Petrakerk 
maakte zij kennis met de com-
ponist/dirigent Cees Thissen, de 
koorleden, de soliste Yvonne We-
ijers en de bestuursleden van de 
stichting. De burgemeester zorg-
de meteen voor een ontspannen 
en hartelijke sfeer door spontaan 
mee te zingen. Met een mooie la-
ge altstem was het duidelijk dat 
ook zij genoot. Ze vertelde dat ze 
als kind in Engeland met veel ple-
zier zong in musicals. Tijdens de 
pauze vertelde Cees Thissen over 
de productie ‘Emily, op liefde en 
dood’ waarvoor nu gerepeteerd 
wordt en sprak de burgemeester 
met vele koorleden. Ook maak-
te ze kennis met Arno Koek van 
Boekhandel Blokker te Heemste-
de. Arno draagt de stichting een 
warm hart toe, hij is lid van het 
comité van aanbeveling.
Met enige spijt in het hart moest 
ze de uitnodiging om elke week 
mee te komen zingen afslaan: 
een vaste avondafspraak in de 
week zit er voor haar niet in! Wel 
zegde ze toe om de première van 
‘Emily, op liefde en dood’ op 9 no-
vember in de Oude Kerk bij te wo-
nen.

‘Emily, op liefde en dood’
Dit muziektheaterproject valt in 
het jubileumjaar van de stichting: 
dit jaar bestaat de stichting twin-
tig jaar! In deze productie staat 
de Amerikaanse dichteres Emi-
ly Dickinson centraal. Een sta-

Bestuurlijke vernieuwing: 
eyeopener of brug te ver?
Heemstede - Het kwam aan de 
orde op 22 mei. Wethouder Theo 
van Eijk van de gemeente Hoorn 
kwam politici en belangstellen-
den in het raadhuis vertellen 
hoe hij bestuurlijke vernieu-
wing zag. Voor velen zal het een 
eyeopener zijn geweest, anderen 
vonden het misschien een brug 
te ver.

Van Eijk is een groot voorstan-
der van een ander wijze van be-
sturen. Een richting die het nieu-
we college in Heemstede ook op 
wil. Wethouders die de processen 
sturen en de raad die opdracht 
geeft. Daar komt nog bij dat er 
veel ruimte is voor burgers, be-
drijven en organisaties om hun 
visie in te brengen. De raad be-
sluit uiteindelijk wel bij meerder-
heid. Hoe een meerderheid tot 
stand komt is van secundair be-
lang.

D66, VVD en het CDA vinden de 
conclusie, van de eerder aange-
stelde informateur, dat het ver-
trouwen tussen hen en vooral 

HBB er niet was, te ver gaan. Hoe-
wel er heikele punten zijn gepas-
seerd, de Vomaruitbreiding en 
het Manpadgebied. Vertrouwen 
komt te voet en vertrekt te paard 
was een opmerking van Van Eijk 
die zich niet in deze discussie wil-
de mengen.
Om de gewenste bestuurlijke ver-
nieuwing te laten slagen is ver-
trouwen nodig tussen de ver-
schillende partijen en politici. 
Zonder vertrouwen is een nieu-
we vorm van bestuur gedoemd 
te mislukken. Van Eijk hield zijn 
toehoorders voor dat zij in hun 
handelen niet het partijbelang 
maar het belang van de inwoners 
centraal moeten stellen. Daar 
schort het aan in veel gemeen-
ten. 

Hoe het zich verder gaat ontwik-
kelen zal vooral afhangen van het 
al dan niet herstelde vertrouwen 
tussen partijen. “Over je eigen 
schaduw heenstappen blijft las-
tig maar is het beste voor Heem-
stede en daar doen politici het 
toch voor”, aldus Van Eijk.

tig huis met een parkachtige tuin 
in Amherst (Massachussetts, VS) 
vormde de  ambiance waarin tus-
sen 1855 en 1885 een van de op-
merkelijkste dichterlijke oeuvres 
is ontstaan.
Emily Dickinson (1830-1886) 
schreef bijna 1800 gedichten en 
publiceerde er maar enkele.  
De thematiek van haar werk is 
tijdloos: ze schrijft zoals geen an-
der ooit gedaan heeft over pijn, 
hartstocht, (on)geloof, verlangen, 
de dood, de natuur:  de menselij-
ke emoties. 
Haar liefdesgedichten zijn de 
schrijnendste die ooit geschreven 
zijn. Over die laatste gedichten 
merkt Willem Wilmink op: “Er is 
vermoedelijk geen zuiverder lief-
despoëzie dan die van deze een-
zame vrouw, die de liefde mis-
schien nooit aan den lijve onder-
vond.” Toch was haar leven er niet 
een van tragisch gemis alleen.
Voor de productie ‘Emily, op liefde 
en dood’ zijn dertien teksten ge-

selecteerd. Dichteres en Dickin-
son-kenner Elly de Waard heeft 
Cees Thissen bij die selectie on-
dersteund. Tijdens deze produc-
tie krijgt ook het werk van Elly de 
Waard zelf aandacht. Soliste in dit 
project is de Heemsteedse zange-
res Yvonne Weijers. Hans Ooster-
kamp schrijft de arrangementen 
voor een ensemble van zeven in-

strumentalisten.
Een voorproe�e van deze mooie 
en spannende productie kunt u 
bijwonen op 2 juni van 12.00 tot 
13.00 uur bij Boekhandel Blokker 
op de Binnenweg 138 in Heem-
stede.
Kaarten voor de première kunt u 
kopen via: www.neruda.nl en bij 
Boekhandel Blokker.

Een wolkje deert bezoekers Voorjaarsmarkt geenszins
Heemstede – Blaffende honden bijten niet en een een paar wol-
ken aan de hemel geven nog geen regen. Althans, dat was afge- 
lopen zondag zo. Gelukkig maar! Talloze mensen kwamen af opde 
gezellige en lange markt die WCH in de Raadhuisstraat en op de 

Binnenweg organiseerde. Lekker even ontspannen schuifelen langs 
de kraampjes en bekenden tegenkomen waarmee je later nog een 
glaasje proostte. 
Meer foto’s elders in deze krant.

Foto: Ton van den Brink
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Lenterace perfect georganiseerd
Ringvaart en Spaarne decor voor roeiers

het gras. Prachtige plaatjes, een 
molen op de achtergrond, met de 
roeiers als de harde werkers, ge-
disciplineerd in hun ritme, die de 
finish tussen de boeien haalden. 
Heerlijk in de zon, aan het wa-
ter en genieten van het warme 
weer, zo was het zondag aan het 
Marisplein in Heemstede. Provin-
cie Noord-Holland, gemeenten 
Heemstede, Haarlem en Haarlem-
mermeer en een aantal sponso-
ren maakten dit evenement mo-
gelijk evenals vele vrijwilligers.

Ton van den Brink
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Vandaag de twee laatste huisnummers 
in de Raadhuisstraat serie: Raadhuis-
straat 1 en 3, samen onder 1 kap. Hoe-
wel er van het pand geen bouwtekeningen zijn, is er voor nr. 1 
wel een bouwtekening uit 1897 voor een werkplaats. In 1920 is er 
een nieuw bouwplan voor een werkplaats.

Schoenmaker W. van Seggelen was toen eigenaar van nr. 3. Hij 
was tevens Begrafenisondernemer (sinds 1907). Het schoenma-
ken ging eind jaren 30 nog even door, maar dan door A.G. van 
Seggelen, aldus het adressenboek van Heemstede van 1 janua-
ri 1940. Hij heeft er gewerkt tot 1951. In het adressenboek van 1 
november 1957 zien we tuinbouwkundige P.J. Terwoert vermeld 
op Raadhuisstraat 3.

Voor de jaren 20 zat timmerman G.J. Smit op nr.1. In 1921 adver-
teerde G.J. Smit ook als makelaar en daarna als aannemer en ma-
kelaar en kwam zoon Th. Smit daarbij. In 1927 adverteerde G.J. 
Smit als Woning- en exploitatiebureau. In de advertentie staat 
echter G.J. Smits, met een ‘s’ op het einde dus. In 1928 verhuist 
G.J. Smits naar Raadhuisplein 25, dat is niet ver. Nr. 1 wordt te 
huur aangeboden. J.W. van Dartelen ging er o.a. wonen. Hij was 
damredacteur bij het Haarlems Dagblad.

Na de oorlog komen we ook nog ondernemers tegen, zoals tim-
merman: P. J. Leuven en later huisschilder Merks. 
Zowel op nr. 1 als nr 3 waren de laatste jaren diverse kantoren 
vanuit huis gevestigd.

De toenfoto is een fragment van een foto van de jaren 90 uit het 
archief van de HVHB. De nufoto van Harry Opheikens is van 28 
mei 2018. (Het linker pand is Raadhuisplein 25).

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

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (69)
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Visserstraat 10
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy
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Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 3 juni, 10u.
Ds. N.G .Scholten

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Informatie:
www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 3 juni om 10u.
 Ds. S.J Verwijs

www.hervormdpknbennebroek.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 3 juni, 10u:
ds. Joop Bos (Heemstede).               

Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 31 mei, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 3 juni, 10.30u.
Eucharistieviering / Bavokoor.

Past. R. Verhaegh. Koffi  e.

Donderdag 7 juni om 9u.
Eucharistieviering. Past. R. Ver-

haegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Bomen over bomen
De plataan
Heemstede - Na historische toe-
gangspoorten in Heemstede is 
het nu tijd om de natuur in te 
duiken. Althans… plantsoenen, 
het bos en bermen waar bomen 
staan. Want over bomen gaat het 
in deze rubriek, ‘Bomen over bo-
men’. De eerste die aan bod komt 
is de plataan (Platanaceae). De 
plataan wordt zo’n 30 á 35 meter 
hoog en ontwikkelt een zeer bre-
de kruin. De grote bladeren en 
het dichte bladerdek maken de 
plataan tot één van de meest toe-
gepaste schaduwbomen.
De bloemen groeien in karakteris-

tieke bolvormige hoofdjes, die los 
aan de takken hangen, de vrucht 
is een dopvruchtje dat lang aan 
de boom kan blijven hangen.
Karakteristiek ook is de stam; 
doordat er stukken schors afval-
len vertoont deze verschillende 
kleuren bruin en groen. De schors 
laat regelmatig los. Dit is waarom 
hij zo geschikt is om in steden aan 
te planten want deze voortduren-
de vernieuwing van de schors 
voorkomt dat roetdeeltjes de ‘po-
riën’ van de bast verstoppen.
Men noemt het ook wel een ge-
zondheidsboom omdat de pla-
taan de omgeving zuivert. De ou-
de boom op de foto staat aan het 
einde van de Vrijheidsdreef en 
kijkt op het molentje van Groe-
nendaal uit.
Er staan enkelen prachtige exem-
plaren in Heemstede, ‘onze’ pla-
taan is een bastaard van twee 
andere soorten, de Oosterse en 
Amerikaanse plataan.
(Bron: Wikipedia)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

11-05-2018
Michel V. van Eden
& Mandy Kauling

12-05-2018
Huibert J. van Weelde
& Mariska R. van Dijk

18-05-2018
Kouamé P.M.A. Brou

& Sylvia de Graaf
23-05-2018

Wilhelmus M. Hees
& Nelly Daubigny

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Senior Sito
Regio - Sito is een wat oude-
re Engelse Staff ord reu van al-
weer 14 jaar oud. Hij kwam re-
gelmatig logeren in ons hon-
denpension in Zandvoort. De 
laatste keer echter was de re-
den van zijn logeerpartij wat 
minder leuk. Zijn baasje was 
namelijk opgenomen in het 
ziekenhuis en daarom zou Si-
to tijdelijk bij ons verblijven. 
Helaas bleek dat zijn baas-
je niet langer meer voor hem 
kon zorgen en zo kwam de-
ze jongen in ons asiel terecht. 
Hoewel hij veel liefde en knuf-
fels krijgt en vaak mee mag 
voor een wandeling met on-
ze vrijwilligers, wil hij graag 
meer. Wat hij het liefste zou 
willen is een eigen huis waar 
hij zijn laatste tijd kan slijten.
Via facebook hebben wij al 
meerdere oproepen gedaan 

voor Sito. Jammer genoeg 
kwamen daar nog niet echt 
reacties op. Daarom hebben 
wij uiteindelijk besloten om 
op zoek te gaan naar een tij-
delijke baas waar hij een paar 
dagen per week of een week-
end kan logeren. Dit zodat Si-
to toch wat extra aandacht en 
liefde kan krijgen. 

En we kregen goed nieuws, er 
kwamen hele leuke mensen 
die Sito wel zagen zitten. Hij 
mocht tijdens de Pinksterda-
gen bij hen logeren en ze zijn 
allemaal (vooral Sito) heel en-
thousiast! Toch proberen we 
nu via dit bericht in de krant 
om een echte fulltime plek 
voor hem te vinden met een 
eigen baasje. We gunnen hem 
dit zo.

Dus zoek jij een leuke, en-
thousiaste en actieve hond? 
Dan is Sito op zoek naar jou! 

Voor meer informatie over 
hem kun je altijd contact met 
ons opnemen.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Zondag 3 juni, 10u. Oude Kerk:
ds. P.I.C. Terpstra, crèche,

kinderkring, verhalenboom en
de kerk draait door.

www.pknheemstede.nl

Ga jij de 
Heemsteder 
bezorgen?

Heemstede - De versprei-
ding van de Heemsteder 
wordt door VerspreidNet ge-
organiseerd. Elke woensdag-
middag vind je onze krant 
in de bus, op de mat of op 
een van de afhaalpunten in 
Heemstede en Bennebroek. 
Zoveel wijken, zoveel bezor-
gers… Wil je helpen de goed 
gelezen weekkrant in jouw 
buurt te bezorgen? Verdien 
lekker terwijl je buiten bent! 
De wijk die vrijkomt is om-
geving Alberdingk Thijm-
laan. Jeugd maar ook 55+ 
is van harte welkom. Infor-
meer via 0251-674433 of
info@verspreidnet.nl

Kiss of fi re

Onze lippen
Zoenen zilte
Begeerte
bevangen in
bevlogen
ongeremdheid
zonder mededogen

Bart Jonker
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Column

Mediation bij echtscheiding
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling bijvoorbeeld 
gedurende de echtscheiding. Onder leiding van een onaf-
hankelijke scheidingsmediator regelen partijen de gevolgen 
van de echtscheiding. De scheidingsmediator is onpartijdig 
en zal ervoor zorgen dat de echtscheiding eerlijk verloopt. 
De scheidingsmediator zorgt er tevens voor dat de afspra-
ken die worden gemaakt juridisch kloppen. 

Mediation is uiteraard geheel vrijwillig, echter is het daarom 
wel van belang dat partijen bereid zijn met elkaar in overleg 
te gaan over de te maken afspraken. Er wordt een hoge per-
soonlijke inzet verwacht van beide partijen.

De mediation begint met het ondertekenen van de mediati-
on overeenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld aangegeven dat 
partijen zich zullen inspannen om te komen tot goede af-
spraken en dat zij een geheimhoudingsplicht hebben. Ver-
volgens worden de standpunten en de belangen in kaart 
gebracht. Daarna wordt er gekeken naar welke afspraken 
er gemaakt dienen te worden. De afspraken die uiteindelijk 
door partijen zijn gemaakt kunnen worden vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst (een echtscheidingsconvenant). 
Daarnaast begeleidt de mediator partijen bij het opstellen 
van een ouderschapsplan.  

Het verschil met een echtscheidingsprocedure via de rech-
ter is dat partijen in mediation samen tot een geschikte op-
lossing komen. Er wordt niet tegen elkaar geprocedeerd, 
maar er worden in overleg afspraken gemaakt. Mediation 
heeft dan ook een meer informeel karakter. 

Mediation heeft meerdere voordelen. Een mediation tra-
ject gaat over het algemeen sneller dan een procedure bij 
de rechtbank. Daarnaast is het prettig voor partijen om niet 
te hoeven communiceren via advocaten, maar om zelf de 
standpunten te benoemen. Partijen kunnen de meningsver-
schillen zelf oplossen en zo kan het contact na de mediati-
on behouden blijven. Er wordt over het algemeen een betere 
basis gelegd voor de toekomst. Immers, partijen kunnen als 
partners scheiden maar zullen samen verantwoordelijk blij-
ven voor de invulling van het ouderschap.

Invulling geven aan een nieuwe rol – louter als ouder en niet 
meer als partner – kost tijd en vergt samenwerking. Juist dit 
is vaak de inzet bij mediations.

Partijen kunnen tevens voor 
mediation kiezen als de proce-
dure bij de rechtbank al loopt. 
De rechter zelf kan partijen ook 
voorstellen om in mediation te 
gaan. Dit kan in zowel familie-
rechtzaken, civielrechtelijke za-
ken, bestuursrechtelijke zaken 
of belastingzaken.

Wilt u weten of uw zaak ge-
schikt is voor mediation? Neem 
dan geheel vrijblijvend contact 
op met onze mediator mw. mr. 
B.M.C.M. van der Wel-Hiddes. 

mw. E.L. Koopman (jurist) en
mw. mr. B.M.C.M. van der 
Wel-Hiddes

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Puur Psychologie biedt flexibele 
psychologische hulpverlening
Heemstede - Gelukkig wordt 
naar de psycholoog gaan steeds 
normaler maar is het voor veel 
mensen toch nog een behoor-
lijke drempel die ze over moe-
ten. Bij Puur Psychologie ligt de 
drempel tot hulp lager. Gesprek-
ken zijn namelijk mogelijk op een 
zelf gekozen moment en locatie, 
direct als men het nodig heeft, 
zonder verwijsbrief van de huis-
arts en zonder ingewikkelde aan-
meld- en intakeprocedures. 

Maaike van Kesteren is psycho-
loge en eigenaar van Puur Psy-
chologie. Zij heeft in de afgelo-
pen jaren gemerkt dat cliënten 
nogal eens tegen obstakels op-
lopen in de reguliere zorg en dat 

er duidelijk behoefte is aan meer 
flexibiliteit in de zorgverlening. 
Daardoor is zij haar eigen prak-
tijk, Puur Psychologie, begonnen. 
Hier levert zij private zorg en be-
handelt zij adolescenten en vol-
wassenen vanaf 18 jaar. Haar be-
geleiding is geschikt voor diege-
nen die professionele laagdrem-
pelige psychologische hulp wil-
len in een ongedwongen sfeer. 
Bijvoorbeeld tijdens een wande-
ling in het bos of langs het strand 
(wandeltherapie), in een open-
bare ruimte zoals een grand café, 
thuis of in haar praktijkruimte in 
Heemstede. 

Puur Psychologie biedt contract-
vrije zorg waardoor de privacy 

van cliënten optimaal gewaar-
borgd blijft. Kenmerkend is de 
persoonlijke benadering; geen 
standaard protocollen maar zorg 
afgestemd op individuele klach-
ten en behoeften. De werkwij-
ze van Maaike is integratief; zij 
maakt in haar behandelingen ge-
bruik van wetenschappelijk be-
wezen behandelmethoden en in-
terventies vanuit de cognitieve 
gedragstherapie, de schemathe-
rapie en de  inzicht gevende psy-
chodynamische psychotherapie.

De therapie kan soms steunend 
en adviserend van aard zijn, soms 
meer gericht op het geven van 
inzicht en op andere momenten 
ligt de focus meer op het aanrei-

Ontdek je nieuwe look…
Officiële opening Judy Beauty 
Boutique op vrijdag 1 juni
Heemstede - De allereerste vol-
waardige winkel in regio Kenne-
merland gespecialiseerd in niche 
cosmetica en deskundig advies 
op gebied van huidverzorging, 
make-up, parfums en accessoires, 
dat is Judy Beauty Boutique. Met 
ongekend hoog serviceniveau!

De ambitieuze ondernemer Ju-
dy Dekker deed haar retail-erva-
ring op als shopmanager bij de 
luxe parfumerie Hildering (een 
begrip in de regio), en specia-
liseerde zich in visagie als zelf-
standige make-up artist voor on-
der meer bruiden. Maar het retail-
bloed bleef stromen en Judy be-
sloot begin 2018 om haar eigen 
cosmetica winkel te openen, ge-
specialiseerd in niche merken 
met een bijzonder, authentiek 
verhaal.
In de charmante Jan van Goyen-
straat in Heemstede (volop gra-
tis parkeergelegenheid!) biedt 
Judy de perfecte plek om in alle 
rust een nieuwe look te ontdek-
ken, je skincare ritueel een upgra-
de te geven en om een parfum te 
vinden dat nog echt bijzonder is 
en waarmee je jezelf kunt onder-

scheiden van de massa. Ook be-
vat de collectie van Judy de mooi-
ste gifts.
In deze beauty-oase biedt visa-
gist Judy natuurlijk professione-
le make-up & hairstyling service. 
Voor bruiden, gala’s en ande-
re gelegenheden. Een-op-een of 
(kleinschalige) workshops, des-
gewenst in combinatie met lunch 
of diner in het naastgelegen ster-
renrestaurant Cheval Blanc.

Het merkenportfolio bevat be-
kende en cult merken, van on-
der andere Natura Bisse en PIXI 
tot Loïs Lee, SAAL&Co (voor man-
nen), Nailberry en Benamor en de 
parfums van Miller Harris en Hee-
ley. Voor de visagie werkt Judy 
met de fantastische organic lijn 
van Ilia beauty. 

Laat u adviseren door Judy! Op 
vrijdag 1 juni vindt de officië-
le opening plaats, van 16.00 tot 
19.00 uur bent u van harte wel-
kom.
Jan van Goyenstraat 35.
Meer informatie op
www.judyartofmakeup.nl of
06-13116165.

ken van praktische handvatten. 
Maaike is lid van het Nederlands 
Instituut voor Psychologen (NIP) 
en van de Vereniging voor Ge-
dragstherapie en Cognitieve The-
rapie (VGCt).

Kijk voor contactgegevens en 
meer informatie over de praktijk 
op de website:
www.puurpsychologie.nl.

Nieuwe bestuursstijl
ongemakkelijk voor ‘oude’ politiek 

Opinie column

Vier jaar lang bestuurden VVD, CDA met HBB (2 jaar) en D66, 
(2 jaar) zonder ook maar met een woord te reppen over bestuur-
lijke vernieuwing. Nu ze door de kiezer aan de kant zijn gezet 
proberen zij alsnog hun stempel te drukken op het beleid. In de 
‘oude’ politiek kwam er een college, ging zitten en voerde uit wat 
ze onderling hadden afgesproken. Niemand maalde om de rest. 

De nieuwe meerderheid van HBB, GL en PvdA slaan als eerste in 
Heemstede een brug naar alle partijen. Zij willen ruimte geven 
aan de oppositie. Dat die dit tijdens de bijeenkomst van 22 mei 
niet direct volledig omarmden en dankbaar dank je wel zeiden 
viel op.

Nee de dames en heren staan nog in de oude bestuursmodus. 
Op uitnodiging van de drie collegepartijen om eens aan te ge-
ven welke drie punten elk van de oppositiepartijen graag in het 
programma zagen opgenomen bleef het stil. “Laat eerst maar 
eens zien wat jullie hebben bedacht, dan schieten wij daar wel 
op en komen met onze punten”, vertolkte Boeder (CDA) het 
gevoel.

Ook hier een en al coulance van HBB,GL en PvdA door in te stem-
men om hun, zeer voorlopige, programma openbaar te ma-
ken. Het heeft kennelijk even tijd nodig voor de oude politiek 
om te beseffen dat ze niet langer de dienst uitmaken. Zelfs het 
installeren van wethouders vindt geen genade, maar waarop dat 
is gebaseerd? Wie het weet mag het zeggen.

Voormalig wethouder Nieuwland (D66) opperde, kort na de ver-
kiezingen dat er snel een college moest komen. Er lagen zeer 
belangrijke projecten op de plank. Dat mocht niet worden uit-
gesteld. Nu komt het verzoek, niet van Nieuwland trouwens, om 
het eerst rustig aan te doen.

Burgemeester Nienhuis ziet weinig spannende onderwerpen op 
de agenda’s van mei en juni, zodat wat haar betreft het nieuwe 
college per 1 juni aan de slag kan. Zuurtjes vond de oppositie dat 
dit beter uitgesteld kon worden. 

Eric van Westerloo

Voetbowlen bij VEW op 
de Voorjaarsmarkt
Heemstede - Ook dit jaar stond 
VEW op de Voorjaarsmarkt in het 
centrum maar nu onder de para-
sol bij Home made by Ree. Samen 
met Van der Storm Catering en 
Dennis van Rhee van Jimin Music.
Onder het genot van een hapje 
en een drankje en swingend op 
de muziek konden de kids voet-
bowlen. Voor de wat meer geoe-
fende mannen was er een gaten-

doel waar ze doorheen konden 
schieten. De prijzen voor de bes-
te prestaties zijn vandaag uitge-
reikt op het VEW veld.
Winnaar van de beker voor de 
jongste catagorie is Jayden, win-
naar van de beker in categorie 
oudere kinderen is Kiam. Winnaar 
in de oudste categorie is Jitse. Al-
le winnaars hebben thuis bericht 
gekregen.

Lange leve de Kunstmarkt!
Heemstede - Zondag 3 juni 
wordt de Jan van Goyenstraat 
weer omgetoverd in een groot 
kunstfestijn. 65 kunstenaars uit 
heel het land presenteren hun 
werk. En dit al voor het 19e jaar!
Door de veelzijdigheid en variatie 
in het gepresenteerde werk is de-
ze kunstmanifestatie aantrekke-
lijk voor de kunstgeïnteresseer-
de maar ook voor andere bezoe-
kers, die op ongedwongen wijze 
kennis willen nemen van verschil-
lende disciplines uit de beelden-
de kunst. U vindt er beeldhouw-
werk, sieraden, keramiek, glas-
techniek, fotografie en een keur 
aan schilderwerken als olieverf, 
acryl en aquarel.

Een kleine impressie 
van het aanbod
Het schilderij dat op de poster 
staat heet ‘Long Legs’ en is ge-
maakt door Henny Gertenaar.
Haar olieverfschilderijen zijn vol 
kleur, vrolijkheid en verfijning. Zij 
wil zich niet vastleggen in een be-
paald patroon, er zijn namelijk al-
tijd veel ideeën om te schilderen 
aanwezig.
Als voorbeeld de fascinerende 
kleuren die in de natuur te zien 
zijn, worden in haar schilderijen 
verwerkt. Hierdoor ontstaat een 
mooi kleurspel, wat subliem maar 
duidelijk aanwezig is.
Haar schilderijen hangen zowel in 
Nederland als ver daarbuiten

Anja van Gardingen - Glaskralen.
Anja werkt met zacht glas met 
code 104, dat wil zeggen dat de 
buitenkant harder afkoelt dan 
de binnenkant. Daardoor is een 
oven nodig die de kralen goed 
laat afkoelen zonder dat ze kapot 

gaan. Ze heeft een digitaal ge-
controleerde oven en geeft dan 
ook garantie op de kralen. 
Ze gebruikt Italiaans glas, Tsje-
chisch glas en zilverglas.

Mark Brouwers – Illustraties, schil-
derijen en sculpturen.
Mark is in de reclame begonnen 
omdat hij zich voornamelijk richt-
te op grafische vormgeving en il-
lustraties. Inmiddels is dit meer 
op de achtergrond geraakt en is 
hij, onder de naam Mooi By Mark, 
verder gegaan. Zijn passie ligt bij 
het maken van beeldende kunst. 
Hij maakt illustraties en schilderij-
en in diverse technieken, sculptu-
ren van brons, keramiek en hout, 
soms in combinatie met vazen en 
schalen.

Anton Brand – Schilderijen.
Anton maakt zijn aquarellen al-
tijd in de vrije natuur. Zijn olie-
verfschilderijen maakt hij in zijn 
atelier. Zijn aquarellen zijn vaak 
naturalistisch en de olieverfschil-
derijen zijn vaak meer geabstra-
heerd.
Tijdens de Kunstmarkt maakt u 
kennis met de kunstenaar zelf. 
Ze geven graag uitleg over hun 
werk.

Voor ieder , die op zoek is naar 
een kunstwerk voor thuis, op het 
werk, als geschenk of die slechts 
door nieuwsgierigheid wordt 
geprikkeld is deze zondag zeker 
een bezoek aan de Kunstmarkt 
waard.
En ook dit jaar wordt de muziek 
weer verzorgd door de Spaarne-
town Jazzband. De markt duurt 
van 11 uur tot 17 uur en de toe-
gang is vrij.

Podiumplaats voor Marjolein op 
district kampioenschap
Heemstede - Zaterdag 26 mei 
mochten Marjolein Laarhoven 
en Christa de Breuk namens HBC 
Gymnastics afreizen naar Amers-
foort om deel te nemen aan de 
district kampioenschappen. Na 
de voorronden en de regiokam-
pioenschappen streden ze deze 
dag tegen de beste turnsters uit 
district midwest van de KNGU.
Marjolein (junior 4e divisie) 
mocht in de tweede wedstrijd 
van die dag uitkomen toen de 
temperatuur al flink was opgelo-
pen in de sporthal. Ze begon op 
vloer om vervolgens op sprong, 

brug en balk 4 stabiele oefenin-
gen te laten zien. Dit resulteerde 
in een mooie tweede plaats en 
promotie naar de 3e divisie. 
In de laatste wedstrijd van de dag 
mocht Christa (senior 5e divisie) 
tevens starten op vloer. Inmid-
dels was het zo warm in de sport-
hal dat Christa ervoor koos om 
minimaal in te turnen. Dit bleek 
een goede keus. Ook zij turnde 
op alle toestellen stabiele oefe-
ningen. Het niveau in deze cate-
gorie met 36 deelneemsters was 
erg hoog en Christa eindigde op 
een knappe 15e plaats.
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Sportieve kinderopvang geopend
Heemstede – Vijf  dagen in de 
week liggen overdag de sport-
accommodaties er leeg bij. Die 
moet je toch kunnen benutten! 
Vandaar BSO Sportfever die kin-
deren tussen de 2 en 13 jaar laat 
bewegen op de sportvelden. Spe-
lenderwijs in aanraking komen 
met veel verschillende sporten 
sport. De basistechnieken leren 
van atletiek, voetbal, hockey, sur-
fen, dansen, tennis, rugby, paard-
rijden, steeds weer nieuwe spor-
ten. Even weg van de computer 
en smartphone. Bewegen geeft 
energie! Sportfever bij VEW werkt 
met mentorgroepen. De kinde-
ren weten welke pedagogische 
medewerker hun mentor is. Zij 
kunnen bij hem of haar aanklop-
pen als er wat is en de mentoren 
houden hun leerlingen ook in de 
gaten. De medewerkers hebben 
een pedagogisch diploma en een 
‘Verklaring omtrent Gedrag’, ook 
hebben zij een afgeronde sport-
opleiding. Zij hebben jarenlan-
ge ervaring in het organiseren 
van o.a. sportieve buitenschool-
se opvang, sportieve evenemen-
ten, maar ze organiseren ook een 
compleet verjaardagspartijtje. 
Dat alles onder de professionele 
begeleiding van gediplomeerde 
sportinstructeurs. 
Jeroen van Hoesel, directeur 
Sporfever vertelt dat hij begon 
in Haarlem-Noord, maar al gauw 
moest uitkijken naar meerdere lo-

caties. Met de vele leegstand van 
de diverse sportaccommodaties 
overdag was dat geen probleem. 
De Hout in Haarlem werd ge-
opend en locaties in Santpoort-
Zuid, Spaarnwoude en Zand-
voort. 
Nu is Heemstede feestelijk in ge-
bruik genomen, afgelopen zater-
dag, op de velden en accommo-
daties van VEW. Daar had men 
drie scharen bij nodig, voor wet-
houder Heleen Hooij, directeur 
Sportfever Jeroen van Hoesel en 
VEW voorzitter Ronald Siezenga. 
Kinderen telden af van vijf naar 
nul, toen kwam de confetti uit de 
ballonnen met bijbehorend gegil. 

Zo hoort dat! Uw kind kan gratis 
kennismaken.
Bel dan 023 -2100300 of kijk op:
www.sportfever.nl.

Ton van den Brink 

Nu gratis proefbehandeling bij La Riva
Slank af met de warmtecabine
en OzonZuurstoftherapie
Heemstede - Nog snel even fl ink 
wat kilo’s en centimeters kwijt? 
Met LaRiva slankt u af op de 
plaatsten waar u dat wilt. Totaal 
of plaatselijk. Boek nu een gratis 
proefbehandeling bij La Riva aan 
de Raadhuisstraat.

Met LaRiva is fi t en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk. LaRiva 
werkt met de Zwitserse Thermo 
Fysische Methode. Bij deze the-
rapie gaat het om een combina-
tie van conditie, beweging en 
voeding. Deze methode wordt al 
ruim 30 jaar toegepast en is inter-
nationaal een groot succes. Daar-
om kan er vooraf een schriftelijke 
‘centimetergarantie’ worden ge-
geven.
De methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel.  Het actie-

ve deel bestaat uit de doelgerich-
te bewegingstherapie gericht op 
totaal afslanken of op probleem-
zones.  De bewegingstherapie 
wordt liggend uitgevoerd in een 
warmtecabine. De warmte zorgt 
ervoor dat de spieren ontspan-
nen en er met een relatief lichte 
inspanning toch eff ectief aan het 
fi guur gewerkt wordt. Omdat lig-
gend bewegen minder belastend 
is kunnen ook mensen met reu-
matische -, rug -en/of gewrichts-
klachten op deze wijze bewegen 
en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert de 
bloedsomloop waardoor afval-
stoff en sneller worden afgevoerd. 
De huidconditie verbetert zicht-
baar, cellulitis wordt minder en 
de elasticiteit neemt toe.

LaRiva geeft ook persoonlijk voe-
dingsadvies om op natuurlijke 

wijze af te slanken, maar ook om 
slank te blijven. Er wordt naar een 
combinatie gezocht van gezond 
en lekker, afgestemd op uw leef-
gewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 

Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, In-
stituut voor natuurlijke fi guurcor-
rectie, Raadhuisstraat 27, Heem-
stede. Tel: 023 547 4419.
Info: www.lariva.nl.

RCH O12-1 kampioen!
Heemstede - Cruijff  zou zeggen: 
“Als je kampioen wilt worden 
moet je alles winnen.”
Je moet het dan nog wel even 
doen en dat lukte RCH O12-1 in 

de Hoofdklasse 4.2. OK, ze verlo-
ren er 1, maar ze wonnen 10 wed-
strijden van de 11 en dus een te-
rechte kampioen.

Foto: Ermin
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Christa Kuiper zwaait af als wethouder
“Met vertrouwen bestuurd”
Heemstede – Begin 2006, op de 
Nieuwjaarsreceptie van het CDA 
bij oud-wethouder Loes de Zwart 
thuis, maakte Christa Kuiper goed 
kennis met de In Heemstede ge-
boren en getogen Tiny Nijboer. 
Als voorzitter van het CDA Heem-
stede zag die wel wat in die jon-
ge juriste. Christa kon toen nog 
niet in de verste verte bevroeden 
dat zij wethouder voor het CDA 
in Heemstede zou worden. Dat 
ze een mooie tijd tegemoet ging. 
Met een stimulerende en onder-
steunende achterban begon ze 
aan haar eerste en tweede ter-
mijn met de portefeuilles Financi-
en, Verkeer en Openbare Ruimte. 
De grootschalige herinrichting 
van de Binnenweg kwam onder 
haar verantwoordelijkheid tot 
stand. In de collegeperiode 2014 
- 2018 heeft Christa zich met 
hart en ziel ingezet voor het so-
ciaal domein en alle nieuwe ta-
ken die de gemeente kreeg met 
de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, WMO. Jeugdwet en Par-
ticipatiewet. Het sociale domein, 
soms de bananenschil genoemd, 
was wel  aanpoten met de nieu-
we wetgeving in 2014. Met Het 
Loket en de zorgaanbieders kon-
den ze toch de bewoners die echt 
zorg nodig hadden, die ook ge-
ven. Met hele fi jne collega`s en 
burgemeesters, de  8 weken met 
Astrid Nienhuis en die prachtige 
11 jaar met Marianne Heeremans 
met bijzondere samenwerking. 
Christa noemde haar collega wet-
houders dierbare collega`s waar 
ze een fl inke vertrouwensband 

mee had. Dat gold zeker voor de 
ambtenaren waar ze dagelijks 
mee werkte. Vakmensen die je 
ondersteunen, waarmee je ver-
trouwen opbouwt en bij lastige 
projecten elkaar steunt. Er waren 
zeker lastige dossiers maar met 
vertrouwen in de mensen in de 
gemeenteraad, haar `baas`, kwa-
men ze er altijd uit. Fijn werken 
met Haarlem, Zandvoort, Bloe-
mendaal, en de IJmondgemeen-
ten. Chapeau voor haar man John 
die toch vele avonden haar moest 
missen en op zondag wel eens op 
de fi ets meeging om de projec-
ten `in uitvoering` te bekijken. 
Vol trots vertelde Christa dat zij in 
april oma was geworden van een 
kleinzoon en in mei met nog een 
kleinzoon. En John dus de trotse 
opa. 

Nieuwe rollen en nieuwe uitda-
gingen met oppasdagen in het 

verschiet, want de kinderen wo-
nen allebei in de buurt. Er waren 
veel mensen betrokken bij haar 
wethouderschap, dat bleek op de 
zeer druk bezochte afscheidsre-
ceptie op donderdagmiddag 24 
mei. Het instant CDA koor zong 
een ‘Au revoir’, een door Rene Ja-
nus gecomponeerd lied. 

Ton van den Brink

Straatspeelavond in de Slotlaan
Heemstede – Doe lekker gezellig 
mee aan de straatspeelavond die 
WIJ Heemstede organiseert op 
woensdag 6 juni.

Deze keer kun je met je buurt-
vriendjes en –vriendinnetjes spe-
len in de Slotlaan, Indische buurt.

Een week later is een zelfde speel-
avond op woensdag 13 juni en 
dan in de Sweelinckplein in de 
Componistenwijk.

Je bent welkom tussen 18.30
en 20.30 uur en meedoen kost 
niets.

WK Barcelona komt nader bij…
Hockey Masters 45+ zoeken met spoed sponsors
Heemstede - Vorig jaar is het 
Hockey Masters 45+ team, be-
staande uit diverse spelers uit ons 
land, waaronder ook leden van 
Alliance Heemstede, Europees 
kampioen geworden in Tilburg.

Van 27 juli t/m 5 augustus zijn 
de Wereldkampioenschappen in 
Barcelona alwaar het team we-
derom gaat proberen te schitte-
ren. Opnieuw doen er weer in el-

ke categorie teams uit Nederland 
mee.
Vorig jaar namen negen teams uit 
Nederland deel en wonnen ze-
venmaal goud en een keer brons.
Keepster Ilja Jansen van dames 
45+ is dringend op zoek naar 
sponsors. “We moeten de kos-
ten voor eigen rekening nemen”, 
vertelt Ilja. De shirtsponsor krijgt 
er wel wat voor terug: “De wed-
strijden worden wereldwijd uit-

gezonden via internet en heb-
ben een bereik van zo’n 300.000 
kijkers”, aldus de keepster. Wel is 
snelle actie geboden. “De dead-
line voor de shirtreclame is 6 ju-
ni…” Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Ilja Jansen: 
mhndames45@hotmail.com.
Ook kunt u het team volgen via 
Facebook. Info op:
www.masterhockey.nl/wk2018 
en www.wcmasters2018/.

HBC Voetbal kampioen 
vierde klasse E!
Heemstede - De trouwe sup-
porters van de club uit Heem-
stede hebben er 21 jaar op moe-
ten wachten en de ontlading na 
afl oop was dan ook navenant 
groot. HBC Zondag 1 won op zon-
dag 27 mei overtuigend met 5-1 
van NFC uit Amstelveen. Het eer-
ste elftal van trainer Peter van der 
Waart werd daardoor de overtui-
gende kampioen van de zondag 
vierde klasse E en promoveert 
naar de derde klasse.

Het overwicht uit de kampioens-
wedstrijd toonde het solide team 
feitelijk al het hele seizoen. Er 
werd één wedstrijd verloren en 4 
eindigden in remise. De overige 
17 wist HBC te winnen met een 
doelsaldo van maar liefst +86. 

Terug naar de kampioenswed-
strijd van afgelopen zondag. Van-
af het begin van de wedstrijd was 
HBC de bovenliggende partij, 

want in de 9e minuut moet een 
verdediger na een goede pass 
van Menno Grijsen op Luke Vahle 
de bal van de doellijn halen.
In de 19e minuut is het dan ein-
delijk raak, een vrije trap van Jan 
Kruithof wordt door Robin van de 
Linde doorgekopt en Steve Olfers 
kan intikken. Daarna krijgt HBC 
de kans om de voorsprong te 
vergroten, maar het duurt tot de 
40e minuut voordat dit gebeurt. 
Een goede actie op rechts waar-
bij Eric Liefting uitglijdt en de op-
stormende Lance van der Weide 
de bal overneemt en hem feilloos 
in de hoek weet te schieten. Een 
ruststand van 2-0 is het gevolg.
In de tweede helft is HBC ook de 
betere ploeg en is het wachten 
op de defi nitieve genadeklap. De-
ze valt in de 74e minuut wanneer 
de ingevallen Reijn Heems door 
Robin van de Linde wordt gelan-
ceerd en hij de kans beheerst af-
maakt. In dezelfde minuut breidt 

Foto: Chris Konings

HBC de voorsprong verder uit. 
Na een mooie actie van Jesse van 
Loon kan hij ook scoren.

Maar de koek is nog niet op, de 
ingevallen Cas Draaisma weet na 
een goede corner van Jesse van 
Loon de 5-0 in te tikken. In de 
laatste minuut van de wedstrijd 
wordt keeper Bram Verhage nog 
verschalkt en zet NFC de 5-1 op 
het bord. 
Hoofdtrainer Peter van der Waart 
neemt na zeven jaar afscheid van 
de HBC zondagselectie met een 
promotie naar de derde klas-
se. Zeven jaar lang heeft hij als 
hoofdtrainer én Hoofd Jeugd-
opleiding van HBC Voetbal ge-
bouwd aan dit team met voor-
namelijk ‘eigen kweek’. Voor ko-
mend seizoen draagt hij het stok-
je van Zondag 1 over aan Jas-
per Ketting, maar Van der Waart 
blijft in dienst bij HBC Voetbal als 
Hoofd Jeugdopleiding. 

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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31 mei
  Open inloop bridgeclub Kla-
verTop, Cruquiusweg, Heem-
stede. 12.30-12.45u. Bridgen 
start om 13u. Toegang: €2,50.

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

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

  Auteur Murat Isik te gast bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138. 15.45-16.30u. Win-
naar Libris Literatuur Prijs 2018 
met ‘Wees Onzichtbaar’. Toe-
gang vrij. Boekhandel Blokker: 
023-5282472.

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

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

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

  Optreden projectkoor Pablo 
Neruda, 12-13u, bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Info: www.neru-
da.nl Blokker: 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

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

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

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

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

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

  Kennismakingsclinic RCH-Pin-
guïns, Sportparklaan Heem-
stede. 10-14u. Voor jeugd van 
alle leeftijden. Div activitei-

▲

ten. Hoofdwedstrijd tegen The
Orioles begint om 14u. Aan-
melden via: www.rch-pinguins.
nl/introductietraining

24 juni 
  Ikebana bloemsierkunst bekij-
ken in Huis Leyduin, Vogelen-
zang. Leidsevaartweg. 11-17u. 
Gratis toegang. Meedoen aan 
workshop kan ook (7,50 eu-
ro), dan is aanmelden nodig:
www.gaatumee.nl.

4 juni 
  Alzheimer Café, V Oosten de 
Bruynstr 60, Haarlem. 19.30u. 
Toegang vrij. Seizoensafslui-
ting met fi lm. 

  Themamaaltijd Eethuis de Lui-
fel, ditmaal: Rozenmaand me-
nu. Info en reserveren (deelna-
me: €10,25) 5483828. Aan tafel: 
17.15 en 18u.

26juni
  Busexcursie Huis Bergh in ’s-
Heerenberg en naar Eltenberg 
(Dld). Va. 9u. 19u. In Heemste-
de. Herenweg 96 (WIJ Heem-
stede). Deelname: 82,-. Recep-
tie WIJ Heemstede. Uiterlijk in-
schrijven op 11 juni.

6 juni
  Woensdag 6 juni straatspeel-
avond Slotlaan, Indische Buurt, 
18.30-20.30u.

  Knutselclub WIJ Heemstede, 
voor kinderen tussen 5 en 10 
jaar. Molenwerfslaan 11 Heem-
stede. Deelname: 5,-. Aanmel-
den: 5483828.

  Film Wonder bij WIJ Heemste-
de, 20u. Entree: 7,-. Over een 
kind met zeldzame gezichtsaf-
wijking. Herenweg 96. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828.

13 juni
  Film ‘Heal’ over holistisch kij-
ken naar gezondheid en wel-
zijn, met na afl oop nabespre-
king bij WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. 20u. En-
tree: 10,-. Reserveren en kaart-
verkoop: www.wijheemstede.
nl  en (023) 5483828.

7 juni
  Voorjaarsbijeenkomst Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek, Raadhuis Heem-
stede, 20u. Inloop: 19.30u. Le-
zing Berkenrode en uitrei-
king Erfgoedprijs. Toegang vrij.
Info: www-hv-hb.nl

  Workshop/lezing ‘kindertol-
ken’, helende verhalen voor 
kinderen, door Nanda Sharon. 
20u. 8,- entree. WIJ Heemste-
de, Herenweg 96. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828. 

TENTOONSTELLINGEN

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

Voorjaarsmarkt Raadhuisstraat Binnenweg:
Korte broekenparade
Heemstede – Het blijft de Leuk-
ste Straat van Nederland. In 2013 
offi  cieel deze titel gekregen vin-
den Heemstedenaren natuurlijk 
dat de straat in hun eigen woon-
plaats elk jaar deze eer verdient. 
De duizenden bezoekers van de 
Voorjaarsmarkt vonden de win-
kelstraat afgelopen zondag in elk 
geval de allerleukste.

Ze schuifelden langs 300 kramen 
van de winkeliers en geselec-
teerde handelaren met een zeer 
breed assortiment. Het mooie 
weer zoek je niet uit, dat is je 
eerste cadeautje. Velen fl aneer-
den in korte broek en vormden 
zo een korte broekenparade van 
ruim een kilometer. Weet u nog 
wat u allemaal zag? Het was net 
de Lopende Band van Mies. Een 
zo groot aanbod van verschillen-
de artikelen en lekkers. Van Thai-

se hapjes, droge worsten en vo-
geltjes op kleding. Een handige 
dagopvang voor mannen met 
vrouwelijke oppas en bediening 
van de 1ste Aanleg was voor ve-
len een uitkomst, maar een ijsje 
van Van Dam werkte ook. Bij de 
EHBO-stand werden nieuwe cur-
sisten ingeschreven, u kunt nog 
steeds hoor! Hoe was dat vroe-
ger nou in de straat? Alle ant-
woorden gaven ze bij de Histori-
sche Vereniging, HVHB. De orga-
nisatie, Winkel Centrum Heem-
stede, de winkeliers van de Raad-
huisstraat en Binnenweg zongen: 
Zo`n goeie hebben we nog niet 
gehad. Of bedoelde ze het koor 
Voice Collective, geleid door Je-
roen J. Vermeulen, dat de mooi-
ste popsongs zong in de Leukste 
Straat van Nederland?

Ton van den Brink 

Heemstede - Vele Heemstedenaren heb-
ben zich ingeschreven voor de ‘Gezonde Deal 
Heemstede’ bij FM HealthClub, het was dan 
ook een groot sportief feest afgelopen dagen. 

Niet geheel vreemd omdat de sportschool 
aan de Kerklaan een unieke aanbieding (deal) 
heeft, zo kunnen geïnteresseerden zich in-
schrijven en trainen zij 3 maanden geheel on-
beperkt met persoonlijke begeleiding voor 
€89,00.

De sportschool, die inmiddels een begrip in 
Heemstede is, heeft haar succes volgens eige-
naar Wouter Brans te danken aan de persoon-
lijke begeleiding, het totaal concept, de gezel-
ligheid en de unieke locatie.

De uitstekende begeleiding van de spor-
ter maar zeker ook de gezelligheid bij FM
HealthClub staan wijd en zijd bekend. Daar-
naast sport je bij deze club in een uniek pand.
FM HealthClub is namelijk gevestigd aan de 
Kerklaan, in een van Heemsteeds oudste pan-
den. De voormalige bollenschuur die 11 jaar 
geleden omgetoverd is naar een exclusieve 

sportschool is een plek waar vele heemstede-
naren komen om hun gezondheid te verbete-
ren en tegelijkertijd te genieten. Goed gezond 
bezig zijn en een ongedwongen sfeer gaan 
hier hand in hand.

Wil je ook eens beginnen met sporten? Geïn-
teresseerden kunnen zich t/m 11 juni bij FM 
HealthClub inschrijven voor de Gezonde Deal. 
Deelnemers trainen dan voor €89,00 tot 1 sep-
tember, een unieke kans om eens kennis te 
maken met fi tness. Kerklaan 113 (achter fi rma 
De Zwart), in Heemstede. Tel. 023-5478171. 

Exclusieve sportschool in bijzonder pand
Sportief feest met ‘Gezonde Deal’

Ketting maken op 
de Knutselclub
Heemstede - Of je je zelfgemaak-
te ketting zelf houdt of iemand 
cadeau doet: hij wordt vast prach-
tig! Bij de Knutselclub op woens-
dag 6 juni gaan de kinderen een 
mooie ketting maken. 

Kinderen tussen 5 en 10 jaar zijn 
welkom. Ze kunnen knutselen 
tussen 13.30 en 15.00 uur bij WIJ 
in de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: €5. Wel 
graag aanmelden: 5483828.

Themamaaltijd
Heemstede - Maandag 4 juni is er 
bij WIJ Heemstede weer een the-
mamaaltijd.

Je eet voor €10,25 in Eethuis de 
Luifel. Reserveren hiervoor kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf. Belt u hiervoor tel. 5483828. 

De Luifel vind je aan de Heren-
weg 96, Heemstede. U kunt aan 
tafel tussen 17.15-18.00 uur.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:

- Verkeersbesluiten
 laadpalen elektrische 
 auto’s
- Omgevings-
 vergunningen

Inloopochtend burgemeester 
Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de 
gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 1 juni 
houdt burgemeester Astrid Nienhuis een inloopochtend. U bent 
van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak 
binnenlopen in het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, 
dan wordt u daar opgehaald. Neem voor meer informatie of vragen 
contact op met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

Vrijdag 1 juni
Open dag Algemene Begraafplaats 
Heemstede
In het kader van de ‘Week van de Begraafplaats’ 
organiseert de Algemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan op vrijdag 1 juni een open dag. U 
krijgt uitleg over de uitvaartmogelijkheden en 
ontwikkelingen in de uitvaartbranche.

Programma 
12.00-17.00: op het voorplein staan 
verschillende uitvaartondernemers, 
steenhouwers en een speciale uitvaartbus. In 
de aula schenkt cateraar Ton de Wit koffie/thee.
13.00 en 15.00 uur: presentaties van de 
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek 
met aansluitend rondleidingen over de 
begraafplaats.

Een bezoek waard
Met haar parkachtige indeling is de in 1828 
door landschapsarchitect Zocher ontworpen 
begraafplaats uniek in Nederland. Gelegen 

naast het wandelbos Groenendaal wordt 
de begraafplaats omringd door veel groen. 
De sfeervolle aula in art-decostijl en de 
architectonisch waardevolle grafmonumenten 
en grafkelders geven een kijkje in de historie. 
Meer informatie vindt u op 
www.begraafplaatsheemstede.nl/open-dag Midzomerfeest 

Kinderboerderij 
16 juni 2018
De Vrienden van Kinderboerderij Heemstede 
organiseren op zaterdag 16 juni van 15.30 
uur tot 18.00 uur voor de 2e keer het 
Midzomerfeest. Voor dit feest is het plein 
van de boerderij en het ernaast gelegen bos 
omgetoverd in een bijzondere wereld. Ouders 
en kinderen worden al lopend meegenomen 
in een sprookjesverhaal. De zomerkoningin en 
de boze heks ontbreken natuurlijk niet.
De wandeltocht eindigt weer op het plein waar 
iedereen kan napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje, omlijst door muziek. 
Toegangskaarten 
kosten €2,50 per kind 
(inclusief limonade, 
spel springkussen en 
schminken) 
Voor volwassenen is de 
prijs €1,50 (inclusief 
koffie of thee).

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede organiseert workshop 
‘Tieners en ruzie in het gezin’
Op dinsdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in het gemeentehuis van Heemstede 

Dit jaar vervangt netwerkbeheerder 
Stedin hoofdgasleidingen op diverse 
locaties in Heemstede.
Kijk voor een actueel overzicht op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Stedin vervangt 
gasleidingen in 
Heemstede

een workshop Tieners ‘Ruzie in het gezin 
verminderen of voorkomen’. De gratis 
bijeenkomst is voor ouders die kinderen 
hebben in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Als tieners de overgang maken van kind 
naar volwassene, ervaren veel ouders een 
toename van conflicten met hun tiener. In 
deze workshop krijg je informatie hoe je ruzies 
met je tiener kunt voorkomen. Kijk voor meer 
informatie en inschrijving op 
www.cjgheemstede.nl

Conceptbeleidsplan Openbare 
verlichting 2018-2022 ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede hebben op 8 mei 2018 
besloten het conceptbeleidsplan Openbare 
verlichting 2018-2022 ter inzage te leggen. Van 
woensdag 30 mei tot en met woensdag 11 juli 
2018 kunt u uw mening geven over dit plan.
De belangrijkste punten zijn:
- de standaard-toepassing van ledverlichting
- de grootschalige vervanging van armaturen
- vervangingsscenario’s: beeldkwaliteit en 

tempo van vervanging
- de manier van invulling van landelijk 

geldende duurzaamheidsnormen

Waar kunt u de stukken inzien? 
Het beleidsplan en bijbehorende stukken 
liggen binnen bovengenoemde periode ter 
inzage:
- via www.gemeenteraad.heemstede.nl > 

Vergaderkalender > Vergadering B&W 8 mei
- in de publiekshal van het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw reactie kenbaar maken? 
Tot en met woensdag 11 juli 2018 kunt u 
schriftelijke reageren 
- per brief aan: Burgemeester en wethouders 

van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede

- via e-mail: gemeente@heemstede.nl. 
Vermeld in uw reactie het onderwerp 
‘Beleidsplan OV’.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met 
Martin Hin van de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte via (023) 548 57 69 of per 
e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften 
houdt een hoorzitting op 7 juni 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede

20.00 uur: bezwaar tegen een afwijzing 
  bijzondere bijstand op grond van de 
  participatiewet (niet openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen een afwijzing 
  bijzondere bijstand op grond van de 
  participatiewet (niet openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor de 
  wijziging van een achtergevel en 
  het plaatsen van toegangstrappen 
  aan de Raadhuisstraat 27 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.



egiofinale turnen B  ymnastics
Heemstede - Zondag 27 mei wa-
ren de regiokampioenschappen 
turnen voor de beste meisjes uit 
het rayon voor de D3 en 6de di-
visie. Op deze dag werd ook de 
troost�nale gehouden van de 
meisjes uit de instap D2. Aange-
zien hier veel inschrijvingen wa-
ren voor dit niveau, mochten hier 
de meisjes naartoe die op plaats 
9 tot en met 13 waren geeindigd 
in de voorwedstrijden. Voor HBC 
Gymnastics mocht Lieve hieraan 
deelnemen. Zij begon op de balk 

met een hele mooie strakke oe-
fening. Helaas was ze de hoekzit 
vergeten, waardoor haar cijfer 2 
punten lager uitkwam. Maar ver-
der een hele mooie strakke oefe-
ning. Ook haar vloer oefening en 
sprong was goed, maar hiermee 
klom zij nog niet veel hoger in het 
klassement. Dat deed ze wel met 
een hele mooie brugoefening, 
wat met een 14.40 als hoogste be-
oordeeld werd. Uiteindelijk kwam 
ze hierdoor op een hele mooie 
9de plaats te staan.

In de laatste wedstrijd turnde 
Lauri in de 6de divisie tegen 25 
andere senioren. Zij liet een he-
le mooie vloeroefening zien wat 
een 10.90 opleverde. Hierna 2 x 
een overslag over de pegasus. 
Maar met de brug steeg ze in het 
klassement naar een 3de plaats. 
Een mooie oefening, zonder risi-
co elementen met een salto af le-
verde een 11.45 op. Helaas bij de 
balk een val na de radslag wat een 
daling betekende, maar een hele 
mooie beker voor een 5de plaats.

Kennismakingsclinic Pingu ns 
voor jeugd van alle leeftijden
Heemstede - Voor de tweede 
maal dit seizoen geven de spelers 
van RCH-Pinguïns, onder leiding 
van hoofdcoach en oud-interna-
tional Marlon Frolijk, op zondag 
3 juni een (kennismakings)clinic 
voor geïnteresseerde jeugd in al-
le leeftijdsklassen.
 
Eerder dit jaar, op de openings-
dag van het honkbalseizoen 
2018, beleefde ondanks de toen 
nog relatief lage temperaturen, 
een groot aantal in honk- en soft-
bal geïnteresseerde jongeren een 
prachtige dag. Niet alleen werd 
hun een aantal beginselen en 
kunstgrepen van deze schitteren-
de sport bijgebracht, maar kon-
den zij vervolgens ook kennis-

maken met honkbal op topsport-
niveau. RCH-Pinguïns won op 7 
april op overtuigende wijze met 
15-0 van het Dordtse The Hawks, 
waarbij Gianni Frolijk met een 
grand slam homerun de meest 
gevierde man was.

Ook zondag zullen de deelne-
mers aan de clinic na a�oop een 
honkbalwedstrijd van het vlag-
genschip van RCH-Pinguïns kun-
nen bijwonen en wel de wedstrijd 
tegen The Orioles. Een garantie 
voor wederom een grand slam 
homerun en een grote overwin-
ning kan natuurlijk niet gegeven 
worden, maar een mooie wed-
strijd onder aangename weers-
omstandigheden zit er dik in.

 De clinic, waarbij voor alle be-
nodigde materialen door de ver-
eniging wordt gezorgd, wordt 
gehouden op het Heemsteed-
se Sportpark en duurt van 10.00 
tot 12.00 uur. Vervolgens begin-
nen RCH-Pinguïns en The Orioles 
de voorbereidingen voor de wed-
strijd (batting practice, in�eldtrai-
ning etc.), die ook zeer de moei-
te van het bekijken waard zijn. Bij 
voldoende animo bestaat de mo-
gelijkheid tot het spelen van een 
oefenwedstrijdje.
De wedstrijd zelf vangt aan om 
14.00 uur.

Aanmelden via:
www.rch-pinguins.nl/introduc-
tietraining.

 jaar
e rk met 

spetterende 
activiteiten!
Heemstede - Basisschool De Ark 
bestaat 25 jaar en dat werd uiter-
aard groots gevierd met 4 dagen 
feest!
Dinsdag werden hutten ge-
bouwd, o.l.v. Plexat. De kinderen 
maakten een compleet hutten-
dorp op het plein. Ruim 20 fan-
tastische hutten stonden er aan 
het eind van de schooldag op het 
plein! Een boothut, junglehut, 
een discohut met dakterras…
je kon het zo gek niet bedenken 
of het was er. Om 18.00 uur wa-
ren alle kinderen met familie wel-
kom om de hutten te bewonde-
ren. Mike van Plexat ging bij el-
ke hut langs waar de kinderen 
hun eigen bouwwerk presenteer-
den. Tompouces waren er voor 
de groep met de mooiste hut; de 
griezelhut.
De groepen 6, 7 en 8 mochten 
blijven slapen op school, hoe gaaf 
is dat! Er werd �lm gekeken, ver-
stoppertje gespeeld in de school 
en lekker gekletst. Voor sommi-
gen was het een kort nachtje.
Woensdag was er ontbijt op 
school voor de klassen 4 t/m 8. 
Hierna mochten zij nog op het 
huttenplein spelen waarna alles 

helaas weer moest worden afge-
broken. De kleuters en groep 3 
mochten deze ochtend heerlijk 
spelen in Speeltuin De Veilige Ha-
ven. Groepen 4 en 5 waren eerder 
al naar Madurodam geweest; el-
ke groep had zijn eigen extra ac-
tiviteit.
Donderdag was Theaterdag! Een 
prachtige show, Mowgli, werd 
opgevoerd door leerlingen uit 
groep 7, gekleed in schitteren-
de kostuums. Samen met de wit-
te schattige olifanten van groe-
pen 1/2, de grijze huilende wol-
ven van groepen 3/4, de bruine 
gekke apen van groepen 5/6 en 

de zwarte zingende gieren van 
groepen 7/8 maakten zij een ge-
weldige voorstelling! Vol verwon-
dering dat dit mogelijk was in 
één dag en vol trots ging ieder-
een huiswaarts.

Vrijdag was het tijd voor het jaar-
lijkse verjaardagsfeest van de 
school; de Arkdag! In de ochtend 
was er een vossenjacht door de 
wijk, waarna alle kinderen om 
12.00 vrij waren. Vanaf 17.00 ging 
de Arkdag weer verder met ver-
schillende activiteiten. En toen 
was het voorbij. Was het altijd 
maar feestweek…       

Kleurrijke damesloop door eemstede
Heemstede – Mooier kan het 
niet: een heerlijk zonnige lente-
dag en een sportieve damesloop 
met onderweg  wat rek- en strek-
oefeningen langs de mooiste 
hotspots van Heemstede. Afge-
lopen zaterdag vond deze ‘urban 
training’ onder leiding van hard-
loopspeciaalzaak Lopers Compa-
ny by Enno plaats, met een twin-
tigtal sportieve dames. Deze ‘ur-
ban trainingen’ worden landelijk 
georganiseerd door Kari Traa, een 
sportkledingmerk voor dames. 
Kari Traa was een Noorweegse 
freestyle skiër, die bij de Winter-
spelen van 2002 de Olympische 
titel verwierf en daarnaast nog 
vele titels bij diverse kampioen-
schappen behaalde. Zij richtte 
een sportkleding voor dames on-
der haar eigen signatuur op. Ken-
merkend voor haar sportmode 
zijn de kwalitatief hoogwaardi-
ge materialen, waarbij het draag-
comfort centraal staat. Kari Traa 
vond vele sportmerken en onder-
kleding voor dames qua kleur en 
uitstraling nogal saai. Zij voorziet 
daarom haar collecties juist van 
modieuze, frisse kleurstellingen. 
Enerzijds uit herkenbaarheid van 
het merk, anderzijds om zo het 
straatbeeld of de hardlooptrajec-
ten enigszins op te �euren. Het 
laatste vormt het uitgangspunt 
van de urban trainingen.
De groep dames die deze loop 
met oefeningen ging doen, werd 
daarom door Enno Aerts, eige-
naar van Lopers Company by En-
no, in een prachtig mintgroen 
hardloopshirt van Kari Traa ge-
hesen. Daarna was iedereen klaar 
voor de loop, die van start ging 
vanaf de sportwinkel op de Bin-
nenweg 35, waarbij Enno zelf ook 

meeliep. De groep werd gevolgd 
door vertegenwoordigers van 
Kari Traa. Voor promotionele 
doeleinden legden zij de kleur-
rijke groep met de �lmcamera 
vast en volgden zij de dames op 
de voet met een bak�ets vol �es-
jes water om hen op deze warme 
ochtend onderweg van water te 
kunnen voorzien.
Na wat korte rek- en strekoefe-
ningen op de Binnenweg, liep 
de groep via de Julianalaan rich-
ting de Heemsteedse Dreef. Via 
de componistenwijk werd er op 
het schoolplein van de Prinses 
Beatrixschool aan de Von Bruc-
ken Focklaan een aantal oefenin-
gen gedaan. De loop werd ver-
volgd  door het prachtige natuur-
gebied van Hageveld, waar even 
gestopt werd om wat water te 
drinken. Langs de sportvelden 
van HBC, zette de groep de loop 
voort richting de Ringvaart. Even 
een groepsfotomomentje.
Vol goede moed gingen de da-
mes het tunneltje onderdoor bij 
de Ringvaartbrug. Op naar de 
pittoreske locatie van het Ou-

de Slot. Even weer wat oefenin-
gen in de prachtige tuin. Via de 
Sportparklaan liep de groep via 
de Glipperdreef de Herfstlaan op, 
waarbij wederom wat oefeningen 
werden gedaan bij het Molen-
tje van Groenendaal. Door naar 
de  Vrijheidsdreef, waar bloeien-
de margrieten, boterbloemen en 
klaprozen de bermen sprookjes-
achtig �ankeerden, een lust voor 
het oog. Bij het Raadhuis vonden 
de laatste oefeningen plaats en 
liep iedereen terug naar de win-
kel van Lopers Company. Het was 
best afzien in de hitte, maar de 
groep was zeer tevreden en vol-
daan. De medewerkers van Ka-
ri Traa lieten zich ontvallen dat 
Heemstede een van de mooiste 
locaties was om te �lmen.

Meer weten over hardloopkle-
ding, accessoires of trainingsad-
vies, kom langs bij Lopers Com-
pany by Enno aan de Binnenweg 
35, of kijk op de website: www. 
loperscompanyheemstede.nl. 

Bart Jonker

Foto : Bart Jonker Productions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verkeersbesluiten 
laadpalen elektrische 
auto’s
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten op de volgende 
locaties 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als 
gereserveerde parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s:
- Parkeerterrein Sportparklaan
- Parkeerterrein Kohnstammlaan
- Parkeerterrein Eikenlaan

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en 
ligt van 28 mei 2018 tot 9 juli 2018 ter inzage 
in het gemeentehuis van Heemstede. Bent u 
het niet eens met éen besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Groenendaal 1, het plaatsen van een 

bewegwijzeringsbord voor tennisvereniging 
Merlenhove, wabonummer 289646, 
ontvangen 11 mei 2018

- Julianalaan 22, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 287207, ontvangen 9 
mei 2018

- Kerklaan 58, het vervangen van een 
fietsenhok,  wabonummer 287637, 
ontvangen 10 mei 2018

- Roerdomplaan 26, het plaatsen van 
een transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing,  wabonummer 289859, 
ontvangen 17 mei 2018

- Von Brucken Focklaan 45, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
aanbrengen constructieve wijzigingen,  
wabonummer 287601, ontvangen 9 mei 
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 209-211, aanpassing 

voordeur en plaatsen luifel met reclame, 
wabonummer 284446, verzonden 24 mei 
2018

- Bronsteeweg 54 , het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 261381, 
verzonden 25 mei 2018

- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 267702, 
verzonden 24 mei 2018

- Ringvaartlaan 22, het verhogen van de kap 
op een woonwagen, wabonummer 286776, 
verzonden 24 mei 2018

- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg,  nieuwbouw 
van 62 woningen (project Slottuin), 
wabonummer 264942, verzonden 28 mei 
2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.




