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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

www.vosse.nl • info@vosse.nl

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Seizoen 14/15
Kaartverkoop gestart!
al meer dan 30.000 
kaarten verkocht

Bekijk het programma nu op
www.theater-haarlem.nl

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GRATIS
BBq-saus

Met gratis kanslot

WWW.DEOOSTEINDE.NL

2E PINKSTERDAG
VAN 10.00 - 17.00 UUR

OPEN
20% KORTING OP ALLE TUINMEUBELENTwee dagen genieten bij RCH

Heemstede - Dit weekein-
de stond RCH in het teken van 
het Thymo Rovers toernooi, ver-
noemd naar het te vroeg gestor-
ven RCH-voetballertje Thymo 
aan kanker. Voor de derde keer 
opende RCH haar deuren voor 
alleen maar voetbalgenot. Dat 
daarbij de zon volop scheen was 
alleen maar een geschenk uit de 
hemel (misschien wel van Thymo 
zelf). Alleen maar kanjers op de 
velden van RCH!

Allereerst waren er natuurlijk 
de organisatiekanjers met al die 
vrijwilligers, die hun steentje bij-
droegen om het toernooi soepel 
te laten verlopen: de BBQ, munt-
verkopers, wedstrijdsecretariaat, 
omroep, keuken/kantine, al die 
scheidsrechters en al die men-
sen, stilletjes op de achtergrond.

Dit keer was het toernooi ver-
deeld over twee dagen met op 
zaterdag de F- en D-pupillen en 
de C-junioren. Op zondag moch-
ten de E-pupillen en de B-ju-
nioren hun kunsten vertonen. 
Totaal 84 teams. Zij allen waren 
de voetbalkanjers van dit toer-
nooi en RCH zelf mocht zich 
op zaterdag verheugen op een 
aantal poulewinnaars: F1, F3, 
F4, D1 en de C1 wisten allen de 
eerste prijs te veroveren. De 
overige winnaars waren VVC 
F2, DSS F2, DSS F4, Velsen F3, 
Haarlem Kennemerland F3, DSS 
D3, DEM D6. Op de zondag 
waren de winnaars HBC E2, 
Kon. HFC E6, HBC E5, VVC E5, 
OG E6, UNO E8, DSOV B1 en 
Zandvoort B2. Mooi was dat alle 
deelnemende ploegen een beker 
mee naar huis mochten nemen.

De echte winnaar was echter 
de Stichting Kanjerketting (www.
kanjerketting.nl). De inleg van 
15 euro per team was voor de 
stichting, evenals de verkoop van 
artikelen en de loterij. Daarnaast 
waren er diverse donaties van 
onder andere UNO B2, die met 
de pet rond waren gegaan en 
een cheque overhandigden aan 
Ed, Martine en Ferre Rovers, de 
ouders en broer van Thymo. Bij 
UNO speelde een vroegere klas-
genoot van Thymo. Een prachtig 
gebaar natuurlijk.

Hoewel de opbrengst nog niet 
helemaal bekend is kon de fami-
lie Rovers wel aangeven dat het 
een groot succes is geweest en 
dat er weer veel zieke kinderen 
gesteund kunnen worden met 
de kanjerketting. RCH, bedankt!

Genomineerd voor het ‘Gezelligste terras’
Heemstede - De binnentuin van restaurant 
Grut & Groot, gevestigd aan de Raadhuisstraat 
te Heemstede, is genomineerd voor ‘Gezellig-
ste terras’ van Heemstede. Vakkundig en klant-
vriendelijk personeel, de menukaart en achter-
grondmuziek dragen allemaal bij aan de gezel-
ligheid. Terrasgasten kunnen hun oordeel laten 
horen door te stemmen bij de eerste editie van 
de verkiezing via http://www.gezelligsteterras.nl/
de-genomineerden. Daarbij kan onder meer ge-

stemd worden op Grut & Groot. Stemmen kan 
tot 26 juli.

Voor elke stem, waarbij toestemming gegeven 
wordt om nieuwsbrieven te ontvangen en voor ie-
dere stem die per SMS wordt uitgebracht, wordt 
er door de partners van de verkiezing 0,05 eu-
rocent gedoneerd aan de Stichting Pink Ribbon. 
Deze organisatie vraagt aandacht voor borstkan-
ker en financiert onderzoeken op dit gebied.

Zondag 15 juni
is het vaderdag!

Adverteren?
aanlever@heemsteder.nl

Vóór dinsdag 10 juni 12.00 uur

Doe mee aan de
WK-voorspel actie
van de Heemsteder

Een foto van uw
(winkel-)team met de
drie Oranje-uitslagen?

Informeer:
verkoop@heemsteder.nl

UNO B2 overhandigt de cheque aan Ed, Martine en Ferre Rovers (foto Harry Opheikens).



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Dienst 
Trefpunt 

Bennebroek
Regio - In Trefpunt, Akonie-
tenplein 1 te Bennebroek is 
zondag 8 juni (Pinksterfeest) 
een viering met ds. J.E.Th. 
Nak- Visser, Addy Alberts en 
Marcel Stokkel. Ook: Jeugd-
viering/ Kom in de kring/ 
crèche. Aanvang viering: 10u. 
Zie ook: www.pkntrefpunt.nl.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Kerken toen en nu deel 3: ‘De Opstandingskerk’

Heemstede - In de serie over 
de Heemsteedse kerken gaan 
we verder met de gereformeerde 
kerk in de Koediefslaan.

In 1920-1921 werd de eerste ge-
reformeerde kerk van Heem-
stede gebouwd. In de eerste ja-
ren Koediefslaankerk genaamd, 
maar na 1962 kreeg het de naam 
“De Opstandingskerk”. In 1991 
werd de kerk gesloopt. Op die 
plek staat nu een appartemen-
tencomplex. De pastorie en de 
voormalige kosterij staan er nog. 
Hoewel de prachtige kerk an-
ders doet vermoeden begon de 
kerk in een bollenschuur. Als u 
het hele verhaal over de kerk 
wilt weten dan moet u de laatst 

verschenen Heerlijkheden num-
mer 160 kopen. Op de toenfoto 
uit het HV-HB-archief een rus-
tige Koediefslaan met kale bo-
men. Op de foto van nu van
Harry Opheikens in juni 2014 
onttrekt al het groen een goede 
vergelijking. 
Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen er dan voor dat de foto 
gescand wordt, u krijgt het ori-
gineel terug. Vertel uw verhaal
erbij en misschien hebben ande-
re lezers wel aanvullingen.

 
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website  www.hv-hb.nl”.  Hier 
kunt u ook – als u die heeft – uw 
vragen stellen.

Opstandingskerk Koediefslaan, toen. In 1991 is de kerk gesloopt, nu staat er een appartementencomplex.

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 8 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge
Pinksterviering m.m.v. het Ad-
ventskoor o.l.v. Xandra Mizée.

Zondag 15 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger mevrouw G. 
v/d Harst (Aerdenhout)

Zondag 22 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Geen Heemsteders in Europese parlement
Heemstede - Nu de stofwol-
ken in Brussel zijn opgetrokken 
en de stemmen uit alle landen, 
die deel uitnaken van de EU, zijn 
geteld kan de balans worden op-
gemaakt. De vier kandidaten uit 
Heemstede hebben het niet ge-
haald. Nu lag dat ook niet di-
rect voor de hand gezien de po-
sitie die zij innamen op de kies-
lijst. Alleen Chantal van den 
Berg stond op een verkiesba-
re plaats. Als nummer 4 van het 

CDA maakte zij een grote kans. 
Hoewel haar partij met vijf zetels 
in het parlement komt is Van den 
Berg het toch niet geworden. 
Door het systeem van voorkeurs-
stemmen bleek na de telling dat 
Van den Berg 9537 stemmen had 
vergaard. De op persoonlijk ini-
tiatief gevoerde campagnes van 
Lambert Van Nistelrooij en Annie 
Schreijer-Pierik hadden succes. 
De Brabander Van Nistelrooij en 
de Twentse Schreijer haalden 

zoveel voorkeursstemmen dat 
zij Van den Berg van haar vierde 
plaats verdrongen. Met respec-
tievelijk 32.940 en 109.568 stem-
men scoorden zij beduidend be-
ter. 
Hoewel ook Heemstede niet 
overmatig warm liep voor deze 
verkiezingen zou een kandidaat 
uit Heemstede wel iets bijzon-
ders zijn geweest. Over vier jaar 
nieuwe kansen. 
Eric van Westerloo

Heemstede – Het verkeer op 
de Heemsteedse Dreef onder-
vond woensdagmiddag 28 mei 
veel hinder van een kop-staart 
aanrijding. Even na tweeen kwa-
men drie voertuigen met elkaar 
in botsing vlak voorbij de Haven-
straat. Een ambulance en meer-
dere politievoertuigen kwamen 
ter plaatse om hulp te bieden. 
Een van de inzittenden heeft zich 
door een ambulancemedewer-
ker laten behandelen.
Door het ongeval was een rij-
baan van de Heemsteedse Dreef 
tot ongeveer tien voor drie af-
gesloten voor het verkeer. Hier-
door ontstond er behoorlijk op-
onthoud richting Haarlem. Fotografi e: Michel van Bergen

Kop-staart Heemsteedse Dreef









 
06   de Heemsteder  •  4 juni 2014

Wat zijn uw voorspellingen?

Doe mee
met de WK-actie

Het team van de Heemsteder met van links naar rechts Joke 
van der Zee (bladmanager) en de correspondenten Eric van 
Westerloo, Ton van den Brink, Mirjam Goossens en vooraan 
Bart Jonker.

Heemstede – Welk team collega’s voorspelt alle Oranje-uit-
slagen goed? Doe mee met deze leuke actie en zet daarbij uw 
zaak leuk in de picture! Deze advertentie-actie kent twee forma-
ten. Of groot, een kwart pagina, waar u 100 euro voor betaalt. 
Of een kleiner model van 7.2 cm breed en 10 cm hoog, waar u 50 
euro voor betaalt. Uw foto met medewerkers komt in het blokje 
met de uitslagen van de eerste drie wedstrijden.
Maak een foto (al dan niet gehuld in oranje-outfit) en stuur naar: 
verkoop@heemsteder.nl en vergeet niet de standen! Heeft u ze 
allemaal goed? Dan is de advertentie gratis én kunt u rekenen 
op een leuk redactioneel stuk over uw winkel.
Het redactieteam heeft ‘voetbalkenner’ Eric van Westerloo naar 
zijn voorspelling gevraagd. En die zijn: Spanje-Nederland: 1-1, 
Australië-Nederland: 0-2 en Nederland-Chili: 2-1.
Wat denkt u?

Zaterdagochtend al ver voor de 
wekker werden de vaders uit 
hun bed gepord, vandaag was 
de grote dag. Laatste spullen in-
pakken, goed ontbijten en hup 
op de fiets naar school. De moe-
ders gingen ondertussen met 
de auto de bagage naar school 
brengen want die paste niet op 
de fiets. Op het schoolplein werd 
het drukker en drukker, alle ba-
gage in busjes van bouwbedrijf 
Poel van der Putten het specia-
le Daddy camp T-shirt aandoen 
en stipt om half tien op de fiets 
naar Camping Vogelenzang. Een 
mooie oranje sliert van meer dan 
60 fietsen door Heemstede rich-
ting Leiduin waar een tussenstop 
wordt gemaakt. Op een mooi 
grasveld wordt een circuit met 
spellen gedaan waarbij het leuk-
ste is de kinderen in een zeil om-
hoog gooien en weer opvangen. 
Daarna snel weer op de fiets 
en op naar de camping. Geluk-
kig waait de regen over en komt 
langzamerhand een zonnetje te-
voorschijn. Een mooi weekend 
om te kamperen en we kunnen 
te tenten droog opzetten. Alle 
vaders gaan aan de slag met de 
tenten en in een uurtje is het le-
ge veld gezellig gevuld met alle-
maal kleine tentjes. Na deze ar-
beid lonkt het zwembad en een 
groot deel van de middag wordt 
er gezwommen, de camping ver-
kend en natuurlijk gevoetbald. 
Met moeite verzamelen we weer 
op het veldje voor een partijtje 
levend tafelvoetbal. Hierbij zitten 
de vaders en de kinderen vast 
aan een touw en moet er via-via 
gescoord worden. Een tafelvoet-
balspel in het groot. Erg leuk! 

Daarna op naar het terras voor 
een BBQ. Deze werd verzorgd 
door Slagerij Vreeburg. In het 
avondzonnetje met een drankje 
en lekkere hapjes van de BBQ. 
De kinderen gaan weer lek-
ker spelen terwijl de vaders lek-
ker blijven hangen onder het ge-
not van een drankje. De hoog-
ste tijd voor de bonte avond. Op 
het terras worden stukje opge-

voerd. Moppentappers, dans-
jes, zingen, ballet en breakdance 
met de vaders en kinderen als 
publiek aangevuld met nog wat 
toegestroomde campinggasten. 
Moe gaan we weer richting de 
tenten. Ondertussen is het don-
ker en overal lichtjes van zak-
lampen en kinderen die nog niet 
naar bed willen, maar om twaalf 
uur ligt toch bijna iedereen in 
zijn tentje en begint de regen te-
gen het tentdoek te tikken. Ge-
zellig met je pappa in een tentje.

De zondag zou een mooie zon-
nige dag worden en dus worden 

Heemstede - Na acht jaar is het een traditie waar de kinderen 
van groep 4 van de Voorwegschool al het hele jaar naar uit-
kijken. Afgelopen weekend waren de vaders met de kinderen 
van groep 4 op Daddy Camp op camping Vogelenzang. Een 
van de vaders doet verslag van dit weekend:

we vroeg wakker door het zon-
netje. Om 7 uur gaan de ritsen 
open en kijken we elkaar sla-
perig aan. Langzaam gaat het 
tweede oog ook open en staat 
een heerlijk ontbijt klaar. In de 
kantine, dat is wel heel luxe voor 
op de camping. Daarna gaan we 
schat veroveren. Met zijn alle 
verdedigen we ons fort en gaan 
we “stelen” bij de andere for-
ten. Denk dat de pappa’s dit bij-
na nog leuker vinden dan de kin-
deren. Het zonnetje schijnt volop 
en de kinderen gaan richting het 
zwembad voor een laatste duik. 
De pappa’s gaan ondertussen de 
tenten afbreken wat bij sommige 
tenten nog niet meevalt . Staat 
in twee seconden maar vraagt 
hoofdbrekens van 4 vaders om 
het weer terug in de zak te krij-
gen. Met een frietje en een ijsje 
zijn we klaar voor de terugtocht 
en stappen we op de fiets terug 
naar de Voorwegschool. Daar 
staan de mamma’s al op ons 
te wachten gaan we moe maar 
heel voldaan naar huis. Jammer 
dat het weer voorbij is maar vol-
gend jaar is er weer een Daddy’s 
Camp maar dan voor andere va-
ders.

Rest ons nog een bedankje aan 
de sponsors zonder wie dit niet 
mogelijk was geweest. Dit zijn 
Ostheopathie Heemstede, De-
kamarkt, Broodje Bram, Slagerij 
Vreeburg, Poell en van der Put-
ten en extra bijdragen van enke-
le vaders.
Bram Doveren

Voorwegschool op Daddy Camp

Tweede Pinksterjazz in 
Café de 1ste Aanleg
Heemstede - De vaste tweede 
zondag van café de 1ste Aan-
leg schuift deze maand een dag-
je op naar tweede pinksterdag. 
Maandag 9 juni speelt sextet XT 
bij mooi weer misschien wel een 
‘terras concertje’.
Het Haarlems sextet XT is een 
collectief van muzikanten,  die 
elkaar kennen  van  Bigband Ga-
banza (een  regelmatig terug-
kerende  act op de zondagen in 
het Meterhuis).  De  belangstel-
ling voor een kleinere formatie 
en voor de jazz uit vnl. de hard-
bop-periode heeft hen bijeen 
gebracht.  In deze samenstel-
ling zijn zij al weer vijf jaar  actief 
en speelden ze eerder  o.a.  op 
Haarlem Jazz, café La Pien Noir,  
en in het Patronaat-café.  
In 2013 nam XT met succes deel 
aan de competitie “jazzfactor” 
van de Kennenemer Jazzclub. 
In deze competitie, waaraan 17 
bands en combo’s deelnamen, 
eindigde XT als 3e in de finale.  
Uit het juryrapport  “Hoogstaan-

de arrangementen, fantastische 
ritmesectie, goed samenklinken-
de blazers en een grote dosis en-
thousiasme.”

Op het repertoire staan o.a. 
een aantal  wat minder beken-
de stukken van legendes als  
Joe Henderson, Art Blakey, Cur-
tis Fuller, Robert Watson en Ho-
race Silver.  Verder speelt XT  ook 
stukken van de Crusaders en 
Benjamin Herman.  
Sextet XT in café de 1ste Aan-
leg, Heemstede, 2e Pinkster-
dag, 17.30 uur, de toegang is al-
tijd gratis.
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Smaakvolle Sweet High 
Teacruise over het Spaarne

Heemstede - Al was Hemel-
vaartsdag de koudste dag van 
de maand mei, aan boord van 
de rondvaartboot Adriaan Pauw 
was het knus en warm. Deze 
Sweet High Teacruise, een on-
dernemerssamenwerking tus-
sen de Post Verkade Groep en 
Bakker Th. van Dijk, vertrok af-
gelopen donderdag vanaf de 
Heemsteedse haven, langs Ha-
geveld het Spaarne op naar de 
historisch binnenstad van Haar-
lem. Klanten van bakker Th. van 
Dijk konden via een spaarsy-
steem voor deze cruise sparen. 
Onder het genot van de heerlij-
ke zoetigheden, geleverd door 
Chantal van Dijk van Bakker Th. 

van Dijk, genoten de aanwezi-
gen van een spectaculair uitzicht 
vanaf het water. Directeur Saskia 
Post van de Post Verkade Groep 
en Chantal van Dijk heetten al-
le aanwezigen van harte welkom 
aan boord. Schipper Jan, wist het 
publiek te vermaken door histo-
rische wetenswaardigheden te 
vertellen over de bezienswaar-
digheden waar het schip langs 
voer. Tevens was het verkoop-
team van Bakker Th. van Dijk 
aan boord.  Terwijl het schip de 
prachtige historische gevels van 
Haarlem passeerde, ging de ge-
boren en getogen Heemsteed-
se Marga Kramer terug in de tijd 
naar het ontstaan van Bakker Th. 

van Dijk, waarbij de grootvader 
van Chantal, Gerrit van Dijk nog 
met een handkar door Heem-
stede ging om zijn broodwaren 
te verkopen. Een heerlijk stukje 
nostalgie, een heerlijke smaak-
volle middag.

Meer informatie over de moge-
lijkheden en het reserveren van 
een cruise op het Spaarne op 
www.postverkadegroep.nl, tel. 
nr.  023-547 04 96 of per e-mail: 
info@postverkadegroep.nl. Bak-
ker Th. van Dijk vindt u aan de 
Raadhuisstraat 79-81, telefoon 
023-5282374, e-mail: raadhuis-
straat@thvandijk.nl.
Bart Jonker

Auteur Ilja Leonard Pfeijffer 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op vrijdag 6 ju-
ni is de winnaar van de Libris Li-
teratuur prijs 2014 Ilja Leonard 
Pfeijffer te gast bij Boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg 138 
in Heemstede, ’s middags van 
16.30-17.30 uur.
Pfeijffer mocht op 13 mei de Li-
bris Literatuurprijs 2014 in het 
Amstel Hotel in ontvangst ne-
men. De schrijver wordt kort 
geïnterviewd, houdt een voor-
dracht en signeert uiteraard zijn 
bekroonde boek ‘La Superba’. 
Behalve een ode aan Genua en 
zijn bewoners, is ‘La Superba’ in 
de eerste plaats een ode aan de 
verbeelding: wat is het verleide-
lijk om na lezing van Ilja Leonard 
Pfeijffers roman ‘La Superba’ 
naar Genua af te reizen en met 
de roman in de hand op zoek te 
gaan naar de Bar met de Spie-
gels op de Piazza delle Erbe, vu-

rig te hopen er het mooiste meis-
je van Genua tegen het lijf te lo-
pen. Vrije toegang.

Knutselclub 
Vaderdagcadeau
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. Samen met juf Renate ma-
ken ze iedere week weer leu-
ke dingen. Op woensdag 11 juni 
gaan de kinderen een origineel 
vaderdagcadeau maken. Wat? 
Ja, dat willen alle papa’s natuur-
lijk graag weten, maar dat ver-
klappen we nog niet!
De Knutselclub is elke woensdag 
van 13.30 tot 15.15 uur in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de.  Kosten per keer zijn: 4 euro, 
een kaart voor 10 keer kost 37,50 
euro. Kinderen graag van tevo-
ren aanmelden: 023-548 38 28 – 
kies 1. (op werkdagen tussen 9 
en 12 uur). Kinderen die van te 
voren zijn aangemeld gaan voor. 
Meer informatie: www.casca.nl.

Marenka's Voorjaar
Heemstede – De Cornus – kousa - Kornoelje. Een prachtige 
statige voorjaarsheester met grote crèmekleurige bloemen.
Te zien op de Herfstlaan.

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Heemstede financieel 
nog steeds gezond
Heemstede - Afgelopen week 
kwam de voorjaarsnota en 2014 
en de kadernota 2014-2018 be-
schikbaar. De gemeenteraad 
buigt zich over deze stukken 
in de maand juni. Het overzicht 
voor dit jaar ( 2014) is gemaakt 
op basis van de actuele cijfers 
over de eerste vier maanden. 
Was er eerder uitgegaan van een 
positief saldo aan het einde van 
het jaar van 233.000 euro daar 
komt nu structureel 15.000 euro 
bij. Er werd minder uitgegeven 
aan kapitaallasten en minima-
beleid. Nadelen zijn minder in-
komsten aan bouwleges, het niet 
verkopen van gemeentelijke ei-
gendommen en nieuw beleid ten 
aanzien van het vervangen van 
dode bomen, burgerparticipa-
tie en stimulering minimabeleid. 
Het ziet er naar uit dat het jaar 
2014 dus met een positief sal-
do wordt afgesloten. Voor de pe-
riode daarna (2015-2018) staan 
er op dit moment nog grote ver-
liezen in de boeken, oplopend 
van 900.000 in 2015 tot 2,1 mil-
joen in 2018. Op het eerste ge-
zicht zou dit een aanleiding kun-
nen zijn om te bezuinigen. Ech-
ter de praktijk leert dat er nog 
tal van andere mogelijkheden 

zijn om deze voorlopige tekorten 
weg te werken. Met het aantrek-
ken van de economie zal ook het 
gemeentefonds weer wat kun-
nen groeien. Het vertragen van 
investeringen en onderuitputting 
biedt soelaas. Rijksbezuinigin-
gen op de onderwijshuisvesting 
wordt direct vertaald in het ver-
lagen van deze budgetten voor 
de scholen. Extra afschrijvingen 
vanuit het overschot aan alge-
mene reserves is een manier om 
de begroting sluitend te krijgen. 
Onzekerheid blijft wat de gevol-
gen zijn van de decentralisatie 
van taken. Indien er ruimte ont-
staat binnen de begroting(en) zal 
in eerste instantie gekeken wor-
den naar maatregelen die eerder 
als bezuiniging waren opgeno-
men. Extra inzet op alle vormen 
van onderhoud staat voorzichtig 
in de planning. In het program-
ma voor de komende jaren staat 
weinig tot geen nieuw beleid. 
Zolang de effecten van de maat-
regelen, die Den Haag voorstaat, 
nog niet één op één zijn doorver-
taald naar de gemeentefinanciën 
is dat nog een onzekere factor. 
Op dit moment staat de gemeen-
te er financieel er nog goed voor. 
Eric van Westerloo
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Kunstfestival  ‘De kleuren van het leven’
Regio - Op zaterdag 7 juni to-
nen meer dan 30 kunstenaars uit 
de regio hun werk in de open-
lucht. Vanaf 11.00 uur tot 18.00 
uur staan hun werkstukken uit-
gestald in de Kleine Houtstraat 
in Haarlem. Het gebied tussen 
de Gasthuisvest en de Gedempte 
Oud Gracht levert het decor voor 
deze tentoonstelling. Kunste-
naars uit Haarlem maar ook uit 
Heemstede, Benneboek en Bloe-
mendaal tonen hun werken. Uit 
Heemstede onder anderen Lu-
na Meis. Daarnaast is er muziek. 
Niet alleen om de sfeer te verho-
gen maar ook om aan te geven 
dat muziek en kunst onlosmake-
lijk met elkaar zijn verbonden. 
Optredens van Evgeny Suvorkin, 
Fred Rosenhart, Merel Moistra 
zijn maar een paar van de meer 
dan 20 artiesten die een optre-
den verzorgen. Het thema van de 

dag is “elkaar beter leren begrij-
pen via de kleuren van de geëx-
poseerde kunst”. Er is van alles te 
bewonderen, keramiek, schilde-

rijen, leer en werken van metaal. 
Veelal zijn de kunstenaars ama-
teurs die zich op de uiteenlopen-
de kunstuitingen hebben toege-
legd. Door het volgen van cur-
sussen en lessen hebben zij een 
fijne hobby ontwikkeld en willen 
dit nu graag aan een groot pu-
bliek laten zien. Het weer speelt 
uiteraard een belangrijke fac-
tor. Met een zonnestraal ziet al-
les er nog vrolijker uit. Dit evene-
ment is helemaal gratis toegan-
kelijk. Kunstwerken zijn te koop. 
Een gesprekje met de maker 
of maakster van het kunstwerk 
geeft inzicht in de achtergrond 
van zowel de maker als van en 
het idee achter het ontwerp. Ze-
ker de moeite waard om zaterdag 
7 juni een uurtje vrij te maken en 
U onder te dompelen in een zee 
van kunstwerken en muziek. 
Eric van Westerloo

12e editie van de Bennebroekse 
Feestweek barst los op 13, 14 en 15 juni!
Regio - In een van de klein-
ste gemeentes van Nederland 
weet een groep vrijwilligers 
ieder jaar weer  een specta-
culair dorpsfeest neer te zet-
ten voor jong en oud! In Ben-
nebroek weten ze als geen 
ander een prachtig feest te 
organiseren waar nog lang 
over wordt gepraat.

Op vrijdag de 13e barst het feest 
los om 16.00 uur af met een voet-
baltoernooi, BBQ en live voetbal 
op groot scherm in de feesttent: 
Nederland-Spanje. Aansluitend 
kunt u genieten van een Hol-
landse avond met optredens van 
Yves en Dave Miller uit o.a. Café 
Bolle Jan. Op het podium in de 

grote tent wordt de clubavond 
‘DANZ!’ gehouden met optre-
dens van De Hofnar & the Tai-
lors, Kav Verhouzer & Ferocius.
Zaterdagmorgen is er een gratis 
koffieconcert in de tent en gezel-
lige braderie op de Bennebroe-
kerlaan en Zwarteweg. Nieuw is 
de Bennebroekse Bos Obstakel 
Run en daarbij vele buitenattrac-
ties voor de jeugd en gratis po-
nystappen. Vanaf 20.30 uur bent 
u van harte welkom in de grote 
tent waar optredens plaatsvin-
den van de Hermes House Band, 
DJ Miss Etack en in de klei-
ne tent een ‘NIX’-feest voor de 
jeugd met diverse DJ’s.
Zondagmorgen is er een tent-
viering en staan er de hele dag 

diverse activiteiten op het pro-
gramma zoals straatgolf, zes-
kamp voor de jeugd t/m 12 
jaar en diverse buitenattracties. 
Wat dacht je van een waterglij-
baan, kindertheater Zwuf, gra-
tis ponystappen en genieten bij 
de Zebra zorgboerderij. Vanaf 
16.00 uur staat op het program-
ma ‘Bennebroek Culinair’ met to-
prestaurants uit de regio en live 
muziek. Afsluitend vindt het slot-
feest plaats van 20.00 tot 23.00 
uur met Soulbeach en DJ’s.
Entree voor de feestavonden dit 
jaar slechts 10 euro in voorver-
koop.
Voor meer informatie en in-
schrijvingen: www.bennebroek-
sefeestweek.nl.

Vrolijk festival op Landgoed de Olmenhorst
De paradepaardjes van de Appelparade

Regio - De Appelparade is een vrolijk festival voor het he-
le gezin. Je kunt er lekker shoppen en genieten van theater, 
live muziek en een uitgebreide culinaire markt. De Appelpa-
rade vindt plaats van 6 t/m 9 juni op het prachtige terrein van 
Landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek.

Alvast een tipje van de sluier op van wat er tijdens het Pinkster-
weekend allemaal in de tenten, huisjes, pop-up stores, mini-po-
dia en wat in de open lucht theatertjes gebeurt. Maar waar moet je 
beginnen met zoveel inspirerende winkels en initiatieven? Zomaar 
een paar paradepaardjes (maar er zijn er nog veel meer!):
Bij Zand Amsterdam vind je alleen maar rokjes, rokjes en rokjes, en 
allemaal fair trade (www.zandamsterdam.nl). Kijk ook eens bij Pom 
Pie, die maakt heerlijke hartige taarten, en allemaal even ambach-
telijk. (www.pom-pie.nl).
Verder is er Zusenzomer; hammamdoeken die vast en zeker een hit 
worden (www.zusenzomer.nl).
Verliefd word je op De Spaanse Schuur. Ze staan voor alles waar de 
Appelparade om draait: klein, passie, kwaliteit, familie (www.des-
paanseschuur.nl). Winkel Gloria komt bij je langs met een koffer vol 
inspiratie en prachtige verhalen. Was iedereen maar zoals zij, dan 
zag de wereld er een stuk vriendelijker uit (www.simonedejong.nl).
Bij Kiwi Kids zie je origineel speelgoed voor de kleintjes (www.ki-
wikids.nl).
Een dolle boel voor jong en oud is het bij Theatergroep Blokken-

doos, die duikt de boomgaard in met hun familievoorstelling de 
Praatbak. 
Wat Hello-Fresh inhoudt? Een box vol verse groenten en gezon-
de recepten om zelf mee aan de slag te gaan (www.hellofresh.nl).
Klein maar fijn: A Little Love Company, maakt van elke verjaardag 
een echt feest! (www.alittlelovelycompany.nl)
En Kaartje of Kip, niets zo verrassend als weer eens een echt kaart-
je te versturen of te ontvangen (www.kaartjeofkip.nl).
Hou je van vintage? Kleine stoere binkies dragen natuurlijk kleding 
van Vintage Cowboys (www.vintagecowboys.nl)
Muziek ontbreekt ook niet. Er is Jong Talent: Singer songwriters en 
bands krijgen de kans de harten te veroveren van het publiek. O.a. 
met Misha Wong, Pablo Mono, Roos Meijer, Biscuits en KrakersIJ-
land & the Locomotives. En… stoppen met eten wordt wel heel las-
tig bij Torta y Tarta (www.wonenkokeneten.nl).
Ervaar het zelf. Vergeet niet dat De Appelparade op vrijdagavond 
al open is, van 18.00 tot 22.00 uur. Kom gezellig shoppen, borrelen 
en proeven en vier de start van een lekker lang Pinksterweekend.

Informatie 
Op de website www.appelparade.nl tref je allerlei informatie aan. 
De entree voor het festival is voor volwassene 5,- euro. Kinderen 
betalen 3,- euro (t/m 12 jaar). Landgoed de Olmenhorst is geves-
tigd aan de Lisserweg 481 in Lisserbroek. Openingstijden: vrijdag-
avond 18:00-22:00 en zaterdag t/m maandag 11:00-18:00.

Theatergroep Eglentier 
sluit serie voorstellingen af
Regio - Het matinee van zondag 25 mei was de laatste van een 
serie van zes voorstellingen. Het beroemde Haarlemse Café El & 
Ben leverde de basis voor ‘De Musical El & Ben’. Op locatie in 
Hotel Die Raeckse was het café nagebouwd.

Ruim 800 toeschouwers bezochten de voorstellingen. Een voor-
stelling die op momenten van hoog niveau was. Hans Goes 
bleek over een meer dan uitstekende zangstem te beschikken. 
Niet alle zangers kwamen even goed uit de verf maar de bac-
kinggroep gaf voldoende steun om er toch een spettende show 
van te maken.
De uitbaatster van het café, El zat opgescheept met vaste klan-
ten die het café niet uitkonden wegens een ammoniakwolk 
boven Haarlem. Dan maar op TV kijken naar het songfestival. 
Ook dat ging niet door wegens een slechte verbinding. Zelf voor 
de muziek zorgen, kan natuurlijk ook. Songs die Nederland de 
afgelopen jaren heeft ingezonden naar het songfestival. Auteur 
Jos Ahlers had het een en ander aardig verpakt met verbinden-
de teksten, waardoor er verschillende verhaallijnen ontstonden. 
Minpuntje het personage dat een Rus moest voorstellen had 
geen accent meegekregen waardoor zijn Nederlands detoneer-
de met zijn Russische kledij en dus met zijn rol.
De livemuziek was professioneel. Het blijft altijd knap om ama-
teurs een dergelijk hoog niveau te zien halen.
Eric van Westerloo

Fight Right 
Keurmerk

Heemstede - De Badhoeve-
dorpse School van de 13 tech-
nieken KEN (Kung Fu, Wushu 
en Tai Chi Chuan)) heeft als 
eerste sportschool van Haar-
lemmermeer/Heemstede en 
Amsterdam het Fight Right 
keurmerk toegekend gekre-
gen. Het  Fight Right Keur-
merk onderstreept én waar-
borgt dat verenigingen en 
trainers verantwoord, peda-
gogisch en veilig omgaan met 
vechtsport. Het keurmerk is 
voor de club een middel om 
zich kwaliteitsvol te onder-
scheiden, zich professioneel 
én maatschappelijk te positio-
neren. Maar het keurmerk le-
vert ook een onderscheidend 
vermogen op voor ouders 
om hun kind naar een veilige 
vechtsportomgeving te sturen. 
In Heemstede wordt bij Casca 
tai chi voor senioren gegeven 
en kung fu voor de jeugd.
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Midas Kinderopvang:
al 15 jaar een gouden team
Heemstede - Waar Midas in de 
Griekse mythologie alles wat hij 
aanraakte veranderde in goud, 
kent de Heemsteedse Midas 
Kinderopvang vijftien jaren goud 
in Heemstede. Vijftien jaar gele-
den was dit een initiatief van El-
ly Wijtvliet en Frans Bremer. Zo-
wel Elly als Frans zijn pedagoog 
en hebben hun ervaring opge-
daan in de jeugdzorg. Kinderop-
vang Midas hanteert Kaleidos-
coop als pedagogisch concept. 
Uitgangspunt van deze metho-
diek is het gegeven dat talen-
ten en eigenschappen per kind 
kunnen verschillen en zich in ei-
gen tempo ontwikkelen. Vrijdag 
hield het team van Midas Kin-
deropvang een themadag. Op 
hun kantoor in de Drieherenlaan 
waar vroeger Installatiebedrijf 
Nieuwenhuizen  gevestigd was. 
Thema: ‘Wat kan je met kinde-
ren buiten doen’. De vijftien me-
dewerkers waren een dagje on-
der elkaar. Op 15 juni vieren zij 
en een feest met alle kinderen, 
de ouders, gastouders en mede-
werkers in de Mango beachbar 
in Zandvoort. Ook van de loca-

ties: BSO Pinquïns op het Sport-
park in Heemstede, de gastou-
deropvang en oppas aan huis in 
de regio’s Haarlem en Haarlem-
mermeer komen met de Buiten-
schoolse opvang, met hun drie 
locaties in Haarlem-Noord, twee 
in Vijfhuizen en één in Heem-
stede. Alle locaties zijn geves-
tigd  in kantines van sportvelden, 
waar kinderen veel buiten kun-
nen spelen op het veld en in het 
bos. Zonder computers op de 
locaties. Bij elkaar een kinder-
opvang met 300 kinderen.

Kernwoorden
Kernwoorden zijn vooral: kwa-
liteit en professionaliteit. Voor 
ouders moet het goed voe-
len om hun kind bij de gastou-
der/oppas/BSO achter te laten. 
En ook gastouders zijn op hun 
beurt gebaat bij het vertrouwen 
van de vraagouders. Een wis-
selwerking die kinderopvang 
Midas erg belangrijk vindt en 
stimuleert. Daarom besteedt het 
bureau veel zorg en tijd aan de 
individuele wensen, de bemid-
deling, de voortgang en de des-

kundigheidsbevordering, maar 
vooral ook aan de communicatie 
tussen vraagouders, gastouders, 
BSO en GOB Midas. De mening 
van de vraag- en gastouders 
wordt als zeer waardevol erva-
ren en in het beleid verwerkt. 
Op de BSO kunnen de kinde-
ren hun verhaal kwijt, eten en 
drinken ze samen iets. Daarna 
kunnen ze samen of alleen  
spelen, binnen of buiten, huis-
werk maken of meedoen aan ac-
tiviteiten als: knutselen, sport en 
spel.

De BSO levert een bijdrage in 
de opvoeding van uw kind. Voor 
een goede opvang is samenwer-
king tussen u en de BSO be-
langrijk. Gedurende de periode 
dat uw kind bij ons wordt opge-
vangen hebben we graag regel-
matig contact met u en horen we 
graag wat uw kinderen over de 
BSO thuis vertellen.
Voor een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek kunt u telefo-
nisch contact opnemen (023- 
5474674). 
Ton van den Brink 

Inspiratievolle modeshow 
bij The Vintage Store

Heemstede - Een gezellige zondagmiddag was het bij The Vin-
tage Store. En aan een belangstellend en enthousiast publiek 
geen gebrek.  Hier werd getoond hoe je met een vleugje ‘vin-
tage’ van tweedehands kleding een hedendaags en een kleurrijk 
modebeeld kunt creëren. Op de catwalk een komen en gaan van 
succesvolle creaties voor mannen, vrouwen en kinderen. Aan-
gevuld met een muzikaal intermezzo, een loterij en een echte 
grande finale, zoals een goede modeshow altijd eindigt, met een 
tot de verbeelding sprekende ontworpen bruidsjurk. Een alles-
omvattend geheel dat de aanwezigen onder luid applaus be-
groetten.
Voor de creatieve inbreng van deze geslaagde modeshow wa-
ren stylistes Danielle de Zwart en Janine Leering verantwoorde-
lijk. Verrassende, hippe en zomerse combinaties passeerden de 
revue. De modellen bestonden uit stagiairs en medewerkers van 
The Vintage Store, die de creaties met verve wisten te showen. 
In de omkleedmomenten hoefde het publiek zich ook niet te 
vervelen: de talentvolle Jorryck van Noorden speelde de sterren 
van de hemel op de akoestische gitaar met onder andere zijn ei-
gen nummers zoals ‘Travel Lock’ en een cover van de Beatles-
song uit 1965 ‘Norwegian wood’.  Dit jonge talent hoopt later dit 
jaar zijn album te introduceren. In het tweede omkleedmoment 
werd onder de bezielde leiding van bedrijfsleider Mark Compier 
de loterij gehouden, waarvoor alle aanwezigen een lootje had-
den ontvangen. Daarna dus de grande finale: met de opmerke-
lijke bruidsjurk. Al met al een zeer geslaagde middag. The Vin-
tage Store is gevestigd aan de Cruquiusweg 37-A in Heemstede 
en organiseert regelmatig activiteiten en boeiende workshops. 
Kijk hiervoor op hun Facebookpagina.
Bart Jonker

Lekker te gast zijn bij 
Brasserie Sanz

Heemstede - Kent u Brasserie Sanz aan de Jan van Goyen-
straat? Vast wel. U zegt dat u daar al eens heeft gegeten? Maar 
let op: de menukaart verandert regelmatig, dus hoogste tijd om 
weer eens binnen te stappen bij het gezellige etablissement. 
Knus en warm ingericht en bij mooi weer kunt u ook buiten 
eten. Of u een grote eter bent of van een lichte maaltijd houdt, of 
u van traditioneel houdt of u juist wil laten verrassen... Dat kan  
allemaal bij Sanz. Ga weer eens langs en keur de nieuwe kaart. 
Altijd voor een betaalbare prijs. Met familie of vrienden, een 
avond eten bij Sanz is een avond met een gouden randje.
Kijk eens op de site wat er mogelijk is: http://www.sanz.nl. 
Reserveren is aan te raden en kan uitsluitend telefonisch 023-
5291892.
Brasserie Sanz vind je in de Jan van Goyenstraat 31, Heemstede.

Mix-It Disco - 
Tropisch
Heemstede - De Mix-It Disco 
staat deze keer in het teken van 
de superwarme zomer: Tropisch 
dus!! Mix-it is dé dance-avond 
bij Casca in de Princehof, Glip-
perweg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 

van deze avond is een mix tus-
sen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking. 
Kom jij op zaterdag 11 juni ook 
lekker dansen of wat drinken? 
Iedereen is van harte welkom 
van 19.30 tot 22.00 uur. De en-
tree, incl. twee frisdrankjes is 6 
euro.
Meer informatie? Bel Casca: 
023 - 548 38 28, mail plexat@
casca.nl of via www.casca.nl.
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“Iedereen heeft of kent wel een tante Bep”

Knus eten en beppen bij Tante Bep
Heemstede – Dat het in Heem-
stede altijd goed toeven en eten 
is, behoeft geen betoog. Zeker 
nu er aan de Raadhuisstraat 58-
a een gezellig restaurant is bij 
gekomen: ‘Tante Bep’. Een ware 
verrijking voor Heemstede waar 
goed eten in een warme en ont-
spannen sfeer de toon slaat. Te-
gen uitnodigende prijzen: voor 
diner en lunch , maar ook voor 
een High Tea. Op donderdag 5 
juni om 17.00 uur opent dit knus-
se restaurant, dat een aantrek-
kelijk menu van wereldtapas ser-
veert, zijn deuren. Met zomers 
weer kun je heerlijk buiten eten 
op het terras. En er is een offici-
ele openingsborrel op maandag 
9 juni, van 18.00 tot 20.00 uur, 
waar iedereen van harte welkom 
is. Maak kennis met ‘Tante Bep’ 

van eigenaars Barry en Leslie de 
Boer.
De naam ‘Tante Bep’ klinkt na-
tuurlijk al knus en impliceert ge-
zelligheid. Bij binnenkomst is dat 
al meteen voelbaar: warm en uit-
nodigend. “Dat is ook precies de 
bedoeling”, legt Leslie uit. “Ieder-
een heeft of kent wel een tante 
Bep: zo’n gezellige tante die wel 
eens over huis komt.  En pre-
cies voor dat huiselijke staat nu 
‘Tante Bep’. Tante Bep is de war-
me jas die iedereen aantrekt om 
zich thuis te voelen. We hebben 
zelfs in het restaurant een ludie-
ke wand gemaakt, waar iedere 
gast een foto van zijn tante Bep 
kan ophangen: onze ‘Tante Bep’ 
muur.”  Naast de Tante Bep muur, 
hangen in het restaurant prach-
tige nostalgische reclameplaten 
van vroeger. Barry laat het res-
taurant zien. “Hier is een speci-
aal hoekje bij de open haard ge-
maakt, voor de High Tea”, vertelt 
hij trots. “In dit restaurant voel je 
je inderdaad snel thuis. Het me-
nu biedt een heerlijk assortiment 
van hoogwaardige tapas tegen 
leuke prijzen. Dat geldt ook voor 
de wijnen.”
Barry en Leslie zijn geen onbe-
kenden in het restaurantwe-
zen: ze zijn er letterlijk en figuur-
lijk mee opgegroeid. Jarenlang 
hadden zij het bekende restau-
rant El Pincho in de Haarlemse 
binnenstad. Leslie: “Mijn vader 

had vroeger het café ‘De Hal-
ve Maan’ in Santpoort-Noord en 
mijn moeder het restaurant “Het 
Rode hert’ in Oud-Velsen.  On-
ze zoon Julius werkt in de bedie-
ning en helpt in de keuken onze 
chef-kok Chris van Deenen, die 
ook bij El Pincho vandaan komt. 
Julius weet ook veel van de wij-
nen. Via mijn vader schenken wij 
zelfs een eigen geïmporteerde 
Sancerre. En onze jongere zoon 
Olivier helpt mee in de spoel-
keuken. Echt een familiebedrijf”. 
Barry : “We vinden het gewel-
dig om dit restaurant in de leuk-
ste winkelstraat van Nederland 
te openen: in Heemstede hangt 
een prettige en vriendelijke sfeer. 
Dit merkten wij al op de Voor-
jaarsmarkt, waar we hapjes heb-
ben uitgedeeld: een groot suc-
ces. Wij hebben er in ieder ge-
val heel veel zin in en heten onze 
gasten  van harte welkom. Loop 
eens binnen of kom langs op 
onze openingsborrel op 9 juni, 
vanaf 17.00 uur.”

Restaurant Tante Bep, Raad-
huisstraat 58-a in Heemstede 
is geopend voor lunch en diner. 
Maandag gesloten (m.u.v. 9 ju-
ni). Reserveren op tel. nr. 023 – 
547 66 33, per e-mail info@tan-
te-bep.nl of via de Facebookpa-
gina waar iedereen kan ‘mee-
beppen’.
Bart Jonker

Heemstede - Dit seizoen is er weer een mix team gevormd bij 
HBC tennis met vele oude bekenden: Netty Langeveld, Agnita 
Bok, Peter Lammers, Nico van Leeuwen, Leon Baker, Maurice Lan-
geveld en kersvers nieuw lid Sandra Diependaal. Dit heeft gere-
sulteerd in uitstekende resultaten waarbij alle partijen gewonnen 
werden en alleen tegen de nummer twee en drie een puntje ver-
loren ging. Het kampioenschap werd dan ook groots gevierd bij 
HBC Heemstede met op de foto Sandra Diependaal, Netty Lange-
veld, Leon Bakker en Maurice Langeveld.

Voor al het onderhoud en renovatie van houtwerk, zoals kozij-
nen en geveldelen is Timmer & Schildersbedrijf De Meer de ide-
ale partner.
Henk de Meer is een deskundige op het gebied van houtsane-
ring en heeft certificaten voor speciale producten voor de be-
handeling van houtrot. Als geen ander kan hij beoordelen wel-
ke behandeling het meest efficiënt is. Een nieuw kozijn is pas 
een noodzaak als een groot deel van het hout is aangetast. Met 
speciale producten kan plaatselijke rot worden aangepakt, maar 
ook kan onzichtbaar een deel van het kozijn worden vervan-
gen. Dit is niet alleen een milieuvriendelijke oplossing, maar ook 
vriendelijker voor de portemonnee.

Timmer & Schildersbedrijf De Meer werkt met epoxyproducten 
om houtrot te stoppen en kan zo prima kleine reparaties vol-
brengen, maar ook grotere renovaties worden goed aangepakt, 
waarbij men kan rekenen op vakkundigheid, service en kwali-
teit. Ook voor alle binnen- en buitenschilderwerk is dit bedrijf 
een aanrader.

Zie ook: www.de-meer.eu.
Of bel 0255-511622.

Timmer & Schilderbedrijf de Meer,
Zandvoortstraat 56, IJmuiden.

Winnaars bij 
Albert Heijn

Heemstede - De afgelopen 
twee weken waren bewuste 
weken bij Albert Heijn. De su-
permarkt hielp de klant bij be-
wust gezond kiezen. Zo wa-
ren er diverse acties, zoals 
leuke proeverijen. Maar ook 
werd u gevraagd naar wat u 
doet om een dagje bewust te 
zijn. Er zijn enorm veel inzen-
dingen binnen gekomen en 
de winnaars zijn benaderd. 
De hoofdprijs was een fiets 
van Rijwielhandelaar Hart, 
deze ging naar Noa Willem-
se, zij had de meest pakken-
de tekst. Verder waren er nog 
meer prijzen te winnen zo-
als gratis zwemmen bij zwem-
bad Groenendaal, een maand 
gratis sporten bij Nieuw Groe-
nendaal en een maand spor-
ten voor een zwangere vrouw 
bij MOM in Balance.

Mix 7 HBC ongeslagen kampioen

Timmer & Schildersbedrijf
De Meer

Vakkundige reparatie 
en renovatie houtwerk
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Sint Jacob en Home Instead 
gaan samenwerken
Heemstede - Alle bewoners 
van Nieuw Overbos in Heemste-
de krijgen toegang tot een com-
pleet aanbod van diensten op 
het gebied van ondersteuning, 
services, welzijn en zorg. Van ge-
zelschap tot specialistische ver-
pleegkundige zorg. Van hulp bij 
huishouden tot het stimuleren 
van herinneringen. Van onder-
steuning van de mantelzorger 
tot hulp bij dagelijkse hygiëne. 
Alles onder een dak, alle dien-
sten makkelijk bereikbaar en 
snel inzetbaar. Dit is onder ande-
re mogelijk door een intensieve 
samenwerking tussen Sint Jacob 
en Home Instead Thuisservice. 
Beide partijen hebben hierover 
vorige week afspraken gemaakt. 
Sint Jacob verleent zorg aan zo’n 
800 ouderen in acht verpleeg-
huizen en zorgcentra in Zuid 
Kennemerland en is de stuwen-
de kracht achter de realisatie 
van Nieuw Overbos – een prach-
tig wooncomplex voor senio-
ren in Heemstede. Home Instead 
Thuisservice is onderdeel van 
een wereldwijd netwerk van zelf-
standige thuisservice-onderne-
mingen en richt zich op het be-
vorderen van welzijn en het ver-
hogen van de kwaliteit van leven 
van senioren.
Anitra Louwers, bestuursvoorzit-
ter van Sint Jacob, is erg in haar 

nopjes met deze samenwerking: 
“De realisatie van Nieuw Over-
bos, dwars tegen de crisis in, 
was al een prestatie om trots 
op te zijn. Door deze samenwer-
king bieden we nu ook een heel 
breed scala aan diensten en ser-
vices voor de bewoners.” Eric 
Kindt van Home Instead vult aan: 
”Bewoners  kunnen met alle vra-
gen op het gebied van welzijn en 
ondersteuning bij ons terecht. 
Gezamenlijk zullen we ze hierbij 
helpen en oplossingen bieden.” 
De plannen worden de komen-
de maanden uitgewerkt, zodat 
alle vormen van dienstverlening 
bij de oplevering van de appar-

tementen in Nieuw Overbos, he-
lemaal operationeel is. 

Voor Sint Jacob is de laatste fase 
van het realiseren van de dienst-
verlening in Nieuw Overbos aan-
gebroken. Het gebouw is door de 
architect zodanig ontworpen dat 
het zowel binnen als buiten een 
gevoel van ruimte en licht geeft 
aan al haar gebruikers; bewo-
ners, bezoekers en omwonen-
den. Met het aanbieden van een 
zo breed mogelijke aanbod op 
het gebied van ondersteuning, 
services, welzijn en zorg draagt 
Sint Jacob in samenwerking met 
haar partners daar aan bij.

Anitra Louwers en Eric Kindt tekenen de intentieovereenkomst.

Honkbal
Ook RCH-Pinguins kan 

DSS niet afstoppen
Heemstede - Na de puntende-
ling met Orioles vorig weekend 
groeide in Heemsteedse krin-
gen de hoop dat RCH het tot 
nu toe ongenaakbare DSS wel 
eens zijn eerste nederlaag zou 
kunnen bezorgen. En zaterdag 
leek de Racing met een flitsen-
de start dit doel te gaan verwe-
zenlijken. Maar een beroerde 3e 
inning gooide roet in het eten en 
zondag maakten de Haarlem-
mers meer dan duidelijk waarom 
zij de grote favoriet voor de titel 
en eventuele promotie naar de 
Hoofdklasse zijn. Op een vroe-
ge run van openingsslagman Al-
lan Hazel volgde in de 2e inning 
het Heemsteedse antwoord met 
honkslagen van Raoel Kortstam, 
Victor Draijer en Andy Raaff, te-
zamen met 2 veldfouten voldoen-
de voor 3 runs en de 1-3 voor-
sprong. Maar de vreugde bleek 
van korte duur toen Dion Steyl in 
de 3e Haarlemse slagbeurt na 2 
x 4 wijd, 3 gestolen honken en 
een veldfout de heuvel bij een 
3-3 stand, het 3e honk bezet en 
niemand uit, over moest doen 
aan Hylke van Viersen. Maar ook 
die kon het tij niet keren en na 
2 vrije lopen en 3 honkslagen 
stond het 6-3 en leek de wed-
strijd beslist. DSS’ starter Tim 
Halderman gaf nauwelijks meer 
iets weg, terwijl Hylke in de 4e en 
zijn vervanger Marcel Timmer in 
de 5e inning ieder nog één Haar-
lemse run moesten toestaan. Dat 
er uiteindelijk nog een redelijk 
ogende nederlaag op het score-
bord kwam was in verdedigend 
opzicht te danken aan Marcel, 
die in de laatste 3 innings de 
thuisplaat schoonhield. Op de 

Haarlemse reliever Max Ploeg-
stra scoorde Koen Werkman in 
de 8e inning na een infield hit en 
een honkslag van Lex Leijenaar 
en in de slotinning werd het uit-
eindelijk 8-5 na 4 wijd voor Dal-
vin Kortstam en een triple van 
Mark Smit. 
Het verhaal van de return is 
gauw verteld. Toen Robin van 
Eis na 5 innings met 1-2-7-4 
de heuvel overdroeg aan Shane 
Gnade stond het al 0-6 en was 
de Heemsteedse aanval niet ver-
der gekomen dan één enkele 
honkslag en 2 x 4 wijd op werper 
Rik Geestman. In de 4 resteren-
de Haarlemse innings zag Sha-
ne nog 3 tegenstanders thuis-
komen na 1-4-2-0, 2 x geraakt 
werper en 3 x schijn, goed voor 
5 opschuivende spelers op de 
honken. De “eretreffer” kwam in 
de 6e inning op naam van An-
dy Raaff na wijd en een honkslag 
van Koen Werkman. Diens hit + 
de 2 van Victor Draijer brachten 
de totale Heemsteedse produc-
tie op 3 honkslagen en met enige 
jalousie werd gekeken naar DSS’ 
korte stop Mitchell Dautzenberg, 
die in zijn eentje met 4 honksla-
gen de slagprestaties van de ge-
hele Racing overtrof. 
Een week voor het einde van de 
eerste competitiehelft staat RCH 
nu zesde met twee punten voor-
sprong op Sparks. In het komen-
de weekend van de waarheid 
(zaterdag bij Sparks, zondag bij 
RCH) wordt beslist wie van bei-
de teams naar de play-offs gaat. 
Sparks moet twee keer winnen, 
RCH heeft aan één zege genoeg. 
Vreugde en verdriet zullen dicht 
bij elkaar komen.

Ziggo stopt met analoog 
signaal BVD in Heemstede

Zonder enige kennisgeving zendt Ziggo sinds 1 mei j.l. geen sig-
nalen meer uit voor de programmering van de analoge BVD. Hier 
door worden vele inwoners van Heemstede gedwongen gebruik te 
maken van de Ziggo actie die een alles-in 1- pakket aanbiedt voor 
44,95 euro p.m. Je krijgt dan wel een interactieve HD gratis die 
alle problemen oplost.

Toeval? Bij navraag blijkt Ziggo van niets te weten behoudens dat 
het mogelijk is dat de signalen thans op een andere frequentie 
worden uitgezonden en daarvoor dien je de analoge BVD aan te 
passen op de fabriekinstelling van het apparaat. Zelfs de vakhan-
del van Amerongen in Heemstede begrijpt er niets van. Het loopt 
storm terwijl zij alleen maar kunnen constateren dat het niet aan 
de BVD ligt of interne zaken als bekabeling bij hun clientèle.

Een slechte zaak van Ziggo die hiermede hun abonnees dwingen 
naast TV ook internet en telefoon van hen af te nemen. Men een 
jaarcontract moet ondertekenen waarmede over twee jaar de in-
teractieve HD je eigendom wordt. Voor altijd verbonden luidt de 
tekst in de reclamefolder van Ziggo maar of je dat moet willen is 
een weinig welriekende vraag.
J.C.M.Sijm
Valkenburgerlaan 42, Heemstede

INGEZONDEN

Uniek loyaliteitsprogramma voor 
leukste winkelstraat van Nederland
Heemstede - Sinds vorige week 
gebruiken enkele winkeliers in 
de Raadhuisstraat en Binnen-
weg in Heemstede een uniek 
loyaliteitssysteem voor hun 
klanten: Piggy. Met deze oranje 
spaarkaart, als pasje of als App 
voor de smartphone, kunnen 
consumenten punten sparen bij 
winkeliers in beide straten. Deel-
nemers zijn onder andere: cho-
colaterie Van Dam, keurslager 
Van der Geest en de Kaldi. In-
middels hebben meer winkeliers 
zich aangesloten en de verwach-
ting is dat consumenten binnen-
kort in heel Heemstede met de-
zelfde spaarkaart of App kunnen 
sparen.
Sander Levert van Piggy: “Con-
sumenten gebruiken voortaan 
één spaarsysteem voor al hun 
favoriete winkels. De proble-
men van een volle portemon-
nee met allemaal verschillende 
spaarkaarten zijn definitief voor-
bij. Klanten kunnen snel spa-
ren voor kleine beloningen zoals 
een doosje van 6 eieren bij Kas-
tino of, als ze langer geduld heb-
ben, kunnen ze doorsparen voor 
2 Dozen Hollandse Aardbeien bij 
de Groente en Fruitwinkel van 
Edward Kors. 
De beloningen zijn winkel-uniek 
waardoor sparen bij iedere win-

kel weer anders wordt ingevuld. 
Piggy zelf staat symbool voor het 
traditionele spaarvarkentje en is 
door ons bedacht om de lokale 
winkelier te helpen bij zijn strijd 
tegen grote winkelketens en 
webshops. Zo houden we win-
kelstraten zoals de Raadhuis-
straat en de Binnenweg uniek en 
gezellig.”
Piggy maakt van shoppen weer 
echt een beleving en biedt voor 
zowel consument als winke-
lier tal van praktische voordelen. 
Voor de consumenten is het he-
lemaal gratis en het voegt echt 
wat toe aan een middagje win-
kelen. Zo kunnen klanten bij 
alle deelnemende winkeliers 
gratis hun eigen Piggy-pas op-
halen en activeren. Voor klanten 
die een smartphone hebben, is 
er zelfs een mooie en praktische 

App waarmee ook gescand kan 
worden. De app biedt daarnaast 
extra informatie over alle deel- 
nemende winkels en hun be-
loningen. De punten die bij be-
paalde winkels gespaard wor-
den, kunnen alleen bij de betref-
fende winkel worden verzilverd. 
Zo is het systeem de moderne 
vervanging van de ouderwetse 
zegeltjes, alleen nu vrijwel overal 
te gebruiken.

Piggy heeft samen met de win-
keliers uit Heemstede de stellige 
overtuiging dat een loyale klant 
beloond moet worden.
Naar verwachting kunt u Pig-
gy binnenkort bij vrijwel alle 
winkels in Heemstede gebrui-
ken, zodat Heemstede de leuk-
ste winkelstraat van Nederland 
blijft!
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(21 t/m 28 mei 2014)

Huwelijken:
Leendert J. van Dijk & Lianne E. Kerkhoven

Kar-Cheong Fung & So Kuan Lau
Vincent G. Polak & Deline C.W. Hiel

Thomas L. Balm & Maartje Verbrugge
 

Geboorteaangiften:
 Liv van Laar, dochter van H.J. van Laar & N. Zoetemeyer

Ole A. Bertels, zoon van J.J. Bertels & C.F. Volker

 
Burgerlijke Stand

Heemstede 

Hans Klok verricht op 10 juni om 13.00 uur op de Grote Markt de offi-
ciële opening. (foto: Govert de Roos)

Regio - De voorverkoop van 
kaarten voor het nieuwe thea-
terseizoen 2014 -2015 van de 
Stadsschouwburg en Philharmo-
nie Haarlem die 2 mei jongstle-
den startte, is zeer succesvol. 
Het ijzersterke programma voor 
het nieuwe seizoen zorgt ervoor 
dat de kaarten als warme brood-
jes over de toonbank gaan. Alge-
meen directeur Jaap Lampe: “Op 
dit moment staat de teller al op 
meer dan 30.000 kaarten, 6000 
meer dan het vorige seizoen. Ik 
ben heel tevreden.” Behalve dat 
de kaarten te bestellen zijn op 
de website www.theater-haar-
lem.nl, is het vanaf 10 juni moge-
lijk om kaarten voor de voorstel-
ling te bespreken bij de VVV aan 
de Grote Markt 2. En om dit ma-
gische moment uitbundig te vie-
ren, verricht de wereldberoem-
de illusionist Hans Klok hier om 
13.00 uur de officiële opening. 
Hans Klok is de eerste topar-
tiest in het nieuwe seizoen die 
op vrijdag 5 september met zijn 
indrukwekkende theatervoor-
stelling ‘The new Houdini’ in de 
Stadsschouwburg van Haarlem 
het spits afbijt. Daarnaast geeft 
de sympathieke magiër hier op 
zaterdag 6 en zondag 7 sep-
tember extra voorstellingen. Een 

knallende en spectaculaire bin-
nenkomer waarmee het nieu-
we theaterseizoen opent. En dat 
is nog maar het begin: ook Youp 
van ’t Hek, de Verleiders met on-
der meer Pierre Bokma  en de 
bijzondere theaterproducties  zo-
als ‘De ontdekking van de Hemel’ 
en  ‘Stoner’ betreden de bühne.  
Of het neusje van de zalm: de bij-
zondere musical ‘Onder de groe-
ne hemel’ die is gebaseerd op 
het werk van Lennaert Nijgh en 
Boudewijn de Groot. Er is dit sei-
zoen veel focus op dans door 
bijvoorbeeld het Scapino Ballet 
Rotterdam met maar liefst twee 
grote reisvoorstellingen: ‘Icon-
s’en ‘songs for Drella’, waar te-
vens bijzondere activiteiten en 
workshops omheen georgani-
seerd worden. Op vrijdag 19 sep-
tember 2014 opent o.a. Tim Knol 
het ‘GIGS festival DeLuxe’ in de 
Philharmonie. In alle zalen zijn de 
Nederlandse acts te bewonde-
ren die tijdens de zomerfestivals 
hebben getoerd, zoals Tangarine 
en Qeaux Qeaux Joans. Op het 
gebied van popmuziek zijn onder 
anderen Roger McGuinn, Alain 
Clark, 3JS, BLØF, Rick de Leeuw 
en Nick en Simon te zien. En 
dit is nog maar het topje van de 
ijsberg die menig muziek- en 

theaterliefhebber doet smelten. 
Bijzonder en nieuw in dit sei-
zoen is de gouden rang en de 
vierde rang. Bij een aantal voor-
stellingen in de Stadsschouw-
burg is de gouden rang beschik-
baar, plaatsen in deze rang ge-
ven het beste zicht op het po-
dium. Bij alle voorstellingen in 
de Stadsschouwburg is er van-
af seizoen 2014-2015 de vier-
de rang voor de kleine porte-
monnee. Op deze manier is the-
ater en muziek voor iedereen 
bereikbaar. Kijk voor meer infor-
matie, de brochure en kaarten 
op www.theater-haarlem.nl, of 
op de Facebookpagina. 
Bart Jonker

Bennebroek - Vrijdag 6 juni opent de Franciscusschool aan de 
Kerklaan in Bennebroek haar deuren bij de officiële opening van 
het nieuwe gebouw! Vele jaren na het voornemen om de school 
te bouwen is het eindelijk zover. Het gloednieuwe, moderne ge-
bouw is inmiddels in gebruik genomen door de kinderen en 
leerkrachten. Op 6 juni zijn alle leerlingen, ouders, buurtbewo-
ners en geïnteresseerden van harte welkom vanaf 16.00 uur, om 
ook een kijkje te nemen. Om half 5 zal de officiële opening wor-
den verricht, waarna diverse activiteiten van start gaan.

VEW naar de derde klasse?
Heemstede - In een prachtige 
ambiance, zon en veel publiek, 
werd zaterdag in de tweede ron-
de van de nacompetitie thuis te-
gen Haarlem-Kennemerland ge-
lijk gespeeld. Beide teams scoor-
den twee keer. Komende zater-
dag gaan beide ploegen uitma-
ken wie zich volgend jaar een 
derdeklasser mag noemen. 

Dat VEW zo ver gekomen is mag 
al een wonder heten. Want in de 
tweede wedstrijd van de eerst 
ronde nacompetitie moest VEW 
een 1-2 nederlaag wegwerken. 
En die opgave leek er na de eer-
ste wedstrijd niet in te zitten. 
Niks was minder waar. Er werd 
keurig met 3-1 gewonnen uit in 
Amstelveen van Roda’23. Een in-
gestudeerde vrije trap van David 
Streatemans zorgde toen voor 
de 0-1, na rust werd het 0-2 door 
opnieuw een vrije trap (Jurrit 
Veltman). Uit een corner werd 
toen de 0-3 binnengekopt door 
Bo van Iperen. Het werd nog 
even spannend, door de tegen-
goal van Roda’23, maar een ver-
lenging werd vermeden.

Vandaar dat VEW1, op de zater-
dag van het grote VEW 7 tegen 
7 toernooi, moest aantreden te-
gen een laagvlieger uit de der-
de klasse, Haarlem-Kennemer-
land. Maar daarvan leek ech-
ter in de eerste helft geen spra-
ke. VEW stond geregeld met de 
rug tegen de muur. Haarlem-
Kennemerland liet verzorgd spel 
zien en zat er bovenop. Aanval-
len op het doel van VEW volg-
den elkaar in een rap tempo op. 
Maar de VEW-verdediging hield 
het eerste kwartier stand. VEW 
kwam tot ieders verbazing zelfs 
op voorsprong. Via een snel-
le uitbraak werd Jeroen Velte-
naar in stelling gebracht en die 
faalde niet 1 op 1 met de kee-
per. Gaandeweg de eerste helft 
werd het duidelijk dat de gelijk-

maker er aan zat te komen. Aan-
val na aanval, netjes via de flan-
ken, zette Haarlem-Kennemer-
land op. Het duurde tot 10 minu-
ten voor tijd voordat de gelijkma-
ker, via een kopbal, binnenviel. 
In de tweede helft kwam VEW 
beter in haar spel. Mede door 
de technische staf aangedragen 
oplossingen wist VEW zich be-
ter tegen de aanvalsgolven van 
Haarlem-Kennemerland te wa-
penen. VEW had dan ook het 
betere van het spel. Er werd vol-
op druk gezet op Haarlem-Ken-
nemerland en dat resulteerde 
in een veldoverwicht voor VEW. 
Maar heel veel kansen leverde 
dat, de eerste 20 minuten niet 
op. Eigenlijk waren de kansen 
voor Haarlem-Kennemerland. 
Gelukkig voor de thuisploeg 
hielp de spits en aanvoerder en-
kele kansen om zeep. Maar toch 
kwamen de bezoekers weer op 
voorsprong. Na een corner werd 
de bal fraai ingekopt;1-2. VEW 
stond nu voor de taak om in het 
resterende deel van de wedstrijd 
de stand gelijk te trekken. VEW 

deed zijn uiterste best en werd, 
nadat het 250 man sterke pu-
bliek zich er ook achter had ge-
zet, steeds gevaarlijker. De wed-
strijd liep naar het einde maar 
met nog 5 minuten op de klok 
wist de snelle Michiel Dekker 
een gaatje te vinden in de ver-
dediging van Haarlem-Kenne-
merland. De treffer werd groots 
gevierd. Zowel in als buiten het 
veld. Meer zat er echter niet in. 

Uitverkocht huis aan 
de Jan Gijzenkade? 
Komende zaterdag heeft VEW 
aan 1 scherpe counter genoeg 
om promotie af te dwingen naar 
de derde klasse zaterdag voet-
bal. De wedstrijd zal plaatsvin-
den in het stadion van Haarlem-
Kennemerland aan de Jan Gij-
zenkade in Haarlem.  Alle jeugd 
van VEW zal aanwezig zijn. Die 
hebben namelijk hun jaarlijk-
se zomerkamp. Ook zullen een 
hoop supporters van VEW het 
team komen ondersteunen. 
Wees op tijd want vol is vol! Aan-
vang 14.30 uur.

Paul van Marsbergen geeft een voorzet. Het publiek kijkt aandach-
tig toe.

Feestelijke opening 
nieuwe Franciscusschool

Magische opening op 10 juni door Hans Klok

Kaartverkoop theaters 
Haarlem nu ook bij de VVV
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Feestelijke opening nieuw kantoor 
Thuiszorg Buurtteam Bennebroek

Thuiszorg Buurtteam Benne-
broek is een van de 40 thuis-
zorgteams van Zorgbalans in de 
regio Kennemerland. Vanuit een 
klein zelfsturend team geven zij 
persoonlijke verzorging en ver-
pleegkundige zorg bij mensen 
thuis. 
Het idee achter de Thuiszorg 
Buurtteams is dat cliënten hun 
verpleegkundigen en verzor-
genden direct in de buurt heb-
ben. Cliënten zien vaker dezelfde 
gezichten, omdat de buurtteams 
uit hooguit vijftien medewerkers 
bestaan. De buurtteams regelen 
hun eigen planning en kunnen 
zorg en bezoektijden dus goed 
afstemmen op de wensen en be-
hoeften van hun cliënten. Boven-
dien brengen ze cliënten waar 
nodig in contact met gespecia-
liseerd verpleegkundigen en be-
handelaars, bijvoorbeeld voor 
gespecialiseerde zorg bij hartfa-
len of dementie. 
De wijkverpleegkundigen van de 
buurtteams onderhouden nauw 
contact met huisartsen en ande-
re zorgverleners en welzijnsor-
ganisaties in de buurt. Ook zijn 
er buurten waar de wijkver-
pleegkundige een inloopspreek-
uur heeft waar iedereen kan bin-
nenlopen voor een vraag of ad-
vies. Verder organiseren de 
buurtteams themabijeenkom-
sten over dementie en ande-
re onderwerpen. Zo draagt een 
buurtteam eraan bij dat mensen 
met persoonlijke hulp en onder-
steuning zo lang mogelijk zelf-
standig thuis kunnen blijven wo-
nen.
Buurtteam Bennebroek is te be-
reiken via telefoon 088 - 118 92 
92 en email thuiszorg.benne-
broek@zorgbalans.nl.

Kennismaken met prachtige 
boten van Nederlandse bodem

Pinksterweekend in het 
teken van Antaris & Maril
Regio - Het komend Pinksterweekend organiseert Jachthaven 
Poelgeest uit Oegstgeest weer een Antaris en Maril Experience 
Weekend! Tijdens dit weekend is het mogelijk eens vrijblijvend 
kennis te maken met de sloepen en tenders van de Friese sloe-
penbouwer. Als één van de weinige werven bouwt deze werf de 
boten nog geheel in Nederland. 
Het merk Antaris staat al jaren bekend om het zeer eigenzinni-
ge design gecombineerd met zeer gebruiksvriendelijke eigen-
schappen. Met de vorig jaar geïntroduceerde Sixty6 is er weder-
om een succesnummer op het water verschenen. Met inmiddels 
bijna honderd gebouwde boten in anderhalf jaar tijd is de Six-
ty6 de best verkochte boot van Nederland. Naast het design zijn 
vooral de uitmuntende vaareigenschappen, het lage geluidsni-
veau en de overvloedige ruimte een reden voor veel waterspor-
ters om voor de Antaris te kiezen. Met de introductie van de iets 
kleinere Fifty5 dit jaar is het begin van een succesvolle lijn neer-
gezet. 
Een andere vaste waarde op de sloepenmarkt zijn de sloepen 
van Maril. Net als Antaris worden deze geheel in eigen land ge-
produceerd en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Waar 
Antaris zich richt op de nieuwe trendy modellen zijn de sloepen 
van Maril klassiek van vormgeving. De overnaadse rompen met 
ronde achterkant ogen dan wel traditioneel maar zijn volgens de 
modernste inzichten ontworpen en gebouwd. 
Wilt u ook eens kennismaken met deze prachtige boten van Ne-
derlandse bodem kom dan langs op het Antaris & Maril Expe-
rience Weekend. De vloot ligt klaar op zaterdag en beide Pink-
sterdagen van 11.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest aan 
de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer informatie vindt u 
ook op www.poelgeest.nl.

Regio - Op vrijdag 23 mei is het nieuwe kantoor van Thuis-
zorg Buurtteam Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 49 in 
Bennebroek feestelijk geopend. Thuiszorgcliënten, oud-cli-
enten, buurtbewoners, twee huisartsen en collega´s kwamen 
een kijkje nemen. De medewerkers van het thuiszorgteam wa-
ren verrast door de grote belangstelling en de vele bloemen en 
cadeautjes van bezoekers.

Rouwcafé in De Luifel
Heemstede - De volgende edi-
tie van Het Rouwcafé vindt 
plaats op zaterdagmorgen 7 ju-
ni van 10.00 tot 12.00 uur in Foy-
er De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Speciale gasten de-
ze morgen: Yvon Agterhof & Pe-
ter Cammermans. Ook zijn de 
‘Westfriese trôstkoekies’ weer 
te verkrijgen. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via in-
fo@hetrouwcafe.nl of bellen 
naar Ria van Kleef 06-52306969.
Yvon Agterhof, singer-song-
writer, zong onder andere in de 
Haarlemse band Perception en 
drie jaar bij het akoestische trio 
FFlos. Met diverse muzikanten 
schreef zij verschillende pop/
rock songs. 
Onder de naam ‘AMuze’ geeft 
Yvon tevens bedrijfs- en groeps-
trainingen, workshops, zang-
les aan huis en les op diverse 
scholen. Speciaal voor kinderen 
heeft zij een eigen lesmethode 
met veel beeldmateriaal ontwik-
keld (www.a-muze.org). Peter 
Cammermans is muzikant, com-

Heemstede - Voor de achtste keer op rij organiseert Verfhan-
del Ree weer hun ludieke luilakactie! Op zaterdag 7 juni opent 
‘trotse eigenaar’ Jasper al om 7.00 uur de winkeldeur voor al-
le niet-luilakken die graag met hoge kortingen willen shoppen 
bij Verfhandel Ree. De enige (en ludieke) voorwaarde voor deze 
korting is wel, dat u in/met badjas of andere ochtendkledij naar 
de winkel komt! Het personeel, gekleed in pyjama maar zonder 
ochtendhumeur, heet u die ochtend hartelijk welkom met war-
me broodjes, gekookte eitjes en verse koffi e of een kopje thee 
aan de mooie inspiratiebar. De scherpe korting van 25 procent 
is voor de écht vroege vogels (tussen 7 en 8 uur) en 20 procent 
tussen 8 en 9 uur en zijn beiden geldig op het assortiment verf, 
behang en aanverwante artikelen bij directe betaling. Wegens 
de verwachte (maar gezellige!) drukte zal er wel slechts beperkt 
gelegenheid zijn voor uitgebreid advies.
Bent u geen luilak? Kom dan zaterdag 7 juni in alle vroegte naar 
Verfhandel Ree aan de Binnenweg 89 in Heemstede!

Jaarlijkse luilakactie
bij Verfhandel Ree

ponist en koordirigent (Casca 
koor en Music Train). Hij steekt 
veel energie in en besteedt aan-
dacht aan lesgeven, coachen, 
workshops en het opnemen van 
cd’s in zijn eigen studio. Muziek 
is zijn passie en hij geniet er-
van mensen te zien opbloeien in 
muziek (www.cammermans.nl). 
Momenteel werken Yvon en Pe-
ter samen aan een musical over 

een scheidend gezin, getiteld: 
‘Wisseltas en snottenbellen’.
Uiteraard zijn er weer ‘Westfriese 
trôstkoekies’ van Bakkerij Jonker 
uit Broek op Langedijk. De bak-
kers uit Noord-Holland hebben 
een speciaal troostkoekje ge-
bakken. Een gedeelte van de op-
brengst komt ten goede aan Het 
Rouwcafé.
Op www.hetrouwcafe.nl is ver-
meld waar en wanneer Het 
Rouwcafé nog meer locatie 
houdt.

Yvon Agterhof en Peter Cammermans.



 

Woensdag 4 juni
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke 
Lekkerkerker in Casca 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Mixed media, 
in niveau gelaagde texteer, 
intuïtieve impressies en 
veelkleurige abstracte 
formaten.

Donderdag 5 juni
t/m zondag 22 juni

Expositie in De Waag, 
Spaarne 30 in Haarlem, werk 
van beeldend kunstenaars 
Theo Schouten en Ton 
Kalishoek. Opening zondag 
8 juni 16.00 uur. Informatie: 
www.kzod.nl.

Vrijdag 6 juni
t/m dinsdag 8 juli

Aquarellen van 
Carin van der Putten 
in Gemeentehuis 
Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Toegang gratis. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot en 
met 12.30 uur en woensdag 
van 13.30 tot en met 16.30 
uur.

Vrijdag 6 juni
Feestelijke opening van de 
nieuwe Franciscusschool 
aan de Kerklaan in Benne-
broek, 16.30 uur. Open huis 
voor alle geïnteresseerden 
vanaf 16.00 uur.

Auteur Ilja Leonard 
Pfeijffer bij Boekhandel 
Blokker over zijn boek 
‘La Superba’. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, ’s middags van 
16.30-17.30 uur. Vrije toegang.

Luilakmarkt op de Glip in 
Heemstede, 17.00 - 20.00 uur.

Zaterdag 7 juni
Kunstfestival ‘De kleuren 
van het leven’ met veel live 
muziek in hartje Haarlem: 
Kleine Houtstraat (tussen 
Gast Huisvest en Gedempte 
Oude Gracht), Kunst4iedereen 
Galerie, Egelantier tuin en 
een stukje van de Gedempte 
Oude Gracht.
Van 11.00 tot en met 18.00  
uur, toegang is gratis.
Info: www.rosinka.nl.

Rouwcafé in De Luifel 
met speciale gasten 
Yvon Agterhof en Peter 
Cammermans, 10.00-12.00 
uur. Informatie:
www.hetrouwcafe.nl.

Luilakactie bij Verfhandel 
Ree aan de Binnenweg 89 in 
Heemstede. Korting van 25 
procent tussen 7.00 en 8.00 
uur, 20 procent tussen 8.00 en 
9.00 uur.

Van zaterdag 7 juni
t/m donderdag 12 juli
Solo-expositie van Jan 
Verschueren in Galerie 
Année, Gedempte oude 
gracht 33 in Haarlem. 
Informatie:
www.galerieannee.nl.

Zondag 8 juni
Fietstocht boeiend 
verleden Leyduin 
en klooster Alverna 
tussen 10.00-11.30 uur.  
Aanmelden noodzakelijk 
via www.gaatumee.nl.  
Info: 088-0064455 (tijdens 
kantooruren). Kosten 7,- 
euro, kinderen tot 12 jaar 
3,- euro. Beschermers 4,- 
euro, hun kinderen tot 12 
jaar mogen gratis mee. Volg 
de Leidsevaartweg en neem 
de afslag over het spoor. 
Verzamelen bij het huis 
Leyduin.

Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan 
Zee van 8.00 tot 16.00 
uur. Meer info: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl.

Het Haarlems sextet XT 
treedt op in Café de 1ste 
Aanleg in Heemstede, 17.30 
uur. Entree gratis.

Maandag 9 juni
Openingsborrel restaurant 
Tante Bep, Raadhuisstraat 
58a in Heemstede, 18.00-
20.00 uur. Iedereen van harte 
welkom.

Zevende editie ‘Haarlem 
draait door’ in de Haarlemse 
binnenstad, 11.00-17.00 uur.

Dinsdag 10 juni

Start voorverkoop 
kaartjes seizoen 2014-
2015 Stadsschouwburg 
en Philharmonie bij VVV 
Haarlem, Grote Markt 2, door 
illusionist Hans Klok, 13.00 
uur.

Woensdag 11 juni
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

Vrijdag 13 juni,
zaterdag 14 en
zondag 15 juni
Bennebroekse feestweek, 
een spectaculair 
dorpsfeest voor jong 
en oud. Programma en 
inschrijvingen op www.
bennebroeksefeestweek.nl 
Met op vrijdag om 16.00 uur 
het voetbaltoernooi plus BBQ, 
en live Voetbal Nederland 
Spanje op groot scherm 
in de tent. Hierna diverse 
activiteiten deze drie dagen 
in de feesttent en terrein 
rondom. Entree voor de 
feestavonden dit jaar slechts 
10 euro in voorverkoop.

Zondag 15 juni
Kanoën bij SportPlaza 
Groenendaal door 
kanovereinging ‘Waterwolf’, 

in het wedstrijdbad van 
SportPlaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede. 
Tussen 13.30 – 15.00 uur. 
Entree volwassenen: 4,60 
euro, jeugd t/m 15 jaar: 
4,20 euro. Meer info via 
023-5292072 of www.
sportplazagroenendaal.nl. 

Maandag 16 juni
Workshop foto’s 
bewerken met Picasa 
in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32, 09.30-
11.30 uur. Aanmelden: www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl.

Dinsdag 17 juni
Seniorenexcursie naar 
Zuiderzeemuseum 
Enkhuizen. Vertrek vanaf 
stationshal Heemstede/
Aerdenhout. Kosten 22,50 
euro 65+ 22,- euro - MJK  8,- 
euro (incl. entree, koffi e en 
gebak en organisatiekosten 
Casca, excl. reiskosten 
en consumpties). Uiterlijk 
vrijdag 6 juni aanmelden en 
betalen bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur.

Vrijdag 20 juni
Workshop foto’s 
bewerken met Picasa 
in de Bibliotheek 
Hillegom, 09.30-11.30 
uur. Aanmelden: www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl.

Zondag 29 juni
Licht klassiek concert in 
de hal van Huize Leyduin, 
14.30 uur. Rondleiding over 
landgoed voorafgaand 
aan concert mogelijk. 
Informatie: 023-5291289 of 
ja.vanderveldt@kpnmail.nl.

Zomerfestival in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
bij bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen en op 
Elswout, 11.00-16.00 uur. 
Programma: www.np-
zuidkennemerland.nl.

Zaterdag 12 juli

Natuurwerkdag IVN in 
wandelbos Groenendaal, 
09.30-15.00 uur. Informatie 
en aanmelding: www.ivn.nl/
afdeling/zuid-kennemerland.

AgendA
Woensdagavond: Filmavond
Casca Nova fi lm in de
Theaterzaal op groot doek
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een fi lm 
in de Theaterzaal op het grote 
doek. Op woensdag 11 juni  is 
dat een Nederlandse roman-
tische komedie, met in de 
hoofdrollen Lies Visschedijk 
en Fedja van Huêt. Aanvang: 
20.00 uur – entree 6,00 euro. 
Duur van de fi lm: 95 minuten. 
Voor meer informatie over de 
de fi lm of om te reserveren 
kunt u bellen op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1.

Film- & lunchprogramma
voor senioren
Donderdag 12 juni wordt bij 
Casca een feel-good kome-
die gedraaid. Deze fi lm is 
van tweevoudig Oscar-win-
naar Dustin Hoffman. (Vraag 
om het speciale fi lmprogram-
ma bij Casca: (023) 548 38 28 
kies 1). Na de fi lm wordt in de 
foyer van de Luifel een heer-
lijke gezamenlijke lunch ge-
serveerd. Het hele program-
ma is van 10.30- ± 13.15 uur 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten 
inclusief lunch: 11,00 euro. 
Filmduur: 98 min. In verband 
met de lunch graag vooraf re-
serveren uiterlijk dinsdag 10 
juni, dit kan telefonisch: (023) 
548 38 28, kies 1, op werkda-
gen van 9-12 uur.

Wandel door de buurt
Historische wandeling 
Kijk in de Wijk: 
gebied tussen César Franck-
laan en Cruquiusweg
Dinsdag 17 juni
Eén keer per jaar wordt twee 
weken lang een Heemsteed-
se wijk in het zonnetje gezet 
tijdens ‘Kijk in de Wijk’. Dit 
jaar is dit het gebied tussen 
de César Francklaan en de 
Cruquiusweg. 
Hier kunt u een historische 
wandeling maken. Leuk om 
bijzondere feiten en interes-
sante weetjes te horen uit de 
geschiedenis van deze wijk. 
Remmert Pels vertelt u er al-
les over. Hij heeft de afgelo-
pen jaren al meerdere wan-
delingen verzorgd voor Cas-
ca, o.a. door de Glip, de Indi-
sche Wijk, de Rivierenwijk en 
rondom de Provinciënwijk. 
De historische wandeling 
start op de Bronsteebrug bij 
de Bronsteevijver op dinsdag 
17 juni om 19.00 uur. De wan-
deling duurt ongeveer 2 uur 
en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Wilt u wel graag 
van tevoren reserveren? Dit 
kan tot uiterlijk maandag 16 
juni bij Casca, Herenweg 96, 
Heemstede of telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Commissie-
vergaderingen

10, 11 en 12 juni

In deze uitgave:
- Textielinzameling
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties

Inbrekers gaan niet met vakantie
Gemeente Heemstede wil het aantal woning-
inbraken terugdringen. In deze periode slaan veel 
inbrekers toe omdat zij weten dat bewoners van 
huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit 
te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg 
zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Wat doen wij tegen woninginbraken?
Samen met diverse partners zoals woningcorporatie, 
politie en buurtpreventieteams werken wij aan 
een veilige woonomgeving voor de bewoners van 
Heemstede. Standaard wordt gezorgd voor goede 
verlichting in de wijken en we snoeien de struiken. 
Dit geeft goed zicht op woningen en dat schrikt 
inbrekers af. En natuurlijk zijn wij groot voorstander 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Wat kunt ú doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op: 
- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

een bewoonde indruk geven. Download 
de burenkaart via www.politiekeurmerk.
nl/zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten waar 
ze u kunnen bereiken in geval van nood.

- Bel 112 bij verdachte situaties
 Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 

de inbrekers te pakken.

- Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat 

u maar heel even naar de buren, boven de was 
ophangen of boodschappen doen.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

     MET VAKANTIE
Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Binnenkort op vakantie?
Controleer tijdig de geldigheid van uw reisdocument
Wanneer u een nieuw reisdocument wilt 
aanvragen maak dan tijdig een afspraak. Kom 
langs wanneer het u uitkomt en word direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl 
en klik rechts in uw scherm op ‘Maak een 
afspraak’.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’ 
Op woensdag 18 juni van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op hoe je als 
ouders kan omgaan met lastig gedrag zoals niet 
luisteren. Hoe stel je grenzen en leer je kinderen om 
op een positieve manier mee te werken. Wilt u meer 
weten over deze workshop? Kijk dan op 
www.cjgheemstede.nl. U kunt zich hier ook 
inschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

workshop. Wilt u meer informatie over de methode 
Positief Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.



Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 10 het kappen van 2 meelbessen 

wabonummer 12047, verzonden 28 mei 2014. 
- Frederik van Eedenplein 4 het kappen van 
 1 eikenboom wabonummer 11971, 
 verzonden 28 mei 2014. 
- Nobellaan 5 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 11968, verzonden 28 mei 2014. 
- H.W. Mesdaglaan 24 het kappen van 1 notenboom 

wabonummer 12096, verzonden 28 mei 2014. 
- Hunzelaan 16 het kappen van 1 prunus 

wabonummer 12050, verzonden 28 mei 2014.
- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 10770, 
 verzonden 28 mei 2014. 
- Anton Mauvestraat 4 het uitbreiden van een 

terrasoverkapping en balkon wabonummer 11262, 
verzonden 28 mei 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 206 het maken van een achteringang 

en bewoonbaar maken 1e en 2e verdieping 
wabonummer 12217, ontvangen 19 mei 2014. 

- Binnenweg 103 het plaatsen van reclame 
wabonummer 12218, ontvangen 20 mei 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Thorbeckelaan e.o. dit najaar aangepakt
Dit najaar wordt volgens de huidige planning 
gestart met het vervangen van de riolering in de 
Thorbeckelaan en omgeving. Tegelijkertijd pakt 
de gemeente ook andere delen in het gebied aan. 
Daarbij gaat het onder meer om weginrichting, 
parkeren, het groen en een speellocatie. In april en 
mei lag het plan ter inzage. 

De reacties zijn inmiddels verwerkt in een 
aangepast plan. Het nieuwe plan vindt u op 
www.heemstede.nl onder ‘Plannen en projecten’. 
De commissie Ruimte bespreekt het plan op 
donderdag 12 juni. U bent van harte welkom deze 
vergadering als toehoorder of inspreker bij te 
wonen (locatie: Raadhuis, aanvang: 20.00 uur).

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 6 juni 2014 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.

Inloopochtend burgemeester 
6 juni

Straatverlichting 
defect?

Losliggende 
stoeptegels?

Kapot 
speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van 

de gemeente (023) 548 57 62.

Raadsbesluiten 28 mei 2014
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden 

De raad heeft unaniem besloten:

Onderzoek geloofsbrieven en 
beëdiging raadslid
Dhr. H.J.M. van Zon is beëdigd als raadslid

- Benoemingen in raadscommissies
- Benoeming mw. Y. Schul als lid van de 

Rekenkamercommissie Heemstede
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK), incl. aanvullende zienswijze.
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK), incl. aanvullende zienswijze.

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 4 woningen 

 Glipperweg 33-39
- Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede
- Beleidskadernota Participatiewet 2015
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 april 2014

Roeiboot Leidsevaart gelicht
In opdracht van het college is een witte roeiboot 
met oranje zijkanten en een kleine goudkleurige 
ster op het voordek in de Leidsevaart ter hoogte van 
de brug nabij de Kohnstammlaan gelicht.

Het vaartuig wordt tot en met 26 augustus 
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 
vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college het 
vaartuig vernietigen danwel verkopen of om niet 
overdragen.

Roeiboten aangetroffen in Heemsteeds Kanaal
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
roeiboten aangetroffen in het Heemsteeds Kanaal. 
De vaartuigen zijn aangelegd aan grond dat in 

eigendom is van de gemeente. De locatie is in de 
Verordening openbaar water Heemstede (artikel 3 
en 4) uitgezonderd om een ligplaats in te nemen 
met een pleziervaartuig. 

De eigenaar van genoemde vaartuigen krijgt tot en 
met 18 juni 2014 de gelegenheid om zijn vaartuig 
buiten Heemstede te brengen dan wel een ligplaats 
in te nemen waar dit met een vergunning wel is 
toegestaan. Indien de eigenaar geen gehoor geeft 
aan dit verzoek, wordt het vaartuig in opdracht 
van het college verwijderd (bestuursdwang). Het 
vaartuig wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 

- een witte roeiboot met zwarte bovenzijde en 
zwarte bodem ter hoogte van Mozartkade 10. 

 Dit vaartuig is aangelegd. 
- een witte roeiboot ter hoogte van Mozartkade in 

ligplaats MZK 040. 
- een stalen roeiboot met houten lattenbodem en 

houten zijbankjes ter hoogte van Mozartkade 11, 
in ligplaats MZK 016. In de boot ligt een houten 
peddel, een zwarte emmer (GAMMA) en een 
rood stoffer en blik. 

- een houten motorboot met donkergroen dekzeil 
ter hoogte van Mozartkade 14, in ligplaats MZK 021. 

- een witte speedboot met twee zwarte strepen 
over de voorzijde met zwart dekzeil ter hoogte 
van Mozartkade, in ligplaats MZK 045.

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van 
de Verordening openbaar water Heemstede). Neem 
voor vragen contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties



Hoofdletsel voor bromfietsster
Heemstede - Een bromfietsster heeft dinsdag 27 mei hoofdletsel 
opgelopen bij een verkeersongeval in Heemstede. De vrouw reed 
even voor twee uur over de Glipperweg richting Bennebroek toen ze 
ter hoogte van de Prinsenlaan hard onderuit ging. In afwachting van 
de hulpdiensten boden omstanders eerste hulp. De vrouw heeft van 
ambulancepersoneel een nekkraag omgekregen om eventueel letsel 
niet te verergeren. Ze is met onder meer hoofdletsel naar het zieken-
huis overgebracht voor verdere behandeling. Medewerkers van de 
gemeente hebben zand op de ongevallocatie gestrooid. Het is nog 
onduidelijk waardoor de vrouw ten val is gekomen.
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Regio - Op zondag 29 juni is er 
van alles te beleven in het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland. 
Kom tussen 11.00-16.00 uur naar 
het nieuwe bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen en naar 
Buitenplaats Elswout voor een 
afwisselend programma. 
Er zijn workshops, speurtoch-
ten, excursies en creatieve acti-
viteiten rondom het bezoekers-
centrum. Ontdek het spannende 
verleden en heden van het park 
en kom naar de groene markt en 
ontmoet de schaapskudde. Het 
duincafé serveert zomerse hap-
jes of bestel een picknickmand 
voor bij ’t Wed. 
Ook bij Buitenplaats Elswout is 
er die dag veel te ontdekken. 

Zomerfestival in Nationaal Park

Geniet van exposities, (schilder) 
workshops en yoga. Ook voor 
een Italiaanse familielunch of 
picknick ben je er op het juiste 
adres! Voor de meeste activitei-
ten is reserveren niet nodig. Ga 

voor het programma en het laat-
ste nieuws naar www.np-zuid-
kennemerland.nl. Kijk op www.
buitenplaatseninbeeld.nl voor 
meer info over het programma 
op Buitenplaats Elswout. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij de 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. 
Zie verder kader ‘Beroep’.

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via www.
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 10 juni 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 13 mei 2014
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Jaarverslag en jaarrekening 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (A-stuk)

- Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Heemstede 2014 (A-stuk)

- Voortzetting combinatiefuncties/bezuinigingen 
schoolzwemmen) (B-stuk)

- Project De Verbeelding: toekomst van de 
bibliotheek Heemstede (B-stuk)

- Jaarverslag 2013 cliëntenraad Wet werk en 
bijstand (C-stuk ovv GL)

- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
woensdag 11 juni 2014 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 11 juni 2014
- Spreekrecht burgers
- Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep 

Haarlem als lokale omroep (A-stuk)
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 

(A-stuk)
- Voorjaarsnota 2014 (A-stuk)
- Nota reserves en voorzieningen - 

weerstandsvermogen 2014 (A-stuk)
- Kadernota 2015-2018 (A-stuk)
- Uitkomsten kengetallen onderzoek Nederlandse 

Gemeenten’ door Berenschot (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
donderdag 12 juni 2014 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 12 juni 2014
- Spreekrecht burgers
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke kwaliteit Heemstede (A-stuk)
- Voorlopige vaststelling plan “Vervangen riolering 

Thorbeckelaan e.o.” (B-stuk)
- Plein Raadhuisstraat (B-stuk)
- Kop Blekersvaart, pleintje tegenover Albert Heijn 

(B-stuk)
- Formulering definitieve opdracht herziening 

welstandsnota (B-stuk)
- Onttrekking woonruimten aan de sociale 

woningvoorraad (B-stuk)
- Voortgang Investeringsprogramma Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) Heemstede (C-stuk o.v.v. CDA)
- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffie via telefoon (023) 5485646, of 
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl. 
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