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www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

25 ja
ar! ACTIE:

Binnenweg 52 | Heemstede
023-5283610 | www.broodje-bram.nl

Vanaf 1 juni 
t/m 7 juni

Bakje vers fruit 
& jus d’orange 

6 x €0,25

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Meer vergoeding mogelijk 
door PLUS status

Loc. Spaarne ZH Heemstede
Loc. Meijerslaan 258

Telefoon 023-5285677

Jubileum voor Vrouwen van Nu

De doelstelling ten tijde van de 
oprichting in 1930 was: ‘De be-
vordering van de belangen in 
den ruimste zin, van boerin-
nen en andere plattelands-
vrouwen.’ De speerpunten wa-
ren verbetering van de culture-
le, maatschappelijke, hygiëni-
sche en economische toestan-
den op het platteland .De af-
delingen organiseerden maan-
delijks bijeenkomsten, meestal 
bij de boerinnen thuis of in een 
zaaltje in het dorp. Een spreker 
behandelde een onderwerp en 
er werden cursussen aangebo-
den, waarin de vrouw als huis-
vrouw en moeder centraal stond.                                                      
Anno 2015 staat de organisa-
tie voor vrouwen nog als een 
huis, al zijn de doelstellingen in 
de loop der jaren uiteraard ver-

schoven, volgens Marga van der 
Burg,  secretaris van de afdeling 
Heemstede. “De vrouwenbewe-
ging heeft een enorme ontwik-
keling doorgemaakt met de op-
komst van de vrouwenemanci-
patie. De wereld om ons heen 
is veranderd. Vandaar  dat on-
ze naam in 2012 is gewijzigd in 
‘Vrouwen van Nu’ Er is aandacht 
voor maatschappelijke, culture-
le en sportieve activiteiten. Ook 
willen wij een actieve bijdrage 
leveren aan vrouwenrechten el-
ders in de wereld.”              
                                                                                     
Internationale verbondenheid
‘Vrouwen van Nu’ kiest elke tien 
jaar een project om vrouwen op 
eigen benen te laten staan. Mo-
menteel loopt een project in Pe-
ru. “We doen dit in samenwer-

Heemstede – Met 47.000 leden is ‘Vrouwen van Nu’ de groot-
ste vrouwenorganisatie in Nederland. De vereniging die voor-
heen bekend stond als de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen 
en andere Plattelandsvrouwen’ bestaat dit jaar 85 jaar. De pro-
vinciale afdeling Noord-Holland is met 80 jaar net iets jonger. 
Op 26 juni is het jubileumf eest in  h et A Z st adion in  A lkmaar.                                                                                                  

king met de Rabobank. Als wij 
50.000 euro bij elkaar hebben, 
doen ze er nog eens 50.000 bij”, 
vertelt voorzitter Loes Oldersom. 
“Net als bij het vorige project in 
Benin, krijgen de vrouwen in Pe-
ru dit geldbedrag om bedrijfjes 
op te starten. Het microkrediet is 
ook wat Koningin Maxima, pro-
pageert. De winst die ze maken 
schuiven we door. De aanpak is 
succesvol, want in Benin zijn de-
ze vrouwen zelfstandige onder-
nemers geworden en door sa-
menwerking hebben ze intensie-
ver contact met elkaar.”

Onderling contact leggen is een 
belangrijke missie van de vereni-
ging. Elkaar ontmoeten, creati-
viteit ontplooien en persoonlij-
ke ontwikkeling is wat de leden 

bindt. Marga: “Ik heb zelf leren 
bridgen van een van onze leden. 
De kennis die we opdoen geven 
we door aan elkaar met cursus-
sen en het organiseren van bij-
eenkomsten. De plaatselijke af-
delingen hebben interessegroe-
pen op allerlei gebied: fietsen, 
wandelen, theater, museumbe-
zoek, leeskringen, handwerken, 
klaverjassen, mahjong en brid-
gen. Wat dat betreft zijn we nog 
steeds een echt vrouwennet-
werk.”

Naast de bestaande afdelingen 
zijn er diverse netwerken bin-
nen Vrouwen van Nu actief ge-
richt op een bepaalde leeftijds-
categorie - Meiden van Nu-
groepen -, op een beroeps-

groep of op werkende vrouwen.                                                                               
“Er is altijd behoefte aan nieu-
we leden, vooral aan een nieuwe 
generatie vrouwen die handig 
zijn met de computer. Misschien 
is het jubileumfeest een goede 
gelegenheid kennis te maken 
met ‘Vrouwen van Nu’. Voor een 
bedrag van 20 euro kunnen ge-
interesseerden deelnemen aan 
het programma in Alkmaar. Het 
belooft op 26 juni een fantasti-
sche dag te worden met o.a. een 
lezing van schrijfster Judith Koe-
lemij, een lunch en een optre-
den van Leonie Jansen en haar 
band.”

Meer informatie: www.vrouwen-
vannu.nl/heemstede.
Mirjam Goossens

Heemstede - Weer een plaat-
je van een bloesemfoto, of-
tewel de lentefoto. Het kan 
nog want op 21 juni staat 
toch echt de zomer voor de 
deur. Eerst nog even voorjaar 
met deze prachtig bloeiende 
Es(Fraxinus–Ornus–Pluimus). 
De Es is een plant uit de olijf-
familie. Het is een loofboom, 
die van nature in Europa voor-
komt. Een snelgroeiende boom 
die wel 20 meter hoog kan 
worden, uitgerust met een bol-
vormige kroon. De roomwitte 
bloemen (pluimus) lopen gelijk 
uit met de 8-puntige bladeren. 
Ze zijn meestal tweeslachtig en 
staan in grote rechtopstaande 
of overhangende pluimen en ze 
geuren lekker.
Sinds de 18 de eeuw worden 
deze bomen gekweekt. De 
pluimus is een houtachtig ge-
was uit Zuid-Europa dat tot 
klein Azië is door gedrongen, 
ze voelen zich fijn bij een wat 
warmer klimaat. 

Voorjaarsfoto

Marga van der Burg en Loes 
Oldersom van ‘Vrouwen van Nu’ 
Heemstede.

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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Bloeiende Esboom

slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Volg de Heemsteder ook op

www.FACEBOOK.com
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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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 7 juni
Ds. J.E.Th. Nak-Visser. Aan-
vang 10.00 uur. Tevens Kin-
dercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 7 juni 
Pinksterkerk: 10.00  uur, ds. A. 
Molendijk, Doop. Crèche voor 
kinderen tot 4 jaar. Kinder
Anders-dienst, voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar. Spiegeltent 
voor kinderen van 10 tot 12 
jaar. De Kerk Draait Door, voor 
tieners van 12 tot 15 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

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

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

Zondag 21 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 7 juni, 10.00 uur
Dhr. Rien van der Toorn, een 
algemeen aanvaard bruggen-
bouwer tussen uiteenlopende 
bevolkingsgroepen.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (7)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. diver-
se Facebookpagina’s, het Noord 
Hollands Archief, maar ook van 
Casca, Brink Piano’s en dhr. C. 
Voorham..

Na Cloosterweg 5 volgt normaal 
gesproken in nummering Cloos-
terweg nummer 7. Het bijzondere 
in dit geval is dat het toenmalige 
pand nummer 5 door verbouwin-
gen in 1976 door de fi rma Tie-
ken nu nummer 7 is. Links van 

nummer 5 heeft voor de verbou-
wing een bedrijfje gezeten van 
dhr. Van Vlies. Wanneer dat pre-
cies is gebeurt is (nog) niet be-
kend, maar daardoor werd num-
mer 5 dus 7, want volgens een 
adresboekje uit 1966 woont me-
vrouw Sporre ‘ineens’ op num-
mer 7 (in 1961 nog op nummer 
5). Op een foto van 1957 uit het 
NHA zie we op de gevel Gazelle 
Rijwielen staan toen was het nog 
nummer 5.
In het Zandvoorts Nieuwsblad 
van 1982 staat dat er een Keu-
kencentrum in het pand van Tie-
ken is geopend door ene Kees 
de Jong. Daarvoor zat een groot-
handel met kappersartikelen, 
volgens hetzelfde nieuwsstuk-
je.(??)
In 1993 hebben Peter en Ria 
Groenland het pand gekocht 
en zijn toen Kinderopvang Pier-
rôt begonnen. Eind 1995 heeft 
Casca het kinderdagverblijf met 
4 groepen overgenomen. Cas-
ca heeft de naam veranderd in 
kinderdagverblijf Pierewiet en 
zijn er tot en met de zomer van 
2008 gebleven. Daarna is het tij-

delijk in bezit geweest van een 
projectmakelaar. Die had plan-
nen op deze locatie woningen te 
bouwen, maar dat is niet door-
gegaan. In 2009 begon Bert ten 
Brink met de verbouwing van 
het hele pand en was het het be-
gin van Brink Piano’s op Cloos-
terweg 7 en die zit daar tot op
heden nog, zoals te zien op de 
nufoto (mei 2015) van Harry
Opheikens.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Jong theatertalent gezocht voor ‘Loes en Marlie’
Regio - De Stadsschouwburg 
Haarlem en cabaretière Brigit-
te Kaandorp speuren naar jong 
theatertalent uit Haarlem, die 
een rol gaan vervullen in de 
kerstproductie ’Loes en Marlie’. 
Vanaf 8 december a.s. is deze in 
de Stadsschouwburg van Haar-
lem te zien. ‘Loes en Marlie’ is 
een eigentijdse bewerking ge-
schreven door Brigitte Kaandorp 
van het kerstverhaal ‘Scrooge’ 
van Charles Dickens. Het verhaal 
draait om de Bloemendaalse da-
mes Loes (Raymonde de Kuy-
per), Marlie (Brigitte Kaandorp) 
en hun Marokkaanse werkster 
Yasmina (Kaltoum Boufangacha) 
uit Schalkwijk. 
De Stadsschouwburg Haar-

lem en Brigitte Kaandorp zoe-
ken jongens tussen de 8 en 14 
jaar en meisjes tussen de 9 en 
17 jaar die de rollen gaan spelen 
van de kinderen van de werkster 
Yasmina en van de jonge versie 
van het personage Loes. In totaal 
gaat het om 32 kinderen, in ver-
band met het grote aantal voor-
stellingen. Enkele voorbereiden-
de theater workshops hebben al 
plaatsgevonden op een aantal 
scholen in Schalkwijk. Op zater-
dag 20 en zondag 21 juni a.s. zijn 
audities voor alle Haarlemse kin-
deren en jongeren in Wijkcen-
trum de Ringvaart. De deadline 
voor de aanmelding is 14 juni a.s. 
De openbare presentatie van de 
uiteindelijke jongerencast is op 

zondag 6 september a.s. tijdens 
het festival Schalkwijk aan Zee. 
De audities komen tot stand in 
samenwerking met welzijnsor-
ganisatie Dock en het Jeugdcul-
tuurfonds Haarlem. Vanaf sep-
tember worden de geselecteer-
de kinderen voorbereid op hun 
rol in Loes en Marlie’. Zij krijgen 
o.a. 2 theaterlessen en repetities 
per week. In samenwerking met 
het Jeugdcultuurfonds Haarlem 
en Haarlemse culturele instellin-
gen,  wordt na de laatste voor-
stelling voor de jonge acteurs 
een traject ontwikkeld om hun 
talent verder te ontplooien.
Meer informatie en inschrijving: 
www.theater-haarlem.nl/audi-
tiesscrooge.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Extra Themamaaltijd

‘Indoswing’
Heemstede - Van maandag t/m 
donderdag wordt in Eethuis de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de een heerlijke maaltijd geser-
veerd door de kok.  Op dinsdag 
16 juni kunt u genieten van een 
themamaaltijd ‘Indoswing’ met 
op het menu: Vietnamese loem-
pia gevolgd door een Indisch 
buffet met rijst, mihoen, sambal 
telor, sajoer boontjes, babi ket-
jap, rendang, atjar, seroendeng. 
En toe ijs met vruchtjes.
U kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.30 uur. Reserveren kan telefo-
nisch tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf, op werkdagen tussen 9 
en 12 uur,. Bel: tel. 023-548 38 28 
kies 1. De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waarvoor 
u reserveert. Mensen die alleen 
komen kunnen ook aanschuiven 
aan de stamtafel om 17.45 uur. 
Het diner kost 9,75 euro.
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Supermarkt COOP De Koning
Slagerij Van der Werff klaar voor toekomst
Heemstede – De verbouwing duurde even, maar 
het geduld is ruimschoots beloond. Eind april 
opende de verbouwde supermarkt COOP De 
Koning aan de Glip opnieuw de deuren. Met de 
nieuwe naam COOP De Koning en de vertrouw-
de kwaliteitsslagerij Van der Werff van Barry van 
Bakel is de supermarkt veel ruimer in ieder op-
zicht geworden.  Qua ruimte, maar ook qua as-
sortiment. Met als motto: vriendelijk, vers, lekker 
en duurzaam. Zoals de klanten eigenlijk al ge-
wend waren. De vernieuwde supermarkt is ei-
gentijds en straalt nog meer allure uit. Klanten re-
ageren enthousiast en ervaren de ruime nieuwe 
opzet als zeer prettig en toch vertrouwd. De toe-

voeging van een eigen slijterij in de winkel maakt 
het geheel helemaal compleet. Zo is COOP De 
Koning klaar voor de toekomst. Arie de Koning 
startte met de zaak in 1929, aanvankelijk met 
aardappelen, groente en fruit. Dit groeide uit tot 
een supermarkt.
Inmiddels zijn Ad en Hetty de Koning de derde 
generatie. Destijds werd op gegeven moment 
Slagerij Van der Werff geïntegreerd in het pand, 
een gastronomisch begrip in vlees en vlees- 
waren. Zo kunnen klanten al jaar en dag hier aan 
de Glip voor al hun dagelijkse boodschappen 
terecht.
Bart Jonker

- 1ste Aanleg houdt tijdsgeest 
in ere met solextoer

Heemstede - Het oudste nog operationele café van Heemste-
de doet er alles aan om de tijdsgeest van weleer in ere te hou-
den. Daarom zorgen uitbaters Christine en Kees Heger ervoor dat 
niets in het café u herinnert aan de moderne tijd. Zo zijn de hin-
derlijk knipperende gokkasten begin 2014 al verwijderd en gaat 
op slinkse, maar goed verborgen, wijze een moderne kassa schuil 
in de oude opvallende ‘national’ kassa uit het einde van de 19e 
eeuw. Sinds jaar en dag draait Kees zijn verzameling oud vinyl 
uit de jaren ’60, ’70 en ’80 op even oude draaitafels om zijn gas-
ten te vermaken.
Om die sfeer nog beter vast te houden organiseert Café de 1ste 
Aanleg op zondag 7 juni een heuse solextocht langs de mooiste 
oude plekjes van Heemstede. Heeft u niet zo’n nostalgisch unie-
ke solex? Geen probleem, aan alles is gedacht. Een compleet ver-
zorgde middag uit met koffie, uitleg over het gebruik van de so-
lex, routebegeleiding, huur van de solex en soep en brood bij te-
rugkomst. 
De tocht wordt georganiseerd in samenwerking met rijsolex.nl 
die zorgdraagt voor de route, de uitleg en het transport van de 
waarschijnlijk tientallen solexen van en naar Café de 1ste Aanleg.
Inschrijven kan aan de bar van de 1ste Aanleg. De kosten zijn 
39,50 euro en dat is inclusief alles. Een geldig rijbewijs is ver-
plicht.
Na terugkomst bij het café zijn er soep en brood om de magen 
een bodempje te geven voor het ‘bikers borreluur’ met de origi-
nele bikershits van toen. Bent u ‘born to be wild’ kom dan naar de 
1ste Aanleg en schrijf u in voor deze unieke middag uit in goed 
gezelschap van waarschijnlijk vele gezellige dorpsgenoten.

Zondag 7 juni, verzamelen om 14.30 uur bij Café de 1ste Aanleg, 
Raadhuisstraat 103, tel 023-5286035. www.1steaanleg.nl.

Nijntje en Boekhandel Blokker 
vieren samen 60 jaar
Heemstede - Op 1 juni 1955 
opende Jacob Blokker als jong-
ste erkende boekverkoper de 
deuren van Jac. Blokker’s Boek-
handel. Anno 2015 is boekhan-
del Blokker nog steeds een be-
grip in Heemstede en Kennemer-
land. Dat wordt de laatste maan-
den van dit jaar met een aantal 
bijzondere activiteiten gevierd. 
Op zaterdag 6 juni van 10.00 tot 
16.00 uur is er een Nijntjedag.  
Ook Nijntje van Dick Bruna is 60 
jaar geworden! Vanaf 10.00 uur 
kun je je laten schminken en kun 
je tekenen en kleuren. Als ver-
rassing is er ook nog een clown 
die de leukste en gekste dingen 
maakt met zijn ballonnen. Er is 
limonade en er zijn echte Nijn-
tjechoco’s. Op zaterdag 13 juni 
vanaf 10.00 uur is er grabbelen 

voor de kleinsten. Deze dag zijn 
er 60 cadeautjes en kun je grab-
belen in de Nijntjegrabbelton. 
De eerste 60 bezoekers tot en met 
3 jaar mogen onder begeleiding 
grabbelen voor een mooi Nijntje- 
cadeau! Zolang de voorraad 
strekt!

Heemstede – Deze mooie oude 
foto werd aangeleverd door de 
heer Burgers uit Heemstede. We 
hebben de Historische Vereni-
ging Heemstede en Bennebroek 
gevraagd naar informatie die bij 
de afbeelding hoort.
Het betreft de oprijlaan naar de 
buitenplaats ‘t Groot Clooster. 
Aan het begin van de laan stond 
het witte huis dat nu op de Mo-
lenwerfslaan staat, naast de Val-
kenburgerschool. Het grote he-
renhuis ‘t Clooster geheten werd 
rond 1873 afgebroken en toen is 
een nieuwe, witgepleisterde vil-
la gebouwd (die er gelukkig nog 
altijd staat) als woning voor de 

Oude foto:
Laan Groot
’t Clooster

familie van  J.Ph. Dolleman, bur-
gemeester van Heemstede. In 
1902 kwam Gerhard N. Aberson 
wonen op deze buitenplaats, hij 
had fortuin gemaakt in Indië als 
hoofdadministrateur van een ta-
baksmaatschappij. In het Uit-
breidingsplan van 1912 werden 
de gronden van de buitenplaats 
bestemd voor industrie met bij-
behorende sociale woningbouw. 

Maar Aberson verkocht in 1920 
het landgoed ter grootte van on-
geveer 72 hectare voor ƒ 450.000 
aan het bisdom Haarlem en die 
bouwden er het seminarie Hage-
veld, kweekschool voor toekom-
stige priesters. Architect van Ha-
geveld was Jan Stuyt. 

Informatie verschaft door M. De 
Bruin, HVHB.
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Uitvaartzorg Jessica IJzer
Wat moet er gebeuren als iemand dood gaat?
Regio - U moet er niet aan den-
ken… maar uiteindelijk krijgt bij-
na iedereen er mee te maken. Ie-
mand die u lief is, overlijdt. Na de 
eerste enorme schok realiseert 
u zich dat er van alles geregeld 
moet worden. Maar wat moet er 
eigenlijk allemaal gebeuren?
Daarvoor kunt u Uitvaart-
zorg Jessica IJzer bellen, ook ‘s 
nachts. Eerst moet een arts – dat 
kan de huisarts zijn – het over-
lijden vaststellen. Vervolgens re-
gelt Uitvaartzorg Jessica IJzer in 
overleg met u de eerste prakti-
sche zaken zoals het opbaren. 
Er wordt dan gelijk een afspraak 
gemaakt om op een later mo-
ment de uitvaart uitgebreider te 
bespreken.

Tijdens zo’n bespreking komen 
onder andere de volgende on-
derwerpen aan bod: Waar moet 
de overledene verblijven tussen 
het moment van overlijden en 
de dag van de uitvaart? Thuis, 
in een kist of op bed? Of in een 
uitvaartcentrum (dat is een spe-
ciale plaats waar overledenen 
opgebaard en bezocht kunnen 
worden), of ergens anders? Cre-
meren of begraven? Is er spra-
ke van een religie of levensbe-
schouwing? Komt er een plech-
tigheid? Zo ja, in een aula, een 
godshuis, bij het graf, thuis of er-
gens anders? Wilt u na de plech-
tigheid nog samenkomen in de 
koffiekamer van de uitvaartloca-
tie? Of liever in een horecagele-

genheid, in een strandpaviljoen, 
of thuis? Wilt u een rouwkaart 
versturen en hoe moet die eruit 
zien? Misschien een adverten-
tie plaatsen? Welke tekst? Heeft 
u al een adressenlijst? Waar lig-
gen de belangrijke papieren zo-
als verzekeringspolissen en het 
identiteitsbewijs? De antwoor-
den op deze vragen kunt u met 
Jessica of haar collega Monique 
bespreken. Indien u er niet uit 
komt of nog vragen heeft, kun-
nen zij u daarbij helpen. Dat kan 
ook nog voordat iemand is over-
leden in een zogenaamde ‘voor-
bespreking’. Men komt dan bij 
u thuis om alles alvast met u op 
papier te zetten. U mag natuur-

lijk ook naar het kantoor in Over-
veen komen. Het hoeft niet, maar 
misschien kunt u wel alvast over 
uw uitvaart nadenken, er met ie-
mand over praten of er iets over 
opschrijven. 
In de dagen tussen het overlij-
den en de uitvaart wordt con-
tact gehouden om details in te 
vullen als muziek en andere spe-
ciale wensen. Op de dag van de 
uitvaart begeleiden zij u, zodat u 
zelf nergens anders aan hoeft te 
denken dan aan het afscheid ne-
men.

Uitvaartzorg Jessica IJzer,
023-5727272 of 06-83595938.
Zie ook: www.uitvaartzorgijzer.nl.

Jessica IJzer en Monique Missot.

Nieuwe apothekers voor Aerdenhout Apotheek
Heemstede - Met de komst 
van de nieuwe apothekers Ha-
rald van den Born (44) en David 
Groen (30) gaat de Aerdenhout 
Apotheek zelfverzekerd de toe-
komst in.
Apotheker Kees Zwaan is blij 
met zijn opvolgers. “Ik heb de 
apotheek bijna 25 jaar met veel 
plezier en voldoening geleid, en 
ben blij met mijn gemotiveer-
de opvolgers”, zegt Zwaan. “Te-
gelijkertijd moet ik erkennen dat 
het nu goed is om te stoppen. De 
zorg is de laatste jaren sterk ver-
anderd, met name door verstik-
kende bureaucratie en vergaan-
de bemoeizucht van zorgverze-
keraars. De nieuwe generatie 
apothekers kan hier beter mee 
omgaan.”

Een nieuwe eigenaar
De Aerdenhout Apotheek is 
overgenomen door Harald van 
den Born, tevens eigenaar van 

de Bennebroekse Apotheek. “De 
zorg staat inderdaad flink onder 
druk. Alleen met enige schaal-
vergroting is het nog mogelijk 
om de zaak gezond te houden.” 
Van den Born is nu 18 jaar apo-
theker en stuurde al diverse apo-
theken aan. Hij omschrijft zich-
zelf als een gedreven zelfstandig 
zorgverlener. “Vorige week las ik 
nog dat een derde van de Ne-
derlandse apothekers  een car-
rièreswitch overweegt. Nou ik 
niet hoor! Ik vind het heerlijk om 
mij voor mijn cliënten en team in 
te zetten.” Het is Van den Born 
opgevallen dat Kees Zwaan een 
apotheek achterlaat met fantas-
tisch en deskundig personeel, 
dat ongekend veel hart voor de 
zaak heeft. “Dat helpt natuurlijk 
enorm”, merkt hij op.

Twee apothekers
in plaats van één
Van den Born gaat in Aerden-

hout samenwerken met colle-
ga David Groen, die de dagelijk-
se leiding op zich neemt. Ze zijn 
meteen aan de slag gegaan met 
een geautomatiseerde Herhaal-
service. “Hiermee nemen wij cli-
enten werk uit handen. Boven-
dien zullen de wachttijden afne-
men omdat wij de receptverwer-
king hiermee veel beter kunnen 
plannen.”
Zwaan gaat voorlopig genieten 
van zijn rust. Verder wil hij blijven 
waarnemen en adviesdiensten 
gaan verrichten. “Maar vooral wil 
ik alle cliënten van harte bedan-
ken voor het jarenlang aan mij 
geschonken vertrouwen”, besluit 
Kees Zwaan. 

De Aerdenhout Apotheek is el-
ke werkdag van 8.30 tot 18.00 
uur voor u geopend. Zandvoort-
selaan 162, 2106 AP Heemstede. 
Kijk ook op:
www.aerdenhoutapotheek.nl.

Regio - U hoort goed maar ver-
staat slecht? HoorCare Audi-
ciens weet als geen ander dat u 
nog best goed kunt horen, maar 
hoe kan het dan dat een gesprek 
slecht te verstaan is? Helemaal 
als er meerdere mensen tegelijk 

spreken of als er achtergrond- 
geluid aanwezig is? 
Vandaag de dag zijn er verschil-
lende hulpmiddelen om beter 
te verstaan en dit te doen zon-
der dat iemand er iets van ziet. 
De techniek in hoortoestellen 

is zo klein geworden dat een 
toestel bijvoorbeeld in het oor 
past. Het discreet bedienen en 
het dragen van zo’n hooroplos-
sing geeft een goed gevoel, er is 
immers niemand die het door-
heeft. 

HoorCare is als zelfstandige au-
dicien al de derde generatie van 
de familie Van Els die kwaliteit 
en aandacht hoog in het vaan-
del heeft staan. Neem contact op 
via telefoon 023-5395280 (Sant-
poort-Noord) of 0251-234167 
(Heemskerk) of per e-mail 
santpoortnoord@hoorcare.nl of 
heemskerk@hoorcare.nl.

 
Informatiemarkt huidpatiënten
Regio - Iedereen met een huidaandoening is zaterdag 6 juni van 
harte welkom tussen 11.00 uur en 13.00 uur op locatieCentrum 
Oosterwal, Comeniusstraat 3 in Alkmaar. Op de open dag wordt de 
diverse huidpatiëntenverenigingen een informatiemarkt georga-
niseerd. U kunt op een aangename manier met lotgenoten en 
patiëntenverenigingen in contact komen en informatie ver-
garen en uitwisselen. Om 11.30 uur wordt een presentatie ge-
geven door de voorzitter van de vitiligo patiëntenvereniging 
over o.a. de psycho-sociale aspecten van een huidaandoe-
ning. Een huidaandoening kan een enorme impact hebben op 
de kwaliteit van leven. Inschrijven voor deze dag is niet nodig.
Het is op deze dag niet mogelijk uw huidaandoening door een 
dermatoloog te laten bekijken.

Belangstellenden gezocht onzichtbaar horen

Heemstede - De gemeen-
te Heemstede heeft daken be-
schikbaar gesteld aan de coö-
peratie Zon op Heemstede om 
daar zonnepanelen te plaatsen. 
De daken van het schoolgebouw 
aan de Overboslaan 28, van de 
oude muziekschool aan de Bos-
boom Toussaintlaan 18, van de 
gymzaal aan de Van der Waal-
slaan 33 en de Sportzaal van 
Groenendaal. Medewerkers van 
Installatiebedrijf Zon&Co plaat-
sen donderdagmiddag de laat-
ste zonnepanelen op het dak van 
de hal van sportcomplex Pla-
za Groenendaal, 192 stuks. Die 
panelen zullen minstens 25 jaar 
op het dak staan. De opgewek-
te energie levert een financieel 
rendement op van 6 tot 8%. Leuk 
voor  mensen die lid zijn van de 
coöperatie en investeren in zon-
nepanelen.  De zonnepanelen 
op het dak van de sporthal zijn 
bedoeld voor mensen die in de 
buurt van die postcode wonen, 
zelf geen mogelijkheden heb-
ben om zonnepanelen te plaat-
sen, maar wel willen investeren 
in zonnepanelen om mee te de-
len in de opbrengst. Vanaf nu 
kunt u zich ook inschrijven voor 
het dak van Mense B.V. Leidse-
vaartweg 15 en het dak van de 
Basisschool De Evenaar Van der 
Waalslaan 33 Heemstede. Bij het 
dak van de Evenaar hebben ou-
ders van kinderen voorrang. Bo-
venstaande initiatieven komen 
van de coöperatie Zon op Heem-

stede, waarin een enthousias-
te groep Heemstedenaren bij-
draagt aan een duurzame omge-
ving. Met elkaar plaatsen ze pa-
nelen op grote geschikte daken. 
Het levert ze ook nog geld op! Ze  
kregen wel een zetje van de ge-
meente, die drie grote daken van 
haar onroerend goed aanbood. 
Daarnaast maken ze gebruik van 
de ervaringen die Zon op Neder-
land  heeft opgedaan bij eerde-
re projecten. Het Energieakkoord 
stelt coöperaties in de gelegen-
heid om de opgewekte energie, 
op bijvoorbeeld een gemeente-
lijk dak, te verrekenen met de 
energienota van de deelnemers. 
Omdat huishoudens een ho-
ger tarief voor elektriciteit beta-
len dan midden- en grootgebrui-
kers, levert deze mogelijkheid 
een hoger rendement op. De 
projecten hebben ondersteuning 
van MVO, de vereniging voor 
Duurzaam en Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen in 
Heemstede, voor bedrijven, win-
keliers en andere ondernemers. 
Een dezer dagen worden de pa-
nelen op het dak van Sport- 
plaza opgeleverd en dat vie-
ren ze met de leden. Wilt u ook 
maatschappelijk duurzaam on-
dernemen voor wat rendement 
op uw spaargeld, kijk dan een 
op www.zonopheemstede.nl en 
Dick van Zadelhoff, bestuurder 
van de coöperatie, helpt u graag 
verder.
Ton van den Brink

Zonnepanelen op dak 
Sportzaal Groenendaal
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Al 10 jaar gespecialiseerd 
in revalidatie bij kanker
Heemstede - Steeds meer men-
sen krijgen te maken met de 
ziekte kanker en de gevolgen 
daarvan op de korte en lange 
termijn. Onderzoek laat zien dat 
fysiotherapie een positieve in-
vloed heeft op deze klachten. 
Praktijk Deen is al 10 jaar het 
centrum voor oncologische re-
validatie in Heemstede en om-
geving. Fysiotherapeute Rachel 
Verbeek is gespecialiseerd in de 
begeleiding van mensen met de-
ze klachten en leidt binnen Prak-
tijk DEEN. de dienst oncologie.
Bij Praktijk DEEN. is het moge-
lijk om fysiotherapeutische be-
geleiding (individueel of in een 
groep) te krijgen in verschillen-
de fases van de ziekte. Zowel tij-
dens als na de behandeling en 
ook als u weet dat u niet meer 
beter wordt. De praktijk heeft 
als enige praktijk in Kennemer-
land de licentie voor het geven 
van het multidisciplinaire pro-
gramma Herstel en Balans. Dit 
valt onder controle van het In-
tergraal Kankercentrum Neder-
land. Daarnaast is de praktijk lid 
van het Oncologie netwerk Ken-
nemerland. 
Het doorlopende groepspro-
gramma na afloop van de be-
handelingen bestaat uit zowel 
fysieke onderdelen (training, 
sport & spel en ontspanning) als 
uit psycho-educatie (het behan-
delen van thema’s als omgaan 
met vermoeidheid, stress en ver-
werking van de doorgemaakte 
periode).
In de revalidatie wordt in het al-
gemeen aandacht besteedt aan 
de volgende onderwerpen:
• Het verminderen van beperkin-
gen (vermoeidheid, bewegings-
beperkingen, angst)
• Het leren (her)kennen van de 
grenzen
• Het optimaliseren van de con-
ditie
• Het optimaliseren van de spier-
kracht
• Het ontwikkelen/onderhouden 
van een actieve leefstijl

U kunt bij Praktijk Deen terecht 
voor:
• Individuele behandeling
• Groepsbehandeling monodis-
ciplinair
• Groepsbehandeling multi dis-
ciplinair.

De kosten van oncologische re-
validatie worden meestal ver-
goedt uit de aanvullende ver-
zekering of (tot eind 2015) van-
uit de vergoeding voor ‘Her-
stel & Balans’. Omdat Praktijk 
Deen plus praktijk is, wordt on-
cologische revalidatie onbeperkt 
vergoed uit alle (!) aanvullen-
de pakketten van Zilveren Kruis 
Achmea (Ook uit de basis plus 
module). 
Neem hierover contact op met 
uw zorgverzekeraar en praktijk 
Deen. Omdat er vaak een traject 
in het ziekenhuis aan de revali-
datie vooraf is gegaan vragen we 
een verwijzing van de specialist 
om te zorgen dat we zo alle be-
nodigde informatie hebben.

Heeft u vragen over fysiotherapie 
tijdens en na kanker? Neem dan 
contact op met Praktijk Deen op 
023-5293919/023-5285677 of via 
mail op info@praktijkdeen.nl  of 
kijk op de website:
www.praktijkdeen.nl.

Praktijk DeenKennismaken bij De Roos zaterdag 6 juni:
Leuchtturm biedt persoonlijke
dag- en projectenboeken
Heemstede - Op zaterdag 6 juni 
zal bij firma De Roos in het cen-
trum van Heemstede op origine-
le wijze support krijgen van de 
Duitse leverancier Leuchtturm.
Deze fabrikant die al sinds 1917 
albums en boeken maakt is voor-
al bekend in de verzamelaarswe-
reld van munten- en postzegel-
albums.
Dit merk heeft de laatste jaren 
niet stil gezeten en een prachti-
ge lijn notitieboeken en agenda’s 
op de markt gebracht.
Leuchtturm is sinds 2011 ex-
clusief vertegenwoordigd bij De 
Roos in Heemstede en heeft een 
groot marktaandeel veroverd ten 
opzichte van bijvoorbeeld Mo-
leskine en Paperblanks, merken 
die De Roos overigens ook nog 
steeds in het assortiment heeft.
 In een degelijke uitvoering, met 
hoogwaardig papier voor de rol-
lerball en de vulpen, produceert 
Leuchtturm onder andere no-
titieboeken in diverse forma-
ten en vooral heel veel kleuren. 
Maar ook bijvoorbeeld de klem-
map en de muziekmap voor ko-
ren en orkesten is een uniek en 
goed verkocht artikel in Heem-
stede. Daarnaast is de Penloop 
van Leuchtturm een handige tool 

voor uw agenda of notitieboek.
 Op 6 juni is het tevens moge-
lijk om ter plaatse uw (bedrijfs)
naam of eigen tekst op de voor-
zijde van het door u aangekoch-
te boek of agenda te laten druk-
ken.
Een eigen kleur notebook met 
ook nog eens je eigen tekst er-
op in de kleur naar keuze, per-
soonlijker kan het natuurlijk niet!
Door middel van foliedruk zal de 
tekst er binnen enkele minuten 
opgedrukt worden. Wilt u niet 
wachten in de rij dan kunt u ook 
vooruit bestellen en De
Roos zorgt er dan voor dat uw 
bestelling met uw persoonlijke 
opdruk klaarligt op 6 juni.
Vanzelfsprekend is er nu al een 
voorbeeldexemplaar aanwezig in 
de winkel om uw keuze te kun-
nen maken.
 De boeken worden veel gebruikt 
als dagboek en projectenboek 
en ook daarvoor heeft Leucht-
turm een oplossing op de markt 
gebracht.
Met de titel ‘Some lines a day’ 
kunt u een dagboek bijhouden 
op datum met een overzicht van 
vijf jaren. Hierdoor kunt u van-
daag teruglezen wat u een jaar 
geleden op deze datum deed. 

Prachtige boeken die meestal 
worden gevuld met heerlijke me-
moires en prachtige reisverhalen 
zijn natuurlijk ook een mooi ca-
deau voor geslaagden en voor 
Vaderdag.
 
Zelfs voor de mensen die den-
ken dat een papieren notitie-
boek niet meer meekan in het 
digitale tijdperk laat Leuchtturm 
met de collectie Whitelines zien 
dat dat wel degelijk mogelijk is. 
Aantekeningen en schetsen ge-
maakt op dit papier kunnen met 
een eenvoudige app getransfor-
meerd worden naar bijvoorbeeld 
e-mail, Dropbox, Evernote of Fa-
cebook. Hierdoor kunt u razend-
snel uw gegevens versturen en 
hoort ‘overtypen’ definitief tot 
het verleden.
 
Kennismaken? Dat kan tussen 
11.00 en 17.00 uur bij De Roos, 
vulpenspeciaalzaak, Binnenweg 
110, Heemstede. Telefoon: 023-
5289177. Meer info:
www.vulpenspeciaalzaak.nl

Veelzijdigheid en variatie op 
Kunstmarkt Jan van Goyenstraat
Heemstede - Zondag 7 juni 
wordt de Jan van Goyenstraat 
weer omgetoverd in een groot 
kunstfestijn. 66 Kunstenaars uit 
heel het land presenteren hun 
werk. Door de veelzijdigheid en 
variatie in het gepresenteerde 
werk is deze kunstmanifestatie 
aantrekkelijk voor de kunstgeïn-
teresseerde maar ook voor ande-
re bezoekers, die op ongedwon-
gen wijze kennis willen nemen 
van verschillende disciplines uit 
de beeldende kunst. U vindt er 
beeldhouwwerk, sieraden, kera-
miek, glastechniek, fotografie en 
een keur aan schilderwerken als 
olieverf, acryl en aquarel.

Een kleine impressie van het
aanbod
De foto op de poster is van Max 
Poppink. Hij werkte als cellist in 
een beroepsorkest. In zijn vrije 
tijd maakte hij beeldjes van mu-

zikanten. Nu hij met pensioen is 
en meer tijd heeft voor zijn hob-
by, verschijnen er ook beeldjes 
met een ander thema.
De beeldjes zijn gemaakt van 
een zelfgemaakt mengsel van 
klei en papier-maché op een 
basis van ijzerdraad, geschilderd 
en afgewerkt met lak.

Teun van Veen maakt bronzen 
beelden. Hij woont en werkt in 
Nieuw-Vennep. Dertig jaar lang 
maakte hij olieverfschilderij-
en, gouaches en aquarellen, die 
hij exposeerde in binnen en 
buitenland.
Zijn werk werd aangekocht door 
particulieren, bedrijven en be-

Lezing
Hoe ga je om met een ongeneeslijke ziekte
Regio - Ineke Smit Uitvaart organiseert een le-
zing op woensdag 10 juni om 20.00 uur in de 
Oosterkerk, Zomerkade 165 te Haarlem. Te gast 
is Laura Maaskant. De twintigjarige Laura Maas-
kant debuteerde eind mei als schrijfster met haar 
boek ‘Leef’. Ze vertelt hierin openhartig over hoe 

het is om te weten dat ze nooit meer beter zal 
worden nadat geconstateerd is dat de kanker, 
die haar als vijftienjarige trof, ongeneeslijk terug 
is. Een avond voor iedereen die wil weten hoe om 
te gaan met een ongeneeslijke ziekte en zorg in 
de laatste levensfase.

vindt zich behalve in Nederland 
onder andere ook in Zwitser-
land, Frankrijk en Japan. Sinds 
2000 wijdt hij zich geheel aan 
de kunst. Hij werkt hoofdzake-
lijk driedimensionaal en creëert 
beelden in hout en brons.

Jan Maliepaard (Haarlem 
1964) is een autodidactisch 
kunstschilder.
Een belangrijk deel van zijn werk 
bestaat uit realistische goua-
che schilderijen, gemaakt in een 
bijzondere, zelf ontwikkelde, 
schildertechniek.
Met een zeer beperkt gebruik 
van kleur en veel gevoel voor 
compositie worden menselij-
ke emoties hierbij op een bij-
zondere wijze in beeld gebracht. 

De gouache schilderijen zijn 
altijd gebaseerd op details van 
eigen foto’s en foto’s van derden.
Jan heeft in binnen en buiten-
land geëxposeerd, onder meer 
in New York en Beijing.

Tijdens de Kunstmarkt maakt u 
kennis met de kunstenaars 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 zon-
dag zeker een bezoek aan de 
Kunstmarkt waard.

De markt is van 11.00 uur tot 
17.00 uur en de toegang is vrij.



Vaderdag cadeau-ideeën
Weber-demo in beide fi lialen 
van Tuincentrum de Oosteinde
Regio – Nog even en dan is het Vaderdag. 
Zondag 21 juni mag je pa(pa) in het zon-
netje zetten. Of in de bloemetjes. Of hem 
een prachtige barbecue met toebehoren 
geven. Of dat handige tuingereedschap. 
Of zo’n fi jne parasol. Of… ideeën te over! 
Bij Tuincentrum de Oosteinde vind je pre-
cies wat je zoekt om vader blij te maken. 
Er is momenteel bijna een overdaad aan 
kleur te bewonderen, zó veel zomerbloei-
ers en vaste planten staan zijn er. Laven-
del, vaste margrieten, salvia, gaura, lupi-
ne… maak je keuze.
Wil je wat meer uitgeven denk dan eens 
aan een barbecue. Een van de beste 
merken is Weber. Tuincentrum de Oost-
einde organiseert aankomende zondag
een heuse Weber-demo. Uitgelezen mo-

gelijkheid natuurlijk om te kijken wat je 
zoal met deze BBQ kunt maken. Iede-
re vader zal blij zijn met een Weber! De 
Weberdemo is zondag 7 juni in zowel het 
tuincentrum te Hillegom (grens Benne-
broek) als in het fi liaal te Vijfhuizen te be-
zoeken. In de advertentie elders in deze 
krant lees je de aanvangstijd.

Een ander interessant vaderdagcadeau is 
een mooie tuinmeubelset. Van een com-
plete set tot een enkele goede tuinstoel 
met mooi kussen.  
Je bent welkom in een van de twee fi li-
alen. In het tuincentrum te Vijfhuizen 
is vanaf nu ook een kinderboerderij en
heerlijk buitenterras.
Kom je een keer kijken?

Bomen op de Dreef vormen 
langste bomentuin van Nederland
 Heemstede – “Weet je dat de-
ze uitgave het eerste Nederland-
se boek is dat over een Dreef 
gaat”? Een trotse burgemees-
ter Marianne Heeremans ver-
tolkt hiermee eigenlijk wat iede-
re Heemstedenaar in zich heeft. 
Trots op die 2 kilometer lange 
laan die dwars door Heemstede 
loopt, maar daar praat je nooit 
over. Je staat er niet zo bij stil, 
hooguit in spitsuren.
Theo Oud, hij is al jaren het oog 
van de HVHB, Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek, 
zag een schoonheid op die Dreef 
die iedereen ziet, maar zich nau-
welijks bewust is. Die rijke be-
planting in de middenberm. Je 
rijdt erlangs, geniet wat van 
het groen en de mooie huizen, 
maakt zich druk om het verkeer 
of als je fi etst, om de eeuwige te-
genwind of de plassen in het as-
falt. De Heemsteedse Dreef, in 
1932 geopend als “De Geruis-
chlooze Weg”, ruim 2 kilometer 
lang, heeft een groene midden-

berm. Jaap Verschoor, voorzitter 
van de HVHB, vertelde dat dank-
zij de winkeliers van Heemste-
de de trambaan niet op de Dreef 
maar op de Binnenweg gelegd 
werd, dat was beter voor de 
klandizie, zo kon er bij de nieu-
we inrichting eind vorige eeuw, 
extra aandacht besteed worden 
aan de beplanting.  Theo vond 
er ruim tweehonderd bomen en 
struiken in wel honderd verschil-
lende soorten. Het langste arbo-
retum van Nederland, levende 
verzameling van veel verschil-
lende soorten bomen, kreeg zijn 
huidige vorm toen de grote reno-
vatie begon in 1993 bij het Juli-
anaplein. Eind 1997 was de klus 
geklaard. Op 30 januari 1998 
konden de wethouders Loes de 
Zwart en Ton van `t Hof een ge-
denktegel onthullen in het trot-
toir bij de Johan Wagenaarlaan. 
Uitgangspunten  voor renovatie 
waren het scheppen van sym-
metrie, het behoud van allure 
op de Heemsteedse dreef, aan-

dacht voor het openbaar vervoer 
met een vrije busbaan, veiligheid 
voor langzaam verkeer en vooral 
een uitstralingsfunctie van open-
baar groen.
Dat dit meer dan gelukt is, kan 
men in het boek van Theo Out 
mooi zien met de foto`s van al-
le bomen en struiken in alle sei-
zoenen. Elke variëteit komt min-
stens eenmaal aan bod, vaak 
ook met details van bloemen, 
blad of schors. Met het verleng-
de van de Heemsteedse Dreef in 
het zuiden, de Valkenburgerlaan 
en de Glipperdreef met een mid-
denberm die ook een variatie van 
bomen en struiken heeft, kunnen 
we spreken van “het langste ar-
boretum “van Nederland. Daar-
naast staan in het boek histori-
sche beelden naast een foto van 
de huidige situatie. De Heem-
steedse componist  Michel Duij-
vis schreef, speciaal voor de-
ze uitgave, een compositie ge-
wijd aan de mammoetboom.
Filmische muziek met klarinet, 

piano en de cello van zoon Ni-
colai, zelf geproduceerd. Luister 
naar één van de vier composities 
bij het lezen, cq doornemen van 
het bomenboek en geniet van de 
beelden bij de muziek. Woens-
dagmiddag bood Theo Out aan 
de burgemeester en aan wet-
houder Pieter van de Stadt een 
exemplaar van zijn boek aan en 
zette ze gelijk aan het werk. Zij 
plantten een heester, de Clero-
dendrum trichotomum ‘Purple 
Blaze’, een pindakaasstruik of 
kansenstruik. Deze heester heeft 

paars-groen gekleurde bladeren 
die een specifi eke geur afge-
ven, fraaie rood-witte bloemen 
en blauwe bessen. Hilarisch om 
te zien hoe de genodigden aan 
de pindakaas roken en nog leu-
ker hoe de conclusies waren, wel 
enige pindakaas  geur, heel veel 
meningen.
Over het boek waren ze het 
eens, Meningen die bij de Dreef
horen, prachtig, kleurrijk, vak-
werk! Verkrijgbaar bij Boekhan-
del Blokker.
Ton van den Brink
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Duurzaam moe 
Ik ben al 28 jaar gelukkig getouwd met Marjan. “Oscar”, zei ze 
laatst, “wij hebben een duurzame relatie.” Ik beaamde dat meteen 
en ben best gelukkig met de uitleg. Als je lang samen bent met ie-
mand mag je dat gerust duurzaam noemen. Sind eind jaren zes-
tig de milieubeweging met het begrip duurzaam aan de haal ging, 
is opeens alles duurzaam en oh weh als je niet meedoet. Je moet 
duurzaam bankieren, elektra afnemen, duurzaam vakantie houden, 
duurzaam bouwen, duurzame landbouw, duurzaam verblijf, maat-
schappelijk duurzaam ondernemen, duurzaam verblijven en duur-
zaam concurrentievoordeel. Te pas en te onpas nemen activisten, 
zo noem ik ze nog steeds, het D-woord in de mond. Heemstede 
had en heeft nu weer een commissie duurzaamheid. Het clubje 
dat eens was dacht dat het boven de maatschappelijke orde stond. 
Met gemeenschapsgeld ging men voor de verkiezingen met stem-
adviezen aan de slag. De voorzitter moest daarop het strijdtoneel 
verlaten en de groepsleden stapten, op eentje na, allemaal op. Als 
gemeente tel je niet mee als je niet iets met duurzaamheid doet. 
Nu las ik in de krant dat de politiek in Heemstede weer een nieuw 
clubje gedoogt. En jawel, wie zitten er in, de oude hap exclusief de 
vertrokken voorzitter. Zouden de dames en heren thuis met hun 
respectievelijk echtelieden een net zo’n duurzame relatie hebben 
als ik? Ik hoop voor ze dat ze niet belanden in het traject van duur-
zame relationele ontvlechting, gevolgd door duurzame alimentatie. 
Zou weer eens wat anders zijn dan duurzame straatverlichting of 
duurzame tweedehands spulletjes. Van het uitgerekte begrip word 
ik langzaamaan een beetje duurzaam moe.
Oscar Oosterkroon

ColumnFeestelijke Open Dag in nieuwe 
gezondheidscentrum ‘t Sorghbosch
Na maanden van renovatie is het 
nu tijd voor een feestelijke Open 
Dag in het nieuwe gezondheids-
centrum ‘t Sorghbosch. Zater-
dag 13 juni tussen 10.00 en 
13.00 uur  kunt u in het nieu-
we Overbos aan de Burgemees-
ter van Lennepweg 39 een kijk-
je nemen achter de deur waar u 
normaal gesproken niet mag ko-
men. In de koffiekamer, of achter 
de toonbank: het kan allemaal. 
Kinderen mogen bij de apotheek 
zelfs etiketten plakken. 
De zorgverleners staan  te sprin-
gen om het nieuwe pand te la-
ten zien, vertelt fysiotherapeut 
Birgitta de Gruijter. “We willen 
dolgraag mensen vertellen waar 
we al die maanden naartoe heb-
ben gewerkt. Het was heel gaaf 
ergens naartoe te werken. Heel 
mooi dat we het nu kunnen to-
nen.”
Vandaar
 dat alle achttien kamers 
van het zorgcentrum za-
terdag open staan. Van de 
kamers van de  apotheek tot de 
oefenruimtes van de (kinder)fy-
siotherapeut, en van de vertrek-
ken van de huisartsen tot de 
praktijk Mensendieck. Uiteraard 
geven alle zorgverleners ook op 
de Open Dag tips en advies over 
uw gezondheid, houding en me-
dicatie. U krijgt een hapje en een 
drankje en is er schmink voor de 
kinderen. 
Maar er is ook gelegenheid om u 
te verwonderen. Wist u bijvoor-
beeld dat de kamer van Mensen-

dieck volhangt met spiegels om 
u zo beter advies te geven over 
uw houding? En dat in de oefen-
kamer van Fysiotherapie Heem-
stede een revolutionair oefenap-
paraat staat?
“We willen laten zien dat de sa-
menwerking tussen alle zorgver-
leners in het gebouw heel be-
langrijk is voor een snelle behan-
deling”, zegt Wendy Cox-Hofman 
van de apotheek. “Korte lijnen, 
bijvoorbeeld tussen de huisarts 
en de apotheek, versnellen de 
afhandeling van recepten en het 
optimaliseren van de medicatie-
status. Hoe die korte lijnen wer-
ken, dat gaan we uitleggen op 
de Open Dag.” 
Bij de fysiotherapie worden tus-
sen 11.00 en 12.00 uur work-

shops arbeidstherapie gegeven. 
Hierbij krijgt u tips hoe u bijvoor-
beeld het best uw bureaustoel in 
kan stellen. Bij de apotheek leert 
u een etiket plakken en bij Men-
sendieck geven de therapeuten 
Esther en Myrke u in vijf minuten 
tips over uw houding en demon-
streren ze hun triggerpoint-aan-
pak. Weet u niet wat dat is, kom 
dan vooral langs!

Wat/wie vindt u in het nieuwe 
onderkomen? Apotheek ‘t Sor-
ghbosch, Instituut voor Fysio-
therapie Heemstede, Oefenthe-
rapie Mensendieck Praktijk Ont-
spannen Bewegen, Huisartsen-
praktijk  ‘Kniest’, Huisartspraktijk  
‘Plompen’ en Praktijk voor Kin-
der- en Jeugdpsychologie.

Festival le grand mediteranee 
bij Nijssen Tuin Heemstede
Regio - Heerlijk doezelen op een 
bedje in de zon. Een wit strand 
en aan je voeten de azuur- blau-
we Middellandse zee. U kunt op 
5, 6 en 7 een heerlijke mediterra-
ne sfeer beleven bij Nijssen Tuin 
in Heemstede. 
Geniet van het kleurenspekta-
kel van bijvoorbeeld oleanders, 
bougainvilles en tientallen an-
dere exoten zoals de tibouchina. 
U waant zich vast in vakanties-
feer. Omringd door olijven, vijgen 
maar ook fruitbomen uit de me-
diteranee beleeft u die pittores-
ke sfeer van dat pleintje midden 
in dat schattige dorpje in Tosca-
ne. Of schuilt u liever in de scha-
duw van een dadelpalm zoals de 
Spanjaarden dat tijdens de siës-
ta doen in Rosas?
  
Tijdens het festival staan bomen, 
heesters, vaste planten, kuip-
planten en kruiden uit het Mid-
dellandse zee-gebied centraal. 
Er is een ruim aanbod van kuip-
planten en exoten. Staand, klim-
mend of hangend. Snuif de sfeer 
op en kijk ook hoe u uw patio, 
terras, tuin of balkon kan omto-
veren in een mediterrane sfeer. 
Voor al uw vragen of advies over 
de verzorging, overwintering of 
winterhardheid van deze medi-
terranen planten kunt u uiter-
aard bij de medewerkers terecht.
Dagelijks staan verfrissen-
de fruitcocktails en tapas voor 
u klaar. Op zaterdag is er vers 
schepijs uit de ijsbar en voor de 
kleintjes gelegenheid om lek-
ker te kleuren en Mimosa pudi-
ca te zaaien in een potje. Deze 
exoot kennen we natuurlijk be-

ter onder de naam ‘kruidje roer 
me niet’. De Mimosa kan bij de 
juiste verzorging uitgroeien tot 
een mooie forse kuipplant met 
prachtige roze bloemen.
Tijdens het festival kunt u profi-
teren van de aanbieding: prach-
tige lavendel, nu 2 stuks voor 
5,00 euro en de mediterrane 
meststof van Ecostyle, van 6,95 
voor 4,95 euro per doos. 
Nijssen Tuin, Sportparklaan 25 a, 
Heemstede. 

Eva Dijkstra van GSV Heemstede bij 
districtskampioenschap turnen
Heemstede - Op zaterdag 30 
mei vonden de districtskampi-
oenschappen turnen in de keu-
ze oefenstof plaats. Hiervoor wa-
ren meisjes vanaf leeftijd jeugd 
2 ingedeeld die al 3 voorrondes 
bij de beste meisjes hoorden. 
De tegenstanders worden hier-
door beter en het verspreidings-
gebied waar de deelnemers 
vandaan komen, groter.
Van GSV Heemstede mocht 
Eva Dijkstra deze wedstrijd 
turnen. Ze begon op haar moei-
lijkste onderdeel; de balk. Met 

een hoop wankels en trillen-
de benen, lukte het haar wel om 
op de balk te blijven staan en 
scoorde net boven de 10 pun-
ten. Bij de vloer was ze even haar 
oriëntatie kwijt en dat resul-
teerde in een niet al te strakke 
oefening, maar wel een 10.15. 
Na de moeilijkste onder- 
delen nog even lekker een 
overslag over de pegasus, met 
een gemiddelde score van 
10.325. Als laatste het favoriete 
toestel; de brug. Deze oefening 
ging heel mooi en strak, geëin-

digd met een hoge salto als af-
sprong en een 10.80 op het sco-
rebord. Een prima wedstrijd, ze-
ker voor het eerste turnjaar in de 
wedstrijdgroep van GSV Heem-
stede.

Informatiebijeenkomst wils-
verklaringen en levenstestament
Heemstede - Op donderdag 4 
juni zijn de leden van de oude-
renbonden in Heemstede uitge-
nodigd voor een informatiebij-
eenkomst. Mevrouw M. Warmer-
dam is zelfstandig zorgconsu-
lent in Heemstede. Zij geeft een 
presentatie over wilsverklarin-
gen. Als u wensen heeft met be-

trekking tot reanimeren of (niet)
behandelen; met wie bespreekt 
u deze wensen en waar(in) legt 
u ze vast? In het verlengde van 
het vastleggen van wensen, ligt 
meestal de vraag “Waarvoor 
moet ik naar de notaris?”. Ook 
deze vraag wordt die middag 
beantwoord. Notaris E. Huis-

man uit Heemstede bespreekt 
deze middag de onderwerpen 
wils(on)bekwaamheid en het 
levenstestament. Er is alle ruim-
te voor het stellen van vragen.
De informatiebijeenkomst vindt 
plaats in het EHBO-gebouw, 
Herenweg 88A, naast de Katho-
lieke kerk. De bijeenkomst duurt 
van 14.00 tot 16.00 uur. Voor-
af aanmelden kan maar is niet 
verplicht: 06-51965044 of via 
marianne@meerzorgadvies.nl. 
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Heemstede - Heerlijk om de paraplu weer 
even dicht te doen als het even kan en gelukkig
kon dat afgelopen zondag toch best vaak. Van-
daar misschien dat het publiek vrolijk langs de 
meer dan driehonderd kramen liep die al vroeg 
in de ochtend waren opgesteld. Marktkooplui 
zijn vroege vogels en de winkeliers bleven niet 
achter. Om elf uur was het al een drukte van 
belang en had Theo Out al vijf boeken van zijn 
“Bomen op de Dreef” in de stand van de Histo-
rische Vereniging Heemstede Bennebroek ver-
kocht, voor hij goed en wel wakker was. Een 
vrolijk publiek bevolkte de regionale markt, 

want men had een leuk uitje waar het goed 
kersen eten was met Edward Kors. Stroopwa-
feltje erbij en een aparte koffie die in diverse 
stands op vele manieren gezet werd. Leuk spel-
letje om uit te vissen wie de lekkerste markt-
koffie maakt. Schattige smoeltjes in de zweef, 
vooral van meisjes die voor het eerst draaiden. 
Kleine Pietje stond het huilen nader dan het la-
chen, hij  kwam echt nog  een jaartje tekort. 
Natte stoelen op de terrasjes deerden niet, als 
de witte wijn maar droog was, zo leek het mot-
to na drieën. Volgend jaar een beloofd zonnetje 
mag best! Ton van den Brink 

Vrolijke voorjaarsmarkt
in een beetje regen

Alweer een aantal weken zijn de kinderen druk bezig op hun ei-
gen tuintje. Er steken al een aantal groentes boven de grond uit. 
Iedere week wordt er druk geschoffeld en gewied en worden er 
nieuwe zaadjes in de grond gestopt. Half juli zal alles echt mooi 
in bloei staan. Dit blijft zo tot half september wanneer de kinder-
tuintjes weer ten einde komen voor dit jaar. Tot die tijd zullen de 
kinderen allerlei groentes poten en oogsten en lekker thuis op-
eten. Hierboven een foto van hoe het er nu uit ziet.

KOM IN MIJN TUIN!

Er wordt hard gewerkt op
de kindertuinen

‘Kleuren is hip’
Tekenpraktijk organiseert kleur- 
wedstrijd voor volwassenen
Heemstede - De Tekenprak-
tijk van Kitty van Pel bestaat vol-
gend jaar 15 jaar. Om  het  sei-
zoen 2015 -2016  met het 15 ja-
rig bestaan in te luiden is er een 
kleurwedstrijd uitgezet voor vol-
wassenen. De afgelopen jaren 
is kleuren hip geworden. Het is 
mooi om te zien dat steeds meer 
mensen het rustgevende van in-
kleuren ontdekken. De Teken-
praktijk gaat nog een stapje ver-
der en leert je zelf te ontwerpen 
en daarna in te kleuren. Het is 
een ontspannen en inspireren-
de bezigheid.
De Tekenpraktijk Heemstede 
richt zich op persoonlijke en spi-
rituele bewustwording door mid-
del van tekenen. Er wordt les ge-
geven in mandala tekenen en 
kunst in de mandala geïnspi-
reerd door het werk van Hun-
dertwasser en Kandinsky. Daar-
naast zijn er workshops zenda-
la tekenen.
Ter ere van het 15-jarig bestaan 
van de Tekenpraktijk is een 
kleurwedstrijd georganiseerd 
voor volwassenen in samenwer-
king met Juul (winkel voor kids 
en creatief). Haal de bijzondere 
kleurplaat bij Juul, Julianalaan 3 
te Heemstede en laat je inspire-
ren door de al ingeleverde kleur-
platen die in de winkel hangen. 
De kleurplaat is getekend in de 
lijn van de kunstenaar Hunder-
twasser. Tot 15 augustus kun je 
de kleurplaat inleveren bij Juul 
en op 29 augustus om 11.00 uur 
zal in de winkel de uitreiking zijn 
van de prijzen. De jury bestaat 
uit de oudste (93) en jongste 

cursist (13) van de Tekenpraktijk, 
een kunstenares en de eigenaar 
van Juul.

De prijzen zijn een waardebon 
van 75,- euro te besteden aan 
een cursus van de Tekenprak-
tijk. (geldig in het seizoen 2015 
- 2016), een waardebon van 
50,-euro te besteden bij Juul en 
nog een aantal kleinere prijzen.
Als je nog niet tekent bij de Te-
kenpraktijk kijk dan eens op 
de website. Zin om een cursus 
te volgen, op woensdag avond 
zijn nog enkele plaatsen vrij in 
het seizoen 2015 – 2016. Als je 
je opgeeft voor een cursus en 
heb je nog geen teken ervaring, 
dan krijg je gratis een introductie 
les op 22 augustus van half tien 
tot half twaalf in de Tekenprak-
tijk, Bosboom Toussaintlaan 12, 
Heemstede.  In januari 2016 start 
er weer een cursus van 5 lessen 
Kunst in de mandala in de lijn 
van Hundertwasser en Kandins-
ky. Voor opgave en informatie: 
www.kittyvanpel.nl of bel 023-
5293080.
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Verhaallezing Carmen de Haan: 
‘Als ik niet bang ben,
heeft niemand macht over mij’
Regio - Examenangst, vlieg-
angst, sociale angst, podium-
angst... iedereen kent wel een 
of meerdere van deze angsten. 
Angst is één van de meest ver-
nietigende emoties die we ken-
nen. Het verlamt, verstikt en laat 
je vluchten uit de werkelijkheid. 
Angst beperkt en maakt je leven 
minder leuk. Angst is een pro-
duct van het denken. De sleutel 
om angstgevoelens hanteerbaar 
te maken zit in een verandering 
van je denken. 

Deze lezing is bij te wonen in het 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1, 
te Bloemendaal op zondag 7 ju-
ni, van 14.00 tot 16.00 uur. Bij-

drage: 8,- euro. Reserveren is 
niet noodzakelijk en meer infor-
matie vindt u op:
www.carmendehaan.nl.

Adres onbekend

Verdwenen personen - 
wat is er aan de hand?
Heemstede - In De Heemsteder 
(HeemstedeNieuws) duiken re-
gelmatig berichten op dat inwo-
ners uit de administratie zijn ge-
schrapt. De gemeentelijke basis-
administratie (GBA) is intussen 
omgedoopt tot Basisregistratie 
Personen(BRP).

Wie dacht dat Nederland een 
sluitend systeem heeft en van 
alle inwoners weet waar zij ver-
blijven komt bedrogen uit. In en-
kele gemeenten is gestart om
samen met instanties als het 
UWV, deurwaarders, verhuur-
ders gas-, electriciteits- en wa-
terbedrijven het net rond onvind-
bare personen te sluiten. Voorlo-
pig betreft het alleen nog pilots.
Hoe kan het dat iemand ver-
dwijnt? Vaak vergeten men-
sen zich na een verhuizing in te 
schrijven in de nieuwe gemeen-
te. Anderen ontlopen schuld-
eisers en de belastingdienst en 
houden zich bewust onvindbaar. 
Weer anderen vestigen zich in 
een zomerhuisje in een gemeen-
te die weigert mensen in dit soort 
woningen in te schrijven om-
dat bewoning illegaal zou zijn.
Uitgekiend zijn zij die een post-
adres doorgeven. Dan lopen 
de eventuele uitkeringen door
maar is de persoon zelf onvind-
baar. Het intrekken bij familie 
zonder zich te melden, maakt 
mensen onzichtbaar voor de in-
stanties.

De wet schrijft voor dat iedereen 
die binnen Nederland verhuist, 
zich binnen vijf dagen moet
inschrijven in de nieuwe ge-
meente. De nieuwe gemeen-
te informeert de oude. Als ie-
mand verhuist naar het buiten-
land moet men zich uitschrijven. 
Dit wordt vaak vergeten met al-
le gevolgen van dien. Als iemand 
8 maanden per jaar uit Neder-

land weg is moet deze zich uit-
schrijven.

De ‘8 maanden regel’ betreft een 
totaal het kan dus ook vier maal 
twee maanden per jaar zijn. Een 
onzinnige regel want de contro-
le is onmogelijk, toch bestaat de 
regel nog steeds. Na echtschei-
ding wil het nog wel eens mis-
gaan met de verblijfplaats van de 
kinderen.
Wat zijn de gevolgen als iemand 
uit de registratie verdwijnt? Men 
verliest soms een uitkering. Of 
verspeelt een percentage van de 
toekomstige AOW en het stem-
recht kan worden ontnomen. 
Voor ieder jaar dat iemand niet 
in Nederland verblijft, wordt de 
AOW met 2% gekort. Het aan-
vragen van formulieren, een 
paspoort of rijbewijs wordt las-
tig. Vaak is het gedwongen uit-
schrijven een geval van onop-
lettendheid of onwetendheid. 
Maar misbruik van het systeem 
komt ook veel voor. Denk aan de
Bulgarenfraude waar 40 perso-
nen op een adres een uitkering 
ontvingen. Het systeem is dus 
lek en slimmeriken maken hier 
handig gebruik van. Gemeen-
ten willen meer samenwerken 
met de in de pilot genoemde in-
stanties. De privacywetgeving 
staat op gespannen voet met de
wens de administratie sluitend te 
krijgen.

Woningbouwverenigingen toe-
stemming geven in de BRP te 
kijken gaat wel heel erg ver net 
als deurwaarders toegang ver-
schaffen tot deze informatie. Het  
zal nog wel even duren voordat 
het systeem sluitend is. Tot die 
tijd lezen wij wekelijks de be-
richten van personen die ge-
dwongen zijn uitgeschreven in 
de krant.
Eric van Westerloo

Heemstede - Als alles kapot is, 
alle beetjes helpen. Het is niet 
moeilijk je hart te verliezen aan 
Nepal; aan haar wonderschone 
natuur, heerlijke cultuur, maar 
bovenal de prachtige mensen. 
Bij toeval leerde Rob Draijer, di-
rigent van diverse Heemsteedse 
koren waaronder het Bavokoor 
de mensen van en achter Ocean 
Nepal kennen. Een weeshuis in 
Kathmandu dat op eigen kracht 
onderdak, voedsel, zorg en on-
derwijs biedt aan ongeveer 10 
kinderen. Kinderen waarvan de 
ouders bij oorlog of natuurge-
weld zijn overleden. Na de twee-
de aardbeving in Nepal is het 
weeshuis nagenoeg verwoest en 
slapen de kinderen en de leiding 
in tenten. Dit verwoestte wees-
huis is afhankelijk van giften 
en hulp van derden. Met acties,
inzamelingen en rechtstreek-
se hulp probeert hij met zo veel 
mogelijk mensen een beschei-

den maar belangrijke bijdrage te 
leveren aan het snel herbouwen 
en stabiliseren van Ocean Nepal. 
Help ook!

Benefi etconcert
Op zaterdag 6 juni wordt  een 
benefi etconcert gehouden voor 
Ocean Nepal in Hillegom “De 
Hoeksteen” op het Karel Door-
manplein 2 in Hillegom. De
hele avond staat in het teken
van muziek, sfeer en uiteraard 
Ocean Nepal. De gehele op-
brengst gaat naar de wederop-

bouw en support van het wees-
huis Ocean Nepal te Kathman-
du. Het wordt een 2 uur durend 
concert met: Symphoenix, Take 
5, Judith van Drunen, Jordi Kerk-
um, Mirjam Draijer, onder leiding 
van dirigent Rob Draijer. Dus 
Heemstede, welkom! 

Aanvang: 20:00 uur, entree 10,- 
euro p.p. Kaarten zijn te reser-
veren via benefi et@symphoenix.
nl en benefi et@oceannepal.nl of 
telefoon:  0252516796
Ton van den Brink 

Ocean Nepal
verdient benefi etconcert

Heemstede - De welpen van Scouting WABO Heemstede 
hebben op 13 juni een speurtocht. Hiervoor verlaten ze 
voor een keer het Groenendaalse bos en gaan op onder-
zoek uit op de Binnenweg en Raadhuisstraat.
De speurtocht bevat allemaal vragen over de winkel-
straat, onder andere over de etalages, namen van de win-
kels en de omgeving. Allemaal welpen dus die dag in het 
centrum. Schrik niet als je groepje meiden in het groen 
tegenkomt!
Alle meiden tussen de 6 ½ en 10 jaar kunnen aansluiten 
bij de speurtocht. De Welpen van Scouting WABO ver-
zamelen om half 11 bij vulpenspeciaalzaak ‘de Roos’ en 
zullen daar ook terugkomen om half 1.
Kijk voor meer informatie op www.waboscouting.nl en
facebook.com/scoutingwabo.

Welpen in de winkelstraat

Dit werk maakte deel uit van 
een tentoonstelling die in 1998 is
gehouden in het Oude Slot. De ti-
tel: het Gat. Het is uitgevoerd in 
brons en gemaakt door Ewerdt 
Hilgermann. Deze in Duitsland 
geboren beeldhouwer (1938) 
werkt in Nederland. Hij is inter-
nationaal vooral bekend gewor-
den door de ‘implosions’, geïm-
plodeerde kubussen, uitgevoerd 
in roestvast staal. Zijn beelden 
kenmerken zich door de geome-
trische vormen.
Remco van den Berg   

KUNST 
HEEMSTEDE

in

Casca-koor treedt op
De Casca koren, begeleid 
door Peter Cammermans, 
staan open voor iedereen 
die graag wil zingen. De vier-
stemmige arrangementen 
zijn door Peter zelf gemaakt. 
In een prettige sfeer en een 
veilige omgeving lukt het al-
tijd weer om met elkaar van 
het repertoire iets moois en 
eigens te maken. 
Op woensdag 10 juni laat het 
Casca-koor dat woensdag-
ochtend in de Luifel oefent, 
horen wat zij dit jaar heb-
ben ingestudeerd: een aan-
tal nummers van vorige ja-
ren, maar ook nieuwe liedjes.
Zes jaar geleden koos Peter 
Cammermans voor zijn pas-
sie: muziek. Samenwerken, 
inspireren en creëren zijn 
hierbij sleutelwoorden. Of hij 
nou muziekles geeft aan kin-
deren, speelt in bands, ko-
ren dirigeert, liedjes schrijft 
of arrangementen maakt, al-
les draait om mens & muziek. 
Kom luisteren, misschien wilt 
u volgend seizoen ook mee-
doen! Het optreden van het 
woensdagochtend Casca-
koor is bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
woensdag 10 juni om 20.00 
uur. De entree is 5,- euro.
U mag opgeven: tel. (023) 
548 38 28 kies 1, maar u kunt 
ook op de avond zelf binnen-
lopen.

Rommelmarkt voor Parkinson Café
Regio - Op zaterdag 13 juni 
wordt een rommelmarkt georga-
niseerd voor het Parkinson Café 
in Haarlem. De opbrengst van de 
rommelmarkt is geheel bestemd 
voor het Parkinson Café Haarlem 

& Omstreken. De markt vindt 
plaats op het Buurtcentrum Sa-
menInDeBuurt, Bernadottelaan 
140 in Haarlem.Belangstellen-
den zijn welkom tussen 10.00 en 
14.00 uur. Toegang gratis.
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‘Thymo keek stilletjes van boven af toe’
4deThymo Rovers toernooi groot succes
Heemstede - Weer of geen 
weer. Afgelopen weekend was 
het 4de Thymo Rovers toer-
nooi bij RCH weer een geweldig 
succes. Met meer dan zeventig 
teams van 23 verschillende ver-
enigingen kan dat ook niet an-
ders.
Zaterdag 30 mei was het prach-
tig weer, ondanks een stevig 
windje. Dat weerhield de F-pu-
pillen, D-pupillen en C-junio-
ren er een niet van er geweldi-
ge happening van te maken. De 
organisatie had veel vrijwilligers 
op de been gekregen om het he-
le toernooi in goede banen te 
leiden. Vele RCH-leden hadden 
zich aangeboden als scheids-
rechter, een niet te verwaarlo-
zen detail om een voetbalspek-
takel van deze orde in goede ba-
nen te leiden.
Natuurlijk wil je in een competi-
tie eerste worden, maar of je nu 
nummer 4 van je poule was ge-
worden of nummer 1, dat maak-
te niet uit. Het voetbalplezier 
stond voorop en het fraaie spel 
van teams en/of diverse spelers 
en speelsters waren het extraatje 
voor het rijk toegestroomde pu-
bliek, want druk was het.
Na het hijsen van de Thymo Ro-

vers vlag kon om negen uur ge-
start worden met de F-pupil-
len. Terwijl de prijzen aan de ve-
le F-teams uitgereikt werden wa-
ren de D-junioren al gestart voor 
hun toernooi. Diezelfde over-
gang was er ook naar de C-juni-
oren en om half zeven werd het 
laatste signaal gegeven.
Hoe anders was het zondag 31 
mei. Het toernooi stond er weer 
prima met E-pupillen, E-top-
teams en de B- junioren, maar de 
B-junioren moesten helaas hun 
toernooi afwerken in de niet op-

houdende regen. Ook deze dag 
van alle kanten hulp en prach-
tig voetbal en vele fraaie doel-
punten waar onze Nederlandse 
voetbaltoppers alleen maar van 
kunnen dromen. Op de website 
van RCH zijn alle resultaten te-
rug te vinden. Ook de foto’s zul-
len daar op te zien zijn.
Namens Thymo (die stilletjes van 
boven af zat toe te kijken) en 
de Stichting Kanjerketting, want 
dat was het goede doel voor dit 
weekend, heel erg bedankt voor 
een fantastisch toernooi. Tuday Sports start met

SUP toertochten in Heemstede
Heemstede - Dat de SUP sport 
(Stand Up paddling) een snel-
groeiende trendy watersport is 
merkt Tuday Sports Heemstede 
aan de reacties en aanvragen. 
De eerste boards zijn verhuurd 
en een toertocht is al gemaakt 
op de prachtige eerste pinkster-
dag. Het was genieten op het 
water.
Stand Up paddling is volgens 
Rick Draijer van Tuday Sports 
Heemstede een echte aanrader 
voor een zeer grote doelgroep 
en eenvoudig te leren, ‘als je 
kunt staan, kan je Suppen’!  Het 
is een keer iets anders, een zeer 
attractieve watersport. Ontspan-
ning en sport in groepsverband, 
hoe leuk kan dat zijn.
U kunt bij Tuday Sports een SUP 
clinic volgen, een SUP board 
aanschaffen, huren of deelne-
men aan de diverse toertochten 
in de regio.
Vanaf nu organiseert Tuday 
Sport op diverse dagen clinics 
en toertochten door Heemstede 
of Cruquius en Haarlem. In klei-
ne groepen peddelt u onder be-
geleiding door de Heemsteedse 
wateren. Voor diegene die nog 
niet kunnen suppen is een uur-
tje les voldoende. Daarna kan je 
gewoon met de groep mee, en 
maak je snel je eerste toertocht.

Gezond voor lichaam
en geest
Dat het gezond is voor lichaam 

en geest heeft Rick zelf onder-
vonden.  “Heerlijk relaxed ped-
delde ik vanuit de haven door 
het Heemsteeds kanaal, de 
Zandvaart en het Spaarne. Mid-
den in de natuur, intense stilte 
of alleen een kwakende eend of 
een voorbij komend bootje.
Naast de ontspanning is er in-
spanning van het lichaam. Je 
traint bijna al je spieren in je li-
chaam. Je benen voor de ba-
lans, maar ook rug, buik, borst 
en armspieren. Dit onder het ge-
not van een heerlijk zonnetje. Na 
een korte pauze langs de Spaar-
nekant peddelde ik rustig weer 
terug.”

Prijzen en informatie:
Wilt u een keer kennismaken 
met deze nieuwe watersport, 
meldt u dan nu aan telefonisch 
of via e-mail. Kom samen met 
je man, vrouw, vriend, vriendin, 
buurman, buurvrouw of club-
je mee peddelen. Kinderen kun-
nen ook mee, zwemdiploma is 
wel vereist.
Sup kennismakingsles van ruim 
een uur inclusief materiaal: 
25,00 euro. Sup huur eerste uur 
15,00euro, volgende uur 10,00 
euro. Deelname Sup toertocht 
15,00 euro pp incl. materiaal.

Tuday Sports, Nijverheidsweg 
17, Heemstede, tel 06-39013070, 
info@tudaysports.nl,
www.tudaysports.nl.

Heemstedenaren stunten opnieuw op 
Noord-Hollands kampioenschap pupillen!
Heemstede - Precies één week 
en één dag na het behalen van 
de titel in de teams -12 jaar, was 
het weer judofeest in Beverwijk! 
En wat voor feest, Kenamju won 
zowel bij de A-pupillen (-8 jaar) 
als bij de B-pupillen (-12jaar) het 
Noord Hollands kampioenschap 
voor teams!

Bij de A pupillen maakte Katie de 
Groot deel uit van het winnende 
team dat zich dit jaar kampioen 
van Noord Holland mag noe-
men bij de A pupillen. Katie is 
pas dit seizoen gestart met wed-
strijd judo en wint met dit kam-
pioenschap meteen de grootste 
prijs die ze zich maar kan wen-
sen! Voor A of B pupillenteams 
is dit namelijk het hoogst haal-
bare op judo gebied. Voor de B 
pupillen smaakte de titel in de 
-12 (jaar) van vorige week naar 
meer! Daar waar toen plaatsing 
voor het NK op het spel stond 
(teams van 5 deelnemers),ging 

het nu echt en alleen om de 
districtstitel Noord Holland 
(teams van 7 judoka’s). Duco 
van den Reek, Thomas Rem-
stedt en Matthijs van der Neut 
uit Heemstede werden onge-

slagen kampioen door Topjudo 
Amsterdam, Budo Amsterdam, 
Judo Yushi (kampioen van 2014), 
Tom vd Kolk en Ebi sport alle-
maal met dubbel cijfers te ver-
slaan!

Merel (met startnr 9594). De andere dame op de 
foto is Justine Tinck, Belgisch kampioene bij de 
junioren (foto: Herman Vrijthof).

Heemstede - Tijdens de Putbosmeeting in Oorde-
gem (België) heeft atlete Merel van der Marel (15) 
uit Heemstede een schitterende prestatie gele-
verd. De 1e jrs B-juniore wist enkele weken eerder 
al te imponeren op de 3000m (EYOF limiet) 9.56,71 
min. Merel liet eerder dit seizoen al zien dat ze een 
snelle 1500 meter aan kan, maar om in een derge-
lijk sterk internationaal deelnemersveld niet kopje 
onder te gaan en een toptijd van 4.25,56 min neer 

te zetten is subliem. Merel is met haar tijd op de 
1500 meter de snelste 1e jaars B allertijden in Ne-
derland, dat record stond met 4.26,6 min op naam 
van Annie Moedt, die dat 38 jaar geleden in Brus-
sel liep.

Merel van der Marel loopt supersnelle 1500 meter
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Ken jij zo iemand?
Jonge held tot 21 jaar gezocht
Heemstede – Ken jij iemand 
uit Heemstede die landelijk 
een prijs heeft gewonnen of 
al geruime tijd vrijwilligers-
werk doet? Of een persoon 
die misschien iemand heeft 
gered of een bijzondere pres-
tatie heeft verricht met een 
maatschappelijk doel? Ieder-
een in Heemstede kan voor 
10 juni 2015 een jongere tot 
21 jaar voordragen voor de 
‘Jonge Helden Prijs 2014’. 

Het gemeentebestuur van 
Heemstede heeft in 2012 een 
nota Jeugd- en Onderwijsbeleid 
gepresenteerd. Uitgangspunt bij 
het beleid was om het positieve 
beeld van jongeren in de (Heem-
steedse) samenleving te verster-
ken. Dit idee is door de Rota-
ry Heemstede omarmd. Daarom 
is de Rotary Heemstede op zoek 
naar Heemsteedse jonge helden. 
Eén daarvan zal tijdens de bij-
eenkomst op 16 juni officieel 
worden onderscheiden met het 
predikaat ‘Heemsteedse Jonge 
Held 2014’. Daarnaast krijgt hij/
zij een prijs. Eervolle vermeldin-
gen en een verkiezing van een 
groep die zich in positieve zin 
heeft onderscheiden, behoren 
eveneens tot de mogelijkheden. 

Tijdens de bijeenkomst zullen al-
le genomineerden worden uit-
genodigd. Daarnaast zal via de 
website van Rotary Heemstede 
en social media wordt gecom-
municeerd.

Campagne voeren
Helaas is het niet mogelijk om 
jezelf te nomineren. Wel mag je 
zelf campagne voeren wanneer 
je eenmaal genomineerd bent. 
Voor 50% wordt namelijk de 
keuze van de jury bepaald door 
het publiek.

Tot 10 juni
Een voordracht en informatie 
hierover kan tot 10 juni bij Her-
man Mol Demollen@ziggo.nl 
worden ingediend en verkregen. 
Een jury zal de winnaar/winnaars 
kiezen. 

De Rotary Heemstede en de ge-
meente hopen met deze onder-
scheiding onder andere te be-
vorderen dat meer jongeren aan 
vrijwilligerswerk gaan doen en 
zich positief inzetten voor de sa-
menleving. Jongeren die zich al 
op jonge leeftijd inzetten voor de 
samenleving, groeien op tot vol-
wassenen die diezelfde houding 
hebben, zo is de gedachte.

‘Lekker (lang) licht’ concert HPho
Heemstede - Zondag 21 ju-
ni is de langste dag van het jaar. 
Het is dan lekker lang licht. Het 
Heemsteeds Philharmonisch Or-
kest (HPho) vindt dat hét mo-
ment voor een spetterend zo-
merconcert om het muzikale sei-
zoen af te sluiten, genaamd: Lek-
ker (lang) licht. 

Dit concert omvat een program-
ma met véél variatie. Zo wordt 
lichte klassieke muziek met An-
driessen gespeeld en de Piet 
Hein Rapsody, maar zingt ook 
zangeres Arien Mol pop en jazz 
met het orkest mee. Hierbij hoort 
u onder andere muziek van 
Frank Sinatra, Bjørk, Do en Ha-

zes. Tot slot hoort u nog kleinere 
ensembles met een verrassend 
repertoire.

Het concert begint om 19.30 uur 
in de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan 18 Heemstede. Toegang: 
17/15,50 euro. Zie ook:
www.hpho.nl.

Extra textielcontainer op Godfried Bomanslaan
Heemstede – Sympany verzorgt 
sinds 1 april vorig jaar de textiel-
inzameling in Heemstede. Sym-
pany is de nieuwe naam voor de 
twee bekende charitatieve tex-
tielinzamelaars KICI en Humana, 
die per januari van dit jaar zijn 
gefuseerd.
Helaas verdwijnt nog steeds ca. 
50% van het afgedankte textiel 
in Heemstede bij het restafval. 
Dit is zonde! Daarom onderne-
men de gemeente Heemstede en 
Sympany gezamenlijk actie om 
te textielinzameling te verbete-
ren. Door onder andere het aan-
tal inzamellocaties uit te breiden. 
Onlangs zijn er weer 2 nieuwe 
textielcontainers geplaatst.

Op de stoep voor supermarkt 
De Koning aan de Glipperdreef 
stond tot voor kort een container 
voor oude kleding van een com-
merciële inzamelaar.
Deze container is vervangen 
door een ondergrondse textiel-
container. Deze nieuwe contai-
ner wordt geleegd door Sympa-
ny. Hierdoor is duurzaam herge-
bruik van 100% van uw oude tex-
tiel gegarandeerd.

Binnenkort wordt er nog een 
extra textielcontainer geplaatst 
door Sympany. Deze komt aan 
de Godfried Bomanslaan 22 
(hoek Laan van Dick Laan). Op 
dit moment nog bovengronds en 

mogelijk in de toekomst onder-
gronds. 

Nieuwe bestickering textielcon-
tainer en vrachtwagen

De textielcontainerlocaties in Heemstede:

Adres Postcode Omschrijving Aantal containers
Roemer Visscherplein 23 2106 AG Ondergrondse container 1
Eikenlaan 35 2101 WH Parkeerterrein Bibliotheek 3
Cruquiusweg 47 2102 LS Milieustraat 2 
Sportparklaan 31 2103 VS Op parkeerplaats sportcomplex 2
Glipperdreef 121 2104 WC Ondergrondse container 1
Godfried Bomanslaan 22 2101 PS hoek Laan van Dick Laan 1
Amstellaan 12 2105 VE  1

Honkbal
Een nederlaag voor RCH-
Pinguïns, die uiteindelijk meevalt

De vervanging na 2 2/3 inning 
op de Heemsteedse heuvel van 
Hylke van Viersen door Robin 
van Eis leek maar korte tijd soe-
laas te bieden, want toen de Ori-
oles in hun 4e slagbeurt met 3 
runs de stand op 12-0 brachten, 
twijfelde niemand meer aan een 
pak slaag en een voortijdig ein-
de door toepassing van de mer-
cy rule.
Maar Robin van Eis hield de res-
terende slagbeurten opmerkelijk 
eenvoudig stand en zag tot zijn 
genoegen hoe zijn teamgenoten 
zich ook aan slag gingen roeren. 
In de 6e inning kreeg de Racing 
voor het eerst vat op de worpen 
van Derrick Isenia, maar op een 
veldfout, gevolgd door  3 honk-
slagen werd, bij achterlating van 
volle honken, maar één maal ge-
scoord. 
De vervanging van Derrick Ise-
nia door Salcedo Valdez open-
de nieuwe perspectieven voor de 
Heemsteedse slagploeg, waar-
in ook de jonkies Duco Nuy-
ten, Jesse van Dalfsen en You-
ri Spoor zich danig roerden met 

ieder een honkslag en een bin-
nengeslagen punt. Valdez werd 
aan het wankelen gebracht, 
kreeg 2 hits tegen, zag zijn veld 
2 x in de fout gaan en gooide 3 x 
op rij 4 wijd en werd bij een 12-4 
tussenstand en volle honken uit 
zijn lijden verlost en vervangen 
door Jeremy Winkel. Die begon 
met geraakt werper en zo was 
de achterstand teruggebracht 
tot 12-5 en gloorde er hoop op 
meer. Die hoop leek in de 8e in-
ning in vervulling te gaan toen 
na basehits van Koen Werkman, 
Donny Hamelink en Duco Nuy-
ten de honken bij nul uit vollie-
pen en een honkslag van Andy 
Raaff voor de 6e run zorgde, nog 
steeds bij volle honken en nie-
mand uit. Maar verder dan een 
7e run kwam het niet meer en de 
opluchting aan Bergschenhoek-
se zijde was groot.

De eerstvolgende reguliere wed-
strijden gaan tegen Onze Gezel-
len en vinden plaats op zaterdag 
6 juni bij RCH en op zondag 7 
juni bij O.G.

Heemstede - Als je na 3 innings al met 9-0 achter staat, zelf 
nog geen enkele honkslag hebt geslagen en de tegenpartij 
grossiert in doubles en triples, dan bereid je je voor op een 
genadig einde na 7 innings. Maar als het team dan toch nog 
veerkracht toont en de hele rit mag uitzitten, dan voelt een 
12-7 nederlaag niet als een vernedering en wordt optimistisch 
uitgekeken naar de return een dag later. Maar die kwam er 
niet, want Pluvius beschikte anders.

Succesvolle Open Dag RCH
Heemstede - De Open Dag op 
27 mei  was een groot succes,  
mede door het mooie weer en de 
grote opkomst van veel jongens 
en meisjes. Meer dan 60 spe-
lers en speelster betraden eerst 
het bekende ‘laddertje’ om op te 
warmen. Jeugdcoördinator Al-
fred Visscher gaf daarmee het 
startsein voor een leuke sportie-
ve middag.
De leeftijd van de enthousiaste 
deelnemers varieerde tussen de 
4 en 9 jaar. Die werden verdeeld 
in groepen onder leiding van een 
trainer. Balvaardigheidsspelle-
tjes, positiespelletjes, schotvaar-

digheden, van alles kwam aan 
bod. Dit om de kinderen niet al-
leen een leuke middag te bezor-
gen, maar ook het gevoel met de 
bal te geven. Zo leren ze  RCH 
kennen en schrijven ze zich mis-
schien in als nieuw lid van RCH. 
Aanmelden kan via de website 
van RCH.
Met een glas limonade en na af-
loop een ijsje was deze middag 
heel snel voorbij en zagen we al-
leen maar lachende gezichten. 
Als verrassing kregen alle kinde-
ren een fraaie RCH diploma als 
herinnering aan deze onvergete-
lijke dag.
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Avond-
vierdaagse 
Heemstede 

gestart
Heemstede - Dinsdag 2 ju-
ni startte de avondvierdaag-
se vanuit sportpark RCH aan 
de Sportparklaan. Vanaf 18.00 
uur konden wandelaars daar 
terecht om te beginnen met 
hun tocht en zich op het laat-
ste moment inschrijven voor 
6,50 euro. Woensdag en don-
derdag is de start eveneens 
om 18.00 uur. In Heemstede 
hebben zich bijna 1000 man 
ingeschreven.

 
Op de laatste avond vrijdag 5 
juni volgt een intocht met mu-
ziek vanaf RCH. De route komt 
uiteindelijk bij de Vrijheids-
dreef uit, waarna er achter de 
muziek via o.a. Camplaan en 
het Wilhelminaplein terugge-
lopen wordt naar RCH. Daar 
worden de herinneringsme-
dailles uitgereikt in aanwe-
zigheid van wethouder Rem-
co Ates.  
 



 

Activiteit
winkelcentrum 
Jan van Goyenstraat

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

Concert 
Zondag 21 juni om 19.30 uur 
concert ‘Lekker (lang) licht’ 
van Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest. In de Pinkster-
kerk, Camplaan 18, Heemste-
de. Toegang: 17,-/15,50 euro. 
Zie: www.hpho.nl.

Cultuurfi etstocht

Huis Leyduin (foto: W. Aps-
woude).

Zondag 14 juni 10.00-11.30 
uur fi etsen langs Leyduin, 
Woestduin en Vinkenduin. 
Aanmelden noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl Informa-
tie: 088-0064455. Vertrekpunt: 
Huis Leyduin. Volwassenen 
7,- euro, Beschermers 4,- eu-
ro. Kinderen tot 12 jaar 3,- eu-
ro van Beschermers 2,- euro.

Cultuurwandeltocht

Huis Leyduin (foto: Dutchpho-
to).

Zondag 21 juni Bennebroek-
bos en de Overplaats. U komt 
meer te weten over botanicus 

Carl Linnaeus en tuinarchi-
tect Zocher. 10.00-11.30 uur. 
Aanmelden noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl. Info: 088-
0064455.
Vertrekpunt: parkeerterrein 
Linnaeushof, Glipperweg 4c, 
Heemstede. Volw. 7,- euro, Be-
schermers 4,- euro. Kinderen 
tot 12 jaar 3,- euro van Be-
schermers 2,- euro.
Vertrekpunt: Parkeerterrein bij 
Speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg 4c, 2104 AK op de 
grens van Heemstede en Ben-
nebroek. 

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

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

Informatiebijeen-
komst testament
Donderdag 4 juni Presenta-
tie over wilsverklaringen door 
zorgconsulente. Tevens info 
m.b.t. wils(on)bekwaamheid 
en levenstestament door no-
taris. EHBO-gebouw, Heren-
weg 88A, Heemstede. 14.00-
16.00 uur.
Aanmelden (niet verplicht): 
06-51965044 of via marian-
ne@meerzorgadvies.nl. 

Kinderactiviteit
Vrijdag 5 juni ‘Wateruurtje 
voor peuters’. Peuterspeelzaal 
Olleke Bolleke en Kinderdag-
verblijf Franciscus. Voor ou-
ders is er koffi e. 10.30-11.30 
uur. Kerklaan 8, Bennebroek. 
Info: www.opstoom.nl.

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

AgendA Zaterdag 13 juni heb-
ben welpen (meisjes tussen 
6,5 en 10 jaar) van Scouting
WABO Heemstede een speur-
tocht in de Raadhuisstraat en 
op de Binnenweg. Verzame-
len om 10.30 uur. bij De Roos,
Binnenweg.
Info: www.waboscouting.nl en 
facebook.com/scoutingwabo.

Lezing
Woensdag 3 juni Lezing door 
Paul van Tongeren over zijn 
boek ‘Jacoba Van Tongeren’ 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. 
Kaarten à 5 euro zijn verkrijg-
baar via 023-5282472. Reser-
veren gewenst.
Het boek Jacoba van Tonge-
ren is gebaseerd op de au-
thentieke memoires van Jaco-
ba van Tongeren (1903-1967) 
die - als enige vrouw - in de 
Tweede Wereldoorlog een 
grote verzetsgroep oprichtte 
en vijf jaar lang leidde: Groep 
2000.

Woensdag 10 juni vertelt 
Laura Maaskant over haar 
boek ‘Leef’. Hoe het is om te 
moeten gaan met en onge-
neeslijke ziekte. Georgani-
seerd door Ineke Smit. Oos-
terkerk, Zomerkade 165 Haar-
lem. Aanvang 20.00 uur.

Muziek
Zondag 5 juli Klassiek con-
cert met sopranen Claudia 
Biermann en Vanja Schoch. 
Begeleiding pianist Ernst Paul 
Fuchs. In de Oranjerie te Els-
wout. Tijd: 11.00-12.15 uur. 
Bekende duetten en liederen 
alsook pianostukken. 
Kaarten à 17,50 euro via mail: 
ja.vanderveldt@kpnmail.nl.

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

Donderdag 4 juni Wandel-
tocht: op zoek naar de hout-
snip op buitenplaats Leyduin 
van 20.00-21.30 uur.

Foto: Ger Tik.

Vertrekpunt: Leyduin: Leidse-
vaartweg tussen 49 en 51 
Heemstede. Volw. 7,- euro, Be-
schermers 4,- euro. Kinderen 
tot 12 jaar 3,- euro, van Be-
schermers 2,- euro.

Zondag 7 juni Het verleden 
van buitenplaats De Harte-
kamp doorlopen. Op de bui-

tenplaats werden vroeger zelfs 
apen en tijgers gehouden! 
10.00-11.30 uur. Vertrekpunt: 
parkeerterrein Hartekamp, 
Herenweg 5 Heemstede.

Foto: J. Stuart

Aanmelden noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl. Info: 088-
0064455. Volw. 7,- euro, Be-
schermers 4,- euro. Kinderen 
tot 12 jaar 3,- euro van Be-
schermers 2,- euro.

Zondag 28 juni Welke plan-
ten groeien op de oude 
strandvlakte bij Leyduin? Bo-
tanische wandeling op buiten-
plaats Leyduin.

Foto: Jaco Diemeer.

Van 10.00-11.30 uur olv Kees 
Planqué. Er groeien zo’n 180 
verschillende soorten planten. 
Aanmelden via www.gaatu-
mee.nl Info: 088-0064455. 
Deelname: Volw. 7,- euro, Be-
schermers 4,- euro. Kinderen 
tot 12 jaar 3,-euro, van Be-
schermers 2,- euro. Verzame-
len bij informatiehuisje De Ka-
kelye.

Solextocht
Zondag 7 juni Café 1e Aan-
leg organiseert samen met rij-
solex.nl een heuse solextocht. 
Verzamelen: 14.30 uur bij het 
café, Raadhuisstr 103. Prijs: 
39,50 incl. huur solex, soep, 
brood, koffi e, uitleg en rou-
tebegeleiding. Info: tel 023-
5286035, www.1steaanleg.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
Woensdag 3 juni t/m maan-
dag 8 juni (openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur) Eerbe-
toon aan Haarlemse schilder 
Kees Okx in Kloostergangen 
van Stadhuis Haarlem, Gro-
te Markt, georganiseerd door 
KZOD.  www.keesokx.com,
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel

Woensdag 3 juni t/m zon-
dag 14 juni ‘Levenskunst’ 
als thema van Waagexposi-
tie. Werk van Bert Knispel en 
Maria Spaargaren. Spaarne 30 
te Haarlem. Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.

Info: www.arte.ilvicolo.nl en 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel.

Portret door Arjan Bronkhorst.

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

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

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

Theater

Zondag 7 juni Korte toneel-
voorstellingen door toneelver-
eniging Alberdingk Thijm in 
Het Dolhuys. Titel: ‘K’, naar het 
beroemde boek ‘Het proces’ 
van Franz Kafka.
Beklemmende én humoris-
tische voorstelling over bra-
ve burger Josef K. die wordt 
gearresteerd zonder te we-
ten waarvoor. Schotersingel 2, 
Haarlem
Aanvang: 1e voorstelling: 14.00 
uur; 2e voorstelling: 16.00 uur. 
Entree museum + voorstel-
ling: 11,00 euro; Museumjaar-
kaart + voorstelling: 5,00 euro. 
Voor meer info en reserverin-
gen: www.hetdolhuys.nl.
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Veranderingen APV:
Vergunning nodig voor venten, 
sluitingstijden voor terrassen

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 juni 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Commissievergaderingen 
in juni

In deze uitgave:
- Inbrekers gaan niet met 
 vakantie: preventietips 
- Raadsbesluiten 28 mei

Voor het verkopen aan de deur of op straat 
in Heemstede is voortaan een vergunning 
van de gemeente nodig. Hetzelfde geldt voor 
het werven van donateurs voor een goed 
doel. Daarnaast komen er sluitingstijden 
voor terrassen. Dezelfde sluitingstijden 
gaan gelden voor incidentele feesten in 
restaurants, cafés en sportclubs. Dat zijn de 
grootste wijzigingen in de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Met de 
wijzigingen wil het college van B&W (B&W) 
overlast beperken. Daarnaast wordt hiermee 
gevolg gegeven aan de motie ‘Geen geleur 
aan de deur’, die in november door de raad 
werd aangenomen. De commissie Middelen 
bespreekt op woensdag 10 juni het voorstel 
van B&W om de APV aan te passen.

Verkoop aan de deur
Voor collecteren is in Heemstede een vergunning 
nodig, maar voor venten en voor werving van 
donateurs geldt dat niet. Bij venten gaat het om 
verkoop op straat of aan de deur, bijvoorbeeld 
de verkoop van abonnementen op kranten of 
tijdschriften of de verkoop van stroopwafels door 
leerlingen van een koksopleiding. Het werven van 
donateurs is in feite een vorm van collecteren en 
wordt daar in de nieuwe APV mee gelijkgesteld.

Sluitingstijden terrassen
Op dit moment gelden voor terrassen dezelfde 
sluitingstijden als voor restaurants, cafés en 

snackbars, namelijk tot 01.00 uur doordeweeks 
(zondag tot en met donderdag) en tot 03.00 
uur in het weekend (vrijdag en zaterdag). In de 
nieuwe APV komen aparte sluitingstijden voor 
terrassen. Om de geluidsoverlast in de avonden te 
minimaliseren, mogen terrassen doordeweeks van 
07.00 tot 23.00 uur open en in het weekend van 
08.00 tot 24.00 uur. Ook voor feesten in restaurants, 
cafés en sportclubs (oftewel incidentele festiviteiten) 
gaat er iets veranderen. Nu hoeven inrichtingen zich 
bij incidentele festiviteiten tot de sluitingstijd niet 
aan de geluidsnormen te houden. In de nieuwe APV 
mag de overschrijding van geluidsnormen duren 
tot 23.00 uur doordeweeks en 24.00 uur in het 
weekend. Ook komt er een grens aan de maximaal 
toegestane geluidswaarde.

Bespreking in de commissie 
Middelen
De wijzigingen in de APV zijn een voorstel 
van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad.
De raadscommissie Middelen bespreekt het voorstel 
in de vergadering van woensdag 10 juni (in het 
raadhuis, aanvang 20.00 uur). U bent van harte 
welkom deze vergadering bij te wonen en tijdens 
de vergadering uw mening over dit onderwerp 
te geven. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich - 
liefst van te voren - aanmelden bij de raadsgriffie 
(raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-548 57 47).
Naar verwachting zal de raad de nieuwe APV in de 
vergadering van 25 juni vaststellen.

Vrijdag 5 juni
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 juni 2015 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). U 
kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 6, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 22959, ontvangen 18 mei 2015
- Alberdingk Thijmlaan 49, het plaatsen van een 

carport, wabonummer 23024, ontvangen 19 mei 
2015

- Amstellaan 7a, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23025, 
ontvangen 20 mei 2015

- Herenweg 49D, het wijzigen van een 
bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, ontvangen 20 mei 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een erfafscheiding, een tuinkist en een 
toegangspoort, wabonummer 23039, ontvangen 
20 mei 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Julianalaan 6, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 22388, ontvangen 4 mei 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

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

- Herenweg 115, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 22297, ontvangen 28 april 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 48, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 22167, verzonden 
29 mei 2015 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Amstellaan 28, het plaatsen van een 

erfafscheiding en een berging, wabonummer 
20999, ontvangen 11 maart 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

OmgevingsvergunningenInbrekers gaan 
niet met vakantie
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 kunt u zelf 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

Raadsbesluiten 28 mei 2015
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.
- Jaarrekening 2014 gemeente Heemstede
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 1
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2014
- Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Kennemerland

- Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio 
Kennemerland

- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 
Heemstede 2015

- Benoemen burgerlid voor de Adviescommissie 
voor ruimtelijke kwaliteit gemeente Heemstede

- Benoeming commissievoorzitters

- Benoeming plv leden commissie Middelen en 
Ruimte

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering donderdag 11 juni 2015 aansluitend 
aan de openbare vergadering van de commissie 
Ruimte, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 26 mei 2015

Wensen en plannen voor groene 
gebieden in commissie Ruimte
Uiterlijk in maart 2017 wordt het bestemmingsplan 
Landgoederen en groene gebieden vernieuwd 
(oftewel ‘herzien’). Als eerste stap heeft de 
gemeente geïnventariseerd welke plannen, 
wensen en ontwikkelingen er zijn voor de groene 
gebieden in Heemstede. De lijn die de gemeente 
wil volgen bij deze plannen is beschreven in de 
notitie ‘Inventarisatie ontwikkelingen herziening 
bestemmingsplan Landgoederen en groene 
gebieden’. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag 
of we eventueel wel of niet willen meewerken 
aan een plan. De commissie Ruimte bespreekt op 
maandag 15 juni deze inventarisatie. Daarna wordt 
per plan bepaald of het voor de initiatiefnemer 
zinvol is om het plan verder uit te werken. 
U bent van harte welkom bij deze vergadering, 
als toehoorder of als inspreker (locatie: raadhuis, 
aanvang: 20.00 uur). Als u het woord wil voeren 

over dit onderwerp, kunt u zich vooraf melden bij 
de griffie: raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-548 
56 46.

Informatie
De notitie waarin alle plannen en ontwikkelingen 
zijn geïnventariseerd, vindt u via www.heemstede.nl 
> Wonen > Bestemmingsplannen > Landgoederen 
en groene gebieden (algehele herziening). 
U kunt ook via de agenda op de homepage van 
www.heemstede.nl naar de betreffende vergadering 
gaan (onder de link ‘bijlagen’ vindt u de notitie).
Zie voor de volledige agenda van de commissie 
Ruimte de aankondiging elders in deze uitgave.
Voor nadere informatie kunt over het 
bestemmingsplan kunt u contact opnemen met 
Gerard Klaassen van de afdeling ruimtelijk Beleid: 
gklaassen@heemstede.nl, telefoon 023-548 57 65.



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’.

Openbare vergaderingen commissies in juni
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden een openbare vergadering 
op dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11 
en maandag 15 juni 2015 om 20.00 uur, in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving dinsdag 9 juni
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

9 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2014 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Evaluatie peuterspeelzaalbeleid (B-stuk)
- Ontwerpbegroting 2016 en strategisch plan 

2015-2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland (Paswerk) (B-stuk)

- Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januari t/m 
maart 2015) (B-stuk)

- Mantelzorgondersteuning in Heemstede (B-stuk)
- Jaarverslag Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland en rapportage klachtcijfers 2014 
(C-stuk ovv PvdA en CDA)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 10 juni
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 10 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Voorjaarsnota 2015
- Kadernota 2016-2019
- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 11 juni 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 11 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Plan van aanpak Nota duurzaamheid 2016-2020 

(B-stuk)
- Plan van aanpak woonvisie Heemstede (B-stuk)
- Renovatie openbare verlichting 2015 en 2016 

(B-stuk)
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2015 (A-stuk)
- Overzicht bouwprojecten

- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte maandag 15 juni
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 15 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Uitkomsten enquête parkeerbeleid 

stationsomgeving (B-stuk)
- Inventarisatie ontwikkelingen herziening 

bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
gebieden (B-stuk)

- Ter inzage leggen gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost tbv 
Watermuziek (C-stuk o.v.v. D66)

- Vervolgtraject verkoop peuterspeelzaal 
Reggelaan 14 (C-stuk o.v.v. D66)

- 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, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 29 mei 2015 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Crayenesterbasisschool voor het houden van een 
zomernachtdiner op vrijdag 19 juni 2015 en een 
eindfeest op woensdag 24 juni 2015 (bij slecht weer 
op donderdag 25 juni 2015) op en rondom het 
schoolplein aan de Crayenestersingel.

In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de Crayenestersingel tussen de Adriaan 
Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan de zijde van 
de Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te 
sluiten:

- Op 19 juni 2015 van 13.00 uur tot 24.00 uur en
- Op 24 juni 2015 van 14.00 uur tot 19.00 uur (bij 

slecht weer op 25 juni 2015).

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.
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