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Adverteren 
voor

Vaderdag?
verkoop@heemsteder.nl

023-8200170

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 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

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Hartekamp viert opening 
nieuwbouw met festival
Heemstede – Als voorzitter 
van de Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland open-
de Femke Halsema maan-
dagmiddag het nieuw ge-
bouwde zorgcomplex op de 
Hartekamp.
Voorafgaande had zij een 
gesprek met de Raad 
van Bestuur, de direc-
tie, vrijwilligers en enkele 
cliënten, waaronder Wijnan-
da. Femke was nog onder 
de indruk van Wijnanda die 
haar vertelde eerder de ge-
schiedenis van de gehandi-
captenzorg gelezen te heb-
ben en voortdurend gehuild 
had. Een ieder die deze ge-
schiedenis een beetje kent, 
kan zich voorstellen waar-
om Wijnanda huilde. Voorzit-

ter van de Raad van Bestuur 
Mr. J.E. Bauer sprak bij de 
opening hoe hij 12 jaar ge-
leden een oude troep aan-
trof met zelfs een afgekeur-
de woonruimte. Nu, twin-
tig bouwprojecten verder, 
staat er in Heemstede aan de 
Herenweg een mooi com-
plex waar vierhonderd cliën-
ten naar hedendaagse nor-
men kunnen wonen. Cliën-
ten met een verstandelijke 
beperking. Burgers die de-
zelfde kansen op een goed 
leven hebben als mensen 
zonder beperking. Volgens 
Bauer hebben ze het nu goed 
voor elkaar. Mark Bent, vice- 
voorzitter van de Raad van 
Toezicht maakte een groot 
compliment naar de bouw-

meester Bauer en mevrouw 
Drs. M.A. Stet, die ondanks 
de crisis, doorgingen en de 
nieuwbouw op deze wijze re-
aliseerden. In de nieuwbouw 
is veel aandacht besteed aan 
de individuele ruimten van 
de cliënten, in combinatie 
met een kleinschalige opzet 
van de woningen. De Harte-
kamp Groep is trots op het 
resultaat met voor alle cli-
enten een ruime zit/slaapka-
mer of ruim appartement met 
eigen sanitair. Met commu-
nicatiemedewerker Tom Sijm 
konden we even een kijk-
je nemen in het apparte-
ment van bewoner Jimmy, 
die nu kan beschikken over 
een eigen woon- en slaap-
kamer, keuken, eigen bad-
kamer. Hij kan gebruik ma-
ken van een woonkamer met 
nog acht buurmannen. Heel 
wat anders dan de twee bij 
twee kamer waar hij in begon 
op de Plattaan. Femke Halse-
ma kon gelijk de aftrap geven 
van de Prokkelweek die ook 
op deze maandag begon. Dè 
week waarin ontmoetingen 
tussen mensen met en zon-
der verstandelijke beperking 
centraal staan. Aansluitend 
plantte Femke een walnoot-
boom met de oudste cliënt 
Anton van 91 jaar.. De wijk 
werd omgetoverd tot festival-
terrein. Hier konden cliënten 

van het terrein en mensen in 
het netwerk van de cliënt ge-
nieten van livemuziek, onder 
het genot van een hapje en 

een drankje. `Goed voor el-
kaar` hebben ze het nu op de 
Hartekamp.
Ton van den Brink

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GRATIS
gegrilde spareribs

500 gram
kartoffelsalade 

speciaal
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402

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 zich 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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 12 juni Oude Kerk: 
10.00 uur. ds. P.I.C. Terp-
stra, dienst van Schrift en 
Tafel. Crèche (tot 4 jaar) en 
Kinderkring  (4 tot 12 jaar).
Oude Kerk: 17.00 uur. 
Kunstvesper 

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 29 is ook 
van woning naar winkel ver-
anderd. De toenfoto uit 1932 
kregen we via restaurant 
Sanz (nr. 31) en toen was het 
nog ‘gewoon’ een huis. Een 
jaar later lezen we in de Eer-
ste Heemsteedsche Courant 
van november 1933 dat er 
een nieuwe zaak is gekomen: 
Dames-Kapsalon Mary Raas-
veldt. ‘De inrichting voldoet 
aan de hoogste eisen. Er zijn 
speciale cabines voor was-
sen en kappen, terwijl de mo-
dernste machines voor per-
manent-wave, drogen enz. 
aanwezig zijn. De perma-
nent-wave machine behaalde 
in 1933 op een in Den Haag 
gehouden tentoonstelling de 
eerste prijs. Er is ook gele-
genheid voor manicure’.
Op 3 mei 1940 adverteert de 
kapsalon/schoonheidssalon 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (27)

voor een demonstratie met 
de destijds bekende ‘Jane 
Seymour’ schoonheidspre-
paraten. Behandeling tegen 
gereduceerde prijs. Make-up 
gratis.
Een bijzondere advertentie 
op 23 juni 1942 in de Haar-
lemse Courant: ‘wegens
vacantie is de kapsalon ge-
sloten van 29 juni tot en
met 4 juli’. Een reisbestem-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 12 juni,10.00 uur 
Ontmoetingsdienst, mevr. 
Y. Elbers met muzikale me-
dewerking van Arjo Barth.

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 12 juni, 10.00 uur, 
Tentdienst. oec. viering op 
de Geitenwei met de ker-
ken van Bennebroek en 
Vogelenzang m.m.v. koor 
gezamenl. kerken o.l.v. Ria 
Neeven en Addy Albert 
met activiteiten voor de 
jeugd

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 12 juni Overvlieg-
dienst aanvang 10:00 uur. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 15 juni
Open deur, vanaf 15:00 
uur.
Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl
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ming zal er in die tijd niet zijn.
Ook al staat er een zetfout 
(Mary Roosveldt), ook na de 
oorlog is de kapsalon nog 
steeds op zoek naar leerling-
kapsters (advertentie 11 au-
gustus 1949).
De kapsalon (sinds 1940 ook 
massages mogelijk) heeft 
meer dan 20 jaar in het pand 
gezeten, want in juli 1953 
worden nog steeds kapsters 
gevraagd.
In het adressenboek van 1 
november 1957 lezen we 
dat W.F.G. Stigter met bont-
werken in de Jan van Goy-
enstraat 29 zit. Ook in het 
adressenboek van 1 april 
1961 wordt George Stigter 
vermeld als bontwerker-cou-
peur. ‘Levering en reparatie 
van alle bontwerken’. Ook in 
1966 nog.
Van 1977 komen we op de si-
te van de gemeente Heem-
stede een bouwtekening te-
gen voor een Petit-Restau-
rant. Volgens de gegevens is 
het een verbouwing van een 
woning naar een restaurant. 
Restaurant Cheval Blanc is 
sinds oktober 1996 gevestigd 
in de Jan van Goyenstraat te 
Heemstede. Het Restaurant is 
vernoemd naar het beroem-

de wijnhuis uit de St-Emilli-
on in de Bordeaux: Château 
Cheval Blanc. Zo staat het op 
de website van het restau-
rant, maar in het Heemsteed-
se adressenboek van 1 janu-
ari 1993 wordt het restaurant 
ook vermeld. Navraag leert 
ons, dat de huidige eigenaar 
er vanaf 1996 in zit, maar dat 
de naam al ongeveer 15 jaar 
eerder in gebruik was. Tus-
sen de bontwerker en Cheval 
Blanc heeft er ook nog een 
restaurantje gezeten.
Met mooie vermeldingen 
staat Restaurant Cheval 
Blanc in de top 100 van de 
Lekkergids, aldus de Heem-
steder van 4 november 2015. 
Op dat moment heeft het res-
taurant al bijna 9 jaar een Mi-
chelinster (sinds 2007).
Op de nu foto van juni 2016 
van Harry Opheikens geeft 
een duidelijk verschil met 
1932.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 27 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 





Divers werk zondag 12 juni op markt in de Jan van Goyenstraat
Kennismaken met kunstenaars tijdens de Kunstmarkt
Heemstede - Zondag 12 ju-
ni wordt de Jan van Goyen-
straat 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 kunst-
geïnteresseerde maar ook 
voor andere bezoekers, die 
op ongedwongen wijze ken-
nis willen nemen van ver-
schillende disciplines uit de 
beeldende kunst. U vindt er 
beeldhouwwerk, sieraden, 
keramiek, glastechniek, foto-
grafi e en een keur aan schil-
derwerken als olieverf, acryl 
en aquarel.
Een kleine impressie van het 
aanbod:
Het Schilderij op de poster 
(zie elders in dit blad) is van 

George Jurriaans. Hij leeft 
zich uit in het experimente-
ren met kleuren. Vooral het 
Noord-Hollandse landschap 
is een terugkerend onder-
werp in zijn olieverfschilde-
rijen.
De composities van zijn 
schilderijen zijn veelal opge-
bouwd uit kaders, die in hun 
onderlinge samenhang een 
fi guratieve eenheid vormen. 
Ieder kader krijgt een apar-
te sfeer waardoor als het wa-
re een schilderij in een schil-
derij ontstaat. Naast vele ex-
posities heeft hij ook 2 olifan-
ten beschilderd voor de Elep-
hant Parade, waarvan er één 
is aangekocht door de Keu-
kenhof. De andere olifant is 
tijdens de Kunst10daagse 
in Bergen door de gemeen-
te Bergen  verworven en ge-
schonken aan Museum Kra-

nenburgh.  Ook beschilder-
de hij een levensgrote koe ter 
gelegenheid van de viering 
van het feit dat de Beemster 
400 jaar geleden werd droog-
gemalen. 
Kunstmarkten vindt hij be-
langrijk, vanwege het contact 
met de mensen.  De Jan van 
Goyen kunstmarkt te Heem-
stede behoort tot één van zijn 
favorieten. 
Vanaf 1985 heeft Corrie van 
Deyzen zich gericht op textie-
le werkvormen. Uit haar han-
den zijn de textielcollages 
geboren en deze zijn uniek 
in hun soort. Alle technieken 
zijn zelf bedacht, uitgewerkt 
en toegepast. 
Sinds 1989 treedt zij naar 
buiten met de textiele werk-
vormen op kunstmarkten 
door heel Nederland. 
De textielcollages hebben te 

maken met de natuur, trans-
parantie en abstractie. De 
vormgeving, kleur, sfeer en 
de bijzondere passe-partouts 
zijn elementen waar zij graag 
mee speelt. Inspiratie krijgt 
ze door reizen naar het Verre 
Oosten, Midden Amerika en 
Zuidelijk Afrika. Vanuit deze 
landen neemt Corrie rijkge-
kleurde stoffen mee, waaron-
der veel zijde, die ze collages 
verwerkt.
Ricky Kanters is al jaren ver-
slingerd aan de kleuren van 
glas en de mogelijkheden die 
het werken met klei biedt.
Al de objecten zijn unica en 
ontstaan spontaan zonder 
gebruik te maken van schet-
sen.
Ricky schetst met klei. Ook is 
het leuk om de verschillen-
de materialen met elkaar te 
combineren. Heel verrassend 

past het glanzende en door-
zichtige glas zich aan het 
doffe grove keramiek aan en 
versterkt het elkaar.
Het dagelijks leven, muziek 
en de dingen die Ricky ziet en 
meemaakt tijdens vele reisjes 
zijn een bron van inspiratie. 
Ronde vormen en een beetje 
humor mogen ook niet ont-
breken. Zij wil de bezoekers 
graag een beetje vrolijkheid 
mee geven. Voor haar glazen 
objecten maakt Ricky vooral 
gebruik van Spectrumglas. 

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 nieuwsgierig-
heid wordt geprikkeld is deze 
zondag zeker een bezoek aan 
de Kunstmarkt waard .
De markt is van 11.00 uur tot 
17.00 uur en de toegang is 
vrij.

Column 

Een brief van de postbode
Wie het weet, mag het zeggen

Ik heb ooit iemand gekend die overal ver-
stand van had. Vond hij zelf. “Dat stomme 
geploeter van die jongens van de Tour de 
France; als je nou gewoon eerst een hele 
tijd alleen met je linkerbeen trapt, dan kan 
je als dát been moe is, toch gewoon fris ver-
der met je réchterbeen! Sukkels dat ze zijn.”
 Wie het wéét, mag het zeggen, bedoel ik 
dus. Wie het niet weet, kan beter eerst even 
nadenken. Soms geldt dat ook voor mensen 
uit mijn wijk. Niet dat ik de mensen in míjn 
wijk wil vergelijken onze niet zo getalenteer-
de fi etser hierboven. Het zijn wel míjn wijk-
bewoners, natuurlijk. Die zijn om de dooie 
dood niet dom. 
Maar toch. Een van hen heeft bijvoorbeeld 
een foto van Bekende Nederlander gezien, 
in de Privé: “Zuur type, dat zag ze zo.” Één 
foto en haar oordeel was geveld. - Let wel, 
de spreekster is een zachtaardige dame. Ze 
bedoelde het niet kwaad. Ze had gewoon 
nog ergens een lapje algemene gesprekstof 
liggen en wou even snel iets gezelligs in
elkaar fl ansen. 
En dan die twee mensen waarvan er een 
lang op de bus had staan wachten. “Nieu-
we dienstregeling bij Connexion. Of we
deze week begrip willen hebben voor even-
tuele vertragingen. Een hele week! Ja, dàg!” 
Zijn gesprekspartner is het roerend met

hem eens. - 
Beste men-
sen, alle-
bei. En meer 
dan een ge-
zellig potje 
kameraad-
schap is zo’n gesprek niet; je huilt mee met 
de bevriende wolf in het bos. Je laat horen: 
wij zijn goed samen. Hoe meer genegen-
heid, hoe harder de huil.
Met even goede bedoelingen maakte
iemand zich zelfs ooit boos om de fouten 
van mijn nieuwe voorbereider. ‘En dat moest 
ik zomaar pikken!’ 

Goedbedoeld en onschuldig misschien, al 
die klachten, maar we worden er allemaal 
niet beter van. Dus, dames, heren: ja, wij 
moeten van alles zomaar pikken! Wij heb-
ben immers geen idee van de haken en 
ogen aan een nieuwe dienstregeling, of aan 
een nieuw gekregen taak als het sorteren 
van de post. En hoeveel foto’s van onszelf
of onze geliefden zouden de toets van
andermans kritiek doorstaan?
Wie het weet, mag het zeggen.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

schap is zo’n gesprek niet; je huilt mee met 

Tentviering op zondag 12 juni in Bennebroek
Regio - Het is alweer de 14e keer dat de 
gezamenlijke kerken van Bennebroek en 
Vogelenzang in de feestweek een bijzonder 
samenzijn organiseren. Niet elke dorpsge-
noot gaat elke zondag naar de kerk. Maar 
de traditie heeft geleerd dat veel mensen 

déze bijzondere zondagmorgen wel naar de 
tentviering trekken. Het thema is: Barmhar-
tigheid, zien, bewogen worden , in bewe-
ging komen. Voor de jeugd is er een apart 
programma. Allen hartelijk welkom. Na de 
tentdienst is er koffi e met heerlijk gebak.
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Brandweer haalt bijenzwerm met 
imker uit boom in Heemstede
Heemstede – Een grote bij-
enzwerm in een boom zorg-
de zaterdag voor de nodi-
ge overlast in Heemstede. 
Buurtbewoners uit de Drie-
herenlaan merkte opeens op 
dat fi etsers die voorbij kwa-
men slaande bewegingen 
maakten. Toen ze goed keken 
zagen ze dat het zwart van de 
bijen zag. In een boom had 
zich een koningin met haar 
volk gezet.
Imker Pim Lemmers kwam 
een kijkje nemen en wilde 
de zwerm uit de boom ha-
len. Hierbij werd de assisten-
tie van de brandweer inge-
schakeld om de boom in te 
kunnen. Een brandweerman 
en de imker zijn omhoogge-

gaan om de zwerm voorzich-
tig los te halen. Daar waar de 
brandweerman een bescher-
mend pak om zijn gezicht 
kreeg had imker Pim Lem-
mers zoveel vertrouwen in 
een goede afl oop dat hij dat 
niet nodig vond en het met 
blote handen durfde te doen.
Eerst werden alle takken 
rondom de zwerm wegge-
knipt. Toen dat gedaan was 
werd de zwerm helemaal los-
geknipt en vervolgens met 
tak en al in een bak gedaan.
De bak met bijen trok veel 
bekijks van de kinderen uit 
de buurt. De bijen mogen 
een nachtje bijkomen waar-
na ze vervolgens een nieuw 
onderkomen zullen krijgen.
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In de contreien van de eertijdse Heerlijk-
heid Heemstede was eens een aardappel-
boer die hele goede aardappelen verkocht; 
aardappelen genaamd Volmaekte Marian-
ne afgekort VOMAR. Deze boer wilde, no-
bel al hij was, graag zoveel mogelijk van zijn 
medelandgenoten laten delen in de excel-
lente kwaliteiten van deze aardvrucht. Daar-
toe bood hij de dames en heren bestuurde-
ren van de Gemeente Heemstede één van 
deze fantastische vruchten ter aanbeve-
ling aan en wel voorgekookt en aldus in de 
hoedanigheid van ‘hete aardappel’. Die be-
stuurderen waren evenwel bevreesd dat die
hete aardappel wat zwaar op de maag zou 
komen te liggen en lieten de consumptie 
daarvan dus liever over aan lieden met een 
sterke maag: de aardappeleters.

Zo bedachten de bestuurderen aldus een 
plan. Dat plan was even listig als eenvoudig: 
Het bestond uit het opblazen van een ma-
gische ballon. Doch ook het opblazen van 
een ballon kan tot fysieke problemen leiden,
zoals de duizeligheid en duizeligheden
behoren niet tot de door de bestuurderen 
geprefereerde fysieke gesteldheden. En als 
bestuurder ga je onwelgevalligheden bij 
voorkeur uit de weg.

Daarom werd besloten, om voor het opbla-
zen van de ballon geleerde kooplieden in te 
huren die het opblazen van ballonnen tot 
een ware intellectuele kunst hadden ver-
heven en die kunsten tegen een passen-
de, doch als allerminst als bescheiden aan 
te merken courtage graag steeds opnieuw 
en op de zelfde wijze, bij wijze van routine,
wilden vertonen voor wie het maar wilde 
aanschouwen en wilde ondergaan als be-
horend tot de wereld van de esoterie. De 
opdracht tot die vertoning werd aldus ver-
strekt aan een gilde genaamd ‘De Toekomst 
Nu Pakken’; afgekort ‘dtnp’. Daarbij liet men 
het niet bij het desgevraagd ten aanschou-
wen van het gepeupel opblazen van de bal-
lon, maar vervolmaeckte men het spektakel 
door ogenschijnlijk geleerde beschouwin-
gen over de volheid van de bij het opbla-
zen steeds legere ballon, namelijk door op-
somming van de samenstellende chemische 
bestanddelen van de ingeblazen lucht, zo-
als daar zijn de Zuurstof, de Kooldioxide, de 
Waterdamp en sporen van alcohol als ge-
volg van de consumptie van spiritualia die 
aan kunstenmakers doorgaans niet vreemd 
is. Maar ook over de rekbaarheid van het 
rubber van de ballon de interactie tussen 
de externe atmosfeer en de interne op druk
gebrachte gassen en over de condities 
waaronder de opgeblazen ballon door op-
waartse kracht tot aan de hemel zou kun-
nen stijgen. Een ieder die het aanschouwde 
was in de volle bewondering van het spek-
takel en was de hete aardappel inmiddels al 
helemaal vergeten.

De bestuurderen als genoemd woonden 
deze eigener beweging  bestelde vertoning 
bij, maar raakten daarbij ineens wel enigs-
zins bevangen door de vrees dat de bal-
lon in zijn hemelvaart wellicht ten overstaan 
van het bezwijmelde gepeupel zou kun-
nen knappen; een vrees die stoelt op een 
gedegen inzicht in de fysica van de gassen 
en wat diens meer zij. In hun onderling be-

raad, gericht op het voorkomen van een on-
verhoopte explosie die veel opzien en ver-
ontrusting zou kunnen gaan baren, raakten
dezulken onderling in dispuut, om niet te 
zeggen in twist verzeild, ook omdat één 
hunner tegen het oplaten van de ballon van 
stond af aan zo zijn twijfels had. Die laat-
ste getuigde natuurlijk van wijsheid door 
het podium op dat moment te verlaten;
hetgeen de overigen geen andere keus liet 
dan de ten beste gebrachte vertoning te loven 
en te prijzen, daarvoor ten eigen faveure te
applaudisseren en de eerder aan hen aan-
geboden hete aardappel nu heel sociaal 
te gaan delen met de ware consumenten:
de ‘aardappeleters’. Zij waren het immers die 
de tol zouden moeten gaan betalen voor wat 
bij nader inzien geen fraaie vertoning was 
geweest, maar welbeschouwd onmisken-
baar een complete en beschamende schijn-
vertoning, aan de kosten waarvan zij zelf
ook nog eens zouden moeten mee beta-
len. En ook de prijs van de veroordeling om 
vanaf dan die vermaarde VOMAR-aardap-
pel te moeten eten en de lasten te dragen 
van de dagelijkse massale aanvoer van die 
etenswaar en van de stormloop van de velen 
die verondersteld werden zich van die knol-
len in plaats van citroenen ruimschoots te 
voorzien. Daartoe zal in de directe omgeving
van de aardappeleters de bestaande fi jn-
mazige groene omgevingsstructuur immers 
moeten worden omgebouwd tot woes-
tijnachtige vlakten die zich lenen voor het
stallen van de voertuigen waarmee die 
grootschalige aanvoer en distributie van 
de vermaarde aardknol zal moeten plaats-
vinden. Kortom, de aardappeleters zullen 
de hete aardappelen die genoemde ge-
achte bestuurderen beleefd doch beslist 
aan zich voorbij hebben laten gaan, letter-
lijk en fi guurlijk door de strot geduwd wor-
den opdat aan de zakenman naar goed 
iberaal gebruik vrij baan gegeven kan wor-
den en deze zijn zakken vrij kan maken van 
de betreffende handelswaar om ze ver-
volgens te kunnen vullen met de begeer-
de contanten. Wie zijn die aardappeleters? 
Dat zijn de direct omwonenden van de be-
oogde vestiging van de aardappelboer, 
maar ook alle anderen die woonachtigheid 
zijn in de Heerlijkheid Heemstede, die zich 
tot voor kort nog konden verheugen deel 
uit te maken van een gemeenschap waar-
in behoud van het groene karakter en het 
dorpskarakter tot een kerndoelstelling van 
het bestuur van de gemeenschap behoor-
de. Wanneer zij er achter komen dat dat 
slechts holle frasen waren, dan eten zij niet 
alleen voortdurend de hete aardappelen
die aan hen door hun bestuurderen in alle 
nonchalance zijn doorgegeven, maar daaren-
boven nog een buitengewoon zure als ook 
bittere pil; de gifpil van list en bedrog en van 
ontgoocheling ten aanzien van wat wettelijk 
en naar redelijkheid democratisch bestuur 
had moeten zijn. De ballon zal knappen 
en de hete aardappel zal gegeten worden
zoals van Gogh ze - tot trots van onze na-
tie - heeft uitgebeeld; ….. tot de dag van de
revolutie aan toe! Steeckt de draeck en gij 
zult zegevieren!

Jan Rienstra,
Versteckte deelgenoot aan de
‘Heerlijkheid Heemstede’

De parabel van de aardappel en de luchtballon

Lezerspost

Ramadan
Ramadan is de naam van de maand waarin moslims vasten. 
Over de hele wereld. Ramadan is hetzelfde voor alle ver-
schillende stromingen. Van zonsopgang tot zonsondergang 
onthouden mensen zich van eten, drinken, seks en roken. 
En roddelen mag bijvoorbeeld ook niet. Dat betekent dit 
jaar in Nederland in 2016 van 6 juni tot 5 juli. Ongeveer 19 
uur per dag... Maar de laatste 10 dagen zal het 20 uur zijn. 
Denk eens aan de moslims in Zweden, dit jaar!
Ramadan is de negende maand van de islamitische kalen-
der en de maan bepaalt het begin en het einde. 
Maar Ramadan neemt een speciale plaats in in het hart van 
moslims. Want de eerste tekst van God (Allah) aan bood-
schapper Mohammed  was in de maand Ramadan. 
Ramadan is niet alleen een religieuze gebeurtenis. Het is 
voor de hele maatschappij in een moslimland belangrijk. 
Het is een sociale gebeurtenis geworden door de eeu-
wen heen. Een fi jne tijd voor iederéén, ook voor niet gelo-
vigen. Er zijn speciale voedingsmiddelen en drankjes voor 
een speciaal ‘avond-ontbijt’ bij zonsondergang. Wij noemen 
dat ‘Alefttaar’. En een half uur voor zonsopkomst eten we
andere voedingsmiddelen, minder vet. Die maaltijd noemen 
we ‘Alsohour’. En iederéén drinkt extra water.
In Syrië is het de gewoonte dat zelfs Christenen zich voor 
bereiden op de komst van de Ramadan. Ze passen hun 
systeem aan en proberen niet te eten en te drinken in de 
straten en op openbare plaatsen. Uit beleefdheid en om 
hun moslimsbroeders te spa-
ren. Het was kenmerkend 
voor het Syrië van voor de 
oorlog. Met het einde van de 
laatste dag van de Ramadan
begint het ‘Kleine Feest’: 
Alieid-Alsaggier’. Een drie-
daags feest ter voorbereiding 
op het gewone leven.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

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

Bennebroekse Feestweek goed 
van start vrijdag met Yes-R
Regio - Deze week begint 
de feestweek met een gra-
tis event voor de jeugd. Eerst 
kan de jeugd vanaf 18.00 
zich uitleven met spuitbus en 
verf op diverse rolcontainers 
en andere zaken in samen-
werking met de organisa-
tie en Welzijn Bloemendaal. 
Aansluitend is er een gra-
tis Jeugdfeest met de beken-
de artiest Yes-R en DJ Barry. 
Tussen 19.00 - 21.00 uur zal 
er een live optreden zijn en is 
er daarnaast ook een disco. 
Entree is gratis voor de jeugd. 
Aansluitend is er voor de jon-
geren - ouderen een 80 - 90 
party met live band Popgun-
nn, bekend van onder ander 
radio 538. Een mooie start 
van dit event, dit jaar voor 
de 14e keer in Bennebroek. 
Dankzij trouwe Vrienden van 

de Feestweek en vrijwilligers 
is dit jaarlijkse feest weer 
mogelijk gemaakt. De nieu-
we hoofdsponsor Loon op 
Zand is een welkome aanvul-
ling op het geheel van jaren-
lange trouwe sponsors zo-
als De Oosteinde, Zwetsloot 
en Holland Totaal Techniek. 
Zaterdag is er weer een he-
le dag een prachtig program-
ma samen met winkeliers van 
Bennebroek en een live op-
treden van KNA. In de avond 
is er een geweldig live op-
treden van Boston Tea Party 
echt een feestband. En niet 
te vergeten voor Bennebroek 
en omgeving op zondag Ben-
nebroek Culinair met groot 
Slotfeest. Er is veel meer te 
doen en te zien, kijk hiervoor 
op de website: www.benne-
broeksefeestweek.nl.
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Heemstede 26 mei t/m 1 juni 2016
 

Huwelijken:
Jan J. Siertsema & Gaia G. Hazenbroek

Jeffrey Hoek & Asli Karaduman
Johan P. F. Bremmers & Kirsten M. Schaart

Mark Schrijver & Lisa R. Rengers
Avinash D. Mangal & Tilootma C.P. Raghubardayal

Vincent M. de Winter & Pauline M. Marissen
Arthur Wrana & Anneke ter Stege

Anthonie J. Kok & Lammechien van Goor
Sander den Boer & Denise C.J.M. Geerlings

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandZomer Kinder Film Festival
Heemstede - Iedere woens-
dagmiddag van 1 juni t/m 20 
juli draait er om 15.00 uur 
een grappige, mooie of vrolij-
ke kinderfi lm in de grote zaal 
in de Luifel.  Op woensdag 15 
juni is dat een bijzonder fa-
milie/dramafi lm (a.l.) over de 
vriendschap tussen een jon-
gen en een vogel. De entree 
is 3,50 p.p.Voor de titel van de 
fi lm of om te reserveren kunt 
u bellen met de receptie van 
WIJ de Luifel: tel. 548 38 28 
van ma t/m do 9-16 uur en 
vrij 9-13 uur: tel. 548 38 28.

De kinderfi lm is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. 
Ook heel leuk voor een kin-
derfeestje!
U kunt eventueel aansluitend 
aan de fi lm vanaf 17.15 uur 
mee-eten in Eethuis de Lui-
fel. Voor kinderen is er een 
speciaal kindermenu voor 
5,- euro en voor volwasse-
nen een lekker drie-gangen-
menu. Dit kost 9,95 en kunt 
u reserveren tot 10.00 uur op 
de dag zelf. Kijk hiervoor op:
www.wijheemstede.nl.

Straatspeelavonden van WIJ Heemstede: 
Sport en spel in Heemsteedse wijken
Heemstede -De jaarlijk-
se straatspeelavonden van 
WIJ Heemstede zijn altijd po-
pulair en druk bezocht door 
kleine en grote buurtbe-
woners! Het is langer licht 
en dus mogen kinderen ’s 
avonds wat langer buiten 
spelen. In maar liefst 10 wij-
ken, verspreid over Heem-
stede, worden daarom avon-
den vol sport en spel georga-
niseerd. Of je nu 4 of 18 jaar 
oud bent, er is voor iedereen 
wel wat te doen. De jeugd-
werker en vrijwilligers nemen 
bergen vol sport- en spel-
materiaal mee: alle soorten 
ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badmin-
ton-rackets, jongleermateri-
aal, minidoeltjes, volleybal-
net, jeu de boules, tafelten-
nisbatjes, skateboards, fris-
bees en springstokken. Maar 
de kinderen kunnen ook stel-
ten lopen, hoepelen, elastie-
ken, skippyballen, springtou-
wen, stoepkrijten en nog veel 
meer.
De hele buurt kan meedoen. 
En dat allemaal helemaal 
gratis!  (Zorgt u wel zelf voor 

de begeleiding van uw kleine 
kinderen?)
Op de eerste straatspeelda-
gen hebben de kinderen al-
weer lekker gespeeld.
Het programma van de vol-
gende straatspeelavonden:
• op maandag 20 juni in het 
Centrum aan de Zeeland-
laan;
• op maandag 27 juni in de 
Rivierenwijk aan de Linge;
• op maandag 11 juli in de In-

dische Wijk aan de Meerweg;
en ten slotte op woensdag 13 
juli in het Centrum aan het 
Res Novaplein.

Op deze avonden worden 
de betreffende straten vanaf 
17.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht. De 
straatavonden zijn van 18.30-
20.30 uur en gratis!. Dus kom 
lekker spelen en doe mee! 

Districtsfi nale turnen D1 en D2
Op zaterdag 4 juni vonden 
de eindfi nales plaats in Am-
sterdam. De meisjes die hier 
mochten turnen hadden 
twee voorrondes gehad, de 
fi nale zuid en de regiokam-
pioenschappen. Hier kwa-
men ze bij het district terecht 
waar dus alle beste meisjes 
van de provincies Noord Hol-
land, Utrecht en Flevoland 
nog mochten turnen. Voor 
GSV Heemstede stonden 
hier nog 2 meisjes; Maia Kra-
mer en Emilie Aillerus. Voor 
Maia was dit extra knap, om-
dat zij dit seizoen nog maar 3 
uur per week trainde. Samen 
in dezelfde groep begon-
nen ze bij de sprong. Over 

een iets te lage kast spron-
gen ze een mooie overslag, 
met precies hetzelfde eind-
cijfer: een 12.50. Daarna de-
den beide meiden nog een 
mooie brugoefening en kwa-
men ze op de 18de (Maia) en 
19e(Emilie) plaats in het tus-
senklassement te staan. He-
laas waren ze op de balk alle-
bei niet stabiel. Emilie mocht 
als eerste op de balk en viel 
er 1 x vanaf. Ook Maia was 
niet strak op de balk en hier-
door kelderden ze in het tus-
senklassement. Op de vloer 
maakten ze het beide wel 
weer goed: Emilie scoorde 
zelfs een 14.65. Met een 20 
ste plaats voor Emilie en een 

27 ste plek voor Maia een 
prachtige prestatie voor een 
districtsfi nale!

Terwijl de politiek in Heemstede explodeert gebeuren er
rare dingen in het Manpadslaangebied. Wat wil het geval…?

Het verlaten en verwaarloosde bollenveld tovert zich ieder 
voorjaar om tot een prachtig wuivend veld vol grassen en 
andere gewassen. Vooral als ’s morgens het vroege zon-
licht over het veld schijnt en ’s avonds de avondzon de bo-
menrij van het Manpad in prachtige kleuren zet is de ‘wilde
natuur’ op z’n mooist. En als er dan ook nog een paar reeën 
komen eten en vluchten vogels hun spel spelen boven het 
open veld is het plaatje compleet.

De natuur neemt langzaam het veld over, zoals ook de
Vogelwerkgroep eerder al constateerde. Een mooie ontwik-
keling zou je zeggen, want alle partijen willen dat dit gebied 
in de toekomst een natuurgebied wordt. Dat krijgen we op 
een presenteerblaadje aangeboden.
Het mooiste symbool hiervoor was een boompje dat spon-
taan in het veld ging groeien. En wat begon als een heel 
klein boompje, werd al gauw opgemerkt door veel buurt-
bewoners. Het boompje groeide door als een soort symbool 
van onverzettelijkheid. 

Vorige week liep er een man over het veld naar de boom 
met een kettingzaag op zijn schouders. En voordat iemand 
er erg in had werd de boom omgezaagd en opgeruimd. De 
onverzettelijkheid bleek weerloos tegen het geweld van een 
zaagmachine. 

Het veld is in bezit van projectontwikkelaars. Projectontwik-
kelaars die daar 20 miljoenenhuizen neer willen zetten en 
daar dan openlijk van durven zeggen dat ze er verlies op 
gaan leiden. Het is jammer dat zij hier de gratis gegeven 
natuurontwikkeling in de kiem smoren. 

Wij blijven alert. En met ons hopelijk meer Heemstedenaren!

Fred van Luijk, Leon de Laat (namens de vereniging 
Hou het Manpadslaangebied open en groen i.o. )

En ineens was het boompje weg…

Lezerspost

Film- & picknick 
programma

Heemstede - Donderdag 16 
juni wordt bij WIJ Heemste-
de een romantische komedie 
gedraaid, waarin fi losoof Clé-
ment een relatie begint met 
kapster Jennifer, ondanks 
hun vele culturele verschil-
len. Na de fi lm is er bij mooi 
weer een gezellige picknick 
buiten. Het is van 10.30- ± 
13.30 uur bij WIJ Heemste-
de in De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Graag vooraf re-
serveren uiterlijk dinsdag 14 
juni: (023) 548 38 28, kies 1.
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Heemstede – Ze misten 
zoiets al lang. Een gezelli-
ge manier om het landgoed 
te presenteren met een pre-
sentatie waar je goed in bent. 
In lekkere dingen. Marielle 
Vonk, marketing en commu-
nicatie medewerkster bij res-
taurant Landgoed Groenen-
daal organiseerde met eige-
naar Hein Uitendaal zondag-
middag een culinaire markt  
in samenwerking met win-
keliers uit Heemstede die 
goed zijn in lekker dingen. 
Winkeliers waar ze ook mee 
samenwerken en die leve-
ren aan het restaurant. Hui-
ze van Wely die je lente con-
fituur liet proeven. Jam van 
geel fruit dat je aansluitend 
wel een hele zomer zou wil-
len. Meneer Willem van Dam 
liet zien hoe en waarmee 
hij de  lekkerste bonbons 
maakt. Heemsteedse honing, 
melk van Heemsteedse koei-
en, chocolade van minstens 
70 procent cacao, zodat je 
minder suiker nodig hebt en 
dus gezonder is. Bij de eer-
ste Heemsteedse Vishandel 
presenteerde drie genera-
ties gebakken tong en zalm 
in sesam. Niet geproefd, dan 
morgen gauw gaan probe-
ren. Kan nog! Brood laat je bij 
Chantal van Dijk inpakken in 
een broodzak die je blijft ge-
bruiken. Geen gedonder met 
plastic meer maar in katoen. 
Heerlijk brood in een eerlijke 
zak. Heerlijk was dat brood 
van 100 procent haver. Met 
een stukje kaas van Tromp 
natuurlijk. Vanille Venture is 
een hemeltje met producten 
als truffel, ganzenlever, vanil-
le en veel andere delicates-
sen. Zittend tussen en voor 
de kramen in de volle zon 
met al dat lekkers zo voor het 

grijpen was het bij Landgoed 
Groenendaal hemels toeven. 
Een geslaagde manier van 
het restaurant in het Groe-
nendaalse Bos, dat steeds 
weer slaagt in het organise-
ren van leuke en inspireren-
de evenementen, zoals on-
langs de trouwerij midden in 
het bos en straks weer eve-
nementen die door de jonge 
leiding georganiseerd wordt 
in een omgeving die straks al 
een eeuw `verversingen` ser-
veert.
Ton van den Brink 

Culinaire markt Landgoed 
Groenendaal gezellig druk

Heemstede – Een weelderige groei geeft deze Weigelia. 
De heesterstruik met mooie rode bloemen is gefotogra-
feerd op de Herfstlaan. Het leuke aan dit plaatje is dat het 
bankje achter de lentestruik verscholen is. Wat moet dat 
aangenaam zitten zijn, zo naast de karmijnrode Weigelia. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Uitbundige lentefoto

Tuindag op complex Manpadlaan
Heemstede – Op zaterdag 
11 juni is er op het tuincom-
plex Manpadlaan in Heem-
stede een Tuindag, met ver-
koop van zelfgekweekte pro-
ducten.
Heel gezellig en men kan er 
kennis nemen van de manier 

waarop tuinders hier met hun 
hobby bezig zijn. Jaap staat 
er met 48 soorten fuchsia- 
stekken en eigen jam van de 
tuin. De speciale dag begint 
om 11.00 uur en duurt tot 
16.00 uur.
Info:  info@moezzies.nl.

 
10   de Heemsteder  •  8 juni 2016





Financieel herstel Hartekamp Groep zet door
Heemstede - Het jaar 2015 
werd afgesloten met een po-
sitief resultaat van 1,2 mil-
joen euro en ligt daarmee in 
lijn met eerdere berichten dat 
het een stuk beter gaat met 
de Hartekamp Groep. De in 
2015 genomen maatrege-
len om de financiële situa-
tie structureel te verbeteren, 
hebben geleid tot een signi-
ficante afname van kosten. 
Daardoor kon de daling van 
de inkomsten met 2,5 miljoen 
euro goed worden opgevan-
gen. De totale opbrengs-
ten waren 89,6 miljoen euro. 
Ook de cijfers over het eer-
ste kwartaal van 2016 zien er 

goed uit en ontwikkelen zich 
in lijn met de ingezette koers. 

In de genomen maatrege-
len is de zorg zoveel moge-
lijk ontzien. Er is bijvoorbeeld 
gekozen om een hele ma-
nagementlaag te schrappen. 
Er zijn vier dagcentra met on-
derbezetting gesloten en het 
aantal locaties is verminderd. 
Er zijn ook kwaliteit verho-
gende maatregelen doorge-
voerd. Het invoeren van zelf-
organisatie, het verder verbe-
teren van de huisvesting voor 
onze cliënten en het verster-
ken van eigen kracht en zeg-
genschap van cliënten met 

versterkend begeleiden. Al-
les bij elkaar een goed fun-
dament voor de toekomst.

Voor de komende jaren 
blijft het voor de Hartekamp 
Groep zaak om strak te stu-
ren op kwaliteit en resulta-
ten. Met de reorganisatie die 
achter ons ligt en de resulta-
ten die nu geboekt worden 
ziet de Hartekamp Groep de 
toekomst met vertrouwen te-
gemoet!   

De jaarrekening 2015 en het 
jaarverslag 2015 zijn te vin-
den op www.hartekamp-
groep.nl. 

Nieuwe burgerhulpverleners in Heemstede
Heemstede - Ongeveer 300 
mensen per week krijgen in 
Nederland een circulatiestil-
stand. Een start van de reani-
matie binnen 6 minuten kan 
voor het slachtoffer het ver-
schil maken tussen een reë-
le kans op overleven of niet. 
Om een reanimatie te kun-
nen starten, is het beheer-
sen van de reanimatievaar-
digheden een must. Hartvei-
lig Wonen heeft hiervoor een 
cursus opgezet, samen met 
EHBO Heemstede. Op 25 
mei behaalden 12 cursisten 
uit Heemstede het certificaat 
‘reanimatie-training met inzet 
van de AED’.

In een 4 uur durende training 
kregen zij kennis mee over 
een circulatiestilstand en 
wat hen te doen staat, wan-
neer iemand onwel wordt of 
is geworden. De technieken 
hoe het slachtoffer benaderd 
moet worden, het bewustzijn 
en de ademhaling te contro-
leren, hartmassage, beade-
ming en inzet van de AED; 
de trainers lieten het alle-
maal zien. Daarna mochten 
de cursisten zelf aan de slag.
Aan het eind van de training 
zijn alle 12 cursisten door 
EHBO Heemstede gecertifi-
ceerd en zij mogen zich bur-

gerhulpverlener noemen en 
kunnen worden opgeroepen 
in geval van een melding. 
Heemstede is weer een stuk 
Hartveiliger geworden.
Veel mensen beheersen 
de reanimatievaardigheid 
uit hoofde van hun beroep, 
EHBO, of BHV, maar zijn 
(nog) geen burgerhulpverle-
ner. Meld u aan als burger-
hulpverlener op www.heart-
safeliving.com/burgerhulp-
verlening

Helaas zijn er momenteel 
(nog) niet heel veel AED’s in 
Heemstede beschikbaar.
Veel bedrijven, medische 
praktijken en wellicht ook 
particulieren beschikken wel 
over een AED.

Hartveilig Wonen roept de 
bezitters op om de AED bij 
Hartveilig Wonen te registre-
ren, zodat deze altijd zicht-
baar is: www.heartsafeliving.
com/burgerhulpverlening
Prettiger is nog als Hartvei-
lig Wonen de AED in een ge-
conditioneerde beveiligde 
buitenkast, 24/7 beschikbaar 
heeft voor de burgerhulp-
verleners. De plaatsing in de 
buitenkast kost u niets, be-
halve enkele tientjes per jaar 
voor elektra waar de kast op 
moet worden aangesloten. U 
blijft de eigenaar van de AED 
en kan er ook altijd bij.

Voor meer informatie stuurt u 
een email naar:
hvwheemstede@gmail.com.

Waterrijk Heemstede (5)
Heemstede – Aan de dr Schaepmanlaan is het vast goed 
toeven. Aan het water wonen – in dit geval de ringvaart – 
betekent dat er altijd wat te zien is.
Zeker in het vaarseizoen maar juist ook als dat weer bijna 
ophoudt, aan het begin van het najaar. Dan varen schip-
pers hun boot weer naar de jachthaven of andere plek 
die ’s winters voor onderdak zorgt. Zo ver is het nog lang 
niet: de komende tijd valt weer veel te genieten van het 
varend schouwspel. Roeiers zijn de allersportiefste loot 
aan de stam. Ten tijde van het fotograferen van deze ma-
jestueuze wilg aan de laan, voer net een stel roeiers uit 
beeld weg.

Foto: Joke van der Zee.

1e team TV Merlenhove bijna kampioen
Heemstede - Komende zon-
dag, 13 juni om 11:30 uur 
wordt op Tennispark Groe-
nendaal, de door regen afge-
broken wedstrijd tussen het 
1e team van TV Merlenhove 
en het Leidse LTV de Meren-
wijk uitgespeeld . TV Merlen-
hove moet uit één punt halen 
uit de drie resterende partij-
en. Lukt dat, dan promove-
ren de Heemstedenaren naar 
de 2e klassen van de lande-
lijke gemengde KNLTB com-
petitie.

Regio - Op zondag 12 ju-
ni kunt u al wandelend op 
zoek naar de sporen die Lin-
naeus in Bennebroek en om-
geving heeft nagelaten. U 
hoort leuke weetjes over de 
dieren en planten die hier le-
ven. We verzamelen om 11.00 
uur voor de ingang van het 
Bennebroekbos t.o. het par-
keerterrein bij Speeltuin Lin-
naeushof. De wandeling 
duurt tot 12.30 uur.
 Al in de Gouden Eeuw waren 
allerlei rijke kooplieden en 
andere vooraanstaande per-
sonen betrokken bij het aan-
leggen en ontwikkelen van 
het Bennebroekbos. Er is veel 
te vertellen over de rijke en 
boeiende geschiedenis van 
dit oude parkbos. Ook Carl 
Linnaeus heeft in deze om-
geving zijn sporen nagelaten. 
Hij was een wereldberoem-
de plantenkenner die in de 
18e eeuw een tijdje op een 
buitenplaats bij Bennebroek 
werkte. Hij was daar in dienst 
bij de schatrijke Amsterdam-
se bankier George Clifford.

Wandeling zondag 12 juni
Het rijke verleden van het 
Bennebroekbos

Buste Carl Linnaeus.
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Verzamelplaats: in de Swart-
senburgerlaan in Benne-
broek. Indien er in de omtrek 
geen parkeerruimte is, kunt u 
(tegen betaling) op de par-
keerplaats van de speeltuin 
Linneaushof parkeren. Kos-
ten wandeling met gids: 7,- 
en 3,- euro voor kinderen tot 
12 jaar. Beschermers 4,- en 
2,- euro voor hun kinderen 
tot 12 jaar. Reserveren is no-
dig en kan op:
www.gaatumee.nl
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Lezing Auke Kok
‘1936-we gingen naar Berlijn’ 
Heemstede - Op Woensdag 
zaterdag 15 juni geeft Au-
ke Kok een lezing over zijn 
onlangs verschenen boek 
‘1936-we gingen naar Berlijn’. 
Deze vindt plaats om 20.00 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de.
In mei 2016 verscheen 1936-
we gingen naar Berlijn van 
Auke Kok. Met drie gou-
den en een zilveren medaille 
keerde de zeventienjarige Rie 
Mastenbroek terug naar Ne-
derland, waar de zwemster 
werd onthaald als de ‘Keize-
rin van Berlijn’. Maar er wa-
ren meer opvallende Hol-
landse sterren, zoals Tinus 
Osendarp, die het opnam te-
gen de legendarische Jesse 
Owens. De sprinter – en later 
ss’er – won tweemaal brons 
en werd door de pers gevierd 
als ‘De snelste blanke op aar-
de’.
Na de oorlog werden de Spe-
len van 1936 beschouwd als 
een gigantische propagan-
dastunt waarmee Hitler en 

Goebbels de wereld zand in 
de ogen hadden gestrooid. 
Wat betekende dat voor on-
ze atleten? Hadden zij thuis 
moeten blijven, zoals onder 
anderen de bokser Ben Bril? 
Hoe waren de discussies 
vooraf en waarom zijn som-
migen er hun leven lang ge-
bukt onder gegaan? Tachtig 
jaar na dato beschrijft Auke 
Kok het fascinerende verhaal 
van de Nederlanders in Ber-
lijn en de tragische nasleep.
Toegang 5,- euro, reserveren 
gewenst via 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl

Auke Kok.

Heemstede - Op zaterdag 11 juni geven de zussen Jan-
neke en Amande een workshop over hun onlangs ver-
schenen boek Foodsisters, om 14.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.
Foodsisters Janneke en Amande zijn twee zussen met 
een passie voor gezonde voeding. Hun missie is: een ge-
zond gewicht voor iedereen haalbaar maken, ook als je 
een drukke baan of een gezin hebt. In het boek Food-
sisters vind je vele simpele en gevarieerde recepten die 
in een mum van tijd op tafel staan en bij iedereen in de 
smaak zullen vallen. De handige weekmenu’s zijn goed 
vol te houden, ook als je een onverbeterlijke zoetekauw 
bent.
Dat pondje extra komt niet altijd doordat je te veel eet, 
maar door het kiezen van de verkeerde voedingsmidde-
len. Suiker bijvoorbeeld, dat zit stiekem overal in. Het is 
dus best nog lastig om een gezonde, smakelijke en sim-
pele maaltijd op tafel te zetten. Foodsisters biedt uitkomst 
en Janneke en Amande helpen daarbij!
Toegang vrij - reserveren gewenst via 023-5282472 of:
info@boekhandelblokker.nl

Programma met lef en verdieping in nieuwe 
seizoen Theater Haarlem
Laura Marcus: “Ik neem theaterbezoekers 
graag mee op avontuur”
Regio – Onlangs bracht 
Theater Haarlem de nieu-
we seizoenbrochure 2016-
2017 uit, met de voorstel-
lingen die worden gebracht 
op de bühnes van de Stads-
schouwburg en de Philhar-
monie. “Een programme-
ring met lef”, legt program-
meuse Laura Marcus uit. “We 
zijn samen met ons publiek 
op zoek naar verdieping, iets 
wat onze directeur Jaap Lam-
pe ook belicht in zijn voor-
woord. Naast je toegankelijke 
aanbod, wil je ook een aan-
bod dat mensen doet naden-
ken. We merken dat daar be-
hoefte aan is en dat hebben 
we ook in de programmering 
opgenomen. Je ziet dat on-
ze inleidingen goed lopen en 
we hebben volgend seizoen 
veel avondlezingen en thea-
tercolleges. Een inhoudelijk 
en veelzijdig programma, dat 
loopt van de blije voorstellin-
gen tot aan ingewikkeld to-
neel als NT Gent. We heb-
ben een paar ijkpunten, zoals 
dans, muziek, en toneel, met 
vaste partners als Scapino, 
het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest, het Nederlands 
Kamer Orkest en het Vlaam-
se toneelgezelschap NT Gent. 
Dan heb je ook wat in de eta-
lage en daar proberen we wat 

meer mee te doen. Zo kun 
je een dag van tevoren in de 
Stadsschouwburg bij Scapi-
no een workshop volgen van 
1,5 uur van één van de dan-
sers. Onze nieuwe program-
mering biedt daarnaast ruim-
te om te kijken waar de gren-
zen liggen van het bijzondere 
uitdagende aanbod. Ik neem 
theaterbezoekers graag mee 
op avontuur. Zo’n speciaal 
stuk binnen onze fijnproe-
versreeks is ‘Teatro Delusio’ 
van het beroemde Berlijn-
se theatergezelschap Familie 
Flöz. Een prachtig toneelstuk 
dat geheel tekstloos is en 
wordt uitgevoerd met mas-
kers, mime en slapstick. Dit 
is echt heel bijzonder en ab-
soluut niet statisch: maar ex-
pressief en bewegend toneel.  
Pietie van Veen, mijn voor-
gangster, had een fijne neus 
voor dit type aanbod. Een an-
der bijzonder stuk is ‘Jihad- 
de voorstelling’. Een zeldzaam 
stuk in de Nederlandse thea-
ters, dat jongeren enorm zal 
aanspreken. Het onderlig-
gende thema van deze voor-
stelling is de ‘groepsdruk’ 
en het ergens bij willen ho-
ren. Een tip van mij is ‘Kreut-
zersonate’ met Angela Schijf 
en Tom van Landuyt. Klas-
siek en intiem toneel met de 

Laura Marcus (foto: Bibi Veth).

Familie Flöz (foto: Gabriele Zucca).

Henny Vrienten, George Kooymans en Boudewijn de Groot.

muziek van Beethoven.  Een 
populair stuk is bijvoorbeeld 
‘Moeders en Zonen’, met to-
neelicoon Anne Wil Blankers, 
Paul de Leeuw en musicalster 
Freek Bartels. Paul kan ei-
genlijk heel mooi acteren: dat 
weet niet iedereen van hem. 
En Freek Bartels heeft een 
soort melancholie aan hem 
hangen.  Freek Bartels neemt 
overigens ook deel aan iets 
nieuws in het seizoen: ‘Op 
de koffie bij’, samen met Ca-
rolina Dijkhuizen. Deze twee 
musicalsterren maken in on-
ze kleine zaal een intiem pro-
gramma en ‘zingen dan spe-
ciaal voor jou’. Het idee van 
een huiskamerconcert. Tus-
sen de stoelen laten we ta-
feltjes maken, zodat de toe-
schouwers hun kopje koffie 
kunnen meenemen. Je kunt 
ook een etagère kopen met 
wat lekkers voor bij de kof-
fie en meenemen in de zaal. 
Er zijn er twee in het seizoen, 
ook in maart met René van 
Kooten en Brigitte Heitzer. ‘Op 
een mooie Pinksterdag’ is te-
rug naar de nostalgie, met de 
musical/muziektheaterdames 
Lone van Roosendaal, An-
nick Boer en Renée van Weg-
berg. Een ode aan drie gro-
te Nederlandse componisten 
Harry Bannink, Ruud Bos en 
Joop Stokkermans. Binnen 
het cabaret bieden we een 
soort strippenkaart van gese-
lecteerde voorstellingen, Ca-
baret Rookies. Je betaalt dan 
bij drie of meer voorstellingen 
een voordeelprijs 16 euro per 
rookie. Dan noem ik ook nog 
even de muzikale voorstelling 
‘Vreemde kostgangers’ uitge-
voerd door de unieke com-
binatie van Henny Vrienten, 
George Kooymans en Bou-
dewijn de Groot. Er is zoveel 
diversiteit komend seizoen, 
waar ik erg trots op ben”, al-
dus  Laura Marcus.  Meer in-
formatie en kaarten op:
www.theater-haarlem.nl. 
Bart Jonker
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Rotary Haarlem Spaarne organiseert bootjesdag
Regio - Wat moet dat, daar 
op het water? Ditmaal geen 
boten vol hossende feestgan-
gers, maar een kleine vloot 
aan ongelijksoortige vaartui-
gen met opvarenden die wil-
len genieten van de schoon-
heid van Haarlems grachten. 
Op 12 juni aanstaande we-
melt het van de bootjes op 
de Haarlemse grachten. Par-
ticuliere eigenaars varen dan 
voor een goed doel, geselec-
teerd door de Rotary Club 
Haarlem Spaarne.

Die organiseert voor de vijf-
de keer de succesvolle Haar-
lemse bootjesdag. De op-
brengst is dit jaar bestemd 
voor AquaQuest (waterpro-
jecten in Oeganda), Stofwis-
selkracht (ondersteunt on-
derzoek naar stofwisselings-
ziekten) en Verpleeghuis 
Janskliniek in Haarlem.

Wie zin heeft om mee te va-
ren, is van harte uitgenodigd. 
Het vaarrondje duurt twee 
uur, de kosten zijn 10,- euro 
per persoon. De opstapplaats 
is aan de Oosterhoutlaan/
Spaarne. Afvaart vindt plaats 
aan het eind van de ochtend, 
in de middag en de late mid-

dag. Drankjes en versnape-
ringen zijn aanwezig. Tegen 
betaling, maar integraal voor 
het goede doel.

Aanmelden kan via:
www.juwelenatelier.nl.
Klik op de link ‘sloepenrondje 
haarlem’ rechts bovenin.

Tot negen jaar cel geëist wegens 
overvallen, onder meer in Bennebroek
Regio - Het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amster-
dam heeft celstraffen tot ne-
gen jaar geëist tegen zes ver-
dachten. Het OM verwijt hen 
afgelopen zomer een reeks 
overvallen te hebben ge-
pleegd in Aalsmeer, Amstel-
veen, Uithoorn, Hoofddorp en 
Bennebroek. In de maanden 
juni en juli 2015 zouden zij 
in wisselende samenstelling 
een woning in Aalsmeer, een 
tankstation in Amstelveen, 
tweemaal hetzelfde tanksta-
tion in Bennebroek en een 
supermarkt in Uithoorn heb-
ben overvallen. Het gaat om 
vijf mannen en één vrouw 
die in leeftijd variëren van 20 
tot 23 jaar, zijn afkomstig uit 
Amsterdam, Amstelveen en 
Hoofddorp.

Bij het plegen van deze over-
vallen hebben de verdachten 
nauw samengewerkt en zijn 
zij geraffineerd en met een 
zekere mate van professiona-
liteit te werk gegaan. De wij-

ze waarop al deze verdachten 
zich hebben opgesteld, geeft 
blijkt van een bepaalde ma-
te van onoverwinnelijkheid of 
onaantastbaarheid. Dit wordt 
de verdachten ernstig aange-
rekend, zo bepleit het OM.
Bij de meeste overvallen 
werd gebruik gemaakt van 
een zilverkleurig pistool, 
werd het geld in een plastic 
tas gestopt, droegen de da-
ders een zwarte pet en grijs/
zwarte werkhandschoenen 
en verplaatsten ze zich in een 
zwarte BMW.
De politie is de verdachten 
op het spoor gekomen dank-
zij het signalement van een 
van hen. Vervolgens leid-
den onderzoek van de tele-
foons en onderzoek van ver-
schillende camerabeelden 
naar de overige verdachten. 
Afgelopen juli werden eerst 
drie van de zes verdachten 
door de politie aangehouden. 
Vervolgens, toen een van de 
overige verdachten onder de 
tap stond, werd duidelijk dat 

hij van plan was opnieuw een 
overval te plegen. De poli-
tie kon de volgende dag nog 
twee verdachten op heter-
daad aanhouden.  Drie van 
hen zitten sindsdien in voor-
lopige hechtenis. De zes-
de verdachte werd in janua-
ri 2016 aangehouden, sinds-
dien zit ook hij in voorlopige 
hechtenis.
De slachtoffers die zijn be-
dreigd konden niet zien dat 
het geen echt vuurwapen 
was. De impact was enorm.
De 23-jarige verdachte uit 
Amsterdam, die volgens het 
OM een leidende en sturen-
de rol vervulde, hoorde een 
onvoorwaardelijke celstraf 
van negen jaar tegen zich ei-
sen. Voor de anderen is acht, 
zes en vier jaar cel (waarvan 
één jaar voorwaardelijk) ge-
eist en voor de een 20-jari-
ge man uit Amstelveen ligt 
een taakstraf van 240 uur en 
een voorwaardelijke celstraf 
van acht maanden in het ver-
schiet.

Excursie
Eigen stukje cultuurlandschap: 
Zuidduinen bij Zandvoort
Regio - Woensdag 15 ju-
ni organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een excur-
sie door de Zuidduinen van 
Zandvoort. Deze duinen zijn 
het grootste restant van een 
duingebied dat is verbon-
den met de eeuwenoude 
Zandvoortse zeedorpencul-
tuur. De karakteristieke hier-
bij behorende zeedorpenve-
getatie is hier rijk ontwikkeld. 
Naast de visvangst waren 
de inwoners van Zandvoort 
ook eeuwenlang aangewe-
zen op het duingebied waar 
het om voedsel ging. Akker-
tjes werden aangelegd, plag-
gen gespit voor bemestings-
doeleinden en alle menselij-
ke en dierlijke afval ging naar 
het land.
Zo ontstond een heel eigen 
stukje cultuurlandschap. Dit 
langs de kust van Noord- en 
Zuid-Holland voorkomende 

‘zeedorpenlandschap’ heeft 
een heel eigen vegetatie, 
met planten als hondskruid, 
oorsilene, aardkastanje en 
wondklaver. Groeiplaatsen 
van enkele zeldzame soor-
ten als kleine hoornbloem en 
zeewinde zijn vrijwel alleen in 
de buurt van deze ‘zeedor-
pen’ te vinden. Wie kennis wil 
nemen van een
uniek soort duingebied met 
zijn daarbij behorende plan-
ten wordt van harte uitge-
nodigd deze natuurexcur-
sie mee te maken. Vertrek 
om 20.00 uur bij het par-
keerwachtershuisje op het 
Ir.G.Friedhoffplein, Zandvoort 
zuidwest. Duur: 1,5 uur. Deel-
name is gratis. Aanmelden 
vooraf is niet nodig.
Informatie bij Erna Schreu-
der, 023 - 531 46 47 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

Winactie ‘Spannende Boeken Weken’ bij Bibliotheken
Regio - Van 3 t/m 19 juni 
zijn het de Spannende Boe-
ken Weken. Dit jaar staan de-
ze in het teken van de Hol-
landse thriller met het mot-
to Bloed in de polder. Ook bij 
de Bibliotheken in deze regio 
worden de spannende boe-
ken de komende weken in 
de spotlights gezet, met veel 
boekentips in de Bibliotheek 
en online in de nieuwsbrie-
ven, de presentatie van het 

boek Moord op de tramhalte 
geschreven door oud-com-
missaris van politie en oud-
Bloemendaler Joop van Ries-
sen én… een spannende 
winactie.
Tijdens de Spannende Boe-
ken Weken is er een span-
nende winactie. Leen je van 
3 t/m 19 juni een boek (dat 
mag in ieder genre zijn) in 
één van de vestigingen, stop 
dan je uitleenbon in de ac-

tiebak en wie weet win jij de 
verhalenbundel Kwade za-
ken. Kwade zaken is speciaal 
samengesteld voor de Span-
nende Boeken Weken en be-
staat uit 16 verhalen van mis-
daadacteurs die zich hebben 
laten inspireren door promi-
nente strafpleiters, zoals Re-
né Appel & mr Brigitte Rood-
veldt & mr Gerard Spong en 
Linda Jansma & mr Peter 
Plasman.

Haarlem shoppingnight
Regio - Na een jaartje te 
hebben overgeslagen staat 
het winkelevenement weer 
op de Haarlemse kalender. 
Op zaterdag 11 juni wordt de 
rode loper weer in de Haar-

lemse binnenstad uitgerold 
en zijn er tot middernacht tal 
van activiteiten in de winkels 
en de winkelstraten. Op som-
mige momenten wordt de lo-
per getransformeerd tot een 
heuse catwalk! Vanaf 19.00 
uur tot middernacht een 
zwoele, zomerse Ibizamarkt 
om bezoekers van de shop-
pingnight al in een vakanties-
feer te dompelen. In alle win-
kelstraten valt er veel te bele-
ven, van oude ambachten tot 
modeshows en live muziek. 
Om 21.00 uur start de Stilet-
torun. Mannen en vrouwen 
op hakken van 9 cm gaan 
uitmaken wie zich de Stiletto 
koning(in) van de Shopping-
night mag noemen.
Kijk voor het programma op 
www.facebook.com/Haar-
lemShoppingNight.
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Ze hebben keihard gestreden voor de over-
winning maar het is ze gelukt. De jongens van 
Alliance JD4 zijn kampioen!

De meisjes B1 van hockeyclub Alliance is afge-
lopen weekend kampioen geworden op landelijk 
niveau in de SuperB.
Ze hebben het hele jaar onder leiding van Kasper 
Vrolijk en Bart Kronenberg hard getraind. A.s zaterdag 
mogen ze als eerste uit hun poule naar de landelijke 
finaledag in Deventer.  

Dubbelslag voor Heemsteedse Judoka’s
Heemstede - Jaarlijks vin-
den in Beverwijk de Noord 
Hollandse judokampioen-
schappen teams plaats voor 
A- en B-pupillen. Dit jaar was 
een grote afvaardiging van 
Heemsteedse judoka’s pre-
sent op dit zware toernooi. 
Het Noord Hollands kampi-
oenschap is het hoogst haal-
bare voor A- en B-pupillen 
uit Noord Holland.
Bij de A-pupillen (-10 jaar) 
stonden dit jaar Juliette van 
Adrichem-Bogaert, Floris 
van Adrichem-Bogaert, Ka-
tie de Groot en Roemer Oud-
akker uit Heemstede in het 
team van Kenamju! De teams 
bestaan uit 7 judoka’s, va-
riërend van 21 kg tot 42 kg. 
Het team van de A-pupillen 
werd na 5 wedstrijden onge-
slagen poulewinnaar, waar-
na ze in de halve finale uit-
kwamen tegen het team van 
Kenchutai uit Koog aan de 
Zaan. Dit team werd maar 
liefst met 7-0 verslagen waar-
na de finale tegen Stichting 
Topsport Tom van den Kolk 
uit Alkmaar op het affiche 

stond. In de poulefase was 
van dit team al met 5-2 ge-
wonnen en de finale werd 
met dezelfde cijfers gewon-
nen!
Bij de B-pupillen (-12 jaar)
stonden dit jaar Duco van 
den Reek en Jilles Hommes 
uit Heemstede in het team. 
Dit team bestaat uit 7 judo-
ka’s variërend van 27 kg tot 
en met 50 kg. Na een voort-

varende start en drie klin-
kende overwinningen ging 
het team met 5-2 onderuit 
tegen het team van stichting 
Topsport Tom van der Kolk uit 
Alkmaar.  De wedstrijd hierna 
werd weer gewonnen waarna 
het team als tweede de hal-
ve finales in ging. De halve 
finale werd met 6-1 gewon-
nen van Judo Yushi uit Nieuw 
Vennep, waarna in de finale 
wederom het sterke team van 
Tom van der Kolk uit Alkmaar 
de tegenstander was. Na een 
stevige preek van de coaches 
stond het team op scherp 
en kon de spannende finale 
strijd om de titel van Noord 
Holland beginnen. Na 4 par-
tijen stond het 2-2, waarmee 
de spanning verder toenam. 
De B-pupillen wonnen de fi-
nale met 4-3, waarmee zo-
wel de A-pupillen als de B-
pupillen zich tot Noord Hol-
lands kampioen konden la-
ten kronen.

Zowel Jilles als Duco zijn bei-
de geselecteerd voor het -12 
(jaar) team van Kenamju, dat 
25 juni a.s.  aantreed op het 
Nederlands Kampioenschap 
teams -12 jaar, waar ze de 
titel van vorig jaar zullen pro-
beren te verdedigen.   

Dolfijnen slaan hun slag
Heemstede - Dit weekend 
deed scouting vereniging 
Spaarnegeuzen uit Heemste-
de mee met de Mooie Nel-
cup. De Dolfijnen (7-12) zeil-
den mee in de junioren klas-
se en de Zeeverkenners (12-
17) in de Schouwen klasse.
De junioren klasse vaart al-
leen op de zaterdag twee 
wedstrijden. Helaas moest de 
start door gebrek aan wind 
behoorlijk worden uitgesteld. 
Gelukkig was er geen gebrek 
aan zon en water dus werd 
de tijd gedood met spelle-
tjes en (pootje) baden. Om 
twee uur kon er dan einde-

lijk met de wedstrijd worden 
begonnen. Bij de start was al 
duidelijk dat de Dolfijnen in 
de prijzen zouden vallen: er 
was dit jaar slecht een con-
current, vlet nummer 39 van 
de Marco Polo. In de eerste 
ronde maakte de 86 een val-
se start maar dat werd snel 
gecorrigeerd door een ex-
tra rondje om de startboei. 
Ook met dat extra rondje was 
de bak van Sophie, Mitchell, 
Tom en Dirk Jan als eerste 
over de startlijn. Ze hadden 
bovendien flink meer hoogte 
dan de andere boten waar-
door ze met een flinke voor-

sprong als eerste bij de bo-
venwindse boei aankwamen. 
Bij de tweede boei lag de 
86 flink voor op de 1578. De 
1578 met aan boord Haldor, 
Emma, Thijs en Stijn had op 
zijn beurt een nog veel grote-
re voorsprong op de concur-
rentie.
In de tweede wedstrijd gin-
gen de 86 en de 1578 nek aan 
nek de boeien rond, de con-
currentie weer flink ver ach-
ter zich latend. Na het ron-
den van de laatste boei lag 
de 1578 een bootlengte voor 
op de 86. In het kat en muis-
spel naar de finish toe was 
de bemanning van de 1578 
even kwijt waar de finish-
lijn nu precies lag, de 86 wist 

hier van te profiteren: met 
een voorsprong van nog geen 
halve bootlengte werd ook de 
tweede race gewonnen.
De Zeeverkenners zeilden 
zowel op zaterdag als op 
zondag. Ook voor hen was er 
niet al te veel tegenstand. Er 
verschenen in totaal maar 3 
schouwen aan de start. He-
laas wisten ze niet hetzelfde 
resultaat als de Dolfijnen te 

bereiken. De 50 eindigde als 
tweede en de 30 als derde. 
In de eerste race werd de 30 
door het missen van een boei 
gediskwalificeerd en in het 
klassement op flinke achter-
stand gezet. Die achterstand 
wisten ze niet meer goed te 
maken.
Wil je ook spelenderwijs leren 
zeilen? info@spaarnegeuzen.
nl of www.spaarnegeuzen.nl.

Kampioenuhhh!
Meerdere sportploegen uit Heemstede

werden afgelopen weekend weer kampioen.
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Auteursbezoek
Zaterdag 11 juni Work-
shop Foodsisters door Jan-
neke en Amande, over hun 
passie voor gezonde voe-
ding. Bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede.
Gratis toegang. Reserveren 
gewenst: 023-5282472.

Woensdag 15 juni vertelt 
Auke Kok over zijn boek 
‘1936-we gingen naar Ber-
lijn’. Over de Olympische 
Spelen in nazi-Duitsland 
(1936). Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang: 5,-. Reserveren 
via 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl

Excursies
Zondag 19 juni Strui-
nen op de strandvlakte van 
buitenplaats Leyduin van 
11.00-12.30 uur. Verzamel-
plaats: Manpadslaan 1, Vo-
gelenzang. Reserveren op: 
www.gaatumee.nl

Lezingen
Woensdag 15 juni ver-
telt psychiater Bram Bak-
ker over zelfdoding. Vragen 
kunnen worden gesteld. 
Lezing op uitnodiging van 
Ineke Smit uitvaartver-
zorging. va 20.00 uur. Zo-
merkade 165 (Oosterkerk) 
in Haarlem. Vrij toegang. 
www.inekesmit.nl of 06-
546617699.

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

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

Zondag 12 juni Snuffel-
markt locatie ijsbaan, Ijs-
baanpad 4a in Haarlem. 
Met overkapping. 9.00-
16.30 uur. Toegang: 3,50 
euro. Kinderen onder ge-
leide gratis toegang.

Zaterdag 18 juni organi-
seert winkeliersvereniging 
centrum Heemstede een 
kleine brocante- en streek-
markt op het brede gedeel-

te van de Binnenweg, van-
af de Hema tot aan Van 
Maanen en vanaf De Roos 
tot aan de Cloosterlaan. 
11.00-16.00 uur.

Muziek
Vrijdag 10 juni 20.00 uur 
optreden Popkoor Voice 
Collective met liveband in 
de Bibliotheek van Haar-
lem, Gasthuisstraat 32. 
Toegang: 7,50 euro.
Kaarten via voicecollecti-
ve@live.nl. Info:
www.voicecollective.nl.

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

Zaterdag 18 juni Zomer-
meezangnacht, Dorpskerk 
Santpoort-Noord. Zin-
gen over de reis van je le-
ven. Luisteren, kijken, zin-
gen, ontmoeten en vieren.  
Aanvang: 20.15 uur. Zie 
ook: www.facebook.com/
events/282420675436328/

Zondag 26 juni Feestelijk 
concert van het HPhO sa-
men met Karin Bloemen in 
de Philharmonie in Haar-
lem, Grote Zaal, Lange Be-
gijnenstraat 11, Haarlem 
Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten: vanaf 22,50 euro via 
www.theater-haarlem.nl.

Open dagen
Zaterdag 11 juni Tuindag 
op complex Manpadlaan 
Heemstede met verkoop 
producten. 11.00-16.00 uur. 
Info: info@moezzies.nl.

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

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

AgendAAgendA
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Tuincentrum al 45 jaar verkoper van kwaliteit

Ook voor de ‘top van de top’ 
tuinmeubelen naar De Oosteinde
Regio – Dit jaar viert Tuin-
centrum de Oosteinde zijn 
45-jarig bestaan. U kent het 
centrum aan de Zandlaan 
in Hillegom – grens Benne-
broek – natuurlijk van het ve-
le tuin- en kamergroen en 
‘aanverwante artikelen’ maar 
er is meer. In een serie van 
drie artikelen maakt u (na-
der) kennis met drie onder-
delen van de formule. Zo is er 
een mooie afdeling met tuin-
meubelen. Zeker in deze pe-
riode verkassen we meer en 
meer van binnen naar bui-
ten. Daar willen we het ons 
geriefl ijk maken waarbij een 
goed stel stoelen die tegen 
een stootje en het Hollandse 
weer kunnen, een must zijn. 
Het oog wil natuurlijk ook 
wat en daarom wilt u kunnen 
kiezen uit fraai vormgegeven 
meubelen. Bij Tuincentrum 
de Oosteinde draagt bedrijfs-

leider John Augustinus zorg 
voor deze afdeling. Hij heeft 
al weer ruim tien jaar ervaring 
in deze branche en zoekt, sa-
men met eigenaar William 
Dobbe, met zorg en aandacht 
nieuwe collecties uit voor de 
consument. Kunststof (plas-
tic) zoals we dat jaren ge-

leden kenden is uit de tijd. 
Ook al omdat de ontwikkelin-
gen heel hard zijn gegaan op 
het gebied van materialen en 
duurzaamheid. Inmiddels is 
er een interessant aanbod uit 
mooie, duurzame meubelen. 

Er hangt meestal een prijs-
kaartje aan maar dat geld 
verdient zich ruimschoots te-
rug omdat u er jaren en jaren 
plezier van hebt. Je doet na-
tuurlijk niet zomaar zo’n aan-
koop en John is dé persoon 
die graag met u (letterlijk) om 
tafel gaat. Ze staan er ten-

slotte, complete loungesets 
maar ook robuuste tuintafels 
met stevig en trendy vlecht-
werk stoelen, prachtige teak-
houten tuinbanken en lig-
stoelen. De stalen meubelen 
van Kettler zijn zowel robuust 
als fraai vormgegeven. Uniek 
voor de regio van Heemste-
de en omstreken. Het is echt 
de Top van de Top. Maar let 
ook op het eigen merk dat 
De Oosteinde voert: Mes 
Amis. De merknaam is op-
gebouwd uit de twee voor-
letters van de drie kinderen 
van de eigenaar, vermeldens-
waardig. Een echt ‘huis’merk 
dus dat het Tuincentrum met 
gepaste trots presenteert. Er 
zijn diverse loungesets en ta-
fels en hoge stoelen voor een 
zachte prijs. Wie accessoi-
res zoekt bij de tuinset om 
uw terras of speciaal hoekje 
waar u lekker zit, nóg huise-
lijker te maken is bij De Oos-
teinde natuurlijk ook aan het 
juiste adres. Van parasols (in 
alle prijsklassen) tot aan lek-
kere kussens, windlichten en 
partytenten (ook in alle prijs-
klassen)… U bent van harte 
welkom!

Volgende afl evering:
de BBQ-hoek.

Bedrijfsleider John Augustinus weet de hoed en de rand van
alle soorten tuinmeubelen. 

Super openlucht snuffelmarkt
Regio - Op zondag 12 juni kunt u een reuze snuffelmarkt 
bezoeken op de locatie van de  ijsbaan Kennemerland te 
Haarlem.  Vanaf 9.00 uur staan 200  kramen opgesteld waar 
tienduizenden 2e hands spullen worden aangeboden. Leu-
ke dingen, gekke dingen, kostbare en handige dingen, zo-
maar of voor ‘de heb’. Het is er allemaal, een compleet huis 
kan worden ingericht met het gigantische aanbod op de-
ze snuffelmarkt. De markt duurt tot 16.30 uur en toegang 
bedraagt 3,50 voor volwassenen, kinderen onder geleide 
t/m 12 jaar hebben gratis toegang. De markt is onder de 
buitenoverkapping, dus bij slecht weer loopt u altijd droog. 
Parkeren is gratis. IJsbaan Kennemerland vindt u aan de 
IJsbaanlaan 4a te Haarlem.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Commissievergaderingen 
in juni

In deze uitgave:
- Bijeenkomst voor zzp’ers
- Workshop ‘Klaar voor het 
 ouderschap’
- Omgevingsvergunningen

Aan de slag met het Wilhelminaplein
Maandagavond 27 juni
Het Wilhelminaplein krijgt volgend jaar een 
opknapbeurt om het plein meer de uitstraling 
te geven die past bij dit historische hart van 
Heemstede. En u kunt meedenken over de 
ingrediënten die moeten helpen dit historische 
karakter te benadrukken! U bent van harte 
welkom op maandag 27 juni vanaf 19.30 uur 
in het raadhuis en uw ideeën voor de invulling 
van het plein te delen. 

De contouren voor het plein liggen vast nu de 
commissie Ruimte voor ‘inrichtingsvariant 1’ heeft 
gekozen. Er komt één doorgaande weg met aan 
weerszijden parkeerplaatsen aan de westkant en 
een breder pleingedeelte zonder auto’s aan de 
oostkant. Hierdoor ontstaat een beter zicht op de 
Oude Kerk uit 1625. 

Nog veel keuzes
Er zijn ook nog veel keuzes te maken over de 
verdere invulling van het Wilhelminaplein. Daarbij 
gaat het om vragen als: waar en hoeveel groen 
moet er komen? Hoe kunnen we door verlichting 
het plein een mooier aanzien geven en de 
geschiedenis zichtbaar maken? En welke elementen 
(zoals een bank, kunst, afvalbakken) krijgen straks 
een plek op het plein? 

Brainstormavond 27 juni
Aan verschillende tafels, begeleid door externe 
deskundigen, gaan we na hoe we met de drie 

thema’s Groen, Licht en Elementen het plein een 
aantrekkelijk, herkenbaar en historisch aanzien 
kunnen geven. Op deze avond kan alles op tafel 
komen, al uw suggesties zijn welkom. De ideeën 
moeten uiteindelijk wel aan de randvoorwaarden 
voldoen.

Doe mee!
Kom meedenken over het toekomstige uiterlijk 
van het plein. Iedereen is welkom. U kunt zich 
aanmelden voor 20 juni via gemeente@heemstede.
nl. Vermeld bij uw aanmelding bij welke van de drie 
thematafels u wilt aanschuiven. Heeft u een idee of 
een mooi voorbeeld? Neem dan een foto mee op 
de avond.
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl 
(Actueel > Plannen en projecten > Wilhelminaplein).

Voorstel voor nieuwe bomen 
Vrijheidsdreef
Donderdag 16 juni in commissie Ruimte
De Vrijheidsdreef in Heemstede wordt in het 
midden beplant met twee rijen lindebomen. 
De buitenste twee rijen krijgen een gevarieerd 
beeld met zes verschillende boomsoorten, 
waaronder de walnoot, rode esdoorn en 
tamme kastanje. Dat is het voorstel dat de 
commissie Ruimte op donderdag 16 juni 
(aanvang 20.00 uur) in het raadhuis zal 
bespreken. In het voorstel zijn de uitslagen van 
de enquête en overige inspraakreacties over 
de Vrijheidsdreef verwerkt. Inwoners kunnen 
tijdens de commissievergadering inspreken en 
zo nogmaals hun mening geven.

Enquête
In april kon iedereen via een enquête een voorkeur 
uitspreken nieuwe bomen op de Vrijheidsdreef: 
of vier rijen met dezelfde bomen of de middelste 
twee rijen met één soort en de buitenste twee met 
meerdere soorten bomen. Ook kon men aangeven 
welke boomsoort(en) de voorkeur hadden. In 
totaal hebben 132 mensen de enquête ingevuld. 

Daarnaast zijn nog enkele schriftelijke reacties 
ingediend. 
Een kleine meerderheid van 55% koos voor de optie 
om in het midden twee rijen met lindes te planten 
en aan de twee buitenzijden diverse soorten. 

Vervolg op volgende bladzijde.



Daarbij kregen de walnoot, rode esdoorn en tamme 
kastanje de meeste stemmen. Deze bomen zijn 
opgenomen in het ontwerp. Voor de variatie zijn 
drie boomsoorten toegevoegd voor hun bijzondere 
bladvorm, (herfst)kleur en/of vruchtdracht.

Voordelen
De diversiteit maakt de bomen vaak sterker en 
het beperkt de kwetsbaarheid. Als één van de 
boomsoorten onverhoopt wordt aangetast door 
een boomziekte blijven er door de variatie nog 
andere boomsoorten over. Om die reden en gezien 
de enquêteresultaten heeft het college gekozen 
voor diversiteit. Hierdoor ontstaat ook een mooi 
gevarieerd beeld. 
De linde is een sterke inheemse boomsoort waarbij 
ook andere boomsoorten een kans hebben te 
groeien. 

Adoptie boom
Het wordt ook mogelijk gemaakt een boom te 
adopteren voor € 250 per boom. In de enquête 
hebben mensen laten weten wel interesse in 
adoptie te hebben, maar voor minder geld dan het 
oorspronkelijke bedrag van € 500.

Vervolg
De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel op 
donderdag 16 juni. U heeft hier de mogelijkheid om 
in te spreken. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de griffie, raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-
548 56 46. Het is de bedoeling de nieuwe bomen in 
het najaar van 2016 aan te planten.

Vervolg van vorige bladzijde. Bijeenkomst voor zzp’ers op 
dinsdag 21 juni
Heemstede telt veel zzp-ondernemers die samen 
een belangrijk onderdeel vormen van de lokale 
economie. Op dinsdag 21 juni van 17.00 
tot 19.30 uur organiseert de gemeente een 
bijeenkomst voor de Heemsteedse zzp’ers. Hier 
kunnen zij contacten leggen en hun netwerken 
delen en uitbreiden. Tijdens de bijeenkomst krijgen 
de zzp’ers uitleg over de overgang van de VAR-
verklaring naar de wet DBA en wat dat voor hen 
betekent.
Daarna wordt in een interactieve sessie onder 

externe begeleiding gebouwd aan een sterk 
(online) netwerk van Heemsteedse ondernemers. 
De zzp’ers in Heemstede zijn per brief uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst. 

Heeft u als zzp’er geen uitnodiging ontvangen en 
wilt u deze avond bijwonen? Neem dan contact op 
met Mireille Middendorp, e-mail mmiddendorp@
heemstede.nl, telefoon 023 – 548 58 02. U kunt zich 
ook aanmelden via de website van Community 
Builders via www.communitybuilders.nu.

Binnenkort op 
vakantie?
Controleer tijdig de geldigheid 
van uw reisdocument
Wanneer u een nieuw reisdocument wilt 
aanvragen maak dan tijdig een afspraak. Kom 
langs wanneer het u uitkomt en word direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en 
makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.
nl en klik rechts in uw scherm op ‘Maak een 
afspraak’.

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede

Tentoonstelling Bart Wassenaar
Tot 30 juli 2016 exposeert Bart Wassenaar 14 fraaie 
pentekeningen in de Burgerzaal. Met zelf ter plekke 
gemaakte foto’s als basis zet hij met een eenvoudige 
tekenpen en een potje Oost-Indische inkt sfeervolle 
tekeningen op papier. De onderwerpen zijn 
landschappen, gebouwen in hun omgeving, 
straatlevens en stillevens. Voor deze tentoonstelling 

heeft de kunstenaar speciaal bekende en markante 
locaties in Heemstede getekend.

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vazen 
en wandtableaus.

Tentoonstelling Jan Willem Wouters
In de publiekshal is deze maand werk te zien 
van Jan Willem Wouters. Zijn werk heeft als 
uitgangspunt ‘De Liefde’, in al haar lichte en donkere 
verschijningsvormen. De thema’s binnen de liefde 
die hij behandeld zijn: Kus, Psychose, Hallelujah, 
Natuur, Verwarring en Stilte.
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Workshop ‘Klaar voor het ouderschap’ 
(Ook voor vaders!)
Op woensdag 15 juni van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert JGZ Kennemerland in 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede de workshop ‘Klaar voor 
het ouderschap’. De workshop is speciaal 
ontwikkeld voor aanstaande ouders en gaat 
in op de veranderingen die zij kunnen ervaren 
zodra hun eerste kind is geboren. De workshop 
wordt gegeven op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.

Na de geboorte van een kind verandert er veel in 
het leven van ouders: hoe bewaak je bijvoorbeeld 
de balans tussen je privéleven, zorg voor je baby 
en je baan? En wat voor invloed heeft een baby 
eigenlijk op je relatie? Zo zijn er mogelijk nog 
meer vragen waar je als aanstaande ouders onder 
deskundige leiding van JGZ Kennemerland met 
andere ouders over in gesprek wilt gaan. 

Ouders die interesse hebben in deze workshop 
kunnen zich via www.cjgheemstede.nl knopt 
themabijeenkomsten inschrijven. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Borneostraat 50, overkapping t.b.v. fietsen, 

wabonummer 41118, ontvangen 23 mei 2016
- Herenweg 78, het bouwen van een villa, 

wabonummer 41110, ontvangen 23 mei 2016
- Wipperplein 6, vernieuwen kapconstructie, 

aanpassen balklaag zoldervloer en plaatsen 
dakkapel op voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 41115, ontvangen 23 mei 2016

- Cruquiusweg 37, vervangen reclame, 
wabonummer 41162, ontvangen 24 mei 2016

- Lanckhorstlaan 40, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 41663, 
ontvangen 25 mei 2016

- Erasmuslaan 12, het plaatsen van een 
dakopbouw, dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak en plaatsen van een kozijn in 
de garage, wabonummer 41659, ontvangen 25 
mei 2016

- Provinciënlaan 3B43, aanbrengen 
scheidingswand tussen van oorsprong 2 
appartementen (3B42 en 3B43), wabonummer 
41710, ontvangen 24 mei 2016

- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/
garage, wabonummer 41751, ontvangen 26 mei 

2016
- Borneostraat 35, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 41816, ontvangen 27 mei 2016

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Sportparklaan 8, brandveilig gebruik voor 

een jaarlijks jeugdweekend bij MHC-Alliance, 
wabonummer 41731, ontvangen 17 mei 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/

garage, wabonummer 41751, ontvangen 26 
mei 2016, reguliere procedure. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/

garage, wabonummer 41751, ontvangen 26 mei 
2016. Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen. Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 40, het bouwen van een 

kelder bij een woonhuis, wabonummer 37749, 
verzonden 3 juni 2016

- Bronsteeweg 2-6, het plaatsen van een 
overkapping op de doorgang tussen 
woongebouw en garage, wabonummer 28962, 
verzonden 3 juni 2016

- Raadhuisstraat 3, het plaatsen van een schuur, 
wabonummer 39711, verzonden 3 juni 2016

- Provinciënlaan 3B43, het aanbrengen van 
een scheidingswand tussen van oorsprong 2 
appartementen (3B42 en 3B43), wabonummer 
41710, verzonden 3 juni 2016

- Azalealaan 6 + 8, het plaatsen van 2 dakkapellen 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 36478, 
verzonden 3 juni 2016

Vergunningvrij
- Anna Blamanlaan 9 - Glipper Dreef 186, het 

aanleggen van een glasvezel datakabel, 
wabonummer 40091, ontvangen 13 mei 2016. 
Dit project is vergunningvrij.

Reageren? Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Evenement
Sponsorloop
Op 30 mei 2016 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
de Valkenburgschool voor het houden van een 
sponsorloop voor de leerlingen op woensdag 22 
juni 2016 van 16.30 uur tot 19.30 uur.

In verband met het bovenstaande 
is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de toegang 
van de Cruquiusweg, Sumatrastraat, Laan van 
Insulinde, Cloosterweg en Drieherenlaan tot de 

Molenwerfslaan en de Cruquiusweg (gelegen achter 
de Valkenburgschool) op 22 juni 2016 van 16.30 uur 
tot 19.30 uur af te sluiten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

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

Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummer 53
- Een zwarte damesfiets, merk BSP, met platte 

banden, zadel stuk, zonder voorspatbord.

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer 178
- Een merkloze zwarte damesfiets merk , 
 met platte achterband

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer 113 
- Een zwarte damesfiets, merk The Road, 
 zonder achterband

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer 171
- Een grijze herenfiets, merk Gazelle, 
 met platte achterband

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 17
- Een zwarte damesfiets, merk Limit, 
 met platte banden en kapot zadel

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 28
- Een groene damesfiets, merk Sparta, 
 met platte achterband en kapot voorlicht
  
Fietsenstalling Spaarne Gasthuis, Händellaan 2
- Een merkloze zwarte damesfiets, 
 met platte banden en los achterspatbord
- Een blauwe herenfiets, merk Trek, met verbogen 

schakelmechanisme en losse remkabel
- Een blauwe herenfiets, merk Gazelle, 
 met platte banden
- Een zwarte herenfiets, merk Raleigh, 
 met platte banden
- Een paarse herenfiets, merk Batavus, 
 met platte achterband en losse ketting
- Een rode damesfiets, merk Puch, 
 met platte banden
- Een zwarte kinderfiets, merk MTX, 
 met platte banden en losse rem kabel
- Een groene damesfiets, merk Batavus, 
 met platte banden
- Een merkloze blauwe skelter, zonder zitting, 
 met drie platte banden
  

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

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

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.



De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op maandag 20 juni 2016 om 
20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 20 juni 2016
- Verloop onderhandelingen Manpadslaangebied
- Mogelijkheden openbaar maken informatie 

Manpadslaangebied

- Vaststellen besluitenlijst BESLOTEN vergadering 
commissie Ruimte 3 december 2015

- Openbaar verslag besloten vergadering 
 20 juni 2016
- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte

Raadsbesluiten 26 mei 2016 en voortgezet op 1 juni 2016
Aanwezig waren op 26 mei 21 van 21 raadsleden en 
op 1 juni 19 van 21.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

26 mei 2016
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen. Besluit is vastgesteld met 11 stemmen 
voor en 10 stemmen tegen, na hoofdelijke 
stemming.

1 juni 2016
Onderstaande besluiten zijn unaniem vastgesteld:
- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 10 

woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan 
 (De Posterij)
- Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Archiefverordening gemeente Heemstede 

2016 en Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016

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.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 19 april 2016, de heer J.M. Dinis, geboren op 

06-01-1966, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 9.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 

AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Agenda commissievergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden in juni openbare vergaderingen in 
de raadzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving 
Dinsdag 14 juni om 20.00 uur

Op de agenda:
- Agenda commissie Samenleving van 
 14 juni 2016
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Invoering raad van toezichtmodel Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
(A-stuk)

- Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten 2017 en Jaarrekening 2015 
(A-stuk)

- Verbouwing ten behoeve van multifunctioneel 
gebruik pand Julianaplein 1 (A-stuk) 

- Vaststelling subsidie 2015 Stichting Podia 
Heemstede (B-stuk)

- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 
incl. Paswerk

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen
Woensdag 15 juni 2016 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 15 juni 

2016
- Spreekrecht burgers
- (Definitieve) jaarrekening 2015 gemeente 

Heemstede (onder voorbehoud) (A-stuk)
- Voorjaarsnota 2016 (A-stuk)
- Wijzigingsverordening Verordening openbaar 

water Heemstede 2016 (A-stuk)
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland 2016 (A-stuk)
- Benoemen extern lid / secretaris 

Rekenkamercommissie Heemstede (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
Donderdag 16 juni 2016 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 16 juni 2016
- Spreekrecht burgers
- Mariënheuvel Glipper Dreef 199; seminarhotel 

Chateauform (B-stuk)
- Ontwerpomgevingsvergunning en 

verhaalsovereenkomst planschade inloopstal 
paarden Leidsevaartweg (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
inloopstal paarden Leidsevaartweg (A-stuk)

- Verkeersknelpuntenlijst langzame 
verkeersdeelnemers (B-stuk)

- Vervangen bomen Vrijheidsdreef – 
 definitief ontwerp (B-stuk)
- Groenendaalse bos, ontwerp-omgevingsvergun-

ning en verhaalsovereenkomst paardenstal en 
gebruik terrein en gebruiksovereenkomst (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in Groenendaalse bos ten 
behoeve van Ponytrack Heemstede (A-stuk)

- Verkeerssituatie Cruquiusweg ventweg en 
Kwakelbrug (B-stuk)

- Vervanging Beschoeiing Van Merlenvaart en 
Ringvaart (B-stuk)

- Versterking samenwerking Metropoolregio 
Amsterdam (B-stuk)

- Nieuwbouw polikliniek Heemstede terrein Meer 
en Bosch (SEIN) (C-stuk o.v.v. GroenLinks en D66)

- Vorming woningmarktregio (C-stuk o.v.v. 
GroenLinks)

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U vindt de stukken die worden besproken op www.
heemstede.nl. U treft hier ook informatie aan over 
het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen 
A-, B- en C-stukken. De stukken kunt u ook digitaal 
raadplegen met behulp van de computer in de 
publiekshal van het raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Icarus Mantelzorgvriendelijke School
Heemstede - Basisschool 
De Icarus had maandag 6 
juni de primeur: als eerste 
school in de regio is de Ica-
rus benoemd tot mantelzorg-
vriendelijke school. Leerlinge 
Fee kreeg uit handen van Jori 
Alkemade, van Tandem Cen-
trum voor Mantelzorgonder-
steuning, een plaquette uit-
gereikt. “We denken dat het 
belangrijk is om als school 
aandacht te hebben voor 
jonge mantelzorgers omdat 
het vaak meer speelt dan je 
denkt, met het uitreiken van 
de plaquette hebben wij dan 
ook de afspraak gemaakt 
om ook volgend jaar Tan-
dem weer te ontvangen” al-
dus Niek, leerkracht groep 8.

Jonge mantelzorgers zijn kin-
deren en jongeren die man-
telzorg bieden aan een ziek 
familielid. En dat zijn er veel, 
een kwart van alle kinderen 
en jongeren tot 25 jaar krijgt 

hier mee te maken. Voor veel 
jonge mantelzorgers is het 
vanzelfsprekend dat zij hun 
zieke (groot)ouders, broertje, 
zusje of andere familieleden 
(helpen) verzorgen. Dat gaat 
hen vaak goed af, maar soms 
wordt het te zwaar. Dan is het 
belangrijk dat zij hun verhaal 
kwijt kunnen en ondersteu-
ning en advies krijgen.

“Tandem werkt al drie jaar in 
samenwerking met De Ica-
rus om aandacht voor jon-
ge mantelzorgers te vragen. 
Door de interactieve gastles-
sen over jonge mantelzorgers 
die wij  geven aan groep 8, 
wordt het thema op school 
bespreekbaar. Ook door 
voorlichting te geven aan 
leerkrachten en intern bege-
leiders zetten we het onder-
werp op de kaart”, aldus Jo-
ri Alkemade, Tandem con-
sulent jonge mantelzorgers. 
Op maandag 6 juni speel-

den de leerlingen van groep 
8 het jonge mantelzorgspel, 
een nieuw ontwikkeld spel 
waarmee zij op een sportie-
ve manier kennis maakten 
met mantelzorg en het bete-
kent om jonge mantelzorger 
te zijn.

De uitreiking van de plaquet-
te voor mantelzorgvriendelij-
ke school was onderdeel van 
de Week van de Jonge Man-
telzorger, die van 2-10 ju-
ni plaatsvindt in Haarlem en 
Heemstede. Een week vol 
leuke en informatieve activi-
teiten om aandacht te vragen 
voor jonge mantelzorgers. 
De Week wordt georgani-
seerd door Tandem, in sa-
menwerking met jongeren-
werk WIJ Heemstede en jon-
gerenwerk Haarlem Effect. 
Op de website www.jmz.nu 
is meer informatie te vin-
den over deze week en jon-
ge mantelzorgers.

Groenendaalse Bos
Heemstede - Deze bijzondere foto maakte een lezeres 
afgelopen maandagochtend toen ze haar hond uitliet in 
het Groenendaalse bos.

HPhO bouwt een feestje 
met Karin Bloemen
Regio - Op zondagavond 
26 juni zal het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest een 
feestelijk concert geven sa-
men met Karin Bloemen in 
de Philharmonie in Haarlem. 
Een avond met een ‘Night 
of the Proms-achtig’ karak-
ter zal het worden. Zo zal de 
5e symfonie van Tsjaikovski 
klinken, vol Russische roman-
tiek. Samen met Karin Bloe-
men speelt het HPhO mooie 
liedjes, een feest der herken-
ning. En wie weet, misschien 
dirigeert Maestro-kandidaat 
Karin het orkest ook nog 
wel even? het HPhO viert 
het 50-jarig jubileum met 
Bloemen!

Kaarten: vanaf 22,50 euro via:
www.theater-haarlem.nl.

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’.
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