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Jonge ouders
Heemstede - Diverse 
lezers maakten foto’s 
van het gelukkige ooi-
evaarspaar bij kinder-
boerderij ‘t Molentje,
dat een jong heeft om op 
te voeden. Mooi gezicht! 

Deze foto komt van San-
der Smit uit Haarlem.

Echtpaar schrijft literaire thriller
Moord en intriges in Aerdenhout
Heemstede – Een afl opend 
gezin in Aerdenhout, zake-
lijke en persoonlijke tegen-
slag, leugens en bedrog èn 
een moord zijn de ingredi-
enten voor de literaire thriller 
‘En nu ik!’ van het Haarlemse 
schrijversechtpaar Peter Rö-
mer en Annet Hock. Volgens 
boekkenner bij uitstek Arno 
Koek van boekhandel Blok-
ker is ‘En nu ik!’ een aanra-
der voor de vakantietijd. Dat 
het verhaal zich afspeelt in 
onze eigen regio voegt alleen 
maar toe aan het leesplezier. 
Op zaterdag 3 juni was het 
duo in de winkel te gast.
In de traditie van de Brit-
se NicciFrench en de Ne-
derlandse Escober besloot 
het echtpaar om samen een 
thriller te schrijven. Acteur/
schrijver van boeken en sce-
nario’s Peter Römer en echt-
genote Annet Hock, do-
cent Nederlands en bedrijfs-
coach zwaaiden de laatste 
van vier kinderen het huis uit 
en dachten: Wat nu? Om hen 
heen zagen ze vrienden ver-
huizen naar het buitenland, 
een bed & breakfast  be-
ginnen of een hond nemen, 
maar ook een echtscheiding 
kwam voor. Wat doet een stel 
met al die vrije tijd? Al wan-
delend over het strand ont-
stond het plan voor een ge-
zamenlijk boek. “Wij zijn van 
die mensen die op terras-
jes fantaseren over de ande-
ren om ons heen”, lacht An-
net , “dus de verhalen zitten 
altijd wel dicht aan de opper-
vlakte.” Om een start te ma-
ken vertrok het duo naar een 
berg in Spanje waar gedu-
rende vijf weken hard werd 
gewerkt aan een begin. Het 
romantische plan leek aan-
vankelijk meer op een mij-
nenveld, geeft Peter toe. 
“Je moet elkaar een eerlij-
ke feedback geven, maar het 
is eenvoudiger een vreem-
de kritiek te geven dan je ei-
gen partner. Maar na de wat 
stroeve start liep het  prima. 
Ik heb ervaring in het schrij-
ven van dialogen en Annet is 
meer van de psychologische 
kant, de gedachtegang  van 
de personages.”
Over de samenwerking is Pe-
ter stellig: “Een boek schrij-
ven is gewoon hard werken, 

want het ligt straks bij de uit-
gever en in de boekhandel. 
Je kunt kritiek dus wel lief-
devol geven, maar je kan niet 
aardig zijn. Daar moet je een 
modus voor vinden, zodat je 
huwelijk van 33 jaar intact 
blijft.”
Net als in hun echte leven 
gaat  ‘En nu ik!’ over een ge-
zin waarvan de kinderen bij-
na allemaal de deur uit zijn. 
De vrouw (Pien) begint een 
yogastudio en haar man Jo-
han stort zich in zaken waar-
mee hij een eerder fi nancieel 
debacle hoopt te compense-
ren. En dan stapelen de pro-
blemen zich op. 
Herkenbare plekken en per-
sonages in de omgeving zal 
het Heemsteedse lezerspu-
bliek aangenaam verrassen, 
denkt het schrijversechtpaar. 
“Wij vinden het ook altijd leuk 
als je in een fi lm de plaatsen 
ziet die je persoonlijk kent. 
Het zal met dit boek niet an-
ders zijn.”
Dat de thriller een vervolg 
gaat krijgen staat vast. An-
net: “Ik heb vroeger wel-
eens gezegd tegen Peter: het 
is maar goed dat we samen 
geen groentewinkel hebben, 
maar ieder ons eigen werk. 

Maar nu is die groentewinkel 
er toch gekomen, in de vorm 
van een boek!”
‘En nu ik!’ ligt vanaf nu voor 
19,99 euro in de winkel, o.a. 
bij boekhandel Blokker. 
Mirjam Goossens

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
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gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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ZONDAG
OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

6 stuks, voor maar €1,50
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

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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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 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 11 juni 10.00 uur
Spreker: dhr. Co Kempe-
neers.

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

Zondag 11 juni
Oude Kerk: 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra, m.m.v. de cantorij. 
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).
Oude Kerk: 17u. Kunst-
vesper.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 11 juni om 10.00 
uur, Oecumenische tent-
viering. Gezamenlijke tent 
diens van Bennebroek en 
Vogelenzang op evene-
menten terrein naast de 
kerk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  11 juni: Tentdienst 
met pastor Ans Dekker en 
ds. Jolien Nak: 10u., m.m.v. 
koorleden v an al le ker ken.      

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

De panden 32 en 34 wa-
ren eigendom van de fami-
lie Kooijman, er is een bouw-
tekening uit 1908. De toenfo-
to is van 1977 uit het archief 
van de HVHB. Nummer 34 
werd verhuurd. In het Haar-
lems Dagblad van 27 februa-
ri 1920 maakt J.N. Vogel be-
kend dat zijn Lood- en Zink-
werkersbedrijf overgeplaatst 
is naar Raadhuisstraat 34. In 
het adresboek van Haarlem 
van 1 januari 1923 zitten K.G. 
Smit en zonen als loodgie-
ters en elektriciens op Raad-
huisstraat 34, ook op 1 janu-
ari 1926.
Op 23 juli 1928 in het Haar-
lems Dagblad een artikel-
tje dat kapper Grandjean be-
gin 1926 met toestemming 
van B&W Raadhuisstraat 34 
in gebruik heeft genomen als 
kapperszaak. Hij heeft toen 
fl 100,00 in het woonbouw-
fonds gestort, maar kreeg dat 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (18)

terug bij verhuizing. In een 
advertentie van 28 decem-
ber 1928 in de ‘Eerste Heem-
steedsche Courant lezen we 
dat “Heeren- en Dameskap-
per P.L.Th. Grandjean” nog 
in het pand zat. In november 
1928 lezen we dat op Raad-
huisstraat 34 een speciaal 
adres zat voor levering van St. 
Nicolaas en Knecht: Feestma-
gazijn J.J. Bos. Voor de maand 
december had J. Bos kerstar-
tikelen. In 1931 wordt er ge-
adverteerd met Oranje-ar-
tikelen en vuurwerk. J. Bos 
biedt zich ook aan als humo-
rist op bruiloften en ook op-

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 11 juni, 10u. Voor-
ganger de heer J. Hagen-
dijk (Leiden).

www.adventskerk.com

Er zijn foto’s van de wederop-
bouw in 2002/2003. De nufo-
to van Harry Opheikens is van 
26 mei 2017 laat het pand als 
woonhuis zien.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

tredens op kinderfeesten. 
Na 1932 houdt het zake-
lijk verkeer een beetje op en 
wordt 34 als woonhuis ge-
bruikt. Zo lezen we dat in 
1958 de heer en mevrouw 
Verkaaik op nr. 34 40 jaar wa-
ren getrouwd en in het Haar-
lems Dagblad van 16 februa-
ri 1960 was er een afscheids-
receptie van familie Verkaaik. 
Zij hadden de zaak “Heem-
steedse Tip-Top”, maar was 
begonnen als kapper op de 
Raadhuisstraat 90.
Nr. 34 is in 2002 afgebrand. 





We hebben er al eens aan-
dacht aan geschonken aan 
de oudere dieren in het 
asiel. En hoe mooi is het 
dat nu ook de Dierenbe-
scherming een campagne 
is gestart over senioren in 
de opvangen?!
Aanleiding is het tienja-
rig bestaan van de asiel-
dierenwebsite ikzoekbaas.
nl. De Dierenbescherming 
vraagt de komende maan-
den extra aandacht voor de 
oudjes in de hoop dat de 
dieren sneller een nieuw 
baasje zullen vinden.
Van de 25.000 dieren die 
de Dierenbescherming elk 
jaar opvangt zijn er 5.000 
acht jaar of ouder. Omdat 
veel van deze oudere die-
ren meer zorg nodig heb-
ben en daardoor ook meer 
kosten, zijn ze vaak moei-
lijk plaatsbaar. Veel nieu-
we baasjes zijn bovendien 
huiverig om een asieldier 
op leeftijd in huis te ne-
men, omdat in veel geval-
len sneller afscheid moet 
worden genomen dan bij 

jongere. 
Om meer aandacht te krij-
gen voor de inspannin-
gen die nodig zijn voor de 
verzorging en plaatsing 
van oudjes, is op 31 mei 
de campagne Geef Om 
Mij gestart. Oudere dieren 
worden extra in het zonne-
tje gezet, onder andere op 
ikzoekbaas.nl. Daar kun-
nen geïnteresseerde, nieu-
we baasjes hun favoriete 
(oudere) huisdier uitzoe-
ken. In het asiel kunnen ze 
dan op afspraak kennis ko-
men maken met hun uitge-
kozen dier.

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

Eenzame 
oudjes…

Dubbelconcert Symfonisch Blaasorkest 
en muzikanten uit Southampton
Heemstede - Op de twintig-
ste verjaardag van haar Sym-
fonisch Blaas Orkest moest 
Marijke Bosman toch eerst 
de ereleden van het orkest 
noemen. Tiny Kniese, vrouw 
van de overleden Frans Knie-
se, een van de oprichters van 
SBH en sponsor. Arno Schu-
macher, oprichter en trom-
pettist. Zonder Arno zou er 
nooit een SBH geweest zijn! 
En dan de nieuwste in de rij 
ereleden, Jan Willem Offer-
haus, zestien jaar de pen-
ningmeester en initiatiefne-
mer van alle speciale pro-
jecten met onder andere de 
aanpassing van de Pinkster-
kerk om repetities en uitvoe-
ringen van diverse verenigin-
gen  mogelijk te maken in de 
kerk. En dan de eredirigent 
Bert Steinmann die helaas 
verhinderd was, zaterdag in 
de Pinksterkerk. Een belang-
rijk excuus was zijn verla-
te huwelijksreis. Er staat een 
druk programma te wach-
ten op de dwarsfluiten, ho-
bo’s, fagotten, es klarinet en 
a klarinet, bes klarinetten, 
bas klarinetten, altsaxen, te-
norsaxen en bariton sax, met 
het koperwerk van trompet-
ten, hoorns, bugels, trombo-
nes, euphoniums en bas tu-
ba’s, ze worden eerst alle-
maal even getest. Zaterdag-
avond in de bijna volle Pink-
sterkerk klinkt het wonder-
mooie orkest Southampton 
Concert Wind Band onder 
leiding van Calum Gray met 
The Rakes of Mallow, een 
stuk uit Ierland. Een mooie 
binnenkomer, waarna Wales, 
Schotland, de British Grena-
diers  en zowaar de Beatles 
met het precies vijftig jaar ou-
de Ticket to Ride, die ze op-
starten met een geluid dat je 
niet direct kunt thuisbrengen, 
maar dat blijken mondstuk-
ken te zijn waarmee ze een 
trein muzikaal starten. Leuk 
gevonden. De Band had za-

Leon Bosch links en Calum Gray.

terdag genoten van Haarlem 
maar Gray was erg geschrok-
ken van het snelle fietsver-
keer. De dirigent die zich ont-
popt als een waren presenta-
tor, vertelt in duidelijk Engels 
hoe ze het naar hun zin heb-
ben in de heerlijkheid Heem-
stede.

Symfonisch Blaasorkest
Heemstede
Ook dirigent Leon Bosch van 
het SBH heeft de presentatie 
onder de knie en heeft in Sol-
daat van Oranje een prachti-
ge binnenkomer. Een van de 
bekendste thema’s uit deze 
film ‘Gabriel’s Oboe’ is Mo-
ment for Morricone en het 
SBOH toonde de bandieten 
dan ook met enorme som-
brero’s. Leuk! Klezmer mu-

ziek, zigeunerachtige klan-
ken eigenlijk bedoeld voor 
een kleine bezetting, doet 
het in de grote bezetting van 
zestig man sterk in de SBOH 
prachtig en de Blue Tango 
doet het overal. Als slot scho-
ven de twee orkesten, sa-
men bijna honderdman glad-
jes in elkaar, goed geoefend! 
Samen speelden ze Ama-
zing Grace en Arnhem. Alsof 
het één orkest was, waar de 
brexit ver weg leek.
Over vier weken maakt SBOH 
een concertreis naar Sout-
hampton en speelt er zeker 
drie dagen.
In het War Memorial Park in 
Romsey en 2 juli in het park 
in Bournemouth, mocht u in 
de buurt zijn…
Ton van den Brink

Langs de Vrijheidsdreef
Heemstede – Statig zwemt moeder Zwaan voorop met 
haar kroost in… het kroost!  Mooi gezicht.
Foto: Jan van Bentem

Neem je tablet mee naar 
het zomertabletcafé!

Regio - Neem jij je tablet mee op vakantie? Of je nu naar 
het buitenland gaat of in Nederland blijft, je tablet kun je 
overal gebruiken! Wil je voor je vertrek nog snel wat han-
dige tips en trucs leren? Over bijvoorbeeld e-books op je 
tablet, wifi in het buitenland of leuke selfies maken? Ta-
bletgebruikers kunnen in het zomertabletcafé hun erva-
ringen delen onder begeleiding van mediacoaches van 
de Bibliotheek. Het Zomertabletcafé is vrijdag 30 juni van 
10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk 
(Fie Carelsenplein 2) en vrijdag 7 juli van 13.00 tot 15.00 
uur in de Bibliotheek Haarlem Oost (Leonard Springer-
laan 5). De toegang is gratis en neem je eigen tablet mee.

Je kunt nu heel 
gemakkelijk e-
books lenen met 
je Bibliotheek-
pas. Maar hoe 
werkt het pre-
cies? Hoe moet je 
een account aan-
maken? En hoe 
werkt de lees-
app? Deze en nog meer vragen kun je stellen tijdens het 
zomertabletcafé.  Meer informatie is te vinden op:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl 
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Heemstede - Ruim 1,5 mil-
joen mensen, zorgen lang-
durig en intensief voor hun 
partner, vader of moeder. 
Hun zorg bestaat uit het re-
gelen van alledaagse zaken, 
begeleiding, huishoudelij-
ke hulp en soms persoon-
lijke verzorging. Deze man-
telzorgers doen dit met veel 
liefde en aandacht. Mantel-
zorgers gaan ver in hun lief-
de en zorg voor een zieke of 
dementerende. Eigen gren-
zen worden vaak overschre-
den. Emotionele overbelas-
ting, moeheid en uitgeput 
voelen zijn dan de gevolgen. 

Je schuldig voelen of jezelf 
tekort vinden schieten ho-
ren daar ook bij.
Het is vaak onvermijdelijk 
maar toch kunt u beter voor 
uw naasten zorgen als u er 

niet alleen voor staat, als u 
op tijd hulp inroept. 
Home Instead Thuisservice 
biedt die hulp. Zij kunnen 
u tijdelijk vervangen en on-
dersteunen. Doen precies 
wat u altijd al doet; gezel-
schap bieden, praktische 
dagelijkse ondersteuning 
thuis of persoonlijke verzor-
ging. De medewerkers doen 
dat met persoonlijke aan-
dacht, zoals u dat wenst en 
op de tijden die u uitkomen. 
Meer informatie? Bel 023-
8200392 of stuur een e-mail 
info@homeinstead.nl Kijk 
ook op www.homeinstead.nl  

Home Instead Thuisservice zorgt voor 
u als u zorgt voor een zieke

Meet & Greet Anneke van Dok
Heemstede - Anneke van 
Dok komt zaterdag 10 ju-
ni om 13.30 uur signeren bij 
boekhandel Blokker. Met het 
boek Twee keer woordwaar-
de heeft ze de eerste prijs 
gekregen van de vakjury van 
Boekscout.
 
In Twee keer woordwaarde 
ervaren Flora en Erik dat een 
schitterende carrière geen 
garantie vormt voor een aan-
gename oude dag. Nadat ze 
hun machtspositie verloren, 
hield hun vriendschap geen 
stand, want ze hadden alle-
bei schuld aan elkaars nood-
lot. Ze ontmoeten elkaar 
weer in een verweesde kerk 
waarin het luxueuze zorgcen-
trum Viventium is gehuisvest. 
Een listig woordspel leidt tot 
een echte zoektocht naar 
hun verleden. Overheerst de 
wanhoop, de wrok of het ver-

langen naar genegenheid?
De roman geeft een uniek 
beeld van het Binnenhof, 
waar Flora en Erik vroeger 
hun machtsspel speelden.
Anneke van Dok (1947) be-
zocht als burgemeester van 
Diemen, Velsen, Vlissingen 
en Niedorp veel diamanten 
echtparen en 100- jarigen. 
Toegang vrij, Binnenweg 138 
Heemstede.

Succesvolle brocante-,
kunst- en streekmarkt in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 17 juni zijn meer 
dan 60 marktkramen in Centrum Heemste-
de van 10 tot 17 uur gevuld met een zeer 
gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan 
brocante, curiosa, kunstobjecten en streek-
producten. 

Exclusieve standhouders bieden in het cen-
trum tegen betaalbare prijzen mooie bro-
cante en curiosa, bijzondere kunst en inte-
ressante spullen uit grootmoeders tijd aan. 
Antiek, glas, boeken, sieraden, aardewerk, 
porselein, tin, schilderijen, bronzen beelden, 
nostalgische en verzamelobjecten zullen in 
overvloed aanwezig zijn. 
Vele stalletjes, waar het heerlijk neuzen is, 
lekker slenteren over de markt of op één 

van de vele terrasjes die het centrum rijk 
is lekker genieten van een hapje en een 
drankje. Heemstedenaren en bezoekers uit 
de regio en de wijde omtrek zijn welkom om 
een kijkje te nemen op deze knusse markt 
in het gezellige winkelhart van Heemstede. 
Dit is de vijfde keer dat een soortgelijke 
markt op de Raadhuisstraat & Binnenweg 
wordt georganiseerd. Omdat de bezoekers 
steeds enthousiast reageren op de gezel-
ligheid heeft de winkeliersvereniging van 
Winkelcentrum Heemstede besloten deze 
markt wederom te faciliteren.

De toegang is gratis, de rijbaan blijft ge-
woon open en parkeerplaatsen blijven be-
schikbaar.

kunst- en streekmarkt in Heemstede

Boomtak blokkeert de weg
Heemstede - Zondagmiddag even na drie uur is langs 
de Herenweg een forse tak gebroken van een boom vlak 
bij de Manpadslaan. Geen gewonden of schade maar wel 
de Herenweg geblokkeerd (vanwege de wegwerkzaam-
heden was er -gelukkig- maar een weghelft open). De 
politie gebeld, verkeer teruggestuurd etc. De (Benne-
broekse) brandweer is nog ruim een uur bezig geweest 
met zagen en opruimen.

Foto: P. Turkenburg

Streekderby tussen RCH-Pinguïns 
en Kinheim in ere hersteld
Heemstede - De openings-
wedstrijd, zaterdag in Heem-
stede, werd een waar pit-
chersduel. Bij RCH verving 
Lars Broersen opnieuw Hylke 
van Viersen als startend wer-
per en dat deed hij met verve. 
Toen hij in de 6e inning, bij 2 
uit en het 1e en 2e honk be-
zet, de heuvel over deed aan  
Dion Steyl, had hij niet al-
leen de thuisplaat schoonge-
houden, maar ook 7 x 3 slag 
gegooid en maar 4 honksla-
gen tegen gekregen. Kinheim 
voegde daar op het werpen 

van Dion nog één honkslag 
aan toe, bleef dus op 5 ste-
ken en wist niet de thuisplaat 
te bereiken. 
De werper bij Kinheim, Mar-
tijn Schoonderwoerd, deed 
bepaald niet onder voor zijn 
opponenten. Hij gooide voor 
zijn ploeg de volle 8 innings 
uit en stond daarin slechts 3 
honkslagen toe. De effectivi-
teit van de Heemsteedse hits 
was echter ongekend groot. 
In de 2e slagbeurt bereik-
te Joey Kuysten op een veld-
fout het 1e honk, door schijn 

het 2e en de thuisplaat door 
de enige hit in de eerste 7 in-
nings  van Jazon Alleé. De 
voor de Racing bevrijdende 
2e run kwam in de 8e slag-
beurt op naam van Shermayn 
Balentien na een honkslag, 
een gestolen 2e honk en een 
hit van Jeldwin Orman. 
De return in Haarlem was ei-
genlijk al na één inning ge-
speeld. Kinheims starter Lau-
rens Hijgenaar had zijn dag 
niet en toen hij bij 2 uit ver-
vangen werd door Calvin An-
dringa, stond het na 5 x 4 
wijd en 3 honkslagen al 0-6. 
Een tegenrun in de 2e in-
ning, op het werpen van Al 
Morales, deed de spanning 
niet terugkeren en de wed-
strijd dommelde wat in. Na-
dat Jeldwin Orman in de 6e 
slagbeurt de 1-7 had ge-
scoord leefde het thuispu-

bliek weer wat op toen We-
sley van Hemert na geraakt 
werper, een gestolen honk en 
een basehit van Chiel Berk-
hout, de achterstand tot 2-7 
terugbracht, maar de vreug-
de was van korte duur. In de 
8e  inning loste Jorino Huis 
in ’t Veld Calvin Andringa op 
de Haarlemse heuvel af, maar 
dat pakte anders uit dan was 
bedoeld.  Op 1 x geraakt wer-
per, 3 x 4 wijd, 2 honkslagen 
en 2 misgrepen in het infi eld, 
werd 5 x de thuisplaat bereikt, 
stond het 2-12 en mocht voor 
RCH-Pinguïns Lars Werkman 
de wedstrijd tot een vroegtij-
dig einde brengen door de 
3 door Kinheim ingebrachte 
pinch hitters moeiteloos aan 
de kant te zetten.
Zaterdag 10 juni reist RCH 
af naar Dordrecht voor de 
wedstrijd tegen de Hawks, 
op zondag gevolgd door de 
return op het Heemsteedse 
Sportpark.

Film & Lunch
Heemstede – Een roman-
tische komedie staat op het 
programma (met lunch) op 
15 juni bij WIJ Heemstede. 
Nadat Bridget heeft gebro-
ken met haar vriend Mark 
loopt haar leven niet hele-
maal volgens plan. De vrijge-
zelle 40-plusser besluit zich 
weer te concentreren op haar 
baan als top producer en zich 
weer te omringen met oude 
en nieuwe vrienden. Voor één 
keer heeft ze alles onder con-
trole. Haar liefdesleven neemt 
een onverwachte wending. 
Ze ontmoet de onstuimi-
ge Amerikaan Jack, de min-
naar die alles is wat Mark niet 
was. De fi lm begint 10.30 uur 
bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten incl. lunch zijn 13,50.  
Reserveren kan tot uiterlijk 13
juni: www.wijheemstede.nl of
023-548 38 28.
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‘Uitspraak klap in het gezicht wandelaars en fietsers’
Heemstede - Wandelnet en 
de Fietsersbond gaan in be-
roep tegen de uitspraak van 
de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland om de spoor-
wegovergang bij het Laan-
tje van Alverna in Heemste-
de alsnog aan de openbaar-
heid te onttrekken. ProRail 
heeft een hek geplaatst dat 
de overweg afsluit. De pro-
vincie vindt de overgang te 
gevaarlijk en de omweg van 

1700 meter voor wandelaars 
en fietsers acceptabel. Wan-
delnet en de Fietsersbond 
zijn het hier niet mee eens. 
De belangenorganisaties wil-
len dat de overweg openblijft 
vanwege het recreatieve be-
lang en roepen ProRail op 
om de overweg te beveiligen 
of te ondertunnelen.

Onacceptabele afstand
Voor veel mensen was de-

ze overweg jarenlang de toe-
gangspoort tot het natuurge-
bied aan de westkant van de 
bebouwde kom van Heem-
stede. Door de uitspraak van 
de provincie gaat deze ver-
binding verloren. Wanneer 
de overweg wordt opgehe-
ven ontstaat een afstand van 
ruim twee kilometer tussen 
het spoorwegviaduct bij de 
Zandvoortselaan en de vol-
gende kruisingsmogelijkheid 

bij het Laantje van Leyduin. 
Dit druist in tegen de be-
staande richtlijnen over bar-
rièrevorming en maaswijd-
te; op deze locatie mag de 
maaswijdte maximaal 500 tot 
1000 meter zijn. Voor de bei-
de belangenorganisaties is 
de uitspraak daarom onac-
ceptabel.
Directeur Saskia Kluit van 
de Fietsersbond noemt juist 
de nieuwe situatie gevaarlijk. 
“De omweg langs de Leidse-
vaartweg is een smal en druk 
fietspad langs een drukke 
weg. Dit pad is te druk om 
deze extra fietsers en wan-
delaars op te vangen, en dan 
is een omweg van 1700 me-
ter echt veel te lang. De uit-
spraak van de provincie is 
een klap in het gezicht van 
alle actieve wandelaars en 
fietsers.”

Overweg en Laantje 
van Alverna openbaar
De zaak rondom de spoor-
wegovergang in Heemste-
de speelt al sinds 2013. In 
december 2015 besloot de 
Raad van State dat de over-
weg openbaar is. ProRail 
moest de overweg herope-
nen en ProRail was verant-
woordelijk voor de veilig-

heid, zo oordeelde de hoog-
ste bestuursrechter. Zowel 
ProRail als de bewoners van 
het Laantje van Alverna wa-
ren het hier niet mee eens en 
verzochten de openbaarheid 
van de overweg op te heffen. 
De gemeente Heemstede 
weigerde dat verzoek. ProRail 
en de bewoners stapten naar 
de provincie in een allerlaats-
te poging om de overweg 
gesloten te krijgen. Tegelij-
kertijd sloten zij de toegangs-
weg tot het Laantje aan bei-
de kanten af met hekwer-
ken. Hiertegen traden de ge-
meente Heemstede en ge-
meente Bloemendaal tot dus-
ver niet op. Een meerderheid 
van de gemeenteraad van 
Heemstede vond in oktober 
2016 dat de overweg open 
mocht blijven. Helaas heeft 
de gemeenteraad besloten 
om niet tegen dit besluit van 
Gedeputeerde Staten in be-
roep te gaan. Als Heemstede 
zich definitief neerlegt bij het 
besluit om de overweg geslo-
ten te houden, dan zal naast 
de overweg ook het Laan-
tje van Alverna dicht blijven, 
waardoor een belangrijke 
schakel verloren gaat. Fiet-
sersbond en Wandelnet be-
nadrukken daarom ook het 
belang om het hele Laan-
tje van Alverna openbaar te 
verklaren.

De zaak Alverna

College wil niet procederen 
tegen ‘mede overheid’
Heemstede - Een meerder-
heid in de raad besloot in 
september 2016 de toe- en 
afrit bij de overweg Alver-
na niet aan de openbaar-
heid te onttrekken. De Hoge 
Raad besliste eerder al dat 
de overweg openbaar is. Na 
deze verloren zaak zijn Pro-
Rail en de bewoners van de 
laan in beroep gegaan bij de 
Provincie Noord-Holland. Die 
kwam tot de conclusie dat de 
gemeenteraad van Heem-
stede een verkeerde beslis-
sing had genomen. Zij ver-
nietigde het, door een meer-
derheid van de raad, geno-
men besluit. Op zich al een 
fenomeen dat de Provincie 
een autonome gemeente zo 
op de vingers tikt. Uiteraard 
is beroep mogelijk, maar het 
college stelt voor niet te gaan 
procederen tegen een ‘mede’ 
overheid. Wat daar de ach-
tergrond van is werd in de 
raadsvergadering van 1 ju-
ni niet duidelijk. Van het CDA 
was bekend dat het geen 
concessies wil doen op het 

punt van veiligheid. Of dat 
punt wel zo valide is werd op 
1 juni door anderen raadsle-
den betwijfeld. De VVD wil 
ook van de overweg af. Cu-
rieus was de opstelling van 
D66. De partij had eerder het 
standpunt ingenomen dat de 
overweg open moet blijven. 
Yvette Schul stemde toen als 
enige D66’er wel voor slui-
ting. Gevangen tussen de co-
alitie van VVD en CDA kreeg 
D66 slappe knieën en liet het 
eerdere standpunt los. Om 
nu anders te beslissen bear-
gumenteerde fractievoorzit-
ter Klaasen dit door te stel-
len: ”Je procedeert niet te-
gen een mede overheid.” 
Zijn fractie stemde vervol-
gens braaf mee met de coali-
tie. Zo ontstond er een meer-
derheid die niet bereid is de 
beslissing van de Provincie 
aan te vechten. Door niet te 
procederen kan de overweg 
worden opgeheven. Maas 
(PvdA) zag alleen maar ver-
liezers. Een recalcitrante Pro-
Rail, bewoners die voor eigen 

rechter spelen, een college 
dat niet durft door te pakken 
en D66 met een flinterdunne 
argumentatie. 
De Fietsersbond en Wandel-
net laten het er niet bijzitten. 
Zij gaan wel in beroep tegen 
het besluit van de Provincie. 
Volgens HBB raadslid en ju-
riste Jagtenberg rammelt het 
besluit van de Provincie da-
nig. Zij acht de kans zeer 
groot dat de Provincie wordt 
teruggefloten. Zeker na een 
eerdere uitspraak van de Ho-
ge Raad in een gelijksoor-
tig geval. Of dat iets oplost is 
maar de vraag. De bewoners 
hebben hekken geplaatst zo-
dat, na het passeren van de 
overweg, men toch geen kant 
meer op kan. De gemeente 
Bloemendaal heeft toestem-
ming gegeven een hek te 
plaatsen. Het afsluiten heeft 
volgens Klaasen (D66) wel 
al geleid tot een nare situa-
tie. Toen een van de bewo-
ners van de laan hulp nodig 
had stond de politie voor een 
gesloten hek. Ondanks dat 

de code van het hek bekend 
is bij de meldkamer gebeur-
de het toch. Bij een serieus 
noodgeval kon dat de bewo-
ners wel eens opbreken.
  
Na alle vergaderingen over 
dit onderwerp is men nooit 
verder gekomen dan ‘veilig-
heid’. Veiligheid is een bela-
den begrip, van toepassing 
op velerlei terreinen in de sa-
menleving. Ieder ongeluk is 
er één te veel. Voorstanders 
van het openhouden, waar-
onder De Zeeuw (GL), wijzen 
op de gevaarlijke situatie die 
nu ontstaat langs de Leidse-
vaart. Als er moet worden 
omgereden of gelopen via 
het drukke fietspad levert dat 

eerder een gevaarlijke situa-
tie op dan met een open be-
veiligde overweg. Een voet-
pad ontbreekt langs de vaart. 
Het wachten is nu op een uit-
spraak van de Hoge Raad. Dit 
proces kan geheel schriftelijk 
worden afgedaan. Wordt op-
nieuw vervolgd.
Eric van Westerloo

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws
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Aanschaf voor fontein aangedreven door zonne-energie 

Bewoners schenken 2000 euro aan 
kinderboerderij ‘t Molentje
Heemstede - De vereni-
ging van Omwonenden Al-
bert Heijn centrum Heemste-
de (VVOAHH) heeft op don-
derdag 1 juni een schenking 
gedaan aan de kinderboer-
derij  ’t Molentje.  De vereni-
ging deed dit naar aanlei-
ding van haar besluit om de 
vereniging op te heffen. De 
vereniging is in 2008 opge-
richt naar aanleiding van de 
nieuwbouwplannen van AH 
aan de Blekersvaart. Deze 
nieuwbouw is er –gelukkig- 

niet gekomen. Na de ingrij-
pende verbouwing van AH 
vorig jaar en de herinrichting 
van de Blekersvaart heeft de 
vereniging haar doel bereikt: 
het behoud van een kwali-
tatief hoogwaardig woonmi-
lieu. mBij de opheffi ngsver-
gadering hebben de ruim 50 
omwonenden unaniem be-
sloten om het batig saldo van 
de vereniging te schenken 
aan de kinderboerderij.
Op 1 juni heeft Paul Moes-
kops, voorzitter van de 

VVOAHH, symbolisch een 
cheque overhandigd van 
2.000 euro, aan de voorzit-
ter van de Stichting Vrien-
den Kinderboerderij Heem-
stede, Marijke Popping. De 
vrienden willen dit beste-
den aan de aanschaf van een 
voor kinderen educatief pro-
ject: een zonne- en fi etsener-
gie aangedreven fontein. Met 
deze bijdrage komt de aan-
schaf –van dit kostbaar pro-
ject - weer een stukje meer 
in zicht.

Loopevenement op 29 oktober
Les Petits en Heemstede Loop 

blijven sportieve partners
Heemstede – Met trots mag de organisatie van de Heem-
stede Loop vermelden dat Les Petits Kinderopvang ook dit 
jaar partner is van de FamilyRun op 29 oktober. Beide par-
tijen verheugen zich op het voortzetten van een productie-
ve samenwerking. Een unieke sportbeleving voor alle deel-
nemers van de Heemstede Loop!
Les Petits heeft sport en bewegen hoog in het vaandel 
staan. Zowel de kinderen als de medewerkers vinden het 
erg leuk en belangrijk om samen sportief bezig te zijn. 

De Heemstede Loop is een mooie herfstloop en wordt dit 
jaar voor de achtste keer met veel enthousiasme georgani-
seerd. Deze editie kent drie afstanden; de 1,5 km Les Petits 
FamilyRun, de 5 km en de 10 km. Tevens vindt de bedrij-
venloop weer plaats bij de 5 en 10 km. Schrijf je in voor de 
Heemstede Loop of kijk voor meer informatie op:
heemstedeloop.nl.

Straatspeelavonden in juni
Heemstede - Op de jaar-
lijkse straatspeelavonden 
van WIJ Heemstede nemen 
jeugdwerkers en vrijwilligers 
van WIJ Heemstede sport– 
en spelmateriaal mee. De ko-
mende avonden zijn:
•  Woensdag 21 juni: Rhodo-

dendronplein in de Bloe-
menbuurt

•  Woensdag 28 juni: Juliana-
plein in het Centrum.

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. Kom lekker spelen!

Deze foto van een ‘dringend 
verzoek-bord’ heb ik zon-
dagochtend 4 juni gemaakt.
Locatie: Groenendaal, op 
het grasveld tussen de mo-
len en de ingang van de be-
graafplaats. Op de achter-

grond is het ooievaarsnest 
inclusief ooievaar en (iet-
wat onduidelijk) een jong 
te zien.
Er is vast een goede reden 
geweest om dit bord neer te 
zetten...
Marianne Wever,
Heemstede

Niet voeren

Lezerspost
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Alzheimercafé 
Haarlem

Regio - Op de laatste bij-
eenkomst van Alzheimer-
café Haarlem - op maan-
dag 12 juni - wordt de do-
cumentaire ‘MIST’ ver-
toond. Het is een indruk-
wekkende film die al veel 
waardering heeft geoogst. 
De vijftiger Lou besluit na 
de diagnose Alzheimer sa-
men met zijn vrouw Wilma 
een camera in zijn leven 
toe te laten. Bedoeld als 
herinnering aan betere tij-
den voor zijn vrouw na zijn 
overlijden en voor mensen 
die betrokken zijn bij de 
zorg voor mensen met de-
mentie. Het is een liefde-
vol portret waarin mooie 
en moeilijke aspecten op 
een eerlijke manier naar 
voren komen.
Zanger Rowwen Hèze 
heeft voor deze documen-
taire een speciale versie 
van het nummer De heili-
ge Antonius opgenomen.
Na de filmvertoning kan er 
onder het genot van een 
hapje en een drankje van 
gedachten worden gewis-
seld onder leiding van de 
gespreksleider.
Locatie is Trefpunt ’t Tri-
onk. Van Oosten de Bruijn-
straat 60 (hoek
Westergracht) in Haarlem. 
Inloop vanaf 19.15 uur en 
start om 19.30 uur.

Poëziedienst
in Haarlem

Regio - Op zondag 11 juni 
is in de Remonstrantse kerk 
tijdens een poëziedienst om 
10.30 uur de ‘Stilte aan het 
woord’, een dienst met ge-
dichten en Taizéliederen aan 
de Oranjekade 1 in Haarlem. 

‘Omdat ik me in de woorden 
niet red, zeg jij voor mij, stil-
te, wat ik niet kan.’ (José Sa-
ramago).

Stiltes roepen van alles op… 
soms zijn stiltes drukkend en 
naar, soms ook verkwikkend, 
troostend en gewoon fijn. 
Een mens heeft behoefte aan 
stilte. Hoe beleven we stilte 
eigenlijk? Voor deze dienst 
worden gedichten voorge-
dragen  uit de Amnesty bun-
del ‘Stilte’ (2015). Ds. Sabine 
du Croo leidt deze dienst. 
Verschillende soorten van 
stilte komen aan het woord, 
deze gedichten worden af-
gewisseld met Taizéliederen, 
dat geeft deze dienst een 
meditatief karakter en helpt 
de mens een beetje tot zich-
zelf te komen. Kom luisteren 
en meezingen en laat ook uw 
stilte aan het woord! 

Duinbrand nabij park 
Sandevoerde in Zandvoort
Regio - De brandweer moest 
maandagmiddag 5 juni in 
actie komen omdat er een 
duinbrand was uitgebroken 
in Zandvoort. Rond tien voor 
drie werd de brand ontdekt in 
het gedeelte van de duinen 
tussen Park Sandevoerde en 
de Zandvoortselaan.

Diverse brandweer-eenhe-
den waren opgeroepen om 

het vuur te bestrijden. Een 
klein deel van het duingebied 
is, vermoedelijk door broei, in 
brand gevlogen. Brandweer-
mannen kregen het vuur on-
der controle.
Door de bluswerkzaamhe-
den was de Zandvoortselaan 
deels gestremd voor verkeer. 
Er was maar een rijbaan be-
schikbaar waardoor er een 
lange file ontstond.

Meditatieconcert ‘The Beatles’ met 
Tijn Touber en Dennis Kivit 
Regio - Op vrijdag 21 juli van 
20.00 tot 21.30 (inloop om 
19.30 uur) vindt er een zo-
mers meditatieconcert plaats 
in de kapel van het Rosen-
stock Huessy Huis in Haar-
lem (Hagestraat 10). Schrij-
ver en meditatieleraar Tijn 
Touber en muzikant Dennis 
Kivit nemen je mee op een 
prachtige meditatieve reis 
naar binnen en laten je door 
middel van muziek van The 
Beatles weer voelen waar je 
vandaan komt.
Deelname kost 20,- euro in 
de voorverkoop (via de win-
kel of de website van Anan-
da) en 22,50 aan de deur.

Tijn en Dennis bieden laten u 
deze avond ervaren hoe vier 
Liverpoolse arbeidersjongens 
zich van wilde, ambitieuze 
rock-’n-rollers naar wereld-
veranderaars ontwikkelden, 

onder invloed van de Flower-
power en de Maharishi. Over 
hoe zij in de Summer of Love 
van 1967 een jeugdige, wes-
terse wereld lieten kennis-

maken met meditatie (zo no-
dig voor The Beatles zelf) om 
de drukte te ontvluchten en 
creatief te kunnen blijven. 

Tijn Touber.

Foto: Michel van Bergen

Expositie De kleuren van het 
Landschap door Frans Buissink
Regio - Van 7 juni tot 8 sep-
tember kunt u een collec-
tie olieverfschilderijen van 
kunstschilder Frans Buissink 
gratis komen bekijken in de 
fraaie stijlkamers van Huis 
Leyduin, gelegen op buiten-
plaats Leyduin in Vogelen-
zang.
Buissinks’ werk bestaat voor-
namelijk uit kenmerkende 
Noord-Hollandse landschap-
pen, zoals het Wad, de dui-
nen en de polder van Noord-
Holland waar hij zelf ook 
woont. De schilderstijl ligt op 
de grens tussen werkelijk-
heid en abstractie, waarbij de 
vorm niets anders is dan een 
aanleiding voor een coloris-
tisch avontuur: een langdu-
rig zoeken en experimente-
ren met kleur en de nooit uit-
geputte mogelijkheden van 

olieverf. De collectie is het 
bekijken meer dan waard.
De verkoopexpositie is gratis 
te bezichtigen tussen 10.00 
en 16.00 uur op de volgen-
de data in juni (wijzigingen 
voorbehouden): 7 juni, 8 ju-
ni, 9, juni, 10 juni, 14 juni, 15 
juni, 16 juni, 18 juni (kunste-
naar aanwezig) 19 juni, 20 ju-
ni , 21 juni, 22 juni, 23 juni, 
26 juni, 27 juni, 28 juni en 29 
juni. De openingsdata vindt u 
ook op  www.gaatumee.nl. 

Op 18 juni tussen 11.00 en 
16.00 uur kunt u kennisma-
ken met de kunstenaar. Hij 
vertelt u graag meer over de 
locatie waar het schilderij ge-
maakt is. Buissink is een be-
vlogen landschaps- en na-
tuurkenner en schrijft veel 
artikelen over de natuur, bij-

voorbeeld in het tijdschrift 
van Landschap Noord-Hol-
land.
Frans Buissink, geboren in 
1943 studeerde af bij IVKNO 
in Amsterdam, de latere Riet-
veld Academie. De Spaarn-
damse schilder Leen Spie-
renburg, leerde hem de fijne 
kneepjes van het impressio-
nistische schilderen. Hij ex-
poseerde o.a. bij het Kunste-
naars Centrum Bergen, gale-
rie het Posthuys op Texel,  Pi-
lat & Pilat, de Appelhaven, 
Pulchri Studio, Katwijker Mu-
seum, de Grote Kerk van Vee-
re en in Snug Harbour in New 
York.

Huis Leyduin ligt aan de 
Woestduinweg 4 te Vogelen-
zang. Vanaf hier is het enkele 
minuten wandelen naar het 

Gezicht op Twisk. (F. Buissink).

grote huis. Volg de pijlen Za-
len Huis Leyduin.
U kunt gratis naar binnen. 

Meer informatie over de kun-
stenaar vindt u op:
 www.fransbuissink.nl.

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws
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Workshop Effectief Lobbyen bij WIJ Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 
13 juni van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert Vrijwilligers-
steunpunt Heemstede een 
workshop Effectief beïnvloe-
den in het kader van de ko-
mende gemeenteraadsver-
kiezingen. Die vinden vol-
gende jaar maart plaats. Be-
invloeden doe je niet als het 
uitgewerkte beleidsvoorstel 
voorligt in de raad. Een alge-

mene wetmatigheid voor be-
invloeding is: hoe eerder in 
het proces, hoe meer ruim-
te er is voor andere ideeën. 
Wilt u op een effectieve ma-
nier de lokale politiek beïn-
vloeden? Wilt u het belang 
van uw vrijwilligers en uw or-
ganisatie op de kaart zetten?
Volg dan de workshop bij WIJ 
Heemstede, locatie De Luifel, 
Herenweg 96 te Heemste-

de. Leuny van der Werff pre-
senteert deze workshop. On-
der meer komt aan de orde 
waarom en hoe je als vrijwil-
ligersorganisatie zou kunnen 
lobbyen bij de lokale politiek. 
Bij aanmelding uw naam, or-
ganisatie en telefoonnummer 
vermelden. Aanmelden kan 
via: www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl of
jvanduin@wijheemstede.nl.

Twee winnende 
wetenschapswerkstukken

Knappe koppen in Heemstede
Heemstede - De Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) heeft de twaalf vwo-werkstuk-
ken bekendgemaakt die genomineerd zijn voor de KNAW 
Onderwijsprijs. De leerlingen die ze maakten komen uit 
het hele land. Ook in Heemstede zijn twee winnaars! Pro-
fielwerkstukken over Mondriaan, excellente scholen, mi-
crobiële brandstofcellen en vertaalcomputers gooiden 
hoge ogen bij de jury. De uitreiking van de KNAW On-
derwijsprijs is op dinsdag 13 juni in NEMO te Amster-
dam. Dan wordt ook per profiel bekend welke werkstuk-
ken een eerste, een tweede en een derde prijs krijgen.

College Hageveld uit Heemstede leverde twee winnende 
profielwerkstukken dit jaar. Nadine Duursma onderzocht 
hoe het mogelijk is om met een kunstoog te zien. Geïnspi-
reerd door het principe van het gehoorapparaat, maak-
te zij hiertoe een ontwerp van een kunstoog dat in staat 
is zelf waarnemingen te doen en deze naar de hersenen 
te sturen. Jelien den Hollander en Niels Marijnen hebben 
verschillende scheikundige experimenten gedaan om 
zwarte en groene thee met elkaar te vergelijken. Op de-
ze manier onderzochten de knappe koppen welke thee-
soort een grotere invloed heeft op de gezondheid wan-
neer wordt gekeken naar de hoeveelheid polyfenolen en 
de anti-oxidatieve werking.

Een samenvatting van de inhoud van de bekroonde 
werken vindt u op: http://www.knawonderwijsprijs.nl/ 
winnaars/winnaars-2017.

Nieuwe kapsalon in Heemstede
Huiselijke uitstraling kracht van Hairforce 1
Heemstede - Supervrouwen 
zijn het: Anoesjka Kieme-
ny en Emilie Pedersen. Het 
tweetal opent op zaterdag 10 
juni een nieuwe hairstudio 
in hartje Heemstede met de 
krachtige naam ‘Hairforce 1’. 
Een kapsalon anders dan an-
dere, dat zie je meteen als je 
binnenstapt. Het is sowieso 
een bijzonder adres, Raad-
huisstraat 87, want het is een 
monumentaal pand, tot voor 
kort bekend als Drukkerij 
van Assema. De twee onder-
neemsters zochten in Heem-
stede ruimte om hun der-
de (!) hairstudio te huisves-
ten, hun oog viel op dit mo-
nument. De studio is heel 
huiselijk geworden met dank 

aan Riviera Maison, die uit-
blinkt in moderne en hippe 
woninginrichting met warme 
accenten. Net wat Anoesjka 
en Emilie zo aanspreekt. Er is 
al een fotoshoot geweest van 
Riviera Maison want ook zij 
zijn heel tevreden met het re-
sultaat. Net als de twee on-
derneemsters die klaar zijn 
voor de ‘grand opening’. Niet 
alleen om hun nieuwe stu-
dio te openen maar ook om 
klanten en andere belang-
stellenden een warm wel-
kom te heten mét diverse ac-
tiviteiten zoals demonstra-
ties in de browbar, hier kun je 
je wenkbrauwen laten kleu-
ren en modelleren. Belangrijk 
bij een perfect kapsel! Daar-

naast zijn er kleur- en coupe-
advies en stylingtips. Boven-
dien worden er lekkere ge-
zonde sapjes en snacks ge-
serveerd en kun je lekker re-
laxt genieten van een loun-
gemuziekje waar de DJ voor 
zorgt. Het allerleukst is mis-
schien wel de kans op het 
winnen van een gratis be-
handeling knippen en kleu-
ren. En? Je krijgt een goodie-
bag! Laat je inspireren door 
de leuke nieuwe aanwinst in 
de Raadhuisstraat, zaterdag 
van 10.00 tot 15.00 uur. 
Anoesjka en Emilie hebben 
elkaar leren kennen als col-
lega’s in een kapsalon in 
Hoofddorp. Al gauw beslo-
ten ze om samen een kap-
salon te openen: Hairforce 1, 
in Hoofddorp. De zaken gin-
gen zo goed dat er een twee-
de studio kon worden ge-
opend, in Nieuw-Vennep. 
Graag wilde het duo een der-
de zaak openen in een ande-
re plaats in de buurt en dat 
werd Heemstede. In het land-
schap van kapsalons is Hair-
force 1 onderscheidend. Niet 
alleen door de warme hui-

selijke uitstraling maar ook 
door het totaalpakket van be-
handelingen, knippen, verven 
en wenkbrauwen. Ze wer-
ken met duurzame en mi-
lieuvriendelijke merken, goed 
voor de mens en het milieu. 
Wil je een afspraak maken 
dat kan online via:
www.hair-force1.nl. Uniek is 
Hairforce 1 ook op maandag 
is geopend én op maandag-, 
dinsdag- en woensdagavond. 
Dus voor de drukke mensen 
onder ons een uitkomst. Op 
Facebook kun je alle activitei-
ten bijhouden. 
Joke van der Zee
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Lesauto 
brandt uit 
Heemstede - De N208 He-
renweg bij Heemstede is vrij-
dagochtend 2 juni afgeslo-

ten nadat een lesauto in de 
brand was gevlogen. Rond 
kwart over tien ging het mis 
bij het kruispunt met de 
Lanckhorstlaan. De instruc-
teur gaf aan dat er rook on-
der de motorkap vandaan 
kwam waarna hij zijn wagen 

aan de kant zette. Toen hij 
de motorkap open deed zag 
hij vlammen waarna hij de 
brandweer alarmeerde. Bin-
nen korte tijd stond de voor-
kant van de wagen in lichter-
laaie.
De brandweer kon niet voor-
komen dat de wagen groten-
deels verwoest raakte. Door 
de bluswerkzaamheden is 
de Herenweg (N208) tussen 
de Westelijke Randweg en 
Lanckhorstlaan afgesloten 
voor verkeer.

De instructeur gaf aan net 
een leerling weggebracht te 
hebben. Eerder op de och-
tend was er ook al rook waar-
genomen. Toen heeft hij de 
ANWB erbij gehaald. Hoewel 
de ANWB-monteur een re-
paratie deed, kwam het eu-
vel klaarblijkelijk toch weer 
terug, met verstrekkende ge-
volgen.
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Tennisvereniging Merlenhove 
boekt positieve resultaten
Heemstede - De jeugdcom-
missie van Tennisvereniging 
Merlenhove heeft het afgelo-
pen jaar extra geïnvesteerd in 
de jeugd en de resultaten zijn 
zeer positief! Tegen de lande-
lijke dalende trend in neemt 
het aantal jeugdleden bij TV 
Merlenhove sterk toe en dit 
voorjaar zijn 3 jeugdteams 
kampioen geworden en 2 
teams 2e geworden in hun 
poule. Een ongekend suc-
ces. Jeugd krijgt extra trai-
ning van de senioren selec-
tiespelers (de beste spelers 
van de club).
Verder is voor de talentvol-

le jeugd een jeugdselectie-
training opgezet die gegeven 
wordt door de selectietrainer 
van de senioren.
En krijgen zij coaches van-
uit de (weer) de senioren se-
lectie. 
Op het grote tennispark in 
het Groenendaalse bos is 
veel ruimte voor extra trai-
ning en speelmomenten (bij-
voorbeeld de populaire Mini-
competitie XL op de woens-
dagmiddag) en daar wordt 
nu intensief gebruik van ge-
maakt. Dit zorgt voor een he-
le positieve sfeer en erg goe-
de resultaten.

Heemstede - In TOF The Outlet Factory in 
Cruquius heeft Harry Opheikens uit Heem-
stede zaterdag 3 juni de prijs in ontvangst 
genomen die is verbonden aan de fotowed-
strijd van Libero Magazine. De waardebon 
van 100 euro1 werd hem overhandigd door 
Ralph de Zwart, eigenaar van TOF The Out-
let Factory en The Vintage Store. Ophei-
kens won de vierde editie van de fotowed-
strijd met een fraaie actiefoto van de keeper 
van RCH, gemaakt tijdens de thuiswedstrijd 
tegen BSM. Vooral het stofwolkje onder de 

duikende keeper kon de jury (lezers en vol-
gers van Libero Magazine) bekoren…
Libero Magazine is een regionaal magazine 
over amateurvoetbal dat wordt verspreid via 
alle clubhuizen en kantines in de gemeen-
ten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Vel-
sen en Zandvoort. Harry Opheikens geniet 
in Heemstede tevens bekendheid door zijn 
wekelijks bijdragen aan de rubriek ‘Onbe-
kend Heemstede’, op pagina 2 te vinden. 
Niet alleen verzorgt Harry de fotografie hier-
bij maar ook de tekst.

De winnende foto.

Twee topevenementen bij RCH
Heemstede - De Open Dag 
van 31 mei en het jeugd-
weekend op 3 en 4 juni wa-
ren weer top. Op de Open 
Dag waren 85 kinderen, 
waaronder 30 niet-leden en 
tijdens het Jeugdweekend 
waren 80 kinderen te gast.
Heel veel spelmomenten, 
al dan niet ‘voetbal gerela-
teerd’, passeerden de revue. 
Op de Open Dag het pun-
ten schieten, het 1-tegen-1 
of bowlingvoetbal. Tijdens 
het Jeugdweekend werd ge-
noten van Belgisch Voet-
bal, zaalvoetbal, maar ook de 
pannakooi en een hindernis-
baan.
Hoewel de regen tijdens de 
openingsceremonie afgelo-
pen zaterdag een beetje roet 
in het eten gooide, kon er 

toch op tijd met het program-
ma gestart worden, nadat de 
ouders naar huis ‘gestuurd’ 
waren. Slapen in de kantine 

en de kleedkamers was na-
tuurlijk best spannend, ze-
ker voor de kleinsten, maar 
de leiders hebben de kinde-
ren prima begeleid.
Tot het laatste moment was 
het spannend wie de win-
naar van Jeugdweekend edi-
tie 2017 zou worden, want je 
kreeg ook punten voor een 
yell, mooiste beschilderde 
shirt of teamnaam. Uiteinde-
lijk was het Spanje, dat als 
winnaar gekroond werd.
De meeste kinderen vonden 
het jammer dat het alweer af-
gelopen was bij beide evene-
menten, maar het ijsje maak-
te weer veel goed. Een ex-
tra slaapuurtje na het jeugd-
weekend was waarschijnlijk 
wel een goed idee.Foto’s: Harry Opheikens

Het winnende team van Spanje.

Volop gezeild op de Mooie Nel
Regio - Het was druk dit 
Pinksterweekend op de 
Mooie Nel in Haarlem. Niet 
alleen waren er wedstrijden 
met 140 optimisten (een-
persoons zeilboten), ook de 
scoutingverenigingen uit de 
regio hebben de handen in-
een geslagen en een geza-
menlijk instructieweekend 
georganiseerd. Dit leverde 
mooie plaatjes op tijdens een 
stralend Pinksterweekend 
met een prima zeilwindje.
NJV de Haven heeft in sa-
menwerking met scouting 
Kon Tiki, Hildebrandt en 
Nannie van der Wielen een 
gezamenlijk instructieweek-
end georganiseerd. Dit voor-
al om de zeilvaardigheid van 
de kinderen een stimulans 
te geven. Tijdens de gewo-

ne opkomsten wordt er na-
tuurlijk ook veel geleerd. Tij-
dens dit instructieweekend 
is er meer tijd en structuur 
en wordt volgens de CWO 
richtlijnen lesgegeven. Ook 
is er ruimte voor beginnen-
de zeilinstructeurs om, on-
der begeleiding, meer erva-
ring op te doen. Zij nemen 
dit weekend een proeve van 
bekwaamheid af, vereist bin-
nen het CWO zeilvaardigheid 
systeem. Zo wordt de kwali-
teit van het lesgeven binnen 
de verenigingen op een hoog 
niveau gehouden. Scouting 
Kon Tiki stelde voor de gele-
genheid haar schip ‘Vertrou-
wen’ op de Mooie Nel ter be-
schikking. Hier kon de groep 
gezamenlijk lunchen en even 
de benen strekken. 

Fotograaf Harry Opheikens in de prijzen
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Junior-Senior toernooi bij TV 
HBC weer een waar spektakel!
Heemstede - Het gezellig-
ste toernooi voor de jeugd 
van Tennisvereniging HBC 
werd dit jaar gehouden op 
1e Pinksterdag. Met meer 
dan 120 deelnemers had de 
jeugdcommissie zijn handen 
vol om deze enthousiaste 
groep kinderen met hun va-
der, moeder, opa of oma een 
goed programma voor te zet-
ten. De dag begon met de 
jongste jeugd, t/m 10 jaar, om 
10.00 uur. Op 7 banen werd 
er om de 15 min. een partij 
gespeeld tussen de verschil-
lende teams. Naast de ten-
niswedstrijden waren er ook 
spelletjes uitgezet die de kin-
deren samen met hun seni-
or  moesten spelen om zo 
ook punten binnen te halen 
voor de eindoverwinning. Om 
half een was deze strijd ge-
streden en kon de winnaar 
bekend gemaakt worden. 
De winnaars van deze och-
tend waren 1eMaurits Steen-
bergen, 2e Yanick Roest, 3e 
Noeki Beliën. Hierna werd 
een nieuwe traditie geïntro-
duceerd: Around The Table 
voor de jongste jeugd. Ook 
hier werd fanatiek gestreden 
om wie de grote wisselbeker 
mee naar huis mocht nemen.  
Axel Vos heeft de beker voor 
een jaar in zijn kamer staan 
en 2e plaats was voor Mau-
rits Steenbergen. 

Om 13.00 uur was het de 
beurt aan de oudere jeugd, 
11 t/m 17 jaar, die hetzelf-
de programma speelde als in 
de ochtend met alleen lan-
gere wedstrijden. Ook hier 
was er weer veel strijd om 
de punten, zowel op de baan 
als bij de spelletjes. De win-
naars van de middag wa-
ren  1e Guido Jairth, 2e Victor 
Westdijk en 3e Tharon Bak-
ker.  De dag werd afgesloten 
met Around The Table, deze 
keer voor de kinderen en de 
senioren, wat ieder jaar weer 
een waar spektakel is. De 
wisselbeker is voor een jaar 
mee met Michel van Belleg-
hem. 2e plaats was voor Gui-
do Jairth. 
TV HBC, maar vooral de da-
mes van de jeugdcommissie 
en de vele vrijwilligers, kun-
nen weer terugzien op een 
geweldig tennisfeest voor 
zijn jeugd op deze mooie 
Pinksterdag. Kijk voor de fo-
to’s van deze dag op:
www.tvhbc.nl.

Het dak van het Raadhuis is 
weer in oude glorie hersteld
Heemstede - Met het plaat-
sen van een geheel nieuw to-
rentje met klok, werd afge-
lopen donderdag een peri-
ode van een grondige reno-
vatie van het dak van het ge-
meentehuis afgesloten. In 
augustus 1906 werd de eer-
ste steen gelegd voor een 
nieuw raadhuis in Heemste-
de. Burgemeester Jhr. mr. 
Van Lennep was de geluk-
kige die de troffel ter hand 
mocht nemen. Nog geen ne-
gen maanden later, in mei 
1907, werd het huidige ou-
de gedeelte van raadhuis op-
geleverd. Architecten Joseph 
Cuypers, Jan Stuyt en J. Et-
mans tekenden voor het ont-
werp, inclusief het torentje 
op de nok. Er werd ook een 
huisje naast het raadhuis ge-
bouwd alwaar de bode zijn 
intrek nam. Aannemer Van 
Amstel wist het gebouw dus 
in een recordtijd op te leve-

ren. Nadien werd er nog het 
nodige aan het gebouw ge-
sleuteld, aangebouwd en ge-
moderniseerd. In maart 1980 
werd het torentje al van het 
dak gehaald, omdat het he-
lemaal was vergaan. Aanne-
mer Holleman restaureerde 
het, zo kon het op Koningin-
nedag weer worden terug-
geplaatst. Na 35 jaar bleek 
het torentje opnieuw in er-
barmelijke staat te verkeren. 
Er is gekozen om een prach-
tig replica te bouwen van het 
oorspronkelijke model. Al-
le lof voor aannemer Draijer-
bouw uit Heemstede. Het dak 
is intussen ook nog voorzien 
van een nieuwe laag leien die 
door Bouwens Van Braam & 
Minnesma uit Wormerveer is 
verzorgd. De komende 30 tot 
40 jaar kan Heemstede weer 
genieten van een prachtige 
toren op het raadhuis.
Eric van Westerloo

Heemstede - Zaterdag 10 
juni wordt bij Tuday Sports 
Heemstede een SUP op-
stapdag georganiseerd. Die 
dag vindt plaats van 12.00 
tot 16.00 uur in de haven van 
Heemstede bij de graskant. 
Op deze dag kunnen mensen 
kennismaken met de snelst 
groeiende watersport Stand 
Up Paddling (SUP). Tuday 
Sports geeft informatie over 
de verschillen in sup-mate-

riaal zoals boards, peddels, 
wind sups, accessoires, les-
sen, tourtochten, sup@sea, 
kinderpartijtjes etc.
Tevens kunnen geïnteres-
seerden onder begeleiding 
het water op, mits de weers-
omstandigheden dit toelaten. 
Vragen? Bel 06-39013070. 
Tuday Funsports & Ski, Nij-
verheidsweg 17, Heemstede.

Excursie op 
terrein van 
Hageveld

Heemstede - Zondag 11 
juni organiseert IVN Zuid-
Kennemerland een excur-
sie op Hageveld in Heem-
stede. Landgoed Hage-
veld heeft niet alleen een 
rijke historie maar het is 
ook een prachtig, hoewel 
bedreigd, gedeelte natuur 
waar nog veel te ontdek-
ken valt. Natuur en land-
schap hier zijn uniek voor 
Heemstede! Gelegen op 
een van de meest oostelijk 
gelegen strandwallen van 
Zuid-Kennemerland is Ha-
geveld het enige landgoed 
waar de oude, beboste dui-
nenrij zonder onderbreking 
door een weg of woonwijk 
overgaat in de veenwei-
den langs het Spaarne. In 
de weilanden broeden de 
kievit, tureluur en scholek-
ster. Langs de smalle bos-
randen fladderen verschil-
lende soorten vleermui-
zen. In het bos met de la-
ge hobbelduintjes bloeien 
in het voorjaar vogelmelk, 
helmbloem, maagdenpalm 
en dagkoekoeksbloem. Tij-
dens deze IVN-wandeling 
wordt ook ingegaan op de 
geschiedenis die teruggaat 
tot de 15e eeuw. Tevens 
maakt Hageveld deel uit 
van de ecologische hoofd-
structuur van Nederland 
en vormt een rustpunt voor 
met name vogels en vleer-
muizen. Vertrek om 14.00 
uur vanaf de parkeerplaats 
voor de hoofdingang van 
de school. Voor meer in-
fo: Hans Kerkhoff, 023-
5288577 of www.ivn.nl/zk.

SUP opstapdag 
bij Tuday Sports

Oecumenische viering in 
Bennebroekse feestweek
Regio - In de feesttent op 
de Geitenwei te Bennebroek 
vindt op zondag 11 juni een 
oecumenische viering plaats, 
om 10.00 uur.
De traditie heeft geleerd dat 
veel mensen déze bijzondere 
zondagmorgen naar de tent-
viering trekken. Jong en oud 

is welkom, er is een groot 
koor en prachtige bloemen, 
kortom voor sfeer is gezorgd!
Het thema deze keer is:  Je 
moet geluk hebben. 

Na de viering is er koffie en 
thee met een heerlijke trak-
tatie.
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Alberdingk Thijm speelt ‘Pitten’
Regio - Op zaterdag 10 en 
zondag 11 juni speelt toneel-
vereniging Alberdingk Thijm 
in het Haarlemmerhout The-
ater ‘Pitten’ van Herman He-
ijermans in een bewerking 
van Marijke Kots.
In de komedie ‘Pitten’ uit 
1918 staat een toneelge-
zelschap aan de vooravond 
van een première. Alles in 
de laatste repetitie gaat ver-
keerd. De techniek laat het 
afweten en de spelers leunen 
op de souffleur. De souffleur 
zelf is er trouwens met zijn 
gedachten ook niet helemaal 
bij. Hilarische taferelen zijn 

het onvermijdelijke gevolg! 
Regisseur Marijke Kots heeft 
de eenakter een extra –mo-
derne – laag gegeven, waar-
mee een mooi inkijkje wordt 
gegeven in het reilen en zei-
len van een toneelvereniging.
Aanvang zaterdag is 20.30 
uur en zondag om 15.00 en 
20.30 uur. Haarlemmerhout 
Theater vindt u aan de Van 
Oldenbarneveltlaan 17, Haar-
lem. Kaarten à 12,50 zijn ver-
krijgbaar aan de zaal en te 
reserveren via www.alber-
dingk-thijm.nl/kaartverkoop 
of 06-43544556. Pinnen is 
helaas niet mogelijk.

Excursie Groei 
& Bloei
Regio - Elke dinsdagmiddag 
werkt een grote groep vrijwil-
ligers van Natuurmonumen-
ten op buitenplaats Beec-
kestijn in Velsen-Zuid.  Om-
dat ‘kruiden’ dit jaar het the-
ma van de nationale tuin-
week is, organiseert Groei & 
Bloei Zuid-Kennemerland op 

Hartekamp Groep behaalt goede resultaten
Regio - Het jaar 2016 was 
een jaar waarin de Harte-
kamp Groep zich krachtig 
heeft hersteld. In 2014, toen 
het financieel niet goed ging, 
moesten alle zeilen worden 
bijgezet. Gelukkig kon de or-
ganisatie dit afgelopen jaar 
goede financiële resultaten 
combineren met verbetering 
van de zorg. Die combina-
tie bracht rust en ruimte voor 
vernieuwing.

Het positieve financiële re-
sultaat was het afgelopen 
jaar 8,4 mln (2015: 1,2mln). 
Het verlies van 2014 werd 
hiermee ruimschoots goed-
gemaakt.

Het afgelopen jaar heeft de 
Hartekamp Groep een aan-
tal mooie projecten opgestart 
en afgerond. Zo is er de of-
ficiële opening geweest van 
de nieuwbouw in Heemstede. 
Binnen deze nieuwbouw is er 

veel aandacht besteed aan 
de individuele woonruimte 
van de cliënten. Zij hebben 
nu allemaal de beschikking 
over een ruime zit-/ slaap-
kamer met eigen sanitair. De 
woonwijk is speciaal opgezet 
voor de complexe zorg, cri-
sisopname en observatie. Er 
wonen nu ruim 200 cliënten.
Een andere ontwikkeling is 
de invoering van ‘Dit vind ik 
er van’ en ‘Ik toon’. Bij ‘Ik toon’ 
worden beelden opgenomen 
van cliënten die gevoelens en 
wensen niet zelf onder woor-
den kunnen brengen. Deze 
beelden worden door de me-
dewerkers geanalyseerd, om 
cliënten beter te begrijpen. 
Zo was er een cliënt die de 
gewoonte had om in een rare 
kronkel in bed te liggen. Door 
het analyseren van de beel-
den werd duidelijk dat de cli-
ent behoefte had om uit het 
raam naar een boom te kij-
ken. Door het bed iets te ver-

schuiven kon de cliënt de 
boom veel beter zien en ont-
spannen in bed liggen.

De financiële jaarrapportage 
2016 is te vinden op:
ww.hartekampgroep.nl.

De Hartekamp Groep
Een goed leven, dat willen we 
allemaal. Ook mensen met 
een verstandelijke of meer-
voudige beperking. De Har-
tekamp Groep biedt hun 
sinds 1953 zorg, ondersteu-
ning en ruimte voor ontwik-
keling in een veilige, pretti-
ge omgeving, midden in de 
samenleving. De Hartekamp 
werkt op meer dan 50 loca-
ties in de regio Midden- en 
Zuid-Kennemerland en om-
streken. Er zijn ruim 1.400 
medewerkers en 700 vrijwil-
ligers die zich inzetten voor 
ruim 1650 kinderen, jonge-
ren, volwassenen en oude-
ren.

Natuur en Milieufederatie NH pleiten voor:
Meer stilte in Provincie Noord-Holland
Regio – Stille, groene, na-
tuurlijke gebieden zijn es-
sentieel voor de gezond-
heid en het geluksgevoel van 
mensen. Zeker in een druk-
ke en lawaaiige provincie 
als Noord-Holland. Daarom 
adviseert de Natuur en Mi-
lieufederatie Noord-Holland 
(MNH) om de stilte in de hui-
dige 39 stiltegebieden beter 
te handhaven, stille kernen 
aan te wijzen, meer bekend-
heid te geven aan stilte en in 
drie rumoerige gebieden de 
stilte te herstellen.
Onze leefomgeving wordt 
steeds lawaaiiger. Daarmee 
komt de stilte in de speciaal 
hiervoor aangewezen gebie-
den onder druk te staan. Om 
deze trend te keren neemt de 
provincie Noord-Holland het 
advies van de MNH over om 
stilte gebieden weer echt stil 
te maken en veel meer be-
kendheid te geven aan het 
belang en de waarde van stil-
te in deze gebieden. Om de 
handhaving op orde te krij-
gen raadt de MNH boven-
dien aan een opsplitsing te 
maken in Topstiltegebieden 
en Oasegebieden.
15 van de huidige 39 Stilte-
gebieden in Noord-Holland 
voldoen aan alle geluidscri-
teria en zijn daarnaast heel 
aantrekkelijk voor recrean-
ten door de grote natuur- en 
landschappelijke waarden. 
Dit zijn bijvoorbeeld de stil-
tegebieden op Texel en gro-
te delen van onze prachti-
ge duingebieden. De Provin-

cie zou hier extra moeten in-
zetten op handhaving. Ook 
is het goed de bekendheid 
en de zichtbaarheid van de-
ze gebieden voor de rustzoe-
kende recreant te vergroten.
De 21 Oasegebieden zijn re-
latief stille gebieden. Ze vol-
doen niet aan alle geluidcri-
teria, maar worden gewaar-
deerd door bezoekers en 
kennen hoge natuur en land-
schappelijke waarden ken-
nen. Ze liggen voor een groot 
deel in de drukke metropool-
regio en onder de rook van 
Schiphol. Deze gebieden zijn 
van groot belang voor de ste-
deling die de drukte van de 
stad even wil ontvluchten. In 
de Oasegebieden wordt het 
onderscheid gemaakt tussen 
een stille kern (zonder lawaai 
door wegverkeer of indu-
strielawaai) en een bufferzo-
ne. Bij het aanwijzen van stil-
le kernen wordt het vliegver-
keer buiten beschouwing ge-
laten. In de stille kernen gel-
den dezelfde strenge regels 
als in de Topstiltegebieden.
3 stiltegebieden voldoen niet 
aan de criteria van stilte. Het 
gaat om Het Grootslag West, 
Bovenkerkerpolder en De 
Wijde Blik. Hiervoor heeft de 
provincie besloten ‘stilteta-
fels’ te organiseren conform 
het advies van MNH. Samen 
met de partners in het veld 
(zoals gemeenten, (natuur)
terreinbeheerders onder-
zoekt de provincie of het mo-
gelijk en wenselijk is het ge-
bied als stiltegebied te hand-

haven en de belevingswaar-
den van het gebied te ver-
sterken.
Een stiltegebied is een ge-
bied dat zoveel mogelijk stil 
wordt gehouden en waarin 
de geluiden van flora en fau-
na overheersen. In Noord-
Holland zijn in de jaren tach-
tig stiltegebieden vastgesteld 
om rustige gebieden voor de 
toekomst te behouden. In het 
coalitieakkoord 2015-2019 
heeft het College van GS van 
de provincie afgesproken dat 
het huidige stiltegebiedenbe-
leid wordt geactualiseerd en 
er een handhaafbaar beleid 
wordt gevonden.
Om de kwaliteit van het ge-
bied te behouden, mogen 
bepaalde activiteiten niet 
plaatsvinden in een stiltege-
bied. Voor sommige activitei-
ten kan een ontheffing wor-
den aangevraagd. Op https://
maps.noord-holland.nl/Geo-
Web51HTML5 is te zien waar 
in Noord-Holland de stiltege-
bieden liggen. De stiltegebie-
den zijn vastgelegd in de Pro-
vinciale Milieuverordening.

Rumours samen met accordeonorkest
Regio - Rumours, een Haar-
lems gemengd koor voor 
lichte muziek van alle tijden, 
geeft op zaterdag 10 juni in 
samenwerking met het Haar-
lems Accordeonorkest een 
uniek combinatie-concert.
Tijdens dit concert presen-
teert Rumours een selectie 

uit haar repertoire (jazz, pop, 
musical). Het Haarlems Ac-
cordeonorkest zal werk van 
Sibelius en Parsons uitvoe-
ren. Het afwisselende reper-
toire staat garant voor een 
sfeervolle muzikale avond 
met veel luisterplezier!
De aanvang is 20.00 uur (de 

zaal opent een half uur voor 
aanvang). Locatie is Wilhel-
minakerk, Gedempte Oude 
Gracht 61, Haarlem. Kaarten 
kosten 7,50 / 5,- euro  (t/m 
16 jr).
Reserveringen en/of nadere 
informatie:
rumourshaarlem@gmail.com

Automobilist gevlucht na botsing 
Bloemendaalse milieustraat
Regio - Een auto is zon-
dagmorgen achtergebleven 
na een eenzijdig ongeluk bij 
de milieustraat in Overveen. 
De auto werd rond 2.30 uur 
ontdekt door een medewer-
ker van de NVD. De mede-
werker had het voertuig zo’n 
anderhalf uur eerder ook al 
van een afstand zien staan, 
en vond het opvallend dat 
de auto er nog stond, waar-

op hij is gaan kijken. De auto 
is met flinke snelheid tegen 
een pilaar geknald en heeft 
het hek enkele meters ver-
derop doen belanden. De au-
to kan als total loss worden 
beschouwd. De inzittende(n) 
zijn gevlucht. De auto is door 
een berger meegenomen. De 
eigenaar van de auto zal wat 
uit te leggen hebben aan de 
politie.
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woensdagmiddag 14 juni een 
excursie op Beeckestijn. Die 
start om 14.00 uur Er is een 
rondleiding in de kruidentuin 
en bovendien kunnen bezoe-
kers via een uitgezette route 
de hele buitenplaats verken-
nen. Deelname is gratis, con-
sumpties zijn voor eigen re-
kening. Aanmelden verplicht: 
op maandag 12 juni tussen 
19.00 en 20.00 uur via 023-
5277394.
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Kadaster moet duidelijkheid 
geven bij plan ‘Volmaackt’
Heemstede - Wethouder 
Nieuwland is zijn eerdere 
toezegging nagekomen en 
is gaan praten met de pro-
jectontwikkelaar van het plan 
Volmaackt, tussen de Brons-
teeweg en de Dreef. De be-
woners van de Bronsteeweg 
claimen dat zij het recht heb-
ben bedongen achter hun 
huizen een strook van 3 me-
ter te mogen gebruiken. Een 
recht van overpad, maar dan 
wel eentje met een uitzonder-
lijke maat. Ontwikkelaar Heij-
mans heeft alle onbebouw-
de grond in bezit. Na ople-
vering van de woningen zou 
een strookje achter de huizen 
worden overgedragen aan de 
gemeente om het recht van 
overpad te behouden. Ook 
voor de nieuw te bouwen wo-
ningen zou er zo een ‘achter-
om’ ontstaan. De ontwikke-
laar vindt 170 cm breed ge-
noeg. De bewoners houden 

vast aan hun eis van 3 me-
ter. In de loop der jaren zijn 
muurtjes en schuurtjes ge-
plaatst. Zij staan alle schots 
en scheef dus niet in een 
rechte lijn. Nu is het de vraag 
waar de grens van de wonin-
gen aan de Bronsteeweg nu 
precies ophoudt. Daarnaast 
speelt nog dat door verjaring 
bewoners recht hebben op 
de gewenste drie meter.

Mocht de uitkomst zijn dat 
de drie meter behouden blijft, 
dan zorgt de gemeente voor 
een nieuwe bestrating en het 
onderhoud. Tevens wordt er 
een slagboom geplaatst, zo-
dat alleen bewoners toegang 
hebben. Het kadaster komt 
een deze dagen het gebied 
opmeten. De uitkomst zal, af-
gezien van de verjaringster-
mijn, bindend zijn voor alle 
partijen.
Eric van Westerloo

Specialist in inbraakpreventie breidt uit:
NH Slotenmakers neemt 4-Locks over
Regio - NH Slotenmakers 
heeft onlangs de buitendien-
stactiviteiten van 4-Locks 
uit Haarlem overgenomen. 
Daarmee breidt NH Sloten-
makers de onderneming, die 
inmiddels meer dan tien jaar 
succesvol is, flink uit. Het is 
nu de grootste specialist op 
het gebied van inbraakpre-
ventie in de regio Noord Hol-
land.

NH Slotenmakers is een ver-
trouwde partner voor zowel 
particulieren als bedrijven. 
Als PKVW-gecertificeerd be-
drijf is NH Slotenmakers ge-
specialiseerd in het bevei-
ligen van woningen en be-
drijven tegen inbrekers. Ei-
genaar Paul Ruijgrok: “Het 
zal je verbazen hoe makelijk 
inbrekers een woning bin-
nen komen, in de meeste ge-
vallen hebben ze aan twee 
á drie minuten genoeg. Het 
leed is voor de getroffen be-
woners erg groot. Voorko-
men is véél beter dan gene-
zen.” De beveiligingswerk-
zaamheden die door NH Slo-

tenmakers uitgevoerd wor-
den, vallen onder het Politie 
Keurmerk. Hierdoor heeft de 
huiseigenaar een stuk zeker-
heid en vaak ook nog korting 
op zijn inboedelverzekering! 
Ruijgrok: “Wij zien het als 
onze belangrijkste taak om 
ervoor te zorgen dat men-
sen zich veilig voelen in hun 
woning, daar doen wij alles 
voor. Natuurlijk blijft het be-
langrijk om, als bewoner, ook 
zelf op te letten. Bijvoorbeeld 

’s avonds een lichtje te laten 
branden en het huis goed af-
sluiten wanneer je het huis 
verlaat.” Klanten waarderen 
NH Slotenmakers met een 
9,1 als rapportcijfer. Waneer 
u uw woning wilt laten chec-
ken op inbraakveiligheid dan 
kunt u een afspraak maken 
met de inbraakpreventieadvi-
seur op 023-5388000. U ont-
vangt dan een opgave met 
de verbeterpunten voor uw 
woning.

Kunst en 
natuur op 

Westerveld 
Fair

Regio - Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld 
organiseert op zondag 11 
juni van 10.30 tot 16.00 uur 
voor de tweede keer de 
Westerveld Fair. Deze fair - 
met als thema kunst en na-
tuur - is vrij toegankelijk. 
Iedereen is welkom!
Behalve het gevarieerde 
aanbod aan exposanten, 
met producten en diensten 
op het gebied van kunst, 
ambacht en natuur, wor-
den ook bijzondere toneel-
stukken opgevoerd. Bezoe-

kers kunnen luisteren naar 
livemuziek en zijn er demon-
straties van onder andere 
een valkenier.
,,Met het organiseren van 
deze Fair willen we ieder-
een op een laagdrempeli-
ge manier met Westerveld 
laten kennismaken’’, aldus 

Carla Bosua, directeur van 
Westerveld. ,,Het park is na-
melijk zó mooi en herbergt 
zoveel natuur en cultuur. 
Uiteraard is er ook eten en 
drinken te verkrijgen in ons 
paviljoen, waar bezoekers 
kunnen genieten van lokale 
lekkernijen.’’

Il faut cultiver notre jardin, 
kunstwerk van Jacqueline van 
Rosmalen.

Kunstvesper in de Oude kerk met 
werk van Jacqueline Rosmalen
Heemstede - Op zondag 11 
juni houdt PKN Heemstede 
een Kunstvesper in de Ou-
de Kerk. In de monumentale 
kerk aan het Wilhelminaplein 
wordt een werk getoond van 
Jacqueline van Rosmalen, il 
faut cultiver notre jardin. Be-
gonnen met grafische tech-
nieken heeft Van Rosmalen 
een heel divers oeuvre ont-

wikkeld, dat niet zomaar in 
enkele begrippen te vatten is. 
Wat wel zo is, is dat het al-
tijd te denken geeft: je ziet 
wat je ziet, maar altijd ook 
meer. Het werk, hoe verstild 
ook, is altijd beeldsprakig. Zo 
is het ook met het werk dat 
in de Kunstvesper in de aan-
dacht staat. Zelf zegt ze: “Wie 
kan, mag er zijn eigen weg in 
gaan.”
In het midden van de Kunst-
vesper is er daarom ‘stil-
le aandacht’: een moment 
waarop alleen gekeken 
wordt. Daaromheen klinkt 
muziek, een enkel woord en 
is er een citaat uit de Bijbel. 
Dat alles bedoeld om het in-
nerlijke gesprek op gang te 
brengen. Na afloop van de 
Kunstvesper is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. 
De Kunstvesper begint om 17 
uur. Entree vrij.

Laatste knutselmiddag seizoen
Heemstede - Woensdag 14 juni is de laatste knutselmid-
dag van het seizoen. Zoals ieder jaar gaan de kinderen de 
laatste knutselmiddag iets lekkers maken.
Cupcakes, koekjes en meer.
Je bent welkom van 13.30 tot 15.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 5,00 euro, een kaart voor 5 keer kost 
22,50. Wel graag aanmelden via 5483828.
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Auteursbezoek
Zaterdag 10 juni Meet 
& greet met Anneke van 
Dok, zij schreef ’Twee keer 
woordwaarde’, roman over 
het Binnenhof. Blokker, 
Binnenweg 138, Heemste-
de. 023-5282472
www.boekhandelblokker.nl

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

Film
Woensdag 14 juni Film bij 
WIJ Heemstede, in de Lui-
fel. Herenweg 96 Heemste-
de. 20u. 7,- entree. Reser-
veren kan via:
www.wijheemstede.nl en 
(023)548 38 28.

Donderdag 15 juni Film 
& lunch, 10.30u. 13,50 eu-
ro. Amerikaanse romanti-
sche komedie. WIJ Heem-
stede, Herenweg 96. Re-
serveren tot dinsdag 13 ju-
ni via www.wijheemstede.
nl of 548 38 28 of bij de re-
ceptie van de Luifel.

Dinsdag 20 juni (20u), 
donderdag 29 juni (19u)
Documentaire Down to 
Earth met aansluitend 
workshop. Wij Heemstede, 
entree fi lm: 8, fi lm & work-
shop: 12,-. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

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

Jeugd
Woensdag 14 juni Knut-
selclub, koekjes bakken. 
Molenwerf WIJ Heemste-
de, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. Deelname 5,-. 
Aanmelden:  5483828. 

Woensdagavonden 21 
en 28 juni, Straatspeel-
avonden 18.30-20.30u. 
Resp op het Rhododen-
dronplein (Bloemenbuurt) 
en Julianaplein (centrum). 
Straat dicht voor verkeer va 
17u.

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

Kunstvesper
Zondag 11 juni Stille aan-
dacht voor kunstwerk met 
muziek en ontmoeting, Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein. 
17u. Entree vrij. Georgani-
seerd door PKN Heemste-
de. 

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

Markten en beurzen
Zondag 11 juni Koffer-
bakmarkt, Dorpsweide 
Wijk aan Zee, 8-16u.
www.ko f fe rbakmark t -
wijkaanzee.nl.
 
Zaterdag 17 juni Streek- 
en brocantemarkt in stra-
ten van Heemstede cen-
trum. 8-17u.
Info: www.wch.nl.

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

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

Natuurexcursie
Zondag 11 juni met IVN 
Z-Kennemerland terrein 
rond Hageveld verken-
nen. Flora & fauna excur-
sie. V.a14u bij parkeer-
plaats voor ingang school. 
Info: Hans Kerkhoff, 023-
5288577 of www.ivn.nl/zk.

Open klooster
Zaterdag 10 juni Opening 
klooster Alverna Aerden-
hout. 10-12u. Met oa. le-
zing en rondleiding. Aan-
melden: 023-5211212 of 
receptie@alverna.net
Locatie: Boekenroodeweg 
9 z301, Aerdenhout, gps: 

AgendA

Zonnebloemlaan 46, in-
gang er tegenover.

Sport
Zaterdag 10 juni SUP op-
stapdag Tuday Sports, 12-
16u. Gratis kennismaken. 
Ook div info over boards, 
peddels, sup@sea etc. Info: 
06-39013070. Opstappen 
bij graskant. Tuday Fun-
sports & Ski, Nijverheids-
weg 17, Heemstede.

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

Stiltewandeling
Donderdag 8 juni, 20-
21u. op landgoed Leyduin, 
Vinkenduin.
Verzamelen bij gebouw 
De Kakelye, parkeerplaats 
Manpadslaan.

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

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

Toneel
Zaterdag 10 en zondag 
11 juni ‘Pitten’ van Alber-
dingk Thijm in het Haar-
lemmerhout Theater, V Ol-
denbarneveltlaan 17 Haar-
lem. Kaarten: 12,50. Info en 
reserveren:
www.alberdingkthijm.nl of 
06-43544556.

Heemstede - Vanaf het ter-
rein van kinderboerderij ‘t 
Molentje loop je naar een 
bruggetje dat je normaal niet 
ziet vanaf de weg. Het be-
vindt zich dan ook achter de 
kinderboerderij en de moei-
te van de wandeling daar-
heen waard! Er staat bam-
boe, maar het is onlangs ge-

kapt. Wel moet je oppassen 
met de stengels die zijn afge-
kapt want daarover vallen le-
vert je een nat pak in de sloot 
op. 
Fotograferen is ook niet zon-
der risico maar fotografe Ma-
renka Groenhuijzen hield het 
gelukkig droog.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Het Zomerbos

Al jaren verzoek ik de afdeling Groenvoorziening Heemste-
de om op tijd het onkruid langs de sloot van de Erasmus-
laan te maaien. Elke keer krijg ik weer nul op het rekest. Ve-
le duizenden euro’s worden besteed aan manuren om een 
spoorwegovergang open te houden. Maar de hondenbezit-
ter die 92 euro per jaar betaalt heeft hier het nakijken. We 
nemen als nette burger een zakje mee, maar ja zie maar 
eens in een meter hoog struweel poep weg te halen. Bin-
nenkort staan de grasaren weer in bloei en lopen de honden 
gevaar. Een grasaar kan door de huid gaan, fl inke infectie 
veroorzaken, hoge dierenartskosten met zich meebrengen 
en zelfs de dood. Is het nu zo moeilijk om op tijd te maaien? 
Alleen al in deze wijk worden enige duizenden euro’s opge-
haald aan hondenbelasting. Om de gaatjes van de gemeen-
te mee te vullen. Dan vind ik het niet te veel gevraagd dat 
wij ook fatsoenlijk onze hond moeten kunnen uitlaten zon-
der pincet op zak te hebben.
Mevrouw G. Beverdam, Heemstede.

Waar laat ik mijn hond uit
in de Geleerdenwijk?

Lezerspost
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 juni 2017

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

Vergaderingen 
raadscommissies juni

In deze uitgave:
- Exposities raadhuis
- Bestemmingsplan in 
 voorbereiding
-  Vacature Top 3

Veteranenconcert 
in Pinksterkerk
Op vrijdag 16 juni om 20.00 uur organiseert 
de Adviescommissie Veteranen Heemstede in 
samenwerking met de gemeente een Veteranen-
concert in de Pinksterkerk op Camplaan 18. 
Het concert wordt gegeven door de 
Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang: € 1, 
inclusief consumptiebon.

Inbrekers gaan niet met vakantie
In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat 
zij weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak 

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

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

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

eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan 
de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende 
brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, 
nooit een lampje aan. 

Wat kunt u zelf doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op: 

- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

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

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

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

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

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl bij preventietips.

Positief Opvoeden workshop 
‘Omgaan met ruzie’
Op woensdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 de 
workshop ‘Omgaan met ruzie’. Deze gratis 
workshop is voor een groep van maximaal 
12 ouders met kinderen in de leeftijd van 
0 tot 12 jaar. 

Alle kinderen maken wel eens ruzie en soms slaat 
ruzie om in vechten. Hoe ga je hier als ouder(s) mee 
om? Wanneer kom je tussenbeide en hoe kun je ze 
weer kalmeren? 
Meer informatie over de workshop en aanmelding 
vindt u via www.cjgheemstede.nl



Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Fokelien Faber
In juni exposeert Fokelien Faber met haar werk in de 
Burgerzaal. Van opnieuw gebruikte materialen, maakt 
ze bijzondere en vernieuwende kunstwerken. 

Maureen Meijer en Don Meijer
In de publiekshal is in juni en juli werk te zien van 
Maureen Meijer en haar vader Don Meijer. Terwijl 
Maureen expressionistisch en vrij schildert, zijn de 
schilderijen van haar vader meer traditioneel. Dit is de 
eerste keer dat vader en dochter samen exposeren.
 
De werken zijn te zien tijdens de openingstijden van 
het raadhuis

WIJ Heemstede
WIJ Heemstede Lieven de Keylaan zoekt 
enthousiaste, gastvrije vrijwilligers, die 
oudere inwoners van Heemstede gezellige 
woensdagochtenden willen bezorgen. Naast een 
kopje koffie, praatje of spelletje, kunnen inwoners 
hier terecht met vragen over zorg en hulp.

Kantoorvrijwilliger
Wij zoeken een enthousiaste kantoorvrijwilliger die 
handig is met de computer. Op woensdag- en/of 
vrijdagochtend heeft u als taak het ontvangen en 
telefonisch te woord staan van ouderen.

Chauffeurs
Wij zoeken chauffeurs met een eigen auto om 
mensen van diverse leeftijden te vervoeren naar 
hun activiteit of dagbesteding. U ontvangt een 
kilometervergoeding. U rijdt volgens een rooster. 
Werktijden in onderling overleg.

Actueel
13 juni 2017 van 19.30 -21.30 uur: Workshop 
Effectief Lobbyen - in De Luifel
Aanmelden via www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
cursussen

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Besluiten gemeenteraad
Vergadering 30 mei 2017
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden.
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Vaststellen Profielschets voor de te benoemen 

burgemeester van Heemstede 2017
- Vaststellen van de Verordening op de 

vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester 

Vergadering 1 juni 2017
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede: unaniem
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Volmaackt’ : 

unaniem

- Beslissing Gedeputeerde Staten inzake 
spoorwegovergang Alverna

- Vastgesteld met 12 stemmen voor en 7 stemmen 
tegen

 Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
 Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA
- Ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK): unaniem
- Ontwerp-programmabegroting 2018 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK): unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 1 juni 

2017

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

Bestemmingsplan in voorbereiding
Het college van B&W maakt op basis van artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat de raad van Heemstede een bestemmingsplan 
in procedure heeft genomen voor de realisatie 
van een supermarkt van 1.800 m² BVO met 
een ondergrondse parkeerkelder voor 99 
parkeerplaatsen en 10 appartementen.

Nog geen stukken ter inzage
Er worden nu geen stukken formeel ter inzage 
gelegd omdat er geen aanwezig zijn die hiervoor 
in aanmerking komen. Wel zijn alle van belang 
zijnde aanwezige documenten te raadplegen op 
de speciale projectpagina op www.heemstede.nl > 
Wonen> (ver)bouwen>Bestemmingsplannen.

Indienen zienswijzen 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” wordt 
op 15 juni 2017 door de raadscommissie Ruimte 
behandeld. Als de commissie met het ontwerp-
bestemmingsplan instemt, wordt deze voor zes 
weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode is 
gelegenheid een zienswijze in te dienen. Hierover 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op 
www.heemstede.nl en in deze krant. 

Geen advies onafhankelijke deskundige
Er is voor het ontwerpbestemmingsplan geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 

Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie 
is die om advies kan worden gevraagd. Voor dit 
bestemmingsplan is een dergelijke instantie niet 
aanwezig. Daarbij is opgemerkt dat provincie 
en hoogheemraadschap op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening al formeel bij de voorbereiding 
worden betrokken.

Nieuwe regelgeving
Beleid kleine schuurtjes in voortuinen
Op 16 mei 2017 heeft het college het beleid kleine 
schuurtjes in voortuinen vastgesteld. 

Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017
Op 30 mei 2017 heeft de raad Verordening op de 
vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
Heemstede 2017 vastgesteld. 
Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl



Vergaderingen raadscommissies juni
De raadscommissies Samenleving en Middelen en 
Ruimte houden op respectievelijk 13, 14, 15 en 19 
juni 2017 openbare vergaderingen. De commissie 
Ruimte vergadert op 15 en 19 juni.
Alle vergaderingen zijn om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 in Heemstede. U bent van harte uitgenodigd bij 
hierbij aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 13 juni:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 14 juni 

2017
- Spreekrecht burgers
- Strategisch HRM beleid 2017 – 2020 (B-stuk)
- Jaarrekening 2016 gemeente Heemstede (A-stuk)
- Voorjaarsnota 2017 (A-stuk)
- Kadernota 2018-2021 (A-stuk) 
- Benoeming voorzitter adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 14 juni:
- Agenda commissie Samenleving 13 juni 2017
- Spreekrecht burgers
- Vervoersaanbod Heemstede: inventarisatie en 

doorontwikkeling (A-stuk)
- Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van GR 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland (A-stuk)

- Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)

- Rapportage Toekomst sociale werkvoorziening 
(B-stuk)

- Rapportage Sociaal Domein 2016 (Q1 t/m Q4)
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Huisvesting statushouders

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 15 juni:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 15 juni 

2017
- Spreekrecht burgers
- Plan van aanpak implementatie Omgevingswet 

en bijbehorende bestemmingsreserve (A-stuk)
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 

‘Centrum en omgeving’ t.b.v. nieuwbouw Vomar 
(B-stuk)

- Ontwerpbestemmingsplan herziening Slottuin 
Heemstede (B-stuk)

- Advies van college over ontwerp Havenlab 
(B-stuk)

- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 19 juni:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 19 juni 

2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening 

Landgoederen en Groene Gebieden’ (A-stuk)
- Manpadslaangebied: het groene casco en 

dekkingsmodellen (A-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Handhavingsacties
Verwijdering scooter Drenthelaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen aan de Drenthelaan, 
achterzijde flat Blauwmees , ter hoogte van de 
onderdoorgang:
- een witte scooter, merk Santini, met kapotte 

bedrading, losse onderdelen, zonder 
kentekenplaat 

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

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde scooter krijgt tot 
en met 21 juni 2017 de gelegenheid deze scooter 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat de 
scooter weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende scooter binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 

wordt de scooter in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn scooter 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig Linge
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen.
- Een naamloze, wit/rode stalen boot met blauw 

dekzeil, aan de Linge op ligplaats LIN 014.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van dit 
vaartuig tot en met 14 juni 2017 de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of een 
ligplaats in te nemen waar dit met een verkregen 
vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd en voor 

een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Als het 
vaartuig na deze 13 weken niet is opgehaald, zullen 
burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig te verkopen of te vernietigen

Verwijderd vaartuig Esdoornkade
In onze publicatie van 12 april 2017 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van een naamloze, 
groene stalen boot met witte rand, gelegen aan de 
Esdoornkade op ligplaatsen EDK 025 en EDK026.

Bovengenoemd vaartuig is op 30 mei 2017 
verwijderd in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders en opgeslagen voor 
een periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving om het vaartuig op te halen 
tegen betaling van de gemaakte kosten

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

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Zandvoortselaan 139, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 152172, ontvangen 
22 mei 2017

- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, 
kopersopties Volmaackt, wabonummer 152436, 
ontvangen 23 mei 2017

- Overijssellaan 307-309, brandveilig gebruik 
kinderopvang Bambino, wabonummer 153728, 
ontvangen 24 mei 2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127562, ontvangen 8 maart 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Raadhuisstraat 24A, De Posterij, App. 4, het 

plaatsen van een rookgasafvoer, wabonummer 
142228, verzonden 2 juni 2017

- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127642, verzonden 2 juni 2017

- Lorentzlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 150133, 
verzonden 2 juni 2017

- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, verzonden 2 juni

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



Donderdag heeft de gemeenteraad van Heemstede inge-
stemd met het voorstel van het college om niet beroep 
te gaan tegen Gedeputeerde Staten. GS hebben het be-
sluit van de gemeente van 26 september 2016 om de over-
weg bij Alverna openbaar te verklaren ‘overruled’, en ProRail 
heeft met onnavolgbare ijver de omstreden overweg onmid-
dellijk afgesloten. 
In het advies van het College om niet in beroep te gaan 
stond onder andere het argument dat de overheden ver-
keerde signalen afgeven naar de burger als ze elkaar onder-
ling bestrijden; dit argument gaf zelfs de doorslag bij D66 
om niet mee te stemmen met het door GroenLinks, HBB 
en PvdA ingediende amendement om wel in beroep te gaan 
tegen GS. D66 verklaarde nog wel inhoudelijk achter haar 
beslissing te staan om de overweg in september 2016 open-
baar te verklaren. Met deze zwalkende instemming verloren 
de voorstanders van het beroep hun meerderheid. 
Het is frappant dat de stellingen onmiddellijk weer betrok-
ken werden, met name door het CDA, bij monde van me-
vrouw Waterdrinker; zij kent het gezegde ’beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald’ blijkbaar niet, want haar 
mantra is dat de gemeenteraad vier jaar geleden unaniem 
vóór sluiting van de overweg en de aanleg van een ontslui-
tingsweg stemde en belofte maakt schuld. 
Zij, en met haar de VVD, ontkennen nog steeds de juridi-
sche werkelijkheid die daarop volgde: tot de hoogste rech-
ter werd de openbaarheid van de spoorwegovergang be-
vestigd. 
Het inzien en erkennen dat de voltallige raad vier jaar gele-
den de juridische situatie rond de overweg verkeerd inge-
schat had en beloftes gemaakt die niet waargemaakt kon-
den worden, dàt zou deze partijen sieren. Fouten maken is 
menselijk, er zo in volharden is onvergeefl ijk. 
De Fietsersbond en Wandelnet hebben de handschoenweer 
opgepakt en wel een beroep ingediend. 
De Actiegroep Overweg Alverna Open steunt deze actie 
volledig, en heeft goede hoop dat de (veilige!) ontsluitings-
weg naar station Heemstede aan de andere kant van het 
spoor in de nabije toekomst weer toegankelijk is voor lang-
zaam verkeer.
Namens de actiegroep 
Maaike Vrugt, Heemstede

Er is nog hoop voor overweg Alverna

Lezerspost

“Wij zullen zijn spontaniteit 
en gulle lach gaan missen”
Heemstede - Marktkoop-
man Rick Sijmonsbergen uit 
Purmerend overleed donder-
dag 26 mei. Zijn collega’s en 
marktmanager van de ge-
meente Heemstede zorgden 
op zijn vaste standplaats van 
de weekmarkt voor een eer-
betoon. Een mooi bloemstuk 
en een condoleanceboek 
waar collega’s en publiek aan 
de nabestaanden hun mede-
leven konden betuigen.
Rick was altijd als een van 
de eersten op de markt in 

Heemstede aanwezig, bleef 
nooit zomaar weg en stond 
altijd klaar om te helpen. 
Echt een heel goede collega 
en marktkoopman. Alle be-
trokken bij de weekmarkt in 
Heemstede wensen de nabe-
staanden heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.
“Wij zullen zijn spontaniteit 
en gulle lach gaan missen.”
Het condoleanceboek stond 
rond het middaguur op de 
marktdag, woensdag 31 mei, 
vol mooie woorden.

Animatie 
avonturenfi lm
Heemstede - Woensdag-
avond 14 juni in de Luifel 
draait WIJ Heemstede een 
fi lm over een schipbreuke-
ling die moet overleven op 
een tropisch eiland dat alleen 
bevolkt wordt door schild-
padden, krabben en vogels. 

Je bent welkom op de Heren-
weg 96, Heemstede om 20.00 
uur, entree is 7,-. Reserveren 
kan via www.wijheemstede.nl  
en (023)548 38 28.

Excursie 
naar de 

Weerribben en 
Orchideehoeve
Heemstede – WIJ Heem-
stede organiseert een ex-
cursie op dinsdag 4 juli – 
opgeven tot uiterlijk maan-
dag 19 juni - naar de Weer-
ribben en de Orchideehoe-
ve. Op deze excursie gaat u 
met een bus een hele dag 
op stap. U maakt een rond-
vaart door Nationaal Park 
De Weeribben-Wieden met 
een speciaal gebouwde 
platbodem rondvaartboot. 
Na de rondvaart wordt een 
bezoek gebracht aan Na-
tuuractiviteitencentrum 
van Staatsbosbeheer. De 
bus brengt u verder rich-
ting de Orchideehoeve te 
Luttelgeest.
U heeft daarna de gele-
genheid om te wandelen 
op prachtige wandelpaden 
met watervallen en rots-
partijen. U kunt zich verga-
pen aan duizenden soorten 
bijzondere orchideeën, tro-
pische vogels, ondeugen-
de aapjes, kleurrijke Lo-
ri’s, mysterieuze reptielen, 
prachtige koikarpers en 
de gloednieuwe ‘zweven-
de’ bloementuin bewon-
deren! Vertrek: 8.45 uur bij 
WIJ de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 
Kosten: 67,55. Deelnemers 
dienen wel goed ter been 
te zijn. Info: 548 38 28.

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

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

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

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

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

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

Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. 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 ‘Afspraak maken’.

Afspraak maken = niet wachten!
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