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Nieuw college geïnstalleerd
Heemstede - In het Heemsteedse 
raadhuis werd afgelopen donder-
dag het nieuwe college geïnstal-
leerd. Tevens werd het Collegeak-
koord 2018-2022 van HBB, Groen-
Links en PvdA gepresenteerd. 
Aansluitend werden de wethou-
ders benoemd en beëdigd.
Bestuurlijke vernieuwing, duur-
zaam en sociaal. Dat zijn de pij-
lers van het collegeakkoord 2018-
2022. Het zijn thema’s die in alle 
onderwerpen en samenwerking 
van de drie partijen tot uiting 
zullen komen. Rondom de pijler 
Bestuurlijke vernieuwing is veel 
te doen.
De komende jaren gaat het colle-
ge met de gemeenteraad onder-
zoeken op welke wijze deze be-
stuurlijke vernieuwing vorm kan 
geven. B&W gaan op zoek naar 
vormen die de kloof tussen de in-
woners en de gemeente verkleint 
en die aan participatie van inwo-
ners en het sociaal middenveld 
meer gewicht toekent.
De pijler Duurzaamheid zal de ko-
mende jaren ook stevig de agen-
da’s bepalen. Het streven is om 
Heemstede mooier, schoner en 
duurzaam door te geven aan on-
ze volgende generaties. De ko-
mende raadsperiode gaat het 
college hier belangrijke stappen 
in zetten. Vanuit de pijler Sociaal 
willen B&W samen met de inwo-
ners Heemstede naar een hoger 
plan tillen. Iedereen doet mee; 

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 pangsit

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

ZONDAG
OPEN
20% KORTING
OP ÀLLE LOUNGESETS!

VAN 12.00 - 17.00 UUR

Foto’s: Ton van den Brink

dienstbaar aan de gemeenteraad 
en inwoners. Tegelijkertijd wordt 
ook rekening gehouden met di-
verse taakstellingen en doelstel-
lingen die van hogerhand zijn op-
gelegd. Voorts zijn er diverse the-
ma’s die Heemsteedse inwoners 
aangaan.
Nieuw is een hoofdstuk in het 
collegeakkoord, dat nadrukke-
lijk is open gelaten voor inbreng 
van de gemeenteraad, inwo-
ners en maatschappelijke instan-

zorgen voor elkaar. “We zetten 
ons in voor een inclusieve samen-
leving, waar we steun bieden aan 
hen die het nodig hebben. Dit 
akkoord is een mengvorm van 
een klassiek collegeakkoord en 
een nieuwe wijze van werken en 
past bij de stand van de bestuur-
lijke vernieuwing in Heemstede”, 
aldus het nieuwe college.
De drie partijen HBB, GroenLinks 
en PvdA hebben elkaar in hoofd-
lijnen gevonden. Het college is 

Ida Besier Nederlands kampioen paratafeltennis
Heemstede – Op zaterdag 2 juni 
werd in het Topsportcentrum van 
Rotterdam het Nederlands Kam-
pioenschap paratafeltennis 2018 
gehouden. Paratafeltennis is voor 
mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking voor 
wie geldt dat hun beperking in-
vloed heeft op hun spelniveau 
en/of tafeltennisbeleving. 
Alle deelnemers waren verdeeld 
over diverse klassen verdeeld op 
sterkte. Namens tafeltennisver-
eniging HBC deed Ida Besier uit 
Heemstede mee. Inmiddels heeft 
Ida al aan meerdere para-evene-
menten van de Nederlandse ta-

feltennisbond meegedaan. Zo 
stond ook het Nederlands kam-
pioenschap in Rotterdam op de 
planning waarbij Ida zowel in 
het enkel als dubbelspel in ac-
tie kwam. Na een leuke sportie-
ve dag wist Ida samen met haar 
maatje Ivana het dubbeltoernooi 
te winnen maar ook de 1e plaats 
in het enkel toernooi werd een 
prooi voor Ida. Dit leverde dan 
ook op één dag gelijk twee Ne-
derlandse titels op! Een fantas-
tische prestatie van deze Heem-
steedse tafeltennisster en HBC is 
dan ook enorm trots op Ida.
Gefeliciteerd!

ties, ondernemers en andere be-
langhebbenden. Het is een dy-
namisch hoofdstuk en het is een 
nieuwe wijze van werken. De uit-
komst staat niet vast, het proces 
is een zoektocht en het hoofd-
stuk wordt tijdens de raadsperio-
de steeds bijgesteld op basis van 
inwonersinitiatieven en raadsini-
tiatieven op alle terreinen. Daar-
bij is de vraag: welke maatschap-
pelijke opgaven liggen er en kun-
nen als thema of project worden 
opgepakt om met raad, inwoners 
en anderen gezamenlijk vorm te 
geven? Het college streeft naar 
een integrale benadering van de 
maatschappelijke vraagstukken.

De schoonheid
van Heemstede (1)

Heemstede – Kun je moeilijk 
zonder Heemstede of waai-
er je makkelijk uit? Of je er nu 
geboren bent of nieuw geko-
men uit een andere gemeente 
of provincie: Heemstede is de 
plek waar je vaak vertoeft. Je 
winkelt er, je kinderen gaan er 
naar school, je hebt er je werk 
of vrienden en familie wonen. 
Misschien vind je het heel ge-
woon en sta je er verder niet 
bij stil. Kijk eens met een an-
dere blik naar je eigen woon-
plaats. Heemstede is name-
lijk heel mooi: prachtige lanen 
met veel groen, waterpartij-
en, veel huizen onder architec-
tuur gebouwd, imposante bo-

men en kunstwerken. In deze 
rubriek zoeken we regelmatig 
een mooi beeld van Heemste-
de op. Een lust voor het/je oog 
en zomaar ergens gefotogra-
feerd in Heemstede. Vaak met 
een verhaal erbij. Zoals dit ‘lust-
oord’ nabij de flat Koolmees in 
de Provinciebuurt. Het tuin-
tje staat vol in bloei en tovert 
een glimlach op je gezicht. Het 
wort bijgehouden door omwo-
nenden. 

Tips en opmerkingen naar: 
redactie@heemsteder.nl of
023-8200170.

Joke van der Zee

Als je iets unieks 
en creatiefs wilt…
Heemstede – Toegegeven: de 
Kunstmarkt is alweer voorbij en 
misschien was u er niet bij in de 
Jan van Goyenstraat, afgelopen 
zondag. Maar dan brengen de 
foto’s vast nog inspiratie. Wat kun-
nen mensen toch bijzondere din-
gen creëren. Met uiteenlopende 
materialen, penselen gedoopt in 
frisse of zachte kleuren, gestimu-

leerd door een geest vol creatie-
ve gedachten. Heerlijk om te zien, 
kunst op straat, op een kraam. 
Elders in de krant een verslag.

En de volgende activiteit in 
Heemstede laat niet lang op zich 
wachten: aanstaande zaterdag de 
gezellige brocantemarkt in het 
centrum van Heemstede.

Dementie en
je netwerk
Heemstede - Woensdag 13 juni, 
van 19.00 tot 21.00 uur, wordt bij 
WIJ Heemstede een bijeenkomst 
georganiseerd voor mensen met 
dementie en (hun) betrokkenen. 
Thema is: je netwerk versterken, 
hoe doe je dat? Hoe kun je goed 
(samen) thuis blijven wonen als 
geheugenproblemen groter wor-
den? Na de diagnose is het be-
langrijk om sociaal actief te blij-
ven. Toegang is gratis, u betaalt 
€2,50 als bijdrage voor koffie en 
thee.
Wilt u graag komen maar kunt u 
uw partner niet alleen thuis laten, 
dan kunt u contact opnemen met 
Tandem, tel 023-8910610. In de 
Luifel aan de Herenweg.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Spicy
rollade

100 gram

1,95TRO
TS 
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De wethouders Annelies van der Have (HBB), Sjaak Struijf (PvdA) en Nicole Mulder (GroenLinks)
(Foto: Charles Duijff )
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Met deze foto sluiten we de serie Raad-
huisstraat af. De toenfoto (1929) komt 
uit het NHA en is vanaf het Raadhuis-
plein genomen richting Raadhuisstraat, die we op de achter-
grond zien. 
De naam Raadhuisstraat ontstond door de bouw van het huidige 
Raadhuis (gereed in 1907). Daarvoor maakte de straat ook deel 
uit van de Binnenweg. De IJzeren brug is de scheiding tussen de 
Raadhuisstraat en de Binnenweg. Ooit heeft de Raadhuisstraat 
‘Nieuwe Laan’ geheten volgens een akte uit 1796.
Tegenwoordig is het nauwelijks voor te stellen met het drukke 
verkeer dat hier ook nog eens een tram zou rijden al zou menig-
een die wens wel koesteren. Misschien niet via de Binnenweg/
Raadhuisstraat, maar over de Dreef, de ooit daarvoor bedoelde 
groenstrook ligt er nog. Van 1881 tot 1948 heeft over de Binnen-
weg en Raadhuisstraat een tram gereden, die Haarlem met Lei-
den verbond. Eerst een stoomtram, later een elektrische. In 1917 
reed de eerste elektrische tram over de rails op de foto. Op 1 au-
gustus 1922 werd ten zuiden van de Raadhuisstraat een nieuw 
traject in gebruik genomen vanwege de bouw van de nieuwe 
woonwijk rond het Valkenburgerplein, die door de tramlijn ont-
sloten diende te worden. Op 2 januari 1949, na een periode van 
68 jaar, werd de Heemsteedse tramgeschiedenis afgesloten. 
De nufoto van Harry Opheikens is van 1 juni 2018 met druk au-
toverkeer.
Mocht u verhalen of informatie over de Raadhuisstraat willen 
vertellen dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar beeldmateriaal van de Raadhuis-
straat en dan het liefst van de panden zelf. Tips en opmerkingen? 
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 
Op de website van de HVHB kunt u eerder geplaatste artikelen 
over de winkels in Heemstede teruglezen. 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (70)

KerkdienstenCOLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 10 juni, 10u.
pastor Ans Dekker/ds. Jolien Nak

Oecumenische viering in de
St. Jozef kerk-Kerklaan 

Met koorleden alle kerken.                  

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 7 juni, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 10 juni, 10.30u.
H. Vormselviering.

Eucharistieviering Rejoice.
Voorgangers Mgr. J. Punt
en J.-J. van Peperstraten. 

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 10 juni,
18.30 uur muzikale dienst.

Algemene leiding: Rob en Yvonne
17.30 uur gezamenlijke maaltijd.

Opgave via website:

www.rafael-nehemia.nl

Huwelijken
25-05-2018

Jouri Bakker & ILeana J. Meneses Bahena

31-05-2018
Sander J. Voet & Maaike M. de Boer

Simon Kranendonk & Laura Elise Höcker
Edze Tjeerd Hiemstra & Edith Schönhuth

Geboorten
29-05-2018

Siebe Willem Theunissen

31-05-2018
Jula Sophia Doevendans

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Regio - Het is volop zomer in 
Nederland! En dat is heerlijk, 
tot je achterblijft in een bloed-
hete auto. Ondanks de vele, 
aanhoudende waarschuwin-
gen van politie en verschillen-
de media vergeten sommige 
mensen nog steeds hun huis-
dieren of zelfs kinderen in de 
auto.
De afgelopen weken is de po-
litie weer diverse keren in ac-
tie gekomen om honden uit 

geparkeerde auto’s te halen. 
Regelmatig moeten ze een 
ruit intikken om de hond uit 
zijn benarde positie te bevrij-
den. Voor één hond kwam 
de hulp te laat. De politie be-
vrijdde het dier en probeer-
de het nog te koelen, maar 
in overleg met de dieren-
arts is besloten om het beest-
je in te laten slapen. Er waren 
te veel complicaties ontstaan 
door het verblijf in de loei-

hete auto. In de re-
gio Den Haag wer-
den er op een dag 
maar liefst vijf hon-

den uit geparkeerde auto’s
bevrijd! De politie waar-
schuwt dus nog maar een 
keer voor de snel stijgende 
temperaturen in auto’s. “Laat 
uw dieren of kinderen niet in 
de auto achter met tempera-
turen boven de 15 graden!”

Zie je bij deze zomerse tem-
peraturen een hond in een au-
to die last van de warmte lijkt 
te hebben aarzel dan niet en 
bel 144 of 112. Hieronder kun 
je zien hoe snel de tempera-
tuur in auto oploopt.

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

Een kwartiertje boodschappen 
doen kan al fataal zijn

reikbaar.

Bomen over bomen
Vleugelnoot 
(Pterocary)
Heemstede - De Vleugelnoot 
wordt ook wel Jopper genoemd. 
Bijzonder aan deze Jopper is, dat 
deze ondanks de enorme om-
vang niet van de grond lijkt te ko-
men, maar alleen zijn takken heel 
breed uitspreidt, vandaar dat het 
ook zo’n fantastische klim boom 
is.
Een uit Perzië, Kaukasus, afkom-
stige boom, met lage stam en 
brede kroon. De boom heeft sa-
mengestelde bladeren, met ge-
zaagde bladrand.
Hij is katjesdrager (niet-eetbare 
steenvruchtjes) met twee vleu-
geltjes in trossen.

Deze Vleugelnoot staat op de 
Herfstlaan langs het water van 
Groenendaal.

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

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

Met crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 10 juni, 10u. mevrouw 
drs. G. van der Harst-de Leeuwe 

(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Muziekpodium 
met jazzcombo
Heemstede - Op maandag 11 ju-
ni is er ‘Muziek op maandag’ op de 
Lieven de Keylaan 24. Erik Sinnige 
en Kees van Lent spelen als jazz-
combo op gitaar en contrabas. 
Beiden hebben hun sporen ver-
diend in de muziekwereld én als 
muziektherapeut en muziekdo-
cent. Muziek op maandag is van 
13.30 tot 14.30 uur. Toegang be-
draagt €2,50 voor koffi  e en thee. 
Het evenement is een initiatief 
van Kennemerhart en beoogt 
een podium te bieden aan mu-
zikanten en een cultureel uitje 
voor senioren. Wilt u meer infor-
matie of heeft u een vraag? Belt 
u gerust naar ontmoetingscen-
trum Lieven de Key: 06-20665156 
en Ontmoetingsgroep Dreefhart: 
06-20268794.

GEEN KRANT? 0251-674433
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Gerestyled maar toch vertrouwd, kom langs op zaterdag 16 juni
Versterking voor Autobedrijf Turenhout
Heemstede - Een van de oudste 
bedrijven van Heemstede is het, 
Autobedrijf Turenhout aan het 
Raadhuisplein. Een bijzondere lo-
catie die al vele decennia dienst 
doet als autobedrijf en vroeger 
zelfs koetsbedrijf. De paarden 
werden binnengebracht en kon-
den door naar achteren waar van-
daag-de-dag veel meer aan pk’s 
worden geparkeerd: auto’s. 

Turenhout is niet alleen ruim 40 
jaar gevestigd op nummer 7 van 
het Raadhuisplein, pal naast het 
Raadhuis. Er is nog meer nieuws 
te melden: Sinds kort is het on-
dernemerschap van eigenaar Wil-

lem Turenhout aangevuld met 
Wouter Heeremans, een jonge en 
kersverse ondernemer. Hij werkte 
jaren bij Autobedrijf Van Schagen 
dus kent de kneepjes van het au-
tovak ruimschoots. “Zelf sleutelen 
vind ik het leukst.” Wouter zag een 
kleine garage waar je alles zelf op 
je neemt wel zitten. 

De bedoeling is dat Wouter straks 
het stokje overneemt van Willem, 
die de pensioengerechtigde leef-
tijd over een korte tijd bereikt. 
Hoe ging dat in zijn werk, die (toe-
komstige) overname? Wouter: “Ik 
trok de stoute schoenen aan en 
vroeg of ik de zaak kon overne-
men.” Voor Willem kwam dit pre-
cies mooi uit. Door omstandighe-
den zag hij geen opvolging ko-
men in de nabije toekomst. “We 
werken nu twee maanden samen 
en dat klikte eigenlijk meteen 
heel goed”, aldus Willem. “Zelfde 
humor en gevatheid, zelfde vak-
kennis”, vult Wouter aan. 

De samenwerking en geplande 
overname willen beiden vieren. 
Vandaar dat op zaterdag 16 ju-
ni een Open Dag wordt georga-
niseerd. Op die dag kunnen vas-

te klanten, bekenden en andere 
belangstellenden gewoon bin-
nenlopen en bekijken welke ver-
anderingen er allemaal zijn ge-
daan. “We hebben binnen alles 
opgefrist, een nieuwe coating op 
de vloer en ook een nieuw logo. 
Compleet gerestyled dus.” 

Een nieuwe start dus, voor Turen-
hout. Waren er leuke anekdotes 
in die afgelopen 40 jaar, Willem?” 
Eentje dan: hij toont foto’s uit de 
‘historie-lade’, de lade met vele 
krantenknipsels. Op enkele daar-
van zijn Formule Ford-wagens op 
Zandvoort te zien. Die had hij in 
onderhoud. Op een andere foto is 
te zien dat een trouwpaar langs-
kwam in de garage. De trouwau-
to, een ‘Fiatje 500’, kampte met 
autopech. “Zo opgelost”, zegt Wil-
lem, die dit klusje op zaterdag 
klaarde. Als dank mocht hij wel 
met het bruidspaar op de foto...

Wel zeker is dat collega Wouter 
het ook had kunnen verhelpen, 
want, zo zegt hij: “Er is geen au-
to die we hier niet kunnen repa-
reren.” De meeste motoren zijn in-
middels net computers maar juist 
daarin is Wouter gespecialiseerd. 
Extra redenen om voor Turenhout 
te kiezen zijn de kleinschaligheid, 
de persoonlijke benadering. “Je 
hebt gelijk contact met een van 
ons, er zit niemand tussen. En wij 
zorgen dat het probleem binnen 
korte termijn wordt opgelost.” 

Willem en Wouter de hand schud-
den en succes wensen? Plus de 
totaal opgefriste garage bekij-
ken? Kinderen kunnen overigens 
lekker springen op het springkus-
sen en uiteraard is er een hapje en 
drankje én gezellige muziek van 
een showorkest. Van twee uur ‘s 
middags tot zeven uur ‘s avonds 
bent u van harte welkom.
Kijk ook eens op:
www.turenhoutautos.nl.

Joke van der Zee

Regio – Is het nu hoppig brood 
of bier met een broodsmaak-
je? Eigenlijk is het allebei. Bak-
ker Van Vessem en bierbrouwe-
rij Jopen zijn een mooie samen-
werking aangegaan, die niet al-
leen duurzaam is maar ook leidt 
tot veel lekkers. Speciaal voor va-
derdag is er een mooie, stoere tas 
met vier flessen Broodbier en een 
Bierbrood, die na reservering van-
af 14 juni is op te halen in de win-
kel tegen betaling van 17,50 euro. 
Een uniek vaderdagcadeau voor 
bierliefhebbers.

De twee bedrijven uit de Waar-
derpolder vonden elkaar al eer-
der in een gezamenlijk product, 
maar daar waren de klanten ken-
nelijk toen nog niet zo aan toe. 
Nu is er een mooie wisselwerking 
omdat Jopen het oude brood 

verwerkt in het bier, terwijl Van 
Vessem bierbostel, een restpro-
duct van mout, meebakt in het 
brood. In bierbostel zitten enzy-
men die het brood mals maken 
en een hoppige smaak geven. Jos 
Huybregts van Van Vessem ziet in 
dat duurzaamheid hard nodig is. 
Door gebruik te maken van rest-
producten, graan uit de Haar-
lemmermeer te halen en te laten 
malen bij molen de Zandhaas in 
Santpoort-Noord houden ze de 
productieketen dichtbij huis. Dat 
scheelt kilometers in transport en 
dus een schonere lucht. Huybreg-
ts hoopt dat Van Vessem al vol-
gend jaar 100 procent neutraal is. 

Bierbrouwerij Jopen roos-
tert het brood van Bakker Van 
Vessem voordat het in het 
brouwproces wordt gebruikt. 

Ze maken er een heerlijk bier-
tje van: een English Pale Ale, dat 
wordt opgenomen in de lijn ‘Rare 
Creatures’. Ook wordt in deze lijn 
een bier gebrouwen met ceder-

hout. De speciale bieren zijn tij-
delijk en alleen in flesjes verkrijg-
baar in de webshop van Jopen en 
natuurlijk nu als vaderdagactie bij 
Van Vessem. 

Vaderdagactie bij Van Vessem: 
Broodbier & Bierbrood

Kom in mijn tuin zondagmiddags geopend
Heemstede - Op ‘Kom in mijn 
tuin’ Heemstede is het seizoen 
weer geopend voor bezoekers. 
Iedere zondagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur kunnen belangstel-
lenden een kijkje komen nemen 
op het moestuin complex aan de 
Herenweg, grenzend aan wandel-
bos Groenendaal.
Er is weer verse groente te koop, 

zoals andijvie, courgette, dop-
erwten, rabarber, allerlei soor-
ten sla en nog veel meer. Neem 
wel een tasje mee en contant 
geld want op de tuin is geen pin. 
Er is een vrijwilliger om u, indien 
gewenst, rond te leiden op het 
prachtige complex.
‘Kom in mijn tuin’ is een bijzonder 
groen natuur- en educatief pro-

ject in Heemstede. Het doel is om 
kinderen, (groot-)ouders en min-
dervaliden te onderrichten over 
natuur en gezonde voeding. Het 
bevorderen van de kennis van én 
het plezier in het (moes)tuineren 
blijft heel belangrijk voor de vrij-
willigers van KIMT.
Kijk voor meer informatie op:
www.kominmijntuin.com.

Nieuw project voor Cees 
Thissens Koor ‘Pablo Neruda’ 
Heemstede – Geen akoestiek 
volgens dirigent Cees Thissen, 
maar de klank van zijn project-
koor Pablo Neruda is glashel-
der onder de bomen op de Bin-
nenweg. Arno Koek van Boek-
handel Blokker verwelkomt za-
terdagmiddag bij de winkel de 
zangers en zangeressen als ou-
de vrienden. Met in zijn han-
den het boek ‘Verzamelde ge-
dichten van Emily Dickinson’. 
Een paar liederen zingen uit 
het nieuwe project ‘Liefde en 
dood’ waarin Emily Dickinson 
Elly de Waard ontmoet. Elly de 
Waard schreef meer dan vijf-
tien jaar over popmuziek voor 
de Volkskrant en Vrij Nederland 
en gold als een der spraakma-
kers op dit terrein.

Emily Dickinson schreef bij-
na 1800 gedichten, maar pu-
bliceerde er tijdens haar le-
ven weinig. Ze beschreef pijn, 
hartstocht, (on)geloof, de 
dood, de natuur, verlangen en 
het menselijk tekort. Haar lief-
desgedichten zijn de schrij-
nendste die ooit geschreven 
werden, maar haar leven was 
er niet een van tragisch gemis 

alleen, getuige steeds terugke-
rende begrippen als roes, ver-
voering, toverij en extase. 

Voor Cees Thissen een uitda-
ging om deze poëzie op mu-
ziek te zetten, zoals hij eer-
der deed met gedichten van 
staatsman Pablo Neruda. Het 
koor zong vier liederen door 
Cees Thissen op muziek gezet. 
‘Should not dare to leave my 
friend’. ‘Wild Nights’, ‘Heart’ en 
‘Each that we lose thakes part 
of us’. Wat klonk dat al mooi, 
dat moet je horen in de Ou-
de Kerk met die fantastische 
akoestiek. Met als soliste de 
Heemsteedse zangeres Yvonne 
Weijers. Dat kan op 9 novem-
ber, waarna nog concerten vol-
gen in de Nieuwe Kerk in Haar-
lem, de Dominicuskerk in Am-
sterdam en de Ruïne Kerk in 
Bergen. Het koor heeft inmid-
dels haar eigen wijn. Die ver-
kopen de koorleden zelf voor 7 
euro om de kosten wat te dek-
ken. Kaarten zijn te koop bij 
Boekhandel Blokker en op de 
website: www.neruda.nl.

Ton van den Brink

PopScene On Tour:
zes bands in Patronaat
Regio - Het derde seizoen van 
‘Haarlemse PopScene On Tour’ 
is bijna voorbij. De afgelopen 8 
maanden maakten 15 rock- en 
popacts een enthousiaste tour 
langs 10 verschillende Haarlemse 
horecagelegenheden.
Hieruit kozen de uitbaters 6 
bands die op zaterdag 9 juni spe-
len op de Slotviering van dit sei-
zoen 2017/2018, in het Patronaat.
Op die avond wordt trou-
wens ook de derde ‘Haarlemse 

PopScene On Tour’-CD gepresen-
teerd, met muziek van de deelne-
mende acts.
De scene bestaat uit Catventure, 
Jasmina Solaris, Melatonin, Ope-
ration Hurricane, Peperbek en 
Spatzs!
Patronaat vind je aan de Zijlsin-
gel 2 te Haarlem, waar de deuren 
die avond openen om 19.00 uur. 
Entree: €5.
Iedereen is welkom op deze 
avond.

Willem (rechts) is blij met 
opvolger Wouter Heeremans.

‘Heal’, film over holistisch kijken 
naar gezondheid en welzijn
Heemstede - De boeiende film 
‘Heal’ neemt de kijker mee op een 
wetenschappelijke en spiritue-
le reis: gedachten, overtuigingen 
en emoties hebben een enorme 
invloed op gezondheid en het 
vermogen om te genezen. Heal 
biedt de kijker hierover inzichten 
over de wonderbaarlijke aard van 

het menselijk lichaam en geeft 
aandacht aan de genezer in ons.
De boodschap van deze film is 
om op een holistische wijze naar 
gezondheid en welzijn te kijken. 
Met wetenschappelijk bewijs, in-
spirerende verhalen, spirituele 
inzichten en een vleugje humor 
hoopt producer Kelly Noonan 

Gores niet alleen mensen te hel-
pen die genezing nodig hebben, 
maar ook om het huidige medi-
sche model te helpen verschui-
ven van één van symptoombe-
heersing en overleven, naar een 
model van echte welzijn en voor-
spoed. De film wordt vertoond op 
woensdag 13 juni bij WIJ Heem-
stede (Herenweg 96), om 20.00 
uur. Entree: €10.
Reserveren en kaartverkoop:
www.wijheemstede.nl  en (023) 
5483828.

Voorjaarsbijeenkomst HVHB: 
Berkenrode en Erfgoedprijs
Heemstede - Op donderdag 7 ju-
ni houdt de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB, www.hv-hb.nl) haar voor-
jaarsbijeenkomst in het Raadhuis 
van Heemstede. Op het program-
ma staat een lezing over Land-
goed Berkenrode aan de Heren-
weg, over de geschiedenis van 
de buitenplaats en over plan-
nen om het park op te knappen. 

Ook wordt de Burgemeester Da-
vid Eliza van Lennep Erfgoedprijs 
2018 uitgereikt. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Dan bent u welkom voor koffie 
of thee. Het programma start om 
20.00 uur. Na afloop, rond 21.45 
uur, is er gelegenheid tot na-
praten onder het genot van een 
drankje. Leden en niet-leden zijn 
welkom en de toegang is gratis.

Inlopen bij het 
Media Café
Regio - Heemstede - Donder-
dag 14 juni is er om 13.30 uur een 
Open Inloop bij het Media Café, 
hier kunt u terecht met al uw vra-
gen over uw tablet en smartpho-

ne. Het Media Café wordt georga-
niseerd met de Bibliotheek Zuid 
Kennemerland bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en is gratis.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
tel. (023)548 38 28, maar u mag 
ook zo binnenlopen.

Heemstede – WIJ Heemstede 
organiseert speelavonden dit 
seizoen, in diverse wijken van 
Heemstede. Je kunt ’s avonds lek-
ker onbezorgd op straat spelen, 
van 18.30-20.30 uur. Verkeer mag 

er niet in. Woensdag 13 juni is de 
Sweelinckplein (Componisten-
wijk) aan de beurt.

Meedoen kost niets, dus kom lek-
ker spelen en doe mee! 

Straatspeelavond: Sweelinckplein
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TV Merlenhove promoveert naar 
1e klasse Gemengd Zondag
Heemstede - Het 1e team van TV 
Merlenhove heeft een ongeken-
de prestatie geleverd door kam-
pioen te worden in de 2e klasse 
Gemengd Zondag en – na 15 jaar 
– terug te keren in de 1e klasse.
 
Het team begon de competitie 
met de doelstelling om hand te 
haven in de 2e klasse Gemengd 
Zondag. Naast het hoge niveau 
in de 2e klasse, was het van be-
lang dat het team - bestaande uit 
Marlous Jutte-Verkerk, Maryvon-
ne Marang, Leo Pijnacker en Ste-
fan Imanse (coach: Ymco van Gor-
kom) – fysiek in orde bleef, want 
er waren geen reserves. Waar an-
dere teams met 5 tot 7 spelers 
aantrede, moest het team uit 
Heemstede acht wedstrijden met 
zijn vieren klaren. Ondanks wat 
kleine pijntjes was het team in 
staat om alle 7 zondagen te spe-
len, en begon het team na een 
aantal zondagen in de top van de 
poule mee te draaien. Het werd 
een spannende strijd tussen een 
aantal teams, die slechts enke-

le punten van elkaar verwijderd 
stonden. De beslissing viel pas op 
de laatste speeldag.

TV Merlenhove speelde tegen 
KZTV (voorlaatste in de poule), 
terwijl naaste concurrent Heer-
hugowaard aantrad tegen Ein-
denhout (laatste in de poule). 
Het team moest minstens even 
veel punten halen als Heerhugo-
waard, aangezien onderling ver-
loren was. Merlenhove kwam 
gedurende de dag op 5-1 voor-
sprong, echter Heerhugowaard 
stond op dat moment 5-0 voor. 
Vlak voordat de mixen gespeeld 
werden, kwam het bericht dat 
Heerhugowaard 1 punt had ver-
loren, waardoor Merlenhove aan 
2 winstpartijen in de mixen ge-
noeg had om kampioen te wor-
den. Het werd nog even span-
nend, maar het lukte het team om 
beiden partijen te winnen, waar-
mee het kampioenschap was 
veiliggesteld. Een fantastische 
prestatie van het team (sponsor:
Ajewé Sport).

V.l.n.r: Stefan Imanse, Ymco van Gorkom (coach), Leo Pijnacker, Marlous 
Jutte-Verkerk en Maryvonne Marang.

Groot jeugdtoernooi bij RCH
Heemstede - Zaterdag 9 en zon-
dag 10 juni wordt alweer de 7e 
editie van het grote RCH jeugd-
toernooi gespeeld met tussen de 
60 en 80 deelnemende teams van 
meer dan 20 verschillende clubs. 
Op zaterdag 9 juni zullen teams 
van de categorieën O8, O9, O10, 
O11 (7 tegen7) en O12 (11 tegen 
11) aan de beurt komen. Op zon-
dag 10 juni gaan we spelen met 
O11 (9 tegen 9), O13 en O15.

Het sportieve voetbal en de goe-
de sfeer zijn de belangrijkste za-
ken deze twee dagen. De spelers 
krijgen allemaal wat te drinken en 
te eten en een aandenken mee. 
Buiten staan meerdere kraam-
pjes met heerlijk vers schepijs, 
een stand met sportartikelen en 
in de loop van de dag wordt de 

BBQ aangestoken. Vergeet voor-
al niet de sfeervolle kantine te be-
zoeken die de geschiedenis van 
ruim 107 jaar RCH weergeeft in 
beeld en tekst.
Naast de toernooicommissie on-
der leiding van Ard Dinkelberg 
en Pieter Zwikker, zal de commis-
sie dit jaar ook weer worden on-
dersteund door heel veel vrijwil-
ligers om het toernooi soepel te 
laten verlopen: de BBQ, munt-
verkopers, wedstrijdsecretari-
aat, omroep, keuken/kantine, de 
DJ, EHBO-team en al die (jeugd)
scheidsrechters.

Op beide dagen is de start om 
9.00 uur. Alle verdere informatie 
plus het programma kunt u lezen 
op: http://www.rch-voetbal.nl/ 
Sportparklaan, Heemstede. 

Districtskampioenschappen turnen met Yilian
Heemstede - Yilian mocht als eni-
ge van HBC Gymnastics deelne-
men aan de districtsfi nale D1 en 
D2 in Amsterdam, afgelopen za-
terdag. Waar de andere turnsters 
al afgevallen waren in de fi nale 
Zuid of de regiokampioenschap-
pen, hield Yilian zich staande en 
mocht haar laatste wedstrijd tur-
nen tegen andere turnsters van 
district Mid-West.

Ze begon op de vloer. Hier werk-
te ze haar vloeroefening netjes af 
met een mooie hoge arabier fl ik 
fl ak fl ikfl ak. Maar helaas zakte ze 
bij haar stutrol achterover door 
haar handen, waardoor ze 2 pun-
ten aftrek kreeg. Bij de sprong 
een mooie overslag over de kast 
en een streksalto vanaf de plan-
koline. Hierna een brugoefe-
ning met een zolendraai, 2 hoge 

zwaaien en een salto eraf. En ook 
op de balk bleef ze netjes staan 
met haar radslagen, handstand 
en sprongen.

Yilian heeft een prima wedstrijd 
geturnd, ze miste een beetje li-
chaamsspanning waardoor ze 
haar tegenstanders niet te boven 
bleef, maar heeft er wel weer een 
wedstrijdervaring extra bij.

Juiste websites in oproep 
sponsoren gezocht hockey WK
Heemstede – Het Hockey Mas-
ters 45+ team is afgelopen jaar in 
Tilburg Europees Kampioen ge-
worden en nu willen de dames 
natuurlijk meer!
Zij gaan van 27 juli t/m 5 augus-
tus in Barcelona deelnemen aan 
de wereldkampioenschappen 
voor masters. Vorige week plaats-

te de Heemsteder een oproep-
je voor eventuele sponsoren die 
dit ook uit Heemsteedse dames 
bestaande team fi nancieel willen 
ondersteunen. Helaas zijn toen 
niet de juiste websites vermeld. 
Hierbij alsnog:
www.wcmasters2018.eu en 
www.mastershockey.nl/wk2018.
Ook op Facebook kun je de dames 
vinden, als je zoekt naar: Masters 
Hockey Nederland Dames 45+. 
Door het plotseling wegvallen 
van de hoofdsponsor moeten 
de dames hun WK-avontuur zelf
fi nancieren. Helpt u mee?
Info via e-mail:
mhndames45@outlook.com.

HBC G1 neemt 
afscheid met 
een prijs...
Heemstede - Sport heeft 
vele aspecten. Een daar-
van is winnen en uiteinde-
lijk met de beker in je han-
den staan. In Rotterdam we-
ten, en doen, ze dat! In Am-
sterdam weten ze dat ook 
maar is het dit seizoen weer 
niet gelukt! Bij HBC is het in 
de competitie ook niet ge-
lukt mee te doen voor de 
bovenste plaatsen. Het toer-
nooi afgelopen zaterdag bij 
HFC was daarom de ultieme 
kans het seizoen nog glans 
te geven.

Deelname aan het grootste 
G-toernooi van Nederland is 
sowieso leuk en wordt nog 
leuker, want lekker dichtbij 
en goed georganiseerd. In 
de poule kwam HBC in de 
1e wedstrijd Bloemendaal 
tegen. Het doelpunt van 
Martijn zorgt voor de volle 
winst. KDO bleek in de com-
petitie al lastig en nu gaf 
een gelijkspel de verhou-
ding goed weer. VVSB was 
de grote onbekende. Een 
sterk team, maar de verde-
diging gaf geen krimp. Op-
nieuw een gelijkspel. Door 
het ene doelpunt voor en 
geen goal tegen werd HBC, 
met 5 punten, 2e in de pou-
le.

Wat rust en een goed ver-
zorgde lunch later moest 
HBC in de kruisfi nales te-
gen Naarden. Met Jeroen 
(weer hersteld) en Stijn 
(een nieuw talent) langs de 
lijn begint HBC fris aan de 
strijd. Thomas bezorgt HBC 
de winst, door een enigs-
zins lucky doelpunt. De fi -
nale is gehaald! Dit keer niet 
tegen de buren uit Haarlem 
(HFC) maar tegen de buren 
uit Hoofddorp (Overbos). De 
spanning steeg ten top. Ze-
ker nadat Davy HBC al snel 
op voorsprong zette. Met 
nog 15 minuten te gaan la-
ten beide teams op het 
hoofdveld zien dat G-voet-
bal fantastisch is. Mooie ac-
ties van individuele spelers, 
ieder op zijn niveau, en veel 
respect voor elkaar. Er vie-
len verder geen doelpun-
ten, dus kreeg HBC door de 
organisatie de beker uitge-
reikt! 

Het seizoen is daarmee echt 
over. Twee spelers gaan HBC 
verlaten. Zij nemen afscheid 
met een prijs. In de trans-
ferperiode gaat HBC probe-
ren spelers aan te trekken. 
Moet toch lukken, want wie 
er nou geen deel uitmaken 
van zo een mooie club...?!
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Heemstede – Gedurende de zomermaanden wandelt de Heem-
steder door Heemstede en valt gezellig binnen bij ondernemers. 
Nieuwe of al langere gevestigde winkeliers, veteranen in de win-
kelstraat of juist piepjonge zaakeigenaren. Veelal enthousiast 
om met mensen te werken en gepassioneerd in hun vak. Dat 
laatste geldt zeer zeker voor Enno Aerts, ondernemer van ‘Lo-
pers Company’ by Enno. Zijn hardloopwinkel aan de Binnenweg 
35 is een groot succes. Tijdens het binnenwandelen is juist een 
fi t uitziende man bezig aan een demonstratieloopje. Dit om met 
eigen ogen te kunnen zien hoe de voeten worden neergezet en 
welke schoenen voor hem het beste zouden zijn. Wat is het suc-
ces van je winkel? Enno: “Ik denk doordat wij niet alleen hard-
loopkleding, -schoenen en -accessoires verkopen maar juist ook 
focus leggen op de gehele hardloopsport. Zo organiseren we re-
gelmatig activiteiten waarbij sporters lezingen geven, demon-
straties, boekpresentaties maar ook kan de hardloper goed ad-
vies inwinnen over de beste voeding voor deze sport. Daarnaast 
– niet onbelangrijk – is aan de zaak ook een hardloopschool ver-
bonden.” De eerstvolgende activiteit is op zaterdag 16 juni als 
voormalig toploper Aart Stigert een training geeft en zijn boek 
komt signeren.
 
Dank voor het praatje, Enno!

DE HEEMSTEDER OP BEZOEK BIJ...

Lopers Company by Enno

Enno Aerts en Joke van der Zee (bladmanager de Heemsteder).

Autisme en informatieverwerking: 
over- en onderregistratie
Regio - Autisme wordt ook wel 
prikkelverwerkingsstoornis ge-
noemd: een onderdeel van het 
autisme is dat zintuiglijke infor-
matie anders verwerkt wordt.

Het Autisme Informatie Centrum 
(AIC) Haarlem organiseert op 
donderdag 14 juni een thema-
avond over sensorische of zin-
tuiglijke informatieverwerking. 

De hele dag komt er via onze zin-
tuigen informatie binnen, die
verwerkt moet worden.

Bij mensen met autisme kan spra-
ke zijn van overprikkeld raken, 
bijvoorbeeld bij veel licht of ge-

luid. Ook kan er sprake zijn van 
onderprikkeld zijn, bijvoorbeeld 
niet voelen dat het koud is of dat 
je honger hebt.

Nelleke Verbrugge, ergothera-
peut op Triversum (Kinder- en 
Jeugd psychiatrisch centrum) 
komt hier uitleg over geven in 
Buurthuis Haarlem Zuid-West, 
Kamerlingh Onnesstraat 83, Haar-
lem alwaar het programma om 
19.00 uur begint met koffi  e en 
thee.

Er is ruimte om na te praten. 

 Toegang is gratis, na aanmelden 
via aichaarlem@hotmail.com.

‘Plein1’ nieuwe naam bibliotheekgebouw
Heemstede - Plein1. Dat wordt 
de naam die straks op de gevel 
komt van het pand Julianaplein 
1. Plein1 herbergt na de verbou-
wing naast de bibliotheek en po-
litie ook andere maatschappelij-
ke organisaties en horeca. Hier-
mee moet het gebouw voor heel 
Heemstede een brede ontmoe-
tingsplek worden. Wethouder 
Christa Kuiper maakte donderdag 
24 mei de naam bekend. 

Prijsvraag
In april nodigde de gemeente in-
woners uit een nieuwe naam voor 
het gebouw aan het Julianaplein 

te verzinnen. De naam moest 
recht doen aan de plek, kort en 
bondig zijn en iedereen goed lig-
gen. De oproep leverde in totaal 
415 reacties op. De gemeente 
heeft een 1e selectie gemaakt, de 
partners die straks in het gebouw 
komen hebben samen met wet-
houder Christa Kuiper de uitein-
delijke naam gekozen. Vijf men-
sen kwamen met dezelfde naam; 
zij hebben allen gewonnen en 
hebben een cadeaubon gekre-
gen. Daarnaast zullen ze een VIP-
toer door het gebouw krijgen en 
natuurlijk de roem van de naam 
op de gevel van het gebouw.

Duurzaam multifunctioneel 
centrum
Momenteel wordt het pand aan 
het Julianaplein grondig ver-
bouwd.
Daarbij wordt het gemeentelij-
ke monument veel duurzamer 
gemaakt waardoor het energie-
zuiniger en comfortabeler wordt 
(energielabel A). 

In het pand komen na de ver-
bouwing: Bibliotheek Kennemer-
land-Zuid, politie, Kennemerhart, 
Kinderopvang Op Stoom, Ar-
kin, RIBW, WIJ Heemstede en De 
Zorgspecialist.
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WIJ Heemstede lanceert een nieuwe 
Facebook pagina: Uit in Heemstede
Heemstede - Gisteren, op dins-
dagavond 5 juni, hebben ruim 
100 organisaties, winkeliers en 
ondernemers uit Heemstede van 
WIJ Heemstede een e-mail ont-
vangen met daarin de aankondi-
ging van de nieuwe Facebook pa-
gina die ‘Uit in Heemstede’ heet.
Organisaties en elke Heemstede-
naar kan hier activiteiten op toe-
voegen. Het is een breedgeoriën-
teerde agenda met bijvoorbeeld 
dans- en muziekvoorstellingen, 
fi lms, lezingen, excursies, boek-
presentaties, open dagen, kinder-
activiteiten, zomermarkt, exposi-
ties, theatervoorstellingen, kunst-
beurzen en nog veel meer. 

Als u denkt: wat zal ik vandaag 
eens gaan doen? Kijk dan op de 
Facebookpagina. Uit in Heemste-
de is een Openbare groep, waarin 
iedereen berichten mag plaatsen. 

De groep wordt beheerd door 
WIJ Heemstede, organisatie voor 
welzijn, cultuur en maatschappe-
lijk werk. 

Op deze manier kunnen inwoners 
van Heemstede in één oogopslag 
zien wat er op een bepaalde da-
tum op de agenda staat. Mensen 
kunnen via de pagina vragen stel-

len aan de organisator, en ook op 
elkaar reageren. 
Hoe mooi zou het zijn als er via 
de pagina afspraakjes worden ge-
maakt om met elkaar naar een 
activiteit, voorstelling of fi lm te 
gaan?
Heb je specifi ek over de agenda 
een vraag, stel die dan via:
pr@wijheemstede.nl.

‘Leren omgaan met dilemma’s 
is essentieel in deze eeuw’
Heemstede - Donderdag 7 juni 
geeft Steven Olthof (woonach-
tig in Heemstede) een lezing over 
zijn boek ‘Dansen met dilemma’s 
– op weg naar wederzijdse winst’, 
’s avonds om acht uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
te Heemstede. Hij schreef dit 
boek samen met Allard G.A. Evers.
In een complexe wereld moeten 
we allemaal dagelijks omgaan 
met dilemma’s: levensdilemma’s, 
organisatorische- en beroepsdi-
lemma’s. Leren omgaan met di-
lemma’s is een vaardigheid essen-
tieel in de 21e eeuw. Met dit boek 
bieden de auters een overzicht 
van dilemma-denkers, een prak-
tische proces-methode voor het 

omgaan met dilemma’s en een 
encyclopedisch overzicht van 
veel voorkomende dilemma’s.

Steven A. M. Olthof (1951) is tech-
nisch bedrijfskundig ingenieur 
en was tussen 1976 en 2009 or-
ganisatieadviseur en partner bij 
KPMG Management Consulting. 
Momenteel is hij actief als be-
stuursadviseur en hij is gespeci-
aliseerd in de werkgebieden stra-
tegie, innovatie, belevenisecono-
mie en corporate governance. Hij 
is associate partner bij het Euro-
pean Centre for the Experience 
Economy.
In eerdere fasen van zijn carrière 
was Steven actief op de werkter-

reinen fi nancieel management, 
interne besturing, management-
development en veranderings-
management en werkte hij sa-
men in projecten met bureau 
Trompenaars Hampden-Turner.

De toegang bedraagt €5 en reser-
veren is gewenst via info@boek-
handelblokker.nl of 023-5282472. 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138.

Drie schrijvers op rij bij 
boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 9 juni 
brengen drie schrijvers een be-
zoek aan boekhandel Blokker in 
Heemstede. Om 13.00 uur is er 
een proeverij pannenkoeken met 
Willem Dieleman.
 
Het boek Pancake Adventures is 
een heel fi jn reisverslag van Wil-
lem die, op zoek naar een groots 
en meeslepend leven, zijn baan 
opzegt en gaat reizen. Uiteinde-
lijk vindt hij betekenis in het leven 
door iets te delen, in dit geval: zijn 
grootmoeders pannenkoeken. Zo 
komt hij tot Pancake Adventures, 
een organisatie die tot doelstel-
ling heeft de wereld met elkaar 
een beetje leuker te maken. Wil-
lem gaat met zijn foodtruck op 
tournee en komt bij boekhan-
del Blokker om te trakteren op 
een ‘Pancake Adventure’. Hij par-
keert zijn foodtruck voor de win-
kel, bakt een heleboel pannen-
koeken en onderwijl promoot en 
verkoopt hij zijn boek!
 
Om 15.00 uur signeert René van 
Rijckevorsel zijn nieuwste thril-
ler Zwanenbroeders. Twee ge-
maskerde mannen dringen een 
kunsthandel in ’s-Hertogenbosch 
binnen, vermoorden de eigenaar 
en stelen een kostbaar middel-
eeuws Mariabeeld. Matthijs van 
Beyens, zoon van het slachtof-
fer, is verbijsterd – zijn vader, af-

geslacht bij een ordinaire roof-
moord? Ging het de moorde-
naars alleen om het beeld? Waar-
om verzwijgt de politie dan dat 
er een Arabische tekst op het lijk 
is achtergelaten? En wat hebben 
de Zwanenbroeders - een roem-
rucht Bosch’ genootschap uit 
1318 waarvan de Van Beyens al 
vele generaties lid zijn – met de 
misdaad te maken? Een bloed-
stollende zoektocht dwars door 
Europa leidt tot een adembene-
mende climax rond de Sint-Jan in 
’s-Hertogenbosch, waar de Zwa-
nenbroeders juist hun 700-jarig 
bestaan vieren. 
René van Rijckevorsel (1961) is lid 
van de hoofdredactie van Elsevier 
Weekblad. Zijn eerste thriller, Tu-
nis, werd zeer goed ontvangen en 
won de Schaduwprijs 2015 voor 
beste debuut. Hij is sinds 2005 
lid van de Illustere Lieve Vrouwe 
Broederschap, in de volksmond 
bekend als de Zwanenbroeders.
 
Om 16.00 uur kunt u wijn komen 
proeven met sommelier Jan-Wil-
lem van der Herk van Dat smaakt 
naar meer - ontdek de wijn die bij 
jou past.
Jan-Willem van der Hek, de Beste 
Sommelier van Nederland heeft 
met ‘Dat smaakt’ naar meer een 
laagdrempelig wijnboek geschre-
ven. Geen stoffi  ge theorie of wijn-
cursus, maar eenvoudigweg leren 

over wijn zodat je er meer van ge-
niet en het beter waardeert.
Jan-Willem deelt de informatie in 
op smaak en karakter, geeft hel-
dere uitleg over de druiven, en 
geeft suggesties voor wijn-spijs-
combinaties. Daarnaast vertelt 
hij zijn ervaringen en anekdotes, 
evenals die van restauranthou-
ders, andere sommeliers en wijn-
verkopers. Dat smaakt naar meer 
biedt volop tips: hoe bestel je een 
écht lekkere wijn in een restau-
rant? Waar let je op in de wijn-
winkel? Maar ook: welke wijn-
glazen gebruik je en andere vra-
gen. Reserveren  voor de proeve-
rij is gewenst via info@boekhan-
delblokker.nl of 023-5282472. De 
toegang voor de drie activiteiten 
is gratis.

Willem Dieleman (foto: Jarien 
Geels).

JONGE VRIJWILLIGER

“Met weinig kun je veel betekenen”
Heemstede - Bijna de helft van 
alle Nederlandse jongeren onder 
de 25 jaar doet vrijwilligerswerk, 
net zoveel en zo vaak als ouderen. 
Toch zijn ze in de praktijk niet erg 
zichtbaar. Wie zijn ze en wat be-
weegt ze? In de serie jonge vrij-
williger in onze gemeente deze 
keer: Naomi Neervoort, 22 jaar en 
studente Universitaire Pabo aan 
de UVA.
Zij heeft zich verbonden aan Mar-
lief, een stichting die zich inzet 
voor een kindertehuis in Nepal 
(www.stichtingmarlief.nl). Mar-
lief is in 2011 opgericht ter na-
gedachtenis aan Marlies Radder, 
een familielid van Naomi, die het 
voornemen had zich in te zetten 
voor een weeshuis in Kathmandu, 
toen ze ernstig ziek werd. Helaas 
heeft zij dat plan niet kunnen re-
aliseren. Familie en vrienden heb-
ben haar missie toen samen op-
gepakt. Jaarlijks reizen de vrijwil-
ligers waaronder Naomi op eigen 
kosten naar Nepal om het kinder-
tehuis Hopeful Home voor wees- 
en kansarme kinderen te bezoe-
ken en fi nancieel te ondersteu-
nen.

Naomi is inmiddels drie keer naar 
Nepal afgereisd om mee te hel-
pen in het kindertehuis. Boven-
dien komen de vrijwilligers niet 
met lege handen: zoveel mogelijk 
spullen zoals kleding, gedoneerd 
door vrienden van de Stichting, 
als ook het ingezamelde geld 
wordt ter plekke overgedragen. 
Dat heeft veel voordelen volgens 
Naomi: “We weten dat het geld en 
de goederen op de juiste plek te-
recht komen. Alle spullen die ze 
verder nodig hebben kopen we 
in Nepal, om de economie daar 
te ondersteunen.” Waaraan ze het 
geld onder meer besteden? Nao-
mi: “Aan basisbehoeften als rijst 
en groente, maar daarnaast ook 
aan gas, speelgoed, schoolbeno-
digdheden en aan het schoolgeld 
voor de kinderen.”
Na de aardbeving in 2015 die dui-
zenden slachtoff ers eiste en enor-
me verwoesting aanrichtte be-

steedt Stichting Marlief een deel 
van de donaties aan extra pro-
jecten in het getroff en gebied. 
Toen Naomi in 2016 een tussen-
jaar had besloot ze wat langer in 
Nepal te blijven. “Een vriendin en 
ik hebben toen meegewerkt aan 
de aanleg van de waterleiding in 
een verwoest dorpje in de ber-
gen en Engelse les gegeven op 
een schooltje. Het is grappig, ze 
krijgen de taal op school inge-
stampt, maar ze hebben eigen-
lijk geen idee wat die woorden al-
lemaal betekenen. Dus deden we 
veel spelletjes en hebben we lied-
jes gezongen om hen op speelse 

wijze wat Engels bij te brengen.”
De 22-jarige studente voelt het 
niet als een verplichting: “Ik zou 
best vaker willen gaan, maar dat 
kan natuurlijk niet vanwege mijn 
studie en de fi nanciën.”

Ze geeft toe dat de kennismaking 
met het land en haar inwoners 
een eyeopener is: ” Voor een jon-
ge vrouw als ik die het aan niets 
ontbreekt in Nederland is het een 

cultuurshock, enorm confronte-
rend. Het land is arm en er is een 
tekort aan alles. Desondanks zijn 
de mensen hartelijk en behulp-
zaam. Zelf kan ik het me niet 
voorstellen om in die omstandig-
heden zonder vader en moeder 
op te groeien. De kleintjes zijn zo 
dankbaar als je ze knuff elt of een 
spelletje met ze doet. Dat je met 
zo weinig zoveel kan betekenen 
geeft mij enorm veel energie.”
Naast het vrijwilligerswerk houdt 

Naomi van toneelspelen, tennis-
sen, voetbal en met vrienden op 
stap gaan. Na haar studie wil ze 
iets gaan doen met kinderen, in 
welke vorm weet ze nog niet. De 
kinderen van de Hopeful Home 
kunnen in elk geval op haar blij-
ven rekenen. “Hun eerlijkheid en 
enthousiasme is waar je het voor 
doet. Ze zitten diep in mijn hart.”

Mirjam Goossens

“Onmiddellijke actie tegen vervuiling is nodig”
Cubaans kunstenaar Carlos Casas 
exposeert bij Tummers Patisserie
Heemstede - Het goede doel 
‘The Ocean Cleanup’ staat zowel 
bij kunstenaar Carlos Casas, als 
bij Tummers Patisserie (in de tea-
room) hoog in het vaandel. Mo-
menteel exposeert de in Heem-
stede wonende Cubaanse artiest 
Carlos Casas daar.
Belangrijk in deze expositie is 
bewustwording van vervuiling 
in oceanen. Deels gaan de op-
brengsten van de kunst en die 
van de verkoop bij Tummers van 
tasjes naar dit goede doel.

Vervuiling en bewustwording
oceanen
“Wij vervuilen onze zeeën en oce-
anen al gedurende honderden 
jaren”, zegt Carlos. “De industri-
ele revolutie, zware metalen, al-
lerlei soorten gifstoff en, afval en 
nog veel meer. Wij blijven gelo-
ven in de illusie dat in 2050 alles 
opgeruimd zal zijn, maar moeten 
we echt zo lang wachten? Het is 
frustrerend. Zonder enige twij-
fel veroordeel ik dat. Het streven 
naar groei en welvaart vernietigt 
ons vermogen om de waarheid 
te zien. Wij rechtvaardigen het 
zwakste element in de kettingre-
actie van vervuiling en rechtvaar-
digen vervolgens de overproduc-
tie van plastic en afgeleide pro-

ducten. We moeten de mensheid 
ervan overtuigen dat onmiddel-
lijk actie nodig is. We moeten al-
le beperkingen en halve maat-
regelen opheff en die de huidige 
‘status quo’ veroorzaken. We zoe-
ken naar veiligheid en voorspoed 
maar tegelijkertijd blokkeren 
we de creatieve geest. Stimuleer
actie, goede actie in ieder indivi-
du. Alleen met intelligentie kun-
nen we dit probleem dat alle
lagen van de mensheid raakt, op-
lossen. De rijkdom van het le-
ven ligt in het begrip dat we alle
loze maatregelen en illusies moe-
ten elimineren. We moeten een 
niveau van liefde en mededogen 
voor onze planeet bereiken.”

Carlos Casas zijn surrealistische 
vissen passen perfect bij dit
thema en zijn een lust voor het 
oog. Net als de lekkernijen van 
Tummers. De werken zijn vanaf 
deze week te bewonderen in de 
tearoom van Tummers, tot 1 ok-
tober.

U bent van harte welkom een 
kijkje te komen nemen. De kun-
stenaar zal in de expositieperiode 
met regelmaat langskomen om 
u het verhaal achter de surrealis-
tische vissen te komen vertellen. 

Dit laatste is ook mogelijk op af-
spraak. Voor meer informatie over 
dit goede doel ga naar:
www.theoceancleanup.com.

Tummers Patisserie vind je aan de 
Binnenweg 133.

Trefpunt-WIJ Lezing
Wandeling 
‘Gouden Eeuw’
Heemstede - Vanaf het begin 
van de 17de eeuw werd in boe-
ken de lof over Haarlem gezon-
gen: het was er mooi, rustig en - 
vooral - de lucht was er gezond. 
De ene prentenreeks na de an-
dere zag het daglicht waarin et-
sers de omgeving van de stad af-
beelden: de duinen, de weg naar 
Heemstede, de ruïnes van Huis 
Ter Kleef en kasteel Brederode, 
de bleekvelden en de wijdse blik 
vanaf het duin op Haarlem en de 
ommelanden. Aan de hand van 
prenten, tekeningen, schilderij-
en, maar ook gedichten en vro-
lijke liedjes lopen wij door Haar-
lem, door de duinen, over de He-
renweg en bezoeken we de bui-
tenplaatsen aan de binnenduin-
rand. Een lezing over Haarlem en 
omgeving in de Gouden Eeuw, 

Zonovergoten Adventure Dagen 
in speelbos Meermond
Heemstede – Op dinsdag 29 en 
woensdag 30 mei was alweer de 
vijfde editie van de Adventure 
Dagen in speelbos Meermond.
Het waren twee fantastische zon-
overgoten dagen waar in totaal 
250 basisschoolkinderen dit leu-
ke speelbos hebben ontdekt.

Dit waren de deelnemende scho-
len: de Voorwegschool, de Mo-
lenwerf, de Jacobaschool, de Ark, 
de Evenaar, de Icarus, de Cray-
enesterschool en de Bosch en
Hovenschool.
De Adventure Dagen worden 
elk jaar georganiseerd door de 

Foto: Renata Jansen fotografi e

buurtsportcoaches van Sport-
Support die werkzaam zijn voor 
gemeente Heemstede.

haar bewonderaars, haar econo-
mie en het dagelijkse leven.
De Trefpunt-WIJ Lezing is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-

weg 96, Heemstede op dinsdag 
12 juni om 13.30 uur. Entree: 5,-. 
Reserveer: www.wijheemstede.nl  
of (023)5483828.
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7 juni
  Voorjaarsbijeenkomst Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek, Raadhuis Heem-
stede, 20u. Inloop: 19.30u. Le-
zing Berkenrode en uitrei-
king Erfgoedprijs. Toegang vrij. 
Info: www-hv-hb.nl.

  ‘Omgaan met dilemma’s’, le-
zing auteur Steven Olthof bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. 20u. Toe-
gang: €5 en reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472. 

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

14 juni
  Media Café bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. 13.30u. Reser-
veren kan via www.wijheem-
stede.nl  of tel. (023)548 38 28, 
maar u mag ook zo binnenlo-
pen.

  Lezing Amsterdamse Water-
leidingduinen (ontstaansge-
schiedenis), WIJ Heemstede, 
Herenweg. 20u. Entree: €8,-. 
Reserveren kan via www.wij-
heemstede.nl of (023)5483828.

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

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

  Haarlem Voices zingt ‘Petite 
Messe Solenelle’, Kath Basiliek 
St Bavo, Leidsevaart 146 Haar-
lem. 20.15u. Kaarten: www.
haarlemvoices.nl.

  Optreden Gemengd Koor 
Haarlemmer Olie in de Remon-
strantse kerk (hoek Wilhelmi-
nastraat, Prins Hendrikstraat 
en Oranjekade) Aanv.15.30 uur. 
Toegang vrij.

  Drie schrijvers op rij bij boek-
handel Blokker. Over pannen-
koeken bakken (13u.) , het ver-
moorden van een kunsthande-
leigenaar (15u.) en de wijn kie-
zen die bij je past (16u.) Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Info: 023-
5282472 / www.boekhandel-
blokker.nl.

9  en 10 juni
  Groot jeugdtoernooi RCH, 
Sportparklaan Heemstede. Bei-
de dagen start va 9u. Naast 
voetbal ook div kraampjes. 
In de kantine aandacht voor 
‘107 jaar RCH’. Info + program-
ma: http://www.rch-voetbal.nl. 
Locatie: Sportparklaan, Heem-
stede.

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

  Festival Opgeruimd! voor jong 
en oud. Met o.a opnamen voor 

▲

Telekidsprogramma Hou ‘t 
Schoon, een stormbaan voor 
de jeugd. Ook workshops en 
muziek van een dj. Rondom 
het raadhuis van Heemstede, 
Raadhuisplein, 10-17 uur.

  Brocante- en streekmarkt in 
centrum Heemstede. Rijba-
nen en parkeerplekken blijven 
open. 10-17u. 

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

11 juni
  Muziek op maandag voor se-
nioren. Lieven de Keylaan 24 
Heemstede. 13.30-14.30u. 
€2,50 toegang. Info: ontmoe-
tingscentrum Lieven de Key: 
06-20665156 en Ontmoetings-
groep Dreefhart: 06-20268794.

12 juni
  Trefpunt WIJ lezing ‘Wandeling 
Gouden Eeuw’ door Haarlem 
en de duinen. 13.30u. Entree: 
€5,-. Luifel, Herenweg 96. Re-
serveer via www.wijheemste-
de.nl  of (023)5483828.

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

13 juni
  Film ‘Heal’ over holistisch kijken 
naar gezondheid en welzijn, 
met na afloop nabespreking 
bij WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. 20u. Entree: 
10,-. Reserveren en kaartver-
koop: www.wijheemstede.nl  
en (023) 5483828.

  Parkinson Café, Wijkcentrum 
De Ringvaart, Floris v Adri-
chemlaan 98 Haarlem. 14-16u. 
Thema: Spraakproblemen. 
Toegang: €2. Informatie: 023-
5278170 of 06-36323306.

  Knutselclub voor kinderen. 
13.30-15u. WIJ Heemstede, 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11 Heemstede. €5,- deelname. 
Graag de kinderen aanmelden 
via 023-5483828.

  Straatspeelavond WIJ Heem-
stede, Sweelinckplein (Compo-
nistenwijk), 18.30-20.30u. Gra-
tis deelname. Straat wordt af-
gesloten voor verkeer.

  Lezing ‘Je netwerk versterken, 
hoe doe je dat bij dementie’, 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede om 
19.00 uur. €2,50 toegang (kof-
fie/thee).

TENTOONSTELLINGEN

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 
doel ‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com.

Kunstmarkt Jan van Goyenstraat vól verrassingen
Heemstede – Zomaar met een 
kunstenaar een praatje maken 
gaat op een kunstmarkt wat mak-
kelijker. De kunstenaar heeft zijn 
kunst leuk uitgestald en u hoeft 
het alleen maar mooi te vinden. 
Of niet natuurlijk. Niet iedereen 
snapt direct wat de kunst nou in 
die kraam voorstelt of wat ermee 
bedoeld wordt. 

Op de kunstmarkt in de Jan van 
Goyenstraat afgelopen zondag 
kun je dat gewoon vragen. De 
kunstenaar gaan graag in ge-
sprek, wil zijn of haar verhaal 
graag kwijt. Want waarom is die 
koe op dat schilderij geel? Moet 
je hem toch eens vragen! Het ant-
woord komt direct, dat maakt die 
markt nou zo leuk. Praten over 
schilderkunst, keramiek, glas-
kunst, sieraden en edelsmeden, 
de kunstenaars praten graag over 
hun werk.

Met lichte jazzmuziek van de 
Spaarne Town Jazzband werd het 
nog leuker. Je zag veel lachende 
gezichten, er werd zelfs gedanst, 
kunstenaars met publiek. Hoe 
verbindend kan kunst zijn?!

Ton van den Brink  

‘Tussen kunst en kist’
Gevarieerde Open dag 
op de begraafplaats
Heemstede -  Dat Heemstede 
aan de Herfstlaan een hele mooie 
begraafplaats heeft, wisten we 
natuurlijk al, maar met de uitleg 
van Marc de Bruijn van de Histori-
sche Vereniging Heemstede Ben-
nebroek, HVHB, is duidelijk dat er 
ook veel kunst te vinden is. 
Vrijdag kon het publiek tijdens 
een open dag informatie krijgen 
van steenhouwers, uitvaarton-
dernemingen, de gemeente en 
HVHB. Met een uitvaartbus even 
een ritje maken naar het Oude 
Slot waar aan de Ringvaart een 
salonboot klaarlag waarmee ge-
varen werd naar de aanlegsteiger 
van de begraafplaats. In zowel de 
bus als de uitvaartboot kan de 
overledene naar de begraafplaats 
vervoerd worden met ruimte 
voor de directe familie. Marc de 

Bruijn gaf een uitleg in de Art De-
co aula over de grote verschei-
denheid in graven. Er bleken ware 
kunstwerken tussen te zitten. Zer-
ken met fraaie letters, teksten en 
afbeeldingen in steen gehouwen. 
Het gebruik van vele soorten en 
kleuren in stenen, met soms won-
derlijk metselwerk. Beelden die 
graven sieren en gesitueerd in 
een tuinlandschap ooit vormge-
geven door tuinarchitect J.D. Zo-
cher. Zelfs de bloeiende rodo-

IJsmeester Van Dam
Weersvoorspelling: mooi ijsweer
Heemstede – Zelf ijs maken. Hij 
hielp zijn ouders er al mee toen 
hij tien jaar was. Thuis in de ban-
ketbakkerij. Met 14 jaar ging hij 
naar de Banketbakkerijschool in 
Voorhout. Hij was 16 toen hij bij 
Kniese aan het Wilhelminaplein 
begon, dat was zijn eerste baas. 
Op de fiets van Voorhout op de 
woensdagmiddag. Hij had de af-
spraak om maar één jaar te ko-
men want hij wilde overal wat 
opsteken de volgende was Stein-
mann in de Jan van Goyenstraat, 
Tummers volgde. Met 19 jaar 
ging dat al op de brommer en hij 
werkte vijf dagen in de week. Eén 
dag naar school. Bij Steinmann 
maakte hij al ijs... 
Het klikte tussen Willem van Dam 
en de heer Steinmann. Toen zijn 

vroegere baas met pensioen ging, 
werkte hij nog enkele dagen in de 
week bij Willem. Vond hij prach-
tig, trots op zijn oud-leerling. Met 
26 jaar had Willem tien bazen ge-
had, nu wist hij een beetje hoe de 
hazen lopen. Hij had in die jaren 
ook goed gespaard, daarom kon 
hij op de Binnenweg voor zich-
zelf beginnen. Het café The Pitch 
verbouwde hij helemaal naar 
zijn ideeën. Op 26 augustus 1995 
ging hij open. De kassabon heeft 
hij nog, 220 klanten en 2300 gul-
den omzet. Volgende dag weer 
zo druk. Dat ging lekker door, 
maar wel om 7 uur beginnen en 
half 11 ‘s avonds thuis. Nog geen 
personeel. Begin april 1996 be-
gon hij met de ijsverkoop, wel 5 
smaken. Maandag t/m vrijdag tot 

Weer een gezellige activiteit op de rol:
Brocante-, kunst- en streekmarkt in Heemstede!
Heemstede - Op zaterdag 16 ju-
ni zijn meer dan 60 marktkramen 
in Centrum Heemstede van 10.00 
tot 17.00 uur gevuld met een zeer 
gevarieerd en aantrekkelijk aan-
bod aan brocante, curiosa, kunst-
objecten en streekproducten. 

Je kunt er voor betaalbare prij-
zen mooie brocante en curiosa 
aanschaffen en snuffelen tussen 
bijzondere kunst en interessante 
spullen uit grootmoeders tijd.
Antiek, glas, boeken, sieraden, 
aardewerk, porselein, tin, schilde-

rijen, bronzen beelden, nostalgi-
sche en verzamelobjecten...

Je vindt het allemaal. Ook voor 
vader zal er vast wel een pas-
send Vaderdagcadeau te vinden 
zijn.

Uitgeslenterd? Kom weer op 
adem bij een van de terrasjes. 
Deze markten doen het altijd 
goed in het centrum van Heem-
stede. Er komen ook veel dagjes-
mensen uit de regio op af. Het is 
Winkelcentrum Heemstede die 
de activiteit organiseert.
De rijbaan blijft overigens ge-
woon open en parkeerplaatsen 
blijven beschikbaar.

dendrons zijn kunstwerken. Al-
les perfect onderhouden door 
een team van hoveniers dat een 
plaatje heeft gemaakt van cul-
tuurhistorische grafornamenten 
die te mooi zijn om weg te doen. 
Daarnaast zijn er grafkelders van 
bekende families als Van Vollen-
hoven, Van Merlen, Enschede. De 
grote grafkelder van Vollenhoven 
is nu van de gemeente en wordt 
van binnen gerestaureerd en in-
gericht als rouwruimte. Duide-

lijk is dat met het columbarium, 
de urnenmuur en een urnengraf 
de begraafplaats een uitbreiding 
heeft in uitvaartmogelijkheden 
en meegaat met de ontwikkelin-
gen in de uitvaartbranche. Met 
haar parkachtige indeling is de 
in 1828 door landschapsarchitect 
Zocher ontworpen begraafplaats 
uniek in Nederland en een wan-
deling waard.

Ton van den Brink 

tien uur, alles ambachtelijk ge-
maakt en melk van boer Van der 
Hulst. Nu nog steeds, met inmid-
dels 30 smaken. Met wat hij al in 
huis heeft als aardbeien, hazel-
noot, amandelen, vanille van het 
stokje, de chocolade heeft ‘ie na-
tuurlijk ook. De bananen zoekt 
hij zelf uit en de melk pasteuri-
seert hij ook zelf, hij wil alles in ei-
gen hand houden. Tja, een ijswin-

kel opzetten vraagt wel wat, wil 
je het goed doen. Er helpen  nu 
4 meisjes, zijn Ice Angels zijn con-
stant bezig ijs te scheppen om de 
rij wachtenden te helpen aan een 
ijsje. Er staan elke dag acht bak-
ken ‘hemelse modder’ klaar. Ga 
maar proeven op de Raadhuis-
straat bij de dorpspomp.

Ton van den Brink
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter
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“We kijken ernaar uit om samen met 
u verder te werken aan de toekomst 
van Heemstede!”
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad 
op 31 mei 2018 werd het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders geïnstalleerd. 
Het collegeakkoord, dat steunt op de drie 
pijlers bestuurlijke vernieuwing, duurzaam en 
sociaal, vindt u op www.heemstede.nl. Het 
akkoord tussen HBB, GroenLinks en PvdA is een 
mengvorm van een klassiek collegeakkoord 

en een nieuwe wijze van werken. Dit past bij 
de stand van de bestuurlijke vernieuwing in 
Heemstede. In de eerste twee hoofdstukken 
staan de hoofdlijnen van de plannen van de 
coalitie voor de komende vier jaar. Het derde 
hoofdstuk is nadrukkelijk opengelaten voor 
inwonersinitiatieven, raadsinitiatieven en een 
nieuwe wijze van werken.

Op de foto van links naar rechts: wethouders Annelies van der Have (HBB), Sjaak Struijf (PvdA), Nicole 
Mulder (GroenLinks) en burgemeester Astrid Nienhuis. aldus het nieuwe college. (Foto: Charles Duijff )

Erepenning in goud van de gemeente 
Heemstede voor Willem van den Berg
Bij zijn afscheid als gemeentesecretaris 
heeft Willem van den Berg woensdag 30 
mei uit handen van burgemeester Astrid 
Nienhuis de erepenning in goud van de 
gemeente Heemstede ontvangen. Hij kreeg 
de onderscheiding uit erkentelijkheid en 
waardering voor zijn bijzondere verdiensten 
voor de gemeente en de gemeenschap. Willem 
van den Berg heeft zich als gemeentesecretaris 
vanaf 16 juli 1989 tot 1 juni 2018 enthousiast, 
op geheel eigen wijze en blijvend innovatief 
ingezet voor Heemstede, haar inwoners, het 
gemeentebestuur en de organisatie.

Vervanging beuken Torenlaan in 
Wandelbos Groenendaal
In oktober 2018 worden de beuken aan de 
Torenlaan in het Groenendaalse bos gekapt. 
De bomen verkeren in slechte staat en 
worden daarom vervangen door nieuwe 
beuken, volgens het Beheerplan Wandelbos 
Groenendaal 2015-2032. Na de kap vervangt 
Waternet in deze laan een oude waterleiding. 
De werkzaamheden van Waternet en 
gemeente zijn zo op elkaar afgestemd dat de 

ondergrond in de laan maar één keer open 
hoeft en de overlast voor bezoekers beperkt 
blijft. In het plantseizoen 2018-2019 (in de 
winter) plant de gemeente nieuwe beuken.
In juni of juli wordt een bijeenkomst in de 
Torenlaan georganiseerd waar u ter plekke 
uitleg kunt krijgen over de de voorgenomen 
kap. De exacte datum hiervoor wordt nog 
bekend gemaakt.

Eikenprocessierups 
in Heemstede 
aangetro�en
Vorige week woensdag is in Heemstede 
de eikenprocessierups gesignaleerd. Op 
een eik aan de Vrijheidsdreef is een grote 
rupsenkolonie aangetroffen. Later zijn ze ook 
gezien op eiken aan de Groenendaalkade. De 
kolonies zijn inmiddels verwijderd door een 
gespecialiseerd bedrijf.

De gemeente Heemstede, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude verstrekken 
voor 2017 een tegemoetkoming bij chronische 
ziekte of handicap van € 385,- per persoon.
Voorwaarden zijn dat uw inkomen niet 
hoger is dan 130% van het sociaal minimum, 
u zelfstandig wonend bent, u in 2017 een 
indicatie heeft en langdurig hogere kosten 
heeft moeten maken als gevolg van uw ziekte 
of handicap. Voor Bloemendaal geldt een 
percentage van 150%. 

Aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in 2017? Ga naar de website 
www.iasz.nl . Lees bij ‘Tegemoetkoming 
chronische ziekte of handicap’ of u voor 
de tegemoetkoming in aanmerking komt. 
Download het aanvraagformulier en stuur 
deze uiterlijk vóór 30 juni 2018 naar de 
Intergemeentelijke afdeling Sociale zaken 
(IASZ). Neem voor meer informatie of hulp 
contact op met de administratie van IASZ via 
(023) 548 58 68.

Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein 
en Valkenburgerplein. De straat is daarvoor 
afgesloten van 6.00 tot 18.00 uur.

Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 
marktterrein. Op basis van artikel 2:52 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening is 
het niet toegestaan gebruik te maken van 
fietsen op de markt. Ook fietsen achter de 
kramen mag niet tussen 6.00 en 18.00 uur. De 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 
van bureau Handhaving gaan daarom in juni 
weer hierop controleren. Naast het geven 
van waarschuwingen kunnen zij ook boetes 
uitdelen. Het actuele boetebedrag is € 45 
(exclusief administratiekosten). Plaats uw (bak- 
en brom-) fiets daarom aan één van beide 
uiteinden van de markt. Daar is voldoende 
parkeergelegenheid.

Controles �etsgebruik 
op weekmarkt 
Valkenburgerlaan

Tegemoetkoming bij chronische 
ziekte of handicap 2017

Losliggende 
stoeptegels, kapot 
speeltoestel of 
overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpunt
Liever bellen? Dit kan tijdens 
openingstijden naar het meldnummer 
van de gemeente 14 023.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
Een grijs met zwarte kunststof boot aan de 
Leidsevaart, ter hoogte van IJssellaan 23

Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening 

openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 20 juni 2018 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt 
het vaartuig 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.

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

Verwijdering vaartuig IJssellaan

De gemeenteraad heeft vastgesteld:
- Wegsleepverordening Heemstede 2018
- Aanwijzing Functionaris 

Gegevensbescherming
- Herbenoemen burgerlid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit 

Heemstede
- Benoemen interne leden 

rekenkamercommissie Heemstede
- Verlenen ontheffing vereiste van 

ingezetenschap wethouder
- Benoemen wethouders

- Benoemingen in raadscommissies
Op www.gemeenteraad.heemstede.nl 
vindt u de stukken waarover de raad heeft 
besloten. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffie, (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden openbare vergaderingen op 
respectievelijk 12, 13 en 14 juni 2018 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving
- Agenda commissie Samenleving 12 juni 

2018
- Spreekrecht burgers
- Ontwerpbegroting 2019 

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

- Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 
van de GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten Kennemerland (A-stuk)

- Invulling medegebruik ten behoeve van de 
Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool 
(A-stuk)

- Benoeming twee kandidaten voor raad 
van toezicht Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 
Paswerk

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen
- Agenda commissie Middelen 13 juni 2018
- Spreekrecht burgers
- Kaderbrief 2019-2022 (C-stuk)
- Jaarrekening 2017 gemeente Heemstede 

(A-stuk)
- Voorjaarsnota 2018 (A-stuk)
- Ontwerp Jaarverslag 2017 VeiligheidsRegio 

Kennemerland (VRK) (A-stuk)
- Ontwerp Programmabegroting 2019 

VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK) 
(A-stuk)

- Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) 
(A-stuk)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 juni 2018
- Spreekrecht burgers
- Aanleg nieuwe brug IJsbaanpad (B-stuk)
- Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland 
(A-stuk)

- Begroting 2019 en rekening 2017 GR 
Omgevingsdienst IJmond (A-stuk)

- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
raadscommissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
hiervoor voorafgaand aan de betreffende 
vergadering aanmelden via de hieronder 
genoemde contactgegevens.

Vergaderstukken en contactgegevens
Op gemeenteraad.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 via (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies juni

Aanwijzingsbesluiten Functionaris 
Gegevensbescherming
Op 15 mei hebben de burgemeester en het 
college het Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming vastgesteld. De raad 
heeft het Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming op 31 mei 2018 
vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit is, al dan 
niet met terugwerkende kracht, in werking 
getreden op 25 mei 2018. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 

via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2018-112262.html.

Ook de rekenkamercommissie Heemstede 
en de commissie voor bezwaarschriften 
van Heemstede hebben beide een 
Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming vastgesteld op 24 
mei 2018 respectievelijk 23 mei 2018. Deze 

Aanwijzingsbesluiten zijn ook van kracht 
geworden op 25 mei 2018. 

Alle Aanwijzingsbesluiten wijzen mevrouw 
U.M. Bouw- Althuisius aan als Functionaris 
Gegevensbescherming als bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).

Op 24 april 2018 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 
2018 gemeente Heemstede vastgesteld. Dit 
Uitvoeringsprogramma treedt in werking op 

6 juni 2018. Het Uitvoeringsprogramma re-
integratiebeleid 2017 gemeente Heemstede 
is hiermee vervallen. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2018-112308.html.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 21B, plaatsen zonnepanelen 

en hybride warmtepomp, wabonummer 
290896, ontvangen 22 mei 2018

- Raadhuisstraat 27 B t/m G, Drenthelaan 6, 
het plaatsen van een bord t.b.v. verkoop 
woningen, wabonummer 291829, 
ontvangen 22 mei 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- César Francklaan, de bouw van 62 

appartementen en 124 parkeerplaatsen, 
wabonummer 273249, verzonden 31 mei 
2018

- Jacob van Campenstraat 8, het realiseren 
van een dakterras, wabonummer 180110, 
verzonden 31 mei 2018

- Roerdomplaan 26, het plaatsen van 
een transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing, wabonummer 289859, 
verzonden 28 mei 2018

- Strawinskylaan 7, het wijzigen van de gevel 
op de 1e etage, wabonummer 273797, 
verzonden 31 mei 2018

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

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2018 
gemeente Heemstede

Besluiten gemeenteraad 31 mei 2018

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
Dit kan digitaal via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, persoonlijk bij 
de publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023.




