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Ontknoping bouw 
nieuwe Vomar nadert
Heemstede - Donderdag 13 ju-
ni buigt de commissie ruimte zich 
over de plannen voor uitbreiding 
van de Vomar supermarkt. Voor 
de voor- en de tegenstanders is 
het er op of er onder. De zeer ac-
tieve belangenvereniging van de 
omwonenden heeft op de val-
reep een enquête opgesteld en 
deze door 200 inwoners en 93 
winkeliers laten invullen. Hoewel 
misschien niet 100% representa-
tief, zijn de uitkomsten verbluf-
fend. Maar liefst 98% van de on-
dervraagden gaf aan bekend te 
zijn met de plannen. Van de ge-
enquêteerden vindt 95% dat er 
geen behoefte is aan een nieu-
we supermarkt en denkt 86% dat 
de nieuwe vestiging geen stimu-
lans is voor de lokale economie. 
Een ruime meerderheid is van 
mening dat parkeren op de Bin-
nenweg een probleem is en 36% 
denkt dat door invoering van een 
blauwe zone en vergunningen dit 
kan worden opgelost. 

Winkeliers verdeeld
De winkeliers die naar hun me-
ning is gevraagd reageren ver-
deeld. Van de ondervraagden 
is 58% lid van de winkeliersver-
eniging. Een nipte meerderheid 
van 54% is op de hoogte van het 

standpunt van hun vereniging 
aangaande de nieuwe Vomar. 
Verbijsterend is de conclusie dat 
80% van de winkeliers aangeeft 
dat hen nooit iets is gevraagd. De 
reden van het college om dit door 
te zetten is dat het juist vindt dat 
een extra supermarkt een voor-
waarde is voor een gezond win-
kelbestand. Van de winkeliers 
geeft 88% aan dit standpunt niet 
te delen en gaat 67% er van uit 
dat het voor hun eigen zaak geen 
voordeel is. Op de vraag of op de 
bedoelde plek een Vomar moet 
komen antwoorden 95% van de 
inwoners tegen te zijn en van de 
ondervraagde winkeliers is 73% 
tegen. 

Aantijgingen zwaar aangezet
De voormalige voorzitter van 
de belangenvereniging, Bas 
van Os, deed los van de enquê-
te ook nog een duit in het zak-
je. In een schrijven aan de raads-
leden spreekt hij van een politie-
ke poppenkast. Vooral D66 moet 
het ontgelden. Fractievoorzitter 
But Klaassen vertelde, volgens 
Van Os, dat de zaak rond was, 
terwijl wethouder Botter meldde 
dat D66 er nog niet uit was. Van 
Os las in een blog van 13 maart 
dat D66 tegen de nieuwbouw 

was. In hun  verkiezingsprogram-
ma staat dat D66 geen nieuwe 
winkelbedrijven boven de 1000 
m2 wil. Nu heeft de partij geen 
moeite met 1900 m2. Dit noemt 
hij kiezersbedrog. Hij beschul-
digde de partij van ‘draaikonterij’. 
Ook het CDA is door Van Os ge-
polst. CDA raadslid Van Vlijmen 
dacht in een rapport gelezen te 
hebben dat ouderen graag in de 
buurt van een winkelstraat wil-
len wonen. Hij voorzag op basis 
daarvan een stijging van de hui-
zenprijzen rond de nieuwe Vo-
mar. Dit komt niet overeen met 
het verzoek van de bewoners om 
planschade. Hun huizen zouden 
juist minder waard worden. 

Onderzoek niet serieus
genomen
Uit een onderzoek van de Grond-
mij, naar de gevolgen voor de 
omgeving, is volgens Van Os ver-
der niet omgekeken ondanks dat 
daar zwaarwegende bezwaren in 
staan. Wethouder Van de Stadt 
verwijt hij dat deze steeds ver-
wijst naar de juridische gevolgen 
in geval de gemeente niet mee-
werkt. Volgens de bewoners is 
daar geen sprake van en zij be-
roepen zich daarbij op uitspra-
ken van gemeenteambtenaren. 
Genoemde fracties en wethou-
ders is om een reactie gevraagd. 
Het CDA stelt dat zij een keus 
hebben gemaakt voor de Vomar 
maar wel de schade voor omwo-
nenden willen beperken. Wet-

Heemstede – Het was weer ge-
zellig in de Jan van Goyenstraat 
afgelopen zondag. In de winkel-
straat vond de jaarlijkse Kunst-
markt plaats. Vele stands ston-
den aan weerszijden in rijen van 
twee opgesteld en vormden een 
lint van expressie. ‘Laat u ver-
wonderen’ schreef Ton van den 
Brink vorige week in de Heem-
steder en dat deed het publiek 
dan ook. Niet alles spreekt even-
veel aan, smaak is immers per-
soonlijk en zoals het bekende 
gezegde luidt, daar valt niet over 
te twisten. Van zeer kleurrijk tot 
ingetogen schilderkunst naar 
verfi jnde sieraden tot opvallende 
smaakmakers voor hals, vingers 
of polsen en van robuuste beel-
den uit natuurlijk materiaal tot 
elegante sierlijke objecten van 
edelmetalen. Tegenstellingen op 
de Kunstmarkt die tegelijkertijd 
samensmelten als het gaat om 
de aandacht, want de bezoekers 
namen over het algemeen ruim 
de tijd om al het fraais goed in 
zich op te nemen en… te bewon-
deren. Elders in deze krant een 
fototerugblik van dit evenement, 
georganiseerd door de onderne-
mersvereniging Jan van Goyen.

houder Botter confi rmeert zich 
aan het collegebesluit. Wethou-
der Van de Stadt stelt dat niet 
hij maar de raad heeft besloten 
dat de Vomar op een logische lo-
catie mag uitbreiden. Hij is zelf 
niet bevoegd toezeggingen te 
doen.  Over de opmerking over 
de Grondmij is hij van mening dat 
hier wel degelijk iets mee is ge-
daan en dit ook duidelijk uit het 
haalbaarheidsrapport blijkt. Kort-

om, het spel is op de wagen. In 
de beslissende fase van de be-
sluitvorming trekken alle parijen 
de registers nog eens open. Inte-
ressant is dat er over een maand 
of acht nieuwe verkiezingen zijn. 
Of dat nog verandering brengt 
in de verhoudingen zal dan blij-
ken. Commissievergadering over 
dit onderwerp donderdag: 13 juni 
20.00 uur in het raadhuis. 
Eric van Westerloo

Kleur, vorm en
expressie op Kunstmarkt
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (11)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-
ele opening was op 17 juli 1913.

De waterbel
Op deze ansichtkaart de Water-
bel, ook wel de Zochervijver ge-
noemd. Dit is een van de over-
blijfselen van de tuinaanleg in 
de Engelse landschapsstijl van 
Jan David Zocher senior (1763-
1817) eind 18e eeuw maakte op 
Meer en Berg. Daarvoor maak-
te de vijver deel uit van de aan-
leg van Daniel Marot. We kunnen 
het ons nu niet voorstellen, maar 
Groenendaal was vroeger voor-
zien van magistraal ingerich-
te Franse landschapstuinen, zo-
als we die nog kennen van kas-
teel Het Loo bij Apeldoorn. Strak-
ke, geometrische patronen, keu-
rig geknipte heggetjes: alles om 
te laten zien dat je je als eige-
naar van zo’n buitenplaats heel 
wat kon veroorloven. 
Voor het boek ‘Groenendaal 
van buitenplaats tot wandelbos’ 
zocht buitenplaatsdeskundi-
ge Christian Bertram precies uit 
wat er allemaal aan hofstedes, 

buitenplaatsen, landgoederen 
en tuinaanleg is geweest in de-
ze hoek van Heemstede. Met be-
hulp van veel tekeningen, pren-
ten en landkaarten wordt het uit-
gebreid en inzichtelijk beschre-
ven. Het boek heeft een omvang 
van maar liefst 240 pagina’s in 
full colour, kost 25 euro en is 
verkrijgbaar bij de Heemsteed-
se boekhandels of de HVHB. Een 
leuk idee voor Vaderdag! Meer 
informatie via www.hv-hb.nl.

Kijk ook eens op de speciale 
website van de gemeente Heem-

stede: wandelbos.heemstede.nl 
(zonder www). Hier kunt u zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina. 

Bewoners Cloosterweg e.o. houden 
bezwaren tegen nieuwbouw
Heemstede - Het lijkt zo aar-
dig, een vervallen deeltje van de 
Cloosterweg/Molenwerfslaan 
bestemmen voor nieuwbouw. Op 
zich geen slecht plan om de ou-
de bakkerij Van Dijk een nieu-
we (woon) bestemming te geven. 
Maar wat de projectontwikkelaar 
wil ligt niet in lijn met wat de om-
wonenden wenselijk vinden. De 
buurt vreest een massaal gebouw 
tussen de pittoreske gebouwen 
in de omgeving. In de voorlopige 
bouwplannen staat een parkeer-
terrein op eigen terrein geprojec-
teerd. Deze grenst aan de achter-
tuinen van de bewoners, die dat 
een hoogst ongewenste situa-
tie vinden, gewend als zij zijn aan 
de huidige rust achter hun hui-
zen. De Heemsteder sprak met 
een aantal buurtbewoners en te-
kende hun bezwaren op. “Wat 
nou karakteristiek Heemstede”, 
spreken zij in koor. De gemeente 
heeft de mond vol van een groe-
ne gemeente en mooie verge-
zichten. Bewoners van de Molen-
werfslaan kijken nu uit op de to-
ren van de Wilhelminakerk. An-
deren zien uit op tuinen met ho-
ge oude bomen. Dit alles dreigt te 
verdwijnen als de plannen door-
gaan. “Als dit stuk binnenterrein 
mag worden volgebouwd, dan 
geldt dat zeker ook voor andere 
lapjes grond in onze gemeente”, 
opperen de bewoners. Er is toe-
gezegd door de gemeente dat 
het parkeerterrein voor eenieder 

toegankelijk zal zijn. Mooi, zeg-
gen de buurtbewoners dan kun-
nen wij onze auto’s daar kwijt. Of 
de toekomstige bewoners van 
de nieuwbouw dan nog plaats 
hebben? De ontwikkelaar ont-
kent dat het een openbaar terrein 
wordt. Dit is in tegenspraak met 
het collegebesluit waar staat dat 
het terrein openbaar moet blijven. 
“Wij voldoen aan de parkeernorm 
op eigen terrein”, is het commen-
taar van de ontwikkelaar. 
Op het Wilhelminaplein komen 
in de voormalige Panda Hof ook 
appartementen en de gemeente 
denkt dat al die bewoners kun-
nen parkeren op het plein. Wie 
nu dagelijks ziet hoe vol het plein 
al met blik staat zet vraagtekens. 
Door de nieuwbouw vervallen er 
nog meer  parkeerplaatsen, die 
volgens de omwonenden ner-
gens worden gecompenseerd. 
Naast het parkeerprobleem 
speelt ook de hoogte van het ge-
bouw mee. De bewoners heb-
ben een onafhankelijke specialist 
eens laten kijken naar het plan-
gebied. Deze ziet mogelijkheden 
om ook met laagbouw kosten-
dekkend te blijven. De gemeen-
te heeft in haar collegeprogram-
ma staan dat er sociale huurwo-
ningen bij moeten komen en zij 
vinden deze locatie daarvoor ge-
schikt. Wethouder Van de Stadt 
staat open voor de plannen en 
voert uit wat de raad hem heeft 
opgedragen - zorg voor sociale 

woningbouw. Een nieuwe raad 
(2014) zou deze doelstelling los 
kunnen laten en dan is er ruimte 
voor andersoortige woningbouw. 
De heer Snijders, ontwikkelaar 
van het plan, is nog altijd in ge-
sprek met de gemeente en de ei-
genaar van de snackbar die deel 
uitmaakt van het nieuwbouw-
plan. Hij denkt dat hij er met de 
eigenaar van de snackbar en de 
gemeente wel uit zal komen. Na-
dat het gebouw staat neemt Elan 
Wonen de appartementen over 
en gaat ze verhuren. Als er door 
de gemeente eisen worden ge-
steld die de kosten van het pro-
ject opdrijven kan het sociale 
doel, goedkope huurwoningen, 
in de knel komen. 

Wat de heer Snijders wel verbaast 
is dat hij de bewoners schriftelijk 
op de hoogte heeft gesteld van 
zijn plannen en hen uitnodig-
de te reageren. Geen van de be-
trokken bewoners heeft volgens 
hem contact opgenomen. Snij-
ders staat open voor suggesties 
en wil constructief samenwer-
ken met de omwonenden. De 
omwonenden hoorden pas via 
de gemeente dat er plannen wa-
ren. Op 27 december jl. vroeg de
ontwikkelaar aan de omwonen-
den schriftelijk om medio januari 
te reageren. Nadat een paar be-
woners dit in negatieve zin had-
den gedaan is er nooit meer iets 
vernomen. De toegezegde infor-
matieavond is nooit gehouden. 
De omwonenden houden hun 
hart vast. De komende maanden 
zal blijken of het plan levens-
vatbaar is in de voorgestelde op-
zet. 
Eric van Westerloo

Knutselen 
met Renate: 
Cakepops

Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. 
Knutseljuf Renate bedenkt 
prachtige, leuke en mooie din-
gen om te maken. Er wordt ge-
werkt met hout, stof, papier, verf, 
kralen etc. 
Meestal maken de kinderen op 
de laatste woensdagmiddag van 
het knutselseizoen iets leuks en 
lekkers. Op woensdag 19 juni zijn 
dat cakepops. Mmmmmmm…. 
Dat wordt smullen!
Op woensdag 11 september be-
gint de Knutselclub weer met het 
maken van leuke knutsels. 
Tot dan! 
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Jonge Held 2013 is de 
mantelzorger van de toekomst
Heemstede –  Burgemeester 
Marianne Heeremans noemde 
het nadrukkelijk in haar speech 
ter inleiding van de bekendma-
king van de Jonge Held 2013: 
Jongeren zijn regelmatig onder-
werp van discussie als het gaat 
om slecht nieuws. Ze zouden 
verwend zijn en lui en niet bereid 
om belangeloos iets voor ande-
ren te doen. De genomineer-
den voor de titel bewezen allen 
het tegendeel. Niet in de laatste 
plaats de winnaar, Pim Scheef-
hals (14), met hem gaan we de 
toekomst met vertrouwen tege-
moet. Volgens de jury is hij een 
inspirerend voorbeeld voor de 
jeugd qua wilskracht en doorzet-
tingsvermogen en beschikt hij 
over een prachtig talent:  mede-
menselijkheid. 
De Jonge Helden Prijs is in het 
leven geroepen door de Rotary-
club Heemstede in samenwer-
king met de Gemeente Heemste-
de. In aanmerking komen jonge-
ren tussen de 12 en 21 jaar, die 

iets bijzonders hebben gedaan 
voor de (Heemsteedse) samen-
leving. Tijdens de feestelijke bij-
eenkomst van 4 juni in het club-
gebouw van de Koninklijke Roei- 
en Zeilvereniging Het Spaar-
ne waren alle genomineerden 
aanwezig. Naast Pim Scheef-
hals waren dat de Heemgames, 
een groep jongeren van 13-
21 jaar die activiteiten voor de 
jeugd organiseert, de 17-jarige 
Jamie Holton met haar Afrika-
project, die tevens jeugdambas-
sadeur voor World Vision is, Jo-
ry van Dorp (17) die leiding geeft 
aan de theatertechniekgroep op 
het Coornhert Lyceum en be-
trokken is bij Scouting en Bevrij-
dingspop, en Midas Kwant, een 
jonge ondernemer in ICT-bran-
che van 15 jaar. 
Winnaar van de oorkonde en 
een cheque van vijfhonderd euro 
Pim Scheefhals zet zich in voor 
ouderen en geeft op vrijwilli-
ge basis les bij de Heemsteed-
se Reddingsbrigade. Daarnaast 

is hij strandwacht in Zandvoort 
en zamelt hij geld in voor Seri-
ous Request van 3 FM. Bij de op-
somming van de lijst van kwali-
teiten van de winnaar, werd het 
de nieuwe Jonge Held steeds 
duidelijker dat hij er met de titel 
vandoor zou gaan. Toen de bur-
gemeester daarbij opmerkte dat 
Pim zelfs het gras maait bij de 
buren en niet te beroerd is om af 
en toe de stofzuiger te hanteren, 
lachte ze: “Ach, kom ook eens bij 
mij langs. “
De 3-havist van het Coornhert 
Lyceum is een dag later nog wat 
beduusd, van slapen was niet 
veel gekomen. Maar verguld met 
zijn uitverkiezing is hij zeker. Ook 
de andere genomineerden wa-
ren immers sterke kandidaten. 
Wat de Jonge Held van 2013 la-
ter wil worden? Het blijkt een in-
koppertje. Pim:  “Volgend jaar 
kies ik voor het profiel Natuur en 
Gezondheid, dus ik denk iets in 
de zorg.”
Mirjam Goossens

Heemstede - De Kruidvat- 
winkel aan de Binnenweg 67 
in Heemstede is compleet ver-
nieuwd en opent op dinsdag 18 
juni a.s. opnieuw haar deuren. 
Het filiaal biedt het vertrouwde 
voordeel in een eigentijdse toe-
gankelijke winkel. Klanten kun-
nen gemakkelijk hun weg vin-
den dankzij de overzichtelijke 
presentatie van de producten en 
worden wekelijks verrast door 
een grote hoeveelheid wisselen-

de aanbiedingen. 
Winkelmanager Chantal Mohlen 
is trots op haar vernieuwde win-
kel. “In onze vernieuwde win-
kel staat de klant nog meer cen-
traal. De winkel is overzichtelijk 
en toegankelijk, met veel voor-
deel en verrassende aanbiedin-
gen. Samen met mijn team no-
dig ik iedereen uit Heemstede en 
omgeving van harte uit om dit 
zelf te komen ontdekken en een 
kijkje te nemen aan de Binnen-

weg!”, aldus Mohlen.

Verrassend, voordelig én
toegankelijk
In de vernieuwde winkel worden 
producten en aanbiedingen zo 
gepresenteerd dat klanten intu-
itief vinden wat zij zoeken. De lo-
gica van de klant is bij de pre-
sentatie van de ruime hoeveel-
heid producten het uitgangs-
punt. Naast de haarstylingpro-
ducten en shampoo staan nu 

bijvoorbeeld ook de föhns ge-
presenteerd. De babyproducten 
staan achter in de winkel, zo-
dat (aanstaande) moeders in al-
le rust het assortiment kunnen 
bekijken. In het hart van de win-
kel worden de wekelijkse acties 
en aanbiedingen gepresenteerd. 
Ook met de mannen is rekening 
gehouden. Zij winkelen met na-
me doelgericht. Hierop wordt in-
gespeeld door het complete as-
sortiment verzorgingsproducten 

voor mannen overzichtelijk bij el-
kaar aan het begin van de winkel 
te presenteren.

Over Kruidvat
Kruidvat telt meer dan 1.000 win-
kels en is met ruim 15.000 me-
dewerkers marktleider in de he-
alth- & beautymarkt in Neder-
land en België. Kruidvat geeft in-
vulling aan haar motto ‘Steeds 
verrassend, altijd voordelig’ door 
een ruime keuze te bieden uit 
een voordelig, gevarieerd en 
hoogwaardig aanbod health- & 
beautyartikelen, aangevuld met 
een uitgebreid en verrassend as-
sortiment branchevreemde pro-
ducten.

Open Huizen kijken: 
kopen of huren?

Heemstede - “Wij hebben de zaken op een rijtje gezet 
en hebben besloten een huis te gaan kopen. Het huren 
wordt per 1 juli fors duurder en het verschil met kopen is 
nu te klein geworden. Daarom gaan wij op huizenjacht tij-
dens de Open Huizen Route.” Deze huurder is niet de eni-
ge. Steeds meer mensen oriënteren zich op het kopen van 
een huis vanuit een huursituatie. En dat is niet zo gek, vol-
gens ERA-makelaar Van den Putten.

“Vroeger was de geldende mening dat het kopen van een huis 
duurder was dan huren. Niet alleen qua maandlasten, maar ook 
de lasten van onderhoud en de verantwoordelijkheid om het 
huis te onderhouden. Bij het huren van een huis is dat de ver-
antwoordelijkheid van de verhuurder. Dat is overigens geen ga-
rantie dat het ook nauwgezet en op tijd gebeurt. De kranten 
staan er vol mee dat renovatieplannen in de ijskast staan. Het 
grote nadeel van huren is dat de woonlasten jaarlijks stijgen, 
terwijl het woongenot onveranderd blijft. Bij het kopen van een 
huis blijven de woonlasten hetzelfde voor de duur van de ren-
teperiode. Bovendien ben je in een huurhuis minder vrij om je 
huis naar je eigen smaak en behoefte aan te passen of te ver-
bouwen dan bij een eigen huis. Daarnaast is voor veel mensen 
het gevoel eigenaar te zijn van zijn eigen huis een onbetaalbaar 
gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid. Door de teruggelopen 
woningmarkt van de laatste jaren is het nu voor starters het uit-
gelezen moment om een huis te kopen. De prijzen blijven niet 
eeuwig dalen en veel gemeenten bieden startersleningen of an-
dere consumentvriendelijke instrumenten om de stap te zetten 
naar een eigen huis.
De Open Huizen Route is een laagdrempelige manier om ver-
schillende huizen te bekijken, ongeacht waar je zit in het aan-
koopproces. Op zaterdag 15 juni kun je tussen 11.00 en 15.00 
uur onbeperkt huizen bekijken, die meedoen. Weet je nog niet 
wat je zoekt? Bepaal dan je prijsklasse en ga zoveel mogelijk 
huizen kort bekijken. Vanzelf krijg je dan een beeld wat je aan-
spreekt en wat niet. Al veel concretere woonwensen? Dan kun 
je een lijstje maken met specifieke huizen die precies voldoen 
aan je behoeften en van daaruit verder gaan met bijvoorbeeld 
een uitgebreide bezichtiging op een latere datum. Reuze han-
dig en makkelijk voor iedereen. Verwacht geen uitgebreide toe-
lichting en begeleiding: de Open Huizen Route is een speedda-
te met de huizen in de markt. Je gaat erheen en kijkt of je de klik 
hebt. Zoniet, dan ga je naar het volgende adres. Zo ja, dan bel 
je ons en maak je een vervolgafspraak om samen met de ma-
kelaar nog een keer een bezichtiging te doen. We gaan dan la-
ter in alle rust nog eens uitgebreid kijken en bepalen of het huis 
werkelijk aan al je wensen voldoet en binnen je budget valt”, 
aldus Van den Putten.
Voor overige informatie kunt u bellen naar het kantoor van Van 
den Putten: 023- 5285412 of een e-mail sturen naar vandenput-
ten@era.nl of gewoon even binnen lopen op het kantoor aan de 
Bronsteeweg 45 te Heemstede. 
U vindt de adressen waar u zonder afspraak kunt komen kij-
ken op www.vandenputten.com of op www.era.nl. ERA-make-
laars zijn actief in 250 plaatsen in Nederland en België, maar 
ook in 33 andere landen in de wereld. Zij zijn vrijwel altijd alle-
maal aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(NVM). Kijk voor meer wooninformatie op www.facebook.com/
ERAOpenHuizenRoute.

Vertrouwd voordeel in een moderne winkelomgeving
Heropening Kruidvat-winkel Binnenweg Heemstede
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Nieuwe woonwijk 
Watermuziek krijgt vorm
Heemstede - De zogeheten af-
werkers zijn hier en daar aan het 
werk in de woonwijk Watermu-
ziek. Schilders, stukadoors en 
keukenleveranciers zijn druk 
bezig in de nu nog onbewoonde 
huizen. De nieuwe huizen pas-
sen mooi bij de omgeving van 
de schilders- en componisten-
wijk. Stedenbouwkundig zal het 
allemaal wel in orde zijn. Ech-
ter om vanuit je tuin, op het zui-
den, tegen het ziekenhuis aan 
te kijken lijkt minder aantrekke-
lijk. Het eerste bootje ligt al in de 
nieuw gegraven gracht en is net 
laag genoeg om de nieuwe voet-
gangers- en fi etsbrug te passe-
ren. De rietvilla’s, die rond de 
één miljoen euro moeten kos-
ten, zijn hoog maar niet breed. 
Een apart ontwerp dus maar wel 
met een aardig vrij uitzicht over 
het Spaarne en een slootje voor 

de deur, dat mag wat kosten na-
tuurlijk. Twee parkeerplaatsen 
op eigen terrein is ook nooit weg 
in een tijd dat parkeren steeds 
moeilijker wordt. De bewoners 
in de omgeving hebben hun 
wandelpad langs de Bronstee-
vaart, het Spaarne en het Heem-
steedskanaal kunnen behouden, 
zodat zij nu al wandelend met of 
zonder hond de rietvilla’s kun-
nen bewonderen.

Het bruggetje brengt wat varia-
tie in het pad en er is ook een 
fl auwe bocht ontworpen, zodat 
het wat speelser aandoet. Echt 
storm lopen deed het aanvanke-
lijk niet met de verkoop want de 
aanbieder deed al 150.000 euro 
af van de prijs. Dan moest men 
wel voor 1 januari 2013 kopen. 
Toch zijn vrijwel alle woningen 
op dit moment verkocht. 

Thirties - The Summer Edition op 
zaterdag 22 juni op landgoed Duinlust
Regio - Kinderen, trouwen, car-
rière maken: dertigers hebben 
het druk! Graag gaan ze net als 
vroeger nog eens uit met vrien-
den maar meestal blijft het bij 
een etentje of een borrel. Want 
je voelt je op deze leeftijd niet 
meer echt op je gemak in de lo-
kale discotheek tussen de jon-
geren die ook nog eens door-
gaan tot diep in de vroege och-
tend. Daarom is er sinds vorig 
jaar Thirties!
Organisator Frank Böhm is zelf 
een dertiger en weet dus wat 
de doelgroep zoekt: “Met een 
tweeling en een eigen bedrijf is 
het druk waardoor je vaak wei-
nig tijd overhoudt voor de leu-
ke dingen. Daarom heb ik vorig 
jaar Thirties bedacht: even een 
avond ouderwets stappen met je 
vriend(in) en vrienden, maar dan 
wel tussen leeftijdsgenoten. Ik 
wil deze doelgroep een bijzon-
dere avond bieden die hun ver-
wachtingen overtreft. Op exclu-
sieve locaties, met goede mu-
ziek plus extra service zoals een 
gratis welkomstdrankje en BOB 
service. De deuren openen al 
om 21.00 zodat je om 02.00 met 
een smile weer naar huis kan! 
Zo heb je ook nog wat aan je 
zondag.” Na de twee uitverkoch-
te edities in Elswout en de Jo-
penkerk dit jaar strijkt het event 
op zaterdag 22 juni net als vorig 
jaar neer op een zeer bijzonde-

re locatie: het schitterende land-
goed Duinlust in Overveen. Wat 
kan je verwachten op één van de 
mooiste plekjes van Zuid Ken-
nemerland, gelegen tussen de 
duinen en het bos? 

Pluspunten van Thirties – The 
Summer Edition op een rij
- je begint met gratis parkeren, 
garderobe en een heerlijk glas 
champagne van La Premiere 
Bulle Nr 1
- een disco & 80s zaal met DJ’s 
Mike van Loon en Brad Tipp: van 
de Jacksons tot Madonna
- een dance/house zaal met DJ’s 
Davinci, Juvanice & FlexyFrank: 
van Robin S tot Rihanna
- een heerlijke champagne & 
cocktailbar
- meerdere plekken om even uit 
te rusten
- in de week na afl oop maak je 
kans op mooie prijzen met de 
code op je entreeticket. Winnen-
de codes worden via facebook.
com/thirties bekend gemaakt

Gratis mix: mu-
ziek van toen tot nu
DJ Juvanice heeft een specia-
le mix gemaakt voor Thirties die 
een mooie doorsnede is van de 
zalen: van disco tot 80s en van 
oude tot nieuwe house, alles 
komt voorbij! Check hem hier: 
https://soundcloud.com/juvani-
ce/thirties-the-summer-edition

Kunstmarkt
Jan van Goyenstraat

Kortom genieten van een on-
dergaande zon op een exclusief 
landgoed, onder het genot van 
een heerlijke cocktail en omringd 
door hertjes. En erna één van de 
drie dansvloeren op! Eén bezoe-
ker beschreef het Thirties gevoel 
als volgt: “Precies het feest dat je 

verwacht als 30 plusser! Stijlvol 
uit je dak kunnen gaan op een 
top locatie! Dit is wat Haarlem 
nog miste voor de dertigers. Wij 
kijken nu al uit naar de volgende 
editie!” Via www.facebook.com/
thirties word je op de hoogte ge-
houden, kan je foto’s en video’s 
van de vorige edities bekijken en 
je tickets verkrijgen. Bij elk tic-
ket zijn garderobe, parkeren, lo-
terij en een glas champagne in-
begrepen. De dresscode luidt 
casual chique, dus geen gala 

maar wel stijlvol. Er zal hoogst-
waarschijnlijk geen deurverkoop 
zijn dus koop snel je kaartje op 
https://shop.ticketscript.com/
channel/web2/start-order/rid/
GUB7AVXS/language/nl
Duinlust, Duinlustweg 16,2051 
AA Overveen 
Tijd: 21.00 – 02.00 
Entree: 25,- inclusief glas cham-
pagne, parkeren, garderobe en 
VIP loterij
Publiek: 25-40 jaar (smokkelen 
mag!)

Wegens de malaise waarin de 
woningmarkt verkeert, heeft de 
ontwikkelaar nog lang niet al-
les gebouwd wat hij van plan 
is. Er komen nog een fl ink aan-
tal huizen bij op het nu nog deels 
braakliggende terrein en richting 
de brug naar Schalkwijk komen 
nog appartementen. Wanneer 
dat gaat gebeuren is nog niet 
duidelijk. Het ziekenhuis wordt 
al aardig ingeklemd door de be-
bouwing. Behalve de woningen 
en villa’s is er ook één apparte-
mentengebouw verrezen en ook 
hier kunnen de bewoners al snel 
hun intrek in nemen. Waarom de 
keuze, net als nabij de haven, is 
gevallen op de donkere stenen 
van het gebouw zal wel iets te-
maken hebben met de tijdgeest. 
Het kan zoveel vriendelijker. Na 
dit project is er niet zo veel ruim-
te meer in Heemstede om groot-
schalige woningbouw te plegen. 
Tenminste als de landerijen rond 
Hageveld niet ten prooi vallen 
aan expansiedrift.

Eric van Westerloo.





 
08   de Heemsteder  •  12 juni 2013

Het klinkt misschien vreemd, 
maar actief meewerken aan 
de uitvaart heeft een posi-
tieve invloed op de rouwver-
werking. 
In het woord ‘rouwverwerken’ 
zit het werkwoord ‘werken’. 
Mensen die iemand hebben 
verloren weten dit: het is hard 
werken om de rouw door te 
maken. Daarom betrekken 
we u bij alles rond het af-
scheid, nodigen we u als het 
ware uit ‘te werken’. U kunt 
meer zelf doen dan u mis-
schien denkt. 

Na overlijden zijn er diverse 
momenten waarop naasten 
zelf iets kunnen doen.
Zo vragen wij altijd of iemand 
van de familie wil helpen bij 
de laatste verzorging. Als ie-
mand hiervoor kiest is onze 
ervaring dat hij/zij het heel 
fijn vond om dit te doen. De 
hulp kan variëren van zelf 
wassen tot de knoopjes van 
het overhemd dicht doen of 
het haar borstelen.

De kist kan zo gekozen wor-
den dat kleinkinderen of bij 
een ouder met jonge kinde-
ren, de kinderen, deze be-
schilderen. De binnenkant 
van het deksel is te gebruiken 
om heel persoonlijke dingen 
op te schrijven of bijvoor-
beeld een zoen met lippen-
stift te geven.
Het sluiten van de kist is een 
ander moment. Dat mag u 
zelf doen. Ik maakte een keer 
mee dat een familie vóór het 

sluiten van de kist met el-
kaar rond de kist ging staan. 
Eén van hen las een tekst 
voor van Toon Tellegen over 
afscheid en loslaten. Toen 
legden ze in stilte het deksel 
op de kist. De kleinkinderen 
mochten hem met schroeven 
vastmaken. 

Het zelf dragen van de kist 
bij de kerk of op de begraaf-
plaats is ook een mogelijk-
heid. Soms denken mensen 
dat het emotioneel te zwaar 
is. Dat kan. Aan de andere 
kant biedt het ook een moge-
lijkheid iets te doen. Iets doen 
geeft houvast, is een manier 
om uitdrukking te geven aan 
je verbondenheid en aan je 
verdriet.

In de afscheidsceremonie kan 
veel zelf gedaan worden: uw 
eigen muziek laten afspelen, 
uw eigen verhaal vertellen 
of een zelf gekozen gedicht 
voorlezen. Kinderen steken 
een kaars aan, waarbij zij iets 
over hun opa/oma kunnen 
zeggen. Zo zijn er meer voor-
beelden te noemen om zelf 
iets te doen. Daar kom ik in 
een later stukje op terug.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Rouwen is werken

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Heemstede - The Vintage Store 
ondersteunt de stichting EDU-
kans al vanaf het begin van haar 
bestaan. Samen met EDUkans 
is er gezocht naar een passend 
project om te ondersteunen. Het 
project dat The Vintage Store on-
dersteunt bestaat uit scholen in 
het dorp Embangweni in Mala-
wi (Afrika). Zij doen mee aan het 
project ‘Ster School Model’. 
Door het opzetten van STER-
scholen zorgen Edukans en The 
Vintage Store ervoor dat deze 
scholen ook goede scholen wor-
den of zijn. De vijf punten van de 
ster staan voor de vijf belang-
rijkste aspecten van een goede 
school.
Voldoende lesmateriaal en les-
stof aangepast aan de om-
geving, opgeleide leerkrach-
ten, veilig gebouw met toiletten, 
ouders betrekken en een goede 
organisatie op school met een 
visie.

Door het organiseren van een 
veiling op zondag 16 juni voor 
Edukans, zal er een financiële 
ondersteuning gaan plaatsvin-
den voor het genoemde project 
bij The Vintage Store om 13.00 
uur. De veiling zal bestaan uit 
een 35-tal items: van kunstob-
jecten waaronder een ‘ets’ van 
Poortenaar, een blikken vlieg-
tuigje uit de jaren zestig tot een 

grote BBQ en het gehele oeuvre 
van Kuifje op dvd.
De gehele veilinglijst staat op de 
website van The Vintage Store, 
www.thevintagestore.eu.

Diverse winkeliers uit Heem-
stede hebben prijzen beschik-
baar gesteld voor de veiling en 
ondersteunen hiermee het pro-
ject. De gehele zondag zijn er 
verschillende activiteiten in The 
Vintage Store. Naast de veiling 

zijn er gratis kinderactiviteiten; 
is een minimarket en treedt de 
band Yellow House 21 op vanaf 
14.00 uur. 
Ree verfhandel is aanwezig met 
het verfblikkenspel en Houwe-
ling groente en fruit zorgt ervoor 
dat er voldoende verse aardbei-
en en asperges aanwezig zijn om 
aan te schaffen. Aan de kinderen 
wordt op deze dag een gratis ijs-
lolly verstrekt. Locatie: Cruquius-
weg 37a.

115 jaar Troupin Natuursteen in Haarlem
Regio - Troupin Natuursteen B.V. is al sinds 1898 
een bekend en gerenommeerd Natuursteenbedrijf. 
Troupin is een familiebedrijf dat al jaren van vader 
op zoon overgaat en gespecialiseerd is in grafwerk.

Op 17 juli is het exact 115 jaar geleden dat V.H.J. 
Troupin is begonnen met de eerste steenhouwerij 
in Haarlem. Ter ere van dit heuglijke feit geeft de 
huidige vijfde generatie van Troupin Natuursteen 
B.V., onder leiding van Guy Troupin, tot die datum 
een korting van 15% bij aanschaf van een nieuw 

gedenkmonument.  Deze korting is niet geldig in 
combinatie met andere kortingacties.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de 
showroom en werkplaats om een indruk te krijgen 
van de mogelijkheden voor een persoonlijk ge-
denkteken. 
Ook voor het opknappen, bijzetten van vervol-
ginscripties en restauratie van oude monumenten 
is men bij Troupin Natuursteen aan het juiste adres.
Zie voor meer informatie:
www.Troupinnatuursteen.nl.

Veiling voor stichting EDUkans
bij The Vintage Store

Juwelier overvallen Heemstede -   De juweliers-
zaak in de Jan van Goyenstraat 
is dinsdagochtend even na half 
elf het doelwit geweest van een 
overval. De politie is direct een 
zoekactie gestart naar de ver-
dachten, waarbij ook de hulp in-
geschakeld werd van Burgernet. 
Er wordt gezocht naar drie ver-
dachten in de leeftijd van 18 tot 
20 jaar, donkergekleed en base-
ballpetjes dragend. Eén man 
droeg een groenre rugzak, een
ander een zwarte exemplaar. De 
verdachten zijn weggelopen in 
de richting van Schalkwijk. 
Bij het ter perse gaan van deze 
krant was nog onduidelijk of er 
iemand gewond is geraakt  bij de
overval, en wat de overvallers 
precies hebben buitgemaakt. 
Het onderzoek door de politie is 
nog in volle gang.





Frans Hals 
Het Frans Hals Museum bestaat 
dit jaar 100 jaar en dat wordt ge-
vierd met een ‘Frans Hals Jaar’. 
Er is een jubileumtentoonstelling 
in het museum en een exposi-
tie over de ontwikkeling van de 
portretkunst in de Hallen. Biblio-
theek Zuid-Kennemerland haakt 
daarop in door Haarlemse ama-
teurkunstenaars de gelegenheid 
te bieden om portretten te ex-
poseren in Bibliotheek Haarlem 
Centrum. Bij grote belangstelling 
wisselen de werken halverwege 
de tentoonstellingsperiode. 

Voorwaarden
Kunstenaars kunnen deelne-
men met één werk per persoon; 
het werk kan op maandag 5 
augustus tussen 10.00 en 17.00 
uur ingeleverd worden in Bibli-
otheek Haarlem Centrum. Ach-
terop het werk graag de volgen-
de informatie vermelden: naam, 
telefoonnummer en e-mailadres 
van de schilder, naam van de ge-
portretteerde en eventueel bij-
zonderheden over het portret en 
de gebruikte techniek. Het werk 
moet voorzien zijn van een op-
hangdraad of oog. De werken 

zijn verzekerd, met een eigen 
risico van 100,- euro per werk. 
Ophalen van het werk kan op 
maandag 23 september tussen 
13.00 – 17.00 uur.  Meer informa-
tie op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

 
10   de Heemsteder  •  12 juni 2013

Heemstede - Steeds meer man-
nen genieten van uitgebreid ko-
ken. Een liefhebberij waar het 
hele gezin blij van wordt. De We-
reldwinkel heeft verschillende 
mannenkookboeken. Maar ook 
ingrediënten uit vele windstre-
ken waarmee vader in de keuken 
aan de slag kan. Of geef hem 
zo’n stoere vijzel waarmee verse 
kruidenpasta’s, pesto of een ma-
rinade is te maken. Deze vijzels 
van Palewa zeepsteen worden 
gemaakt in de Indiase Agra Ba-
zar, een bedrijfje onder de rook 
van de beroemde Taj Mahal.
60 ambachtslieden werken er 
onder één dak. De samenwer-
king betekent dat er schoner 
kan worden gewerkt en steen-
stof wordt afgezogen. Ook is ie-
dereen verzekerd en ontvangt 
een goed loon.

Is vader geen kookliefhebber 
maar gaat de liefde wel door de 

maag? In de Wereldwinkel kan 
voor elke smaak en budget een 
feestelijk pakket worden samen-
gesteld uit de diverse Fair TRade 
Food producten.

Om nog even in de sfeer van 
eten en drinken te blijven: wat te 
denken van een mooie fles wijn 
in een houten flessenhouder of 
wijnglazen van gerecycled glas?

Of verras vader met een heren-
toilettas, gemaakt van autoband. 
Of één van de miniatuurauto’s 
en fietsen die op Madagaskar uit 
oude spuitbussen zijn gemaakt.

Voor elke vader is wel iets leuks 
of lekkers te vinden in de WE-
RELDWINKEL.
Raadhuisstraat 29, Heemstede, 
www.wereldwinkelheemstede.nl
Openingstijden: dinsdag t.e.m. 
vrijdag 10.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur.

(H)eerlijke Vaderdagcadeaus
bij de Wereldwinkel

Bennebroek weet wat feesten is
Regio - Afgelopen weekend was Bennebroek 
weer in rep en roer vanwege de feestweek. De 
Bennebroekse feestweek was, zoals ieder jaar, van 
vrijdag tot en met zondag weer een gezellig spek-
takel voor jong en oud met verschillende activitei-
ten. Zo waren er onder meer een balonnenwed-
strijd, een koffieconcert, het Pieter Tiddens Fami-
liepretcabaret, een wipe out run en een straatgolf-
toernooi. Heel bijzonder was ook de Stiletto Run: 
een hardloopwedstrijd op hoge hakken. Voor de 
deelnemers was dit wel even wennen en een tik-
keltje anders dan op sportschoenen lopen. Op de 

podia in de feesttent spetterende optredens van 
De Bevers, Hans Dulfer, New Band Renewed op 
vrijdagavond en Soulbeach en Miss Irma And The 
Dazzle Party op zaterdagavond.
De bruisende hekkensluiters op het slotfeest van 
zondagavond waren De Hermes House Band en 
Dave Miller.  Onder luid gejuich van het publiek 
werd ook het Eerste Hockey Herenteam van Ben-
nebroek op het podium gehuldigd, die kampioen 
geworden was. Kortom: een zeer geslaagd en ge-
zellig feest. 
Bart Jonker

Portrettengalerij zoekt kunstenaars
Regio - De Bibliotheek Zuid-Kennemerland zoekt voor een 
portrettengalerij exposanten. Van 6 augustus tot 23 septem-
ber zijn portretten te zien, gemaakt door Haarlemse amateur-
kunstenaars, die zich hebben laten inspireren door de portret-
kunst van Frans Hals. De portretten mogen schilderijen zijn, 
maar ook tekeningen, foto’s of ander plat werk. De expositie 
is in Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem.

Te veel werk in vervuilde grond

Zo is het belangrijk dat alle be-
trokkenen bij grondwerkzaam-
heden kennis hebben van de re-
gelgeving en zich bewust zijn 
van de gevaren van werken in 
verontreinigde grond. Ook bin-
nen de provincie zijn inmiddels 
maatregelen getroffen om de-
ze kennis op peil te houden. Sa-
men met alle betrokken partijen 
wordt verder bekeken hoe voor-
komen kan worden dat niet vol-
gens de regels gewerkt wordt in 
verontreinigde grond. 

Tot op de bodem uitgezocht
De provincie vermoedde al eni-
ge tijd dat grondwerkzaamhe-
den niet altijd volgens de wet- 
en regelgeving uitgevoerd wer-
den. Daarom zijn in 2010-2011 
in totaal 62 locaties onderzocht. 
Hierbij werd er gecontroleerd 
op onderzoeken, vergunningen 
en (waar nodig) beschermen-
de maatregelen voor het werken 
in vervuilde grond. Uit dit onder-
zoek bleek dat in 89% van de  
gevallen niet volgens de regels 
gewerkt wordt en dat in 26% 

de grond (ernstig) verontreinigd 
was. Gezien deze uitkomsten zal 
de provincie de Regionale Uit-
voerings Diensten opdracht ge-
ven het onderzoek periodiek te 
herhalen om de voortgang te be-
waken.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken 
voor het niet volgens de regels 
verrichten van grondwerkzaam-
heden. Zo wordt om kosten en 
tijd te besparen geen of onvol-
doende onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit van de grond. Ook 
worden gemelde werkzaamhe-
den niet voldoende getoetst, al-
vorens de provincie toestem-
ming verleent in deze grond te 
werken. Daarnaast worden niet 
alle werkzaamheden gemeld, 
waardoor overheden niet we-
ten dat er grondwerkzaamhe-
den plaatsvinden. Zowel overhe-
den als marktpartijen laten ste-
ken vallen. Ook binnen de pro-
vincie wordt niet altijd conform 
wet- en regelgeving gehandeld. 
Het college van Gedeputeerde 

Regio - Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt 
dat veel grondwerkzaamheden zoals graven, bestraten en lei-
dingen leggen niet volgens de regels verlopen. Met als gevolg 
dat in een kwart van de gevallen gewerkt wordt in soms ern-
stig verontreinigde grond. Dit levert risico’s op voor de grond-
werkers zelf, maar ook voor omwonenden en de natuur. Om 
zoveel mogelijk te voorkomen dat er niet volgens de regels 
gewerkt wordt in vervuilde grond, wil de provincie dat alle be-
trokken partijen actie ondernemen.

Staten treft maatrelen om ervoor 
te zorgen dat dit in het vervolg 
wel gebeurt.  Daarnaast willen 
Gedeputeerde Staten onderzoe-
ken waarom de uitkomsten van 
het onderzoek niet eerder aan 
hen zijn voorgelegd.  

Het rapport met de uitkomsten 
van het onderzoek en de aan-
bevelingen is te vinden op www.
noord-holland.nl > milieu.













Informeer dan eens naar dit aan-
trekkelijke familie-arrangement.

Goochelaar aan tafel
Terwijl u lekker aan het eten bent 
komt goochelaar Janse aan uw 
tafeltje goochelen. Op de zater-
dagen 15, 22, 29 juni komt hij 
langs van 17.00 tot 18.00 uur. De 
goochelaar wordt u aangeboden 
door De Konijnenberg. Wilt u ze-

ker zijn van een plekje? Reser-
veer dan een tafeltje.
Actuele nieuwtjes en aanbiedin-
gen kunt u ook vinden op de si-
te www.dekonijnenberg of via de 
Facebook pagina Pannenkoe-
kenhuis De Konijnenberg. Het 
Twitter adres is Karel Konijn.
Pannenkoekenhuis De Konijnen-
berg, Herenweg 33, Heemstede 
023-5848096. 

Heemstede - Veel Heemste-
denaren kennen de Konijnen-
berg uit hun kinderjaren en ko-
men daarna zelf ook weer langs 
met hun eigen kinderen. Eige-
naar Marco Uitendaal vindt het 
leuk om te zien dat families ‘het 
nostalgische Konijnenberg ge-
voel’ overdragen. Ook valt op, 
dat steeds meer klanten inmid-
dels terug komen voor bv. de 
lekkere carpaccio of het Lente 
potje in gorgonzola saus. De ge-
rechten buiten de pannenkoe-
kenkaart worden vanwege de 
prima kwaliteit en ook niet onbe-
langrijk, prima prijzen gewaar-
deerd. De Konijnenberg is een 
echt familiebedrijf, daarom is er 
het nieuwe familie-arrangement; 
Familie & Co. Mogelijk van 10 
tot 100 personen. Iedereen krijgt 
twee drankjes naar keuze, keu-
ze uit vijf verschillende pannen-
koeken en een ijsje toe (15 euro 
p.p.). Kindermaaltijden zijn mo-
gelijk vanaf 6,50 euro p.p. Dus 
heeft u binnenkort iets te vieren? 
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Deelname na afspraak

Gratis Darphin-huidscan bij 
Beauty & Skincare Linda!

Regio - Op woensdag 19 juni 
2013 wordt bij Beauty & Skin-
ca Linda!, in samenwerking 
met cosmeticahuis Darphin Pa-
ris, de mogelijkheid voor gratis 
huidscan geboden.

Een specialiste van Darphin Pa-
rijs komt op deze dag (10.00 uur 
– 17.00 uur) in de salon aan de 
Bennebroekerlaan 41.  Zij heeft 
de beschikking over geavan-
ceerde apparatuur om een hui-
danalyse te verrichten en staat 
in het teken van de fyto-aroma-
tische verzorgingslijn.

Indien je hieraan gratis wilt 
deelnemen meld je dan aan bij 
Beauty & Skincare Linda! Deel-
name gaat alleen volgens af-
spraak en gaat op volgorde van 
binnenkomst. Je ontvangt een 

leuke attentie na deelname.  
Waar?
Beauty & Skincare Linda! is een 
schoonheidssalon waar u te-
recht kunt voor professione-
le huidbehandelingen en ge-
degen, deskundig advies en 
gevestigd aan de Bennebroe-
kerlaan 41 te Bennebroek. Het 
concept bestaat enerzijds uit 
goede kwalitatieve cosmeti-
sche verzorging/ -advisering 
en anderzijds uit professione-
le huidbehandelingen/ -advi-
sering gebaseerd op de indivi-
duele vraag/ behoefte van de 
klant (‘maatwerk’). 

Tevens zijn er als laatste ook 
nog specialistische behan-
delingen mogelijk waaron-
der dermabrasie (peelingtech-
niek in kuurvorm) en wordt er 

‘in house’, samengewerkt met 
cosmetisch artsen (intectables/ 
botox en mogelijkheid tot cos-
metische ingrepen). 
Beauty & Skincare LINDA! 
biedt hierbij complementaire 
behandelingen aan om geza-
menlijk  en in overleg, tot een 
optimaal resultaat te komen. 
Actie: Tegen inlevering van de-
ze advertentie ontvang je één-
malig 50,00 euro korting op 
specialistische (cosmetische) 
behandeling(en).

Alle behandelingen gaan vol-
gens afspraak. Wilt u verdere 
informatie neemt u dan gerust 
contact op:
Beauty & Skincare LINDA!
023 - 5841290
06 - 55872213 
info@beautyskincare-linda.nl 

Gesprekken voeren
Sommige mensen vinden het 
moeilijk om een goed gesprek 
te voeren. Ze vragen: “Hoe gaat 
het met je?” en verder hebben 
ze geen vragen. Het gesprek 
is dan snel klaar. Wel erg snel. 
Hoewel de vraag op zich goed 
bedoeld is. Het getuigt van een 
zekere mate van interesse. En 
daar gaat het in ieder geval om. 
Het heeft geen zin een goed 
gesprek te willen als er geen in-
teresse is, hoewel er heel wat 
mensen zijn die geen interes-
se hebben en toch graag een 
gesprek met je willen. Dat zijn 
meestal mensen die erg gie-
rig zijn: nieuwsgierig. Ze zijn 
op nieuwtjes uit. Die kunnen 
ze dan snel doorvertellen. Daar 
smullen ze van. Het zijn eigen-
lijk koeriers. Hoewel ze er vaak 
iets aan toevoegen, waardoor 
het oorspronkelijke verhaal ge-
kleurd wordt. Eigenlijk zijn het 
kleurmakers of misschien be-
ter: verkleurmakers. Nee een 
goed gesprek willen, begint 
met eerlijke belangstelling. 
Nu zijn er verschillende soor-
ten vragen, die je kan stellen. 
Ze leveren steeds weer ande-
re soorten informatie op. Dat 
helpt het gesprek verder. Als 
ik je vraag hoeveel columns je 
van mij hebt gelezen, dan krijg 
ik een getal, een feit. Klaar is 
het gesprek. Als ik vraag: wat 
vind je van die columns? dan 
krijg ik een mening. Dat is al 
wat meer materiaal voor een 
gesprek. Vraag ik: “Wat wil je 
met dat lezen van die colums 
voor jezelf bereiken?” roep ik 
iets op wat je beoogt of waar-
devol vindt en als ik vraag wat 
ga je ermee doen, dan krijg ik 
een aanpak of werkwijze te ho-
ren. Als ik ook nog zou vragen: 
“Wat betekent die column uit-
eindelijk voor je?” krijg ik een 
gevoel, een diepere betekenis. 
Zo heb je dus zeker 5 soorten 
vragen die je naar eigen keuze 

kan afwisselen bij ieder onder-
werp. Het is misschien interes-
sant bij jezelf na te gaan welke 
soort vragen jij gewend bent te 
stellen en welke niet. Het geeft 
je de mogelijkheid andere ope-
ningen te maken en voor je ge-
sprekspartner de gelegenheid 
daar iets over te zeggen, als die 
ander dat wil of kan.
Soms is het wel erg moeilijk 
een gesprek te voeren of op 
gang te krijgen. Van een collega 
hoorde ik eens een verhaal dat 
hij in de psychiatrische instel-
ling waar hij werkte iedere mor-
gen in de gang ‘goedemorgen’ 
zei tegen een patiënt die ieder 
dag stokstijf op dezelfde plek in 
de gang stond. Nooit kreeg hij 
antwoord. Tot op een morgen 
hij erg veel haast had en hij de 
patiënt snel voorbij liep zonder 
wat te zeggen. Opeens hoor-
de hij met luide en bestraffende 
stem roepen: “Hé!” Soms denk 
je dat een ander je niet hoort, 
maar daar kan je je dus in ver-
gissen. Er is hoop.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl
0255-518406

Goochelaar Janse komt langs in 
de Konijnenberg.

Op het terras is het ook goed vertoeven...

Familiefeestjes en goochelen 
in De Konijnenberg

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(3 mei tot en met 3 juni 2013)

Huwelijken:
Jeroen Ketel & Mirjan Pfauth
Matthias C. Oskam & Bianca 
van Tongeren
Robin P Hulsbos & Angelique 
Rusman 
Lucien de Kwaasteniet & Pa-
tricia Broekema
Cornelis Admiraal & Angela 
Stuart
Remco Martijn & Bianca Stan-
ge
Rick Evers & Nadia E. Narayen

Nico Dost & Elisabeth C. A. 
Veen
Liëndo J. Bos & Annemarie J. 
Spaargaren
Steven B. Arsenault & Caro-
la Bijl
Timon M. Kleijweg & Ingrid M. 
Arts
Jeroen M. van der Poel & Fem-
ke R. Post
Michiel Fellinga & Eline M. 
van Zon
Robbert Fossen & Sandra H.J. 
de Groot
Frank van der Schaft & Wendy 
M Kerkzaan
Maurice A.M. van Berkel & 
Daniela Nasoi

Geboorten:
Lauren C.Y. Ariëns geboren: 
29 mei 2013
Ouders: Matthijs W.J. Ariëns 
en: Marjolein Moolhuijzen
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Rioolheffi ng stijgt komende jaren
Heemstede - In de kaderno-
ta van mei 2013 schetst het ge-
meentebestuur de fi nancië-
le toekomst. Het jaar 2012 werd 
met een positief saldo (365.000 
euro) afgesloten. In de achter-
liggende jaren zijn er al miljoe-
nen bezuinigd. Dat heeft hier en 
daar pijn gedaan. Toch hebben 
de inwoners hier weinig last van 
ondervonden. De te betalen be-
lastingen en heffi ngen zijn mini-
maal gestegen. Of dat ook in de 
komende jaren het geval zal zijn 
valt nog te bezien. In de kader-
nota schets de gemeente voor 
2014 nog een stabiel beeld met 
een klein overschot. De jaren 
daarna lopen de verliezen op tot 
ruim 2 miljoen euro in 2017. Om-
dat er in 2014 (maart) verkiezin-
gen zijn beperkt het huidige col-
lege zich tot dat jaar. Voor de la-
tere jaren doen zij slechts rich-
ting gevende suggesties. Het 
grootste probleem zit hem mo-
menteel in de koers die het ka-
binet vaart. Er staat van alles op 
stapel in Den Haag maar beslui-
ten laten op zich wachten. Dat 
de gemeente meer taken van 
het Rijk moet overnemen staat 
vast, de fi nanciële gevolgen al-
lerminst.

In dat licht bezien is het lastig 
een meerjarenbegroting op te 
stellen. Het college wil niet over 

haar graf heen regeren en laat 
keuzes over aan de nieuwe ge-
meenteraad. Het wordt interes-
sant om te zien welke keuzes 
de verschillende politieke partij-
en opnemen in hun programma. 
Waar willen zij op bezuinigen? Is 
het de sport, welzijn, onderhoud 
of zoekt men het in samenwer-
king met andere gemeenten? 
Laat men de schulden oplopen 
of juist niet en waar ligt de grens 
waarop nog wordt geïnvesteerd? 
Het huidige college neemt hier-
op wel een voorschot. Binnen de 
veranderende rol van de over-
heid zoekt men het in het coördi-
neren en begeleiden van private 
initiatieven, het meer samenwer-
ken met burgers en organisaties 
en het verder uitrollen van de di-
gitalisering. Er wordt een beroep 
gedaan op de eigen kracht van 
de inwoners en er zal dan ook 
meer aan de inwoners worden 
overgelaten. 
De gemeente heeft het de af-
gelopen decennia laten afwe-
ten waar het de reserveringen 
voor de vervanging van de riole-
ring betreft. Het huidige college 
en het voorgaande dienden dit 
te repareren. Gevolg, een steeds 
maar stijgende rioolheffi ng voor 
inwoners. Er moet dan ook reke-
ning worden gehouden met een 
stijging van de rioollasten de ko-
mende jaren. De forse investerin-

gen in het riool zijn mede debet 
aan de oplopende schuldenposi-
tie van de gemeente. Men acht 
het redelijk dat als het Rijk kort 
op de gemeente dit ook door-
werkt in gesubsidieerde instel-
lingen zoals Casca en de Veilig-
heidsregio. Alle gemeenten met 
meer dan 11 raadsleden dienen 
er twee in te leveren. De korting 
op de huisvesting van het onder-
wijs wordt één op één opgelegd 
aan de scholen. Ten slotte kun-
nen de belastingen (OZB) nog 
worden verhoogd tot het wette-
lijke toegestane niveau. De tot 
nu toe onbenutte belastingcapa-
citeit bedraagt één miljoen eu-
ro. Tot op heden werd deze be-
lasting slechts verhoogd met
de infl atiecorrectie. Er staan nog 
tal van investeringen in de voor-
lopige programma’s. De nieuwe 
gemeenteraad zal moeten be-
palen of zo en ja wanneer deze
investeringen worden gedaan. 
Om de reserves instant te hou-
den wordt er voorgesteld geen 
geld meer uit de reserves te ha-
len de komende jaren. Met de 
beperkte fi nanciële middelen is 
de gemeente gedwongen terug 
te keren tot haar kerntaken en 
is er minder ruimte voor nieuw 
beleid. Voor de toekomstige ge-
meenteraad ligt er een mooie 
uitdaging.
Eric van Westerloo

“Coaching wordt vaak gekop-
peld aan het hebben van een 
probleem”, legt Marten Jan-
se uit, “maar ook zonder pro-
bleem kan het lekker zijn om 
eens helemaal je verhaal te 
mogen doen bij iemand die 
luistert en doorvraagt.” Hij 
kwam op het idee  voor de Pe-
trus-wandelingen tijdens de 
Nationale Wandelcoachdag. 
Op deze dag zijn overal in het 
land gratis kennismakingsac-
tiviteiten. Het viel hem op dat 
deelnemers wel nieuwsgierig 
zijn naar een wandeling met 
een coach, maar tegelijkertijd 
melden dat ze zelf geen of in 
elk geval geen ‘grote’ proble-
men hebben.
Zo is het idee ontstaan om 
een coachwandeling cadeau 
te kunnen doen aan iemand 
die je dit van harte gunt. Het 
verschilt in zoverre van een 
coachtraject dat deze wande-
ling niet start met de formule-
ring van een coachvraag, maar 
gebruik maakt van voorgepro-
grammeerde thema’s. Voor-
lopig zijn dit er drie: ‘Rondom 
vijftig, over je voorbereiding 
op de derde levensfase’, een 
‘scheidingswandeling over los-
laten zonder het goede te ver-
liezen’ en bovengenoemde ‘Pe-
trus-wandeling’.
“Je kunt het vergelijken met 
een verwendag, zo’n arran-
gement  met sauna en mas-
sage”, licht Marten Janse toe. 
“Dit is een verwen-wandeling 
voor de geest.” De cadeaubon 
is te koop via de website: www.
wandelcoaching.trans-3.nl. De 
gelukkige ontvanger maakt 

vervolgens zelf een afspraak.
Nog niet iedereen is bekend 
met wandelcoaching. En ook 
niet iedere wandelcoach han-
teert dezelfde methode. Maar 
wat ze gemeenschappelijk 
hebben is dat ze met hun cli-
ent op stap gaan. “Het praat 
makkelijker als je naast elkaar 
loopt en allebei dezelfde kant 
op kijkt, je hebt hetzelfde per-
spectief”, aldus Marten Janse. 
Hij heeft zijn praktijkruimte in 
het Noord-Hollands duinland-
schap en baseert zich op de 
Narratieve Psychologie. Deze 
stroming in de psychologie on-
derzoekt de relatie tussen zin-
geving, identiteit en levenser-
varing aan de hand van de ver-
halen die mensen zelf vertel-
len.
De cadeaubon is meteen ook 
een leuke manier om kennis te 
maken met deze inspirerende 
manier van coachen. Tip voor 
Vaderdag?

Meer informatie via de web-
site: www.wandelcoaching.
trans-3.nl.

Marten Janse.

Wandelcoaching cadeau doen
Heemstede – ‘Wandelen met de advocaat van de duivel’. 
Met deze prikkelende uitspraak biedt wandelcoach Mar-
ten Janse unieke coachgesprekken aan: de Petrus-wande-
lingen. Tijdens zo’n wandeling in het Noord-Hollands duin-
landschap, neem je je eigen leven in ogenschouw en be-
antwoord je de vraag: heb ik het goed gedaan?

Janine Leering, decoratrice bij The Vintage Store
“Je moet in het onmogelijke denken”

Janine Leering werkt sinds 2 
april in The Vintage Store en 
barst altijd van de creatieve idee-
en. Dit is ook te zien in de winkel. 
Ze maakt van een gewoon arti-
kel altijd iets bijzonders. “In no-
vember vorig jaar kwam ik voor 
het eerst in The Vintage sto-
re, als klant”, vertelt Janine. “Ik 
dacht meteen toen ik binnen-
liep  ‘wauw’, wat leuk gedaan! 
Een winkel als The Vintage Sto-
re werkt inspirerend en wekt 
ideeën op. De winkel ziet er ook 
anders uit dan de gemiddelde 
kringloopwinkel. Over de pre-
sentatie en de stijl wordt goed 
nagedacht: die zijn gericht op 
wat mensen trendy vinden. De 
artikelen zijn zodanig aantrekke-
lijk en modieus gepresenteerd, 
zonder de formule van kringloop 

Janine Leering toont haar crea-
ties.

en duurzaamheid te verlaten.  
Dit spreekt mij erg aan.  Ik pro-
beer van de normale artikelen 
echt iets speciaals te maken. Dit 
geeft verbluffende resultaten en 
leuke reacties van klanten.  De 
mensen die hier werken zijn heel 
erg enthousiast: ik werk in een 
hartstikke leuk en gezellig team. 
Daarnaast organiseert de winkel 
regelmatig verschillende activi-
teiten, zoals diverse workshops 
en modeshows. Ook aanstaan-
de zondag 16 juni, op vaderdag, 
is de winkel geopend en vindt 
er een veiling plaats. De op-
brengst gaat naar Edukans, een 
goed doel dat studiemogelijkhe-
den voor buitenlandse kansarme 
kinderen ondersteunt”.
“Ik was altijd al creatief: mijn 
hele huis en mijn gezin zijn het 
toonbeeld van creativiteit”, ver-
volgt Janine. “Mijn zoon zegt al-
tijd: ‘Mam, je moet in het onmo-
gelijke denken’ en dan kun je 
heel veel dingen tot stand bren-
gen. Zijn motto gebruik ik ook 

in mijn werk. Creativiteit is heel 
belangrijk voor mensen, zij ver-
woordt gevoelens en emoties. 
Deze gevoelens en emoties 
heeft ieder mens: creativiteit is 
een vorm om deze te uiten. Het 
is een manier om te ontladen en 
om iets van jezelf terug te zien. 
Kijk maar eens bijvoorbeeld naar 
musici, songwriters en schilders. 
Ook ik teken en schilder, dit vind 
ik heerlijk om te doen.
In de winkel probeer ik altijd 
een toepasselijke spreuk voor 
de week te vinden en hang deze 
in de winkel op. Ik vind het ook 
leuk om daarbij mijn collega’s te 
betrekken. Ik ga met plezier naar 
mijn werk en zit altijd boordevol 
ideeën. The Vintage Store is als 
het ware een snoepwinkel voor 
creatieve zielen. Met ons ge-
mengde team van collega’s  zet-
ten we samen iets fantastisch 
neer, waarbij best naar ieders ta-
lent wordt gekeken. En dat geeft 
veel energie en heel veel moois!”
Bart Jonker

Janine Leering werkt sinds 2 

en duurzaamheid te verlaten.  
Dit spreekt mij erg aan.  Ik pro-
beer van de normale artikelen 
echt iets speciaals te maken. Dit 

Heemstede - Wie binnen-
loopt bij The Vintage Sto-
re, ziet dat de artikelen
creatief gestyled en tren-
dy gemaakt zijn. Je ge-
looft hierdoor nauwelijks 
dat je in een kringloopwin-
kel bent. Een gesprek met
decoratrice Janine Leer-
ing, die haar eigen vleugje
Milanees design aan de 
winkel toevoegt.
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Gevangen in het Net, een gierende klucht
Heemstede - Met De Flat van 
Jet ging er vorig seizoen een 
nieuw initiatief van start bij Pro-
ject Fors: Het Forse Lach Theater. 
Het Forse Lach Theater is thea-
termaken volgens een nieuw en 
uniek concept: geen vaste entree 
prijs maar een donatie na afloop 
van de voorstelling. Jij bepaalt 
wat je betaalt. Op die manier 
blijft theater toegankelijk voor 
iedereen. Het Forse Lach Thea-
ter staat garant voor een avond 
of middag heerlijk ongeremd la-
chen.
Na de zeer succesvolle eer-
ste editie, presenteert Project 
Fors nu: Gevangen in het Net. 
De voorstelling wordt in de Lui-

fel opgevoerd, op zaterdag 6 en 
zondag 7 juli. Deze tweede pro-
ductie binnen het Forse Lach 
Theater zit vol actie en ontwik-
kelingen die zich in een razend 
tempo op volgen. Misverstan-
den, persoonsverwisselingen en 
een heleboel deuren kenmer-
ken deze gierende klucht van 
Ray Cooney. De regie is weder-
om in handen van Nel Lasschuit. 
Ondanks dat er geen toegangs-
kaarten gekocht hoeven te wor-
den, is reserveren wel gewenst 
via info@projectfors.nl of via de 
reserveringslijn 06-81570661. 
Voor meer informatie zie de web-
site van Project Fors Theaterma-
kers www.projectfors.nl.

Veteranendag in Heemstede met 
avondconcert in Pinksterkerk

Programma overdag
De dag begint om 12.45 uur met 
een herdenkingsbijeenkomst bij 
de gedenksteen voor militairen 
uit Heemstede die na de Twee-
de Wereldoorlog zijn gesneuveld 
in het voormalige Nederlands-
Indië, op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Herfstlaan. 

Om 13.45 uur worden de ve-
teranen ontvangen in of voor 
het raadhuis (afhankelijk van 
het weer). De gastspreker is dit 
jaar de directeur van het vete-
raneninstituut: Kapitein ter Zee 
van Administratie buiten dienst 
Frank Marcus. Rond 14.30 uur 
begint het informele deel bij het 

raadhuis, met o.a. een demon-
stratie van oude legermaterialen, 
verzorgd door ‘Keep Them Rol-
ling’. Zo wordt een zoeklicht uit 
1942 getoond dat tot 9 km hoog-
te reikt en dat de geallieerden 
in de Tweede Wereldoorlog  ge-
bruikten bij het luchtafweer. Bij 
de mobiele veldkeuken worden 
pannenkoeken gebakken voor 
het publiek en er is ook een eer-
ste hulp veldpost, met originele 
ambulances inclusief uitrusting. 
Om 15.30 uur start een rond-
rit van ongeveer een half uur 
met oude legervoertuigen door 
Heemstede. De dag wordt mu-
zikaal ondersteund door muziek-
korps Adest Musica.

Op zaterdag 22 juni vindt in Heemstede de jaarlijkse viering 
van Veteranendag plaats. De dag wordt georganiseerd door de 
gemeente Heemstede en de Adviescommissie Veteranen. Zij 
hebben een gevarieerd programma opgesteld voor de Heem-
steedse veteranen en de inwoners van Heemstede. Het the-
ma van Veteranendag is dit jaar: de veteraan dichtbij. De ac-
tiviteiten in Heemstede op 22 juni voorzien daar in. Nieuw dit 
jaar is het veteranenconcert in de Pinksterkerk voor veteranen 
en alle inwoners. 

Programma ’s avonds
Voor het eerst wordt er dit jaar 
een Veteranenconcert georgani-
seerd in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan 18 in Heemstede. De 
regimentsfanfare ‘Garde Grena-
diers en Jagers’, een koperen-
semble met slagwerk, verzorgt 
een concert van ongeveer vijf 
kwartier met muziek van vroeger 
en nu. Het concert wordt aange-
boden door de landelijke organi-
satie veteranendag. Iedereen die 
wil komen luisteren, is van harte 
welkom. Aanmelden is niet no-
dig, de zaal is open vanaf 19.30 
uur, het concert begint om 20.00 
uur.

Landelijke Veteranendag
De landelijke veteranendag 
wordt dit jaar gevierd op zater-
dag 29 juni. In Heemstede wordt 
de dag altijd een week voor de 
landelijke veteranendag geor-
ganiseerd, zodat veteranen aan 
beide dagen kunnen deelnemen. 
Zie voor meer informatie ook: 
www.veteranenheemstede.nl.

Haringhappen 
BeterBusiness
Regio - Woensdag 19 juni 
vindt in strandpaviljoen ‘De 
Haven van Zandvoort’ het 
jaarlijkse, door BeterBusiness 
georganiseerde evenement, 
‘Haringhappen’ plaats voor de 
partners van dit platform. Si-
mon Paagman van BeterBusi-
ness biedt traditiegetrouw de 
eerste haring aanbieden aan 
de burgemeester van Zand-
voort, de heer Niek Meijer. De 
aansluitende BeterBusiness 
netwerkborrel wordt opgeluis-
terd met een originele surpri-
se-act en voorts met speluit-
leg op een speeltafel door een 
croupier van Holland Casino.
Aanvang: 19.00 uur. Reserve-
ren (buffet) en info over de 
kosten: info@dehavenvz.nl.

Presentatie loflied op Heemstede 
door jubilerend Voorwegkoor

Heemstede - In 2013 is 
het 20 jaar geleden dat 
het Voorwegkoor werd op-
gericht. Dat moet natuur-
lijk gevierd worden. Het is 
immers niet voor niks het 
vierde lustrum!

Het koor heeft voor dit jaar dan 
ook een ambitieus en feeste-
lijk programma in petto. Een on-
derdeel daarvan is de presenta-
tie van een loflied op Heemste-
de! Dit lied, gearrangeerd door 
dirigent Bas ‘t Hart, zal op don-
derdag 20 juni voor het eerst 
gezongen worden tijdens een 
openbaar optreden van het koor 
in de Raadhuisstraat ter hoog-
te van Chocolaterie van Dam. 
In het voorprogramma zul-

Deense dramafilm
op groot doek
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 19 juni is dat 
een Deense dramafilm waarin 
Lucas wordt beschuldigd van 
misbruik van één van zijn jon-
ge leerlingen. De film begint 
om 20.00 uur. Filmduur: 115 
minuten. De entree is 5,00. 
Bel Casca op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur voor 
meer info over deze film óf om 
te reserveren: tel. 023-548 38 
28 kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
staat alle informatie over de 
films die gepland staan. 

Avontuurlijke dramafilm 
Op donderdag 20 juni draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede een avon-
tuurlijke dramafilm.  Deze film 
is geregisseerd door Ang Lee. 
Echt een aanrader! Na de film 
wordt er gezellig geluncht in 
de foyer van de Luifel.
Het film- & lunchprogramma 
is op donderdag 20 juni van 
10.30 uur tot ± 13.30 uur. De 
film duurt 127 min. Entree in-
clusief lunch: 10,00. 
Reserveren voor de film & 
lunch kan in verband met de 
lunch uiterlijk dinsdag 18 juni. 
U kunt hiervoor bellen met 
de receptie van de Luifel op 
werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur, tel.: 023-548 38 28. 

len nachtegaaltjes (=een se-
lectie van het kinderkoor) van 
de Vooorwegschool de sterren 
van de hemel zingen.  De aan-
vang van het concert van de kin-
deren van de Voorwegschool is 
om 19.45 uur. Aansluitend zingt 
het Voorwegkoor nummers uit 
hun veelzijdige repertoire, waar-
onder het nieuwe loflied op 
Heemstede met de titel ‘Leven 
met een lach’.      
Later deze maand wordt in The-
ater de Luifel een lustrumavond 
gehouden. Naast het Voorweg-
koor treden dan op Zazi, 4 Bier 
en een Cola Light, Brothers-
4-Tune en Mylou Frecnken. De 
kaarten voor deze avond  zijn in-
middels uitverkocht. Wilt u het 
Voorwegkoor toch horen zingen, 
kom dan gerust op donderdag 
20 juni ‘s avonds naar de Raad-
huisstraat. Van 19.45 uur tot cir-
ca 20.45 uur kunt u genieten van 
zowel het aanstormend talent als 
de gevestigde orde! 

Muziek in
Wandelbos Groenendaal

Heemstede - Op zondag 16 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur 
staat het 100-jarige Wandelbos Groenendaal in het teken van 
muziek. Op vier markante plaatsen in het bos kunnen bezoekers 
genieten van traditionele en klassieke klanken.

Bij het molentje van Groenendaal bespeelt molenaar Rob Hinse 
afwisselend doedelzak, trekharmonica en draailier. Michel Duij-
ves, docent klarinet en saxofoon, speelt basklarinet tijdens zijn 
fototentoonstelling ‘To the Island’ bij het bezoekerscentrum/Kin-
derboerderij. Zijn zoon Nikolai speelt cello. Kijk op www.michel-
duijves.nl voor uitgebreide informatie.

Bij het Heksenhuisje bij de Adriënnelaan demonstreert Inge Sie-
zenga, oud-inwoner van Heemstede de draailier en Keltische 
harp. Op de Burgemeester Van Rappardlaan, vlakbij Speeltuin 
Groenendaal speelt het Symfonisch Blaasorkest Heemstede 
gevarieerd klassiek ter voorbereiding op hun optreden in het 
buitenland.

De optredens gaan alleen door bij goede weersomstandig- 
heden.

Voorwegkoor.
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Heemstede
Exposities

16 juni t/m 5 juli
• Presentatie boek ‘To the 
Island’, van Michel Duijves 
over het eilandje in Zocher-
vijver (Wandelbos Groe-
nendaal). 14.00 - 16.00 uur 
met livemuziek. Aansluitend 
een wandeling naar de ‘Zo-
chervijver’. Locatie: Bezoe-
kerscentrum, terrein Kinder-
boerderij, Burg. V. Rappard-
laan 1, Heemstede.
Daarna t/m 5 juli tentoonstel-
ling over het boek in het Be-
zoekerscentrum. www.michel-
duijves.nl

Excursies
Woensdag 19 juni 
• Excursie Vrouwen van Nu 
naar de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest met lunch. 
Daarna vertrek naar de Weer-
ribben over een vaartocht van 
2,30 uur met uitleg en koffie 
aan boord. Kosten 52,50 euro 
all in. Opgave: mevr. Oldersom 
(5736750) of mevrouw Dijk-
man (0612083939). Vertrek 
7.45u. Julianalaan bij de bibli-
otheek, terug om ca. 17.00 uur.

Muziek
Donderdag 13 juni
• Heemsteedse popkoor 
Voice Collective geeft con-
cert bij Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56 Heemste-
de. Vanaf 19.45 uur. Kaarten: 
4,50 euro. Reserveren: voice-
collective@live.nl.

Zondag 16 juni
• Muziek op vier plaatsen 
in Wandelbos Groenendaal, 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Rob 
Hinse (o.a doedelzak) bij het 
molentje, Michel Duijves (bas-
klarinet) in het bezoekerscen-
trum, Inge Siezenga (Keltische 
harp) bij het Heksenhuis-
je – Adriënnenlaan en Symf. 
Blaasorkest vlakbij de speel-
tuin, op de burg. Van Rap-
pardlaan. Optredens gaan al-
leen door bij goede weersom-
standigheden.

Donderdag 20 juni
• 20 jaar Voorwegkoor met 
als evenement de presen-
tatie van een loflied op 
Heemstede. Openbaar op-
treden in de Raadhuisstraat 
ter hoogte van Chocolate-
rie van Dam. In het voorpro-
gramma zullen nachtegaaltjes 
(=een selectie van het kinder-
koor) van de Vooorwegschool 
zingen: 19.45 uur. Aansluitend 
het Voorwegkoor.

Agenda
Cultuur

Zondag 30 juni
• Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest speelt viool-
concert in D van Brahms en 
5e symfonie van Beetho-
ven. Solist is Sae Shimabara. 
Locatie: Bavo Kerk Heemste-
de, hoek Kerklaan/Herenweg. 
Aanvang: 20.15 uur.

Theater
Zaterdag 15 en
zondag 16 juni
• Haarlemse Tooneel Club 
presenteert ‘De Potvis’ in 
Theater de Luifel. Geestige 
zinnetjes volgen elkaar in rap 
tempo op, tragikomedie. Aan-
vang: 20.15 uur. Herenweg 96 
in Heemstede (geen pin aan-
wezig). Kaarten à 12,50 euro 
via www.haarlemschetooneel-
club.nl of bel 023-5380076, bij 
afwezigheid graag inspreken.

Zaterdag 6 en zondag 7 juli
•  ‘Gevangen in het Net’, 
klucht door Het Forse Lach 
Theater, in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.
Aanvang zaterdag 6 juli 20.30 
uur, zondag 7 juli 14.30 uur en 
20.30 uur.
Entree: donatie na afloop. Re-
serveren gewenst, per mail: 
info@projectfors.nl of per te-
lefoon: 06-81570661.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Zaterdag 15 juni
•  Manifestatie in Pinkster-
kerk, 16.00-22.00 uur. In ka-
der van conflict en dialoog-
programma Midden-Oos-
ten. Workshops over bepaal-
de thema’s, muziek en een 
buffet met gerechten uit het 
Midden-Oosten. Kosten ge-
hele programma: 12,50 eu-
ro, jongeren tot 12 jaar gratis 
toegang. Per programma-on-
derdeel: 5,-. Aanmelden en in-
fo Nico Schulte Nordholt, nico.
schultenordholt@gmail.com.

Zondag 16 juni
•  Veiling bij The Vintage 
Store voor stichting EDU-
kans, STER-scholen opzet-
ten in Malawi (Afrika), vanaf 
13.00u. Kinderactiviteiten, mi-
nimarket en optreden Yellow 
House 21 (v.a. 14.00 uur).

Tot en met maandag 17 juni
• Clubkampioenschappen 
HBC Jeugdleden. Op Ten-
nispark HBC, Ringvaartlaan 
naast het zwembad. Enkels, 
dubbels en gemend dubbels. 
Finales op 16 juni.
Info: www.tvhbc.nl.

Maandag 17 t/m
dinsdag 25 juni
•  Kijk in de Wijk in de Ri-
vierenwijk met programma 
voor jong en oud. Organisa-
tie: casca. Van plantjes plan-
ten in de wijk tot een straat-
voetbaltoernooi. Van een be-
zoek aan de boerderij tot lek-
ker lang spelen op straat. De 
meeste activiteiten zijn gratis. 
Opgave en info bij de recep-
tie van Casca de Luifel, He-
renweg 96, op werkdagen van 
9-12 uur, telefoon: 023-548 
38 28 kies 1 of stuur een mail 
naar kijkindewijk@casca.nl. 

Dinsdag 18 juni
•  ’Dementie en de beteke-
nis van muziek’ in het Alz-
heimer Café. Bij dementie 
verliest het gesproken woord 
soms zijn betekenis. Gevoel en 
muziek daarentegen krijgen 
vaak een diepere betekenis. 
Met muziek is het mogelijk op 
een heel andere manier con-
tact krijgen met elkaar, ook 
bijvoorbeeld als mantelzor-
ger. Bijeenk. Bij Welzijn Ou-
deren, Lieven de Keylaan 24; 
aanvang 19.30 uur; toegang 
gratis.

Zaterdag 22 juni 
•  Veteranendag georga-
niseerd door de gemeente 
Heemstede en de Advies-
commissie Veteranen. Ge-
varieerd programma. Nieuw 
dit jaar is het veteranencon-
cert in de Pinksterkerk voor 
veteranen en alle inwoners. 
V.a. 12.45 uur. Concert begint 
om 20.00 uur. Info: www.vete-
ranenheemstede.nl.

Regio
Exposities

Tot en met 14 juni
• Expositie ‘From Russia 
with Art’, kunst uit Rusland. 
Toegang: gratis, in de Ref-
ter, Kloostergangen Stadhuis 
Haarlem, Markt 2.
Tot en met 15 juni
• Expositie van Russi-
sche kunstenaars bij Ga-
lerie Kunst4iedereen, Kleine 
Houtstraat 104, Haarlem. Info: 
www.kunst4iedereen.nl. Ope-
ning op 18 mei van 12.00 t/m 
17.00 uur. Toegang: elke zater-
dag en zondag van 12.00 t/m 
17.00 uur, gratis.
Tot en met 16 juni
• Expositie beeldend kun-
stenaars Christine Bangert 
en Henk van Putten ‘Klank 
in Beeld’ in Galerie de Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem. Chris-
tine manifesteert zich gedu-
rende deze expositie met werk 
dat geinspireerd is op aria’s 
uit de Matthaus-Passion: spi-
rituele gedichten en mysteri-
euze klankdoeken. Henk heeft 
ter gelegenheid van deze ten-
toonstelling een serie ‘klanks-
culpturen’ gemaakt die geba-
seerd zijn op de muziek van 
Aurelio, een bevriende com-
ponist.

Tot en met 28 juni
• Nieuwe expositie in Ga-
lerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4, Haarlem met o.a 
werk van de Heemsteed-
se kunstenaar Hans Elsas. 
Te zien zijn onder meer zeege-
zichten, keramische beelden, 
figuurstudies en portretten.
Locatie is Gedempte Heren-
singel 4 Haarlem, naast de 
Amsterdamse Poort.
Open: vrijdag, zaterdag en 1e 
zondag van de maand van 
13.00-17.00 uur.
Tijdens de Spaarnekunstrou-
te van 2 juni is de tentoonstel-
ling van 13.00-17.00 uur te be-
zoeken.

Tot en met eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-
sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-
teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Anneke van Schie.

• Anneke van Schie (schil-
derijen) en Christine van 
der Velden (beelden) ex-
poseren in de Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt 22 
Haarlem. Open: ma.-zat 10.00-
17.00 uur. Toegang: 2,50 euro. 
Www.annekevanschie.nl en 
www.christinevandervelden.nl

Christine van der Velden.

6 juni t/m 2 juli
• Nieuwe expositie vm ge-
meentehuis Bennebroek: 
Frank Stolk. Kleurrijke kunst. 
Bennebroekerlaan 5.

Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot en met 7 juli
• De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ in het Dolhuys, Schoter-
singel 2, Haarlem. Info: 023-
5410688. www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen er-
van verboden worden. 

Voor de ander staat juist het 
verbod op de hoofddoek sym-
bool voor onderdrukking en 
moet iedere vrouw zich vol-
gens haar eigen overtui-
ging kunnen kleden. Sander 
Stoepker (47) fotografeerde 1 
vrouw, moslima Boutaïna Az-
zabi, met 100 van haar hoofd-
doeken.

Ze studeerde Communicatie 
aan de Hogeschool Utrecht en 
werkt bij Al Jazeera.



Excursies

Donderdag 13 juni
• Beleef de natuur en cul-
tuur op Huis te Vogelen-
zang. Excursie IVN Zuid-Ken-
nemerland. Het huis is ge-
bouwd omstreeks 1600. In de 
tweede helft van de 18e eeuw 
voegde de toenmalige eige-
naar het landgoed samen 
met dat van Teylingerbosch 
en maakte het tot één van de 
rijkste en fraaiste buitenplaat-
sen van Zuid-Kennemerland. 
Aanmelden niet nodig. Aanv.: 
19.00 uur. Start: Panneland, 
Amsterdamse Waterleiding-
duinen, Vogelenzangseduin-
weg 4 Vogelenzang. Info: ht-
tp://ivn.nl/afdeling/zuid-ken-
nemerland.

Muziek
Vrijdag 14 juni
• Zang & Vriendschap zingt 
Koninklijk paar welkom in 
Haarlem, Grote Markt, voor 
het stadhuis. Mmv kinder-
koor van de Sint Bavo. On-
der meer wordt het Noord-
Hollands volkslied ten geho-
re gebracht. Aanvang: 17.00 
uur. Info: www.zangenvriend-
schap.nl.
Dinsdag 18 juni
• UitmetCarin.nl presen-
teert zomerconcert in 
Dorpskerk Bloemendaal 
van 15.00 – 17.00 uur, spe-
ciaal voor ouderen in Ken-
nemerland. Met muziek van 
ensemble Luci Serene dat be-
staat uit sopraan Heleen Me-
ijer, alt Annette Stallinga en pi-
anist Andrew Clark. O.a fraaie 
duetten uit bekende opera’s. 
Kerk geopend vanaf 14.30 uur. 
Kaarten: 15u., Info. tel. 023-
525 8318, of www.uitmetcarin.
nl. Van ieder verkocht kaart-
je gaat een bedrag naar de 
vrienden van de dorpskerk.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 15 juni
• Spoorzoekers gezocht! 
Op zoek met IVN Zuid-Ken-
nemerland naar ‘wilde’ die-
ren in de Waterleidingdui-
nen. Voor 6 tot 12 jaar. V.a. 
19.00 uur. Start: Vogelenzang-
seduinweg 4, Vogelenzang. 
Toegangskaart duinen is ver-
plicht.
Vooraf aanmelden niet nodig. 
Info: http://ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

Samen Eten 
‘De keuze van de kok’

Heemstede - Voor dinsdag 25 juni verzorgen de koks van Bos-
beek een heerlijk menu! 
De keuze van de kok is heldere rundvleessoep, nasi met kip in 
satésaus, Atjar salade en chocoladevla als dessert. Tijdens de 
maaltijd krijgt u 2 drankjes en het geheel wordt afgesloten met 
een kopje koffie of thee en dat allemaal voor slechts 10,00 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door de gastvrouwen 
van Welzijn Ouderen Heemstede. 
De maaltijdbonnen zijn t/m 18 juni te koop bij de receptie van 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, te-
lefoon 023-528 85 10.

HPhO speelt Brahms en Beethoven
Heemstede – Onder leiding van 
dirigent Dick Verhoef speelt het 
Heemsteeds Philharmonisch Or-
kest op zondag 30 juni het viool-
concert in D van Brahms en de 
5e symfonie van Beethoven. So-
list is violiste Sae Shimabara. Dit 
concert zal plaatsvinden in de 
Bavo kerk te Heemstede aan de 
Herenweg, hoek Kerklaan. Het 
concert start om 20.15 uur.

In 1878 componeerde Johan-
nes Brahms het vioolconcert. 
Het werk lijkt de vrede en onbe-
zorgdheid te weerspiegelen van 
zijn verblijf in Pörtschach aan de 
Wörtersee, waar hij zich ’s zo-
mers terug trok om te compo-
neren. Het vioolconcert is op-
gedragen aan Joseph Joachim, 
een groot violist in die tijd en 
bevriend met Brahms. Het vi-
oolconcert bestaat uit drie de-
len. Het openingsdeel is opge-
zet in sonatevorm, het tweede 
deel heeft het karakter van een 
serenade en vormt een welover-
wogen contrast met het abrupte 
door de soloviool ingezette slot-
deel, waarin Brahms zijn voor-
liefde voor de Hongaarse volks-
muziek de vrije teugel laat.

 Het is bijzonder dat violiste Sae 
Shimabara soliste is op 30 ju-

ni bij het HPhO. Zij was in 1993, 
1997 en 2000 ook al soliste bij 
het (toen nog) Heemsteeds Ka-
merorkest tijdens de concert-
reizen die het orkest maakte in 
Japan. Inmiddels heeft zij talrij-
ke solistische optredens met or-
kesten als het Centu Osaka en 
het Hyogo Symfonie Orkest ver-
zorgd, heeft zij diverse prijzen 
gewonnen als soliste en is ze te-
vens actief in de kamermuziek.

Het concert wordt afgesloten 
met de 5e symfonie van Lud-

wig van Beethoven, gecompo-
neerd in de periode van 1804-
1808. De eerste vier tonen laten 
het welbekende ritme kort, kort, 
kort, lang horen. Zoals Beetho-
ven gezegd zou hebben: het 
noodlot klopt aan de deur. Daar-
mee wordt het eerste van de vier 
delen in gang gezet. De vier de-
len met de dramatische ontwik-
keling, adempauze, triomf en bo-
venal daverende compositie be-
loven een bijzondere afsluiting 
van een prachtig concert te wor-
den.

Dichtsporten

Sport
De bal

in het veld
De bal in de zaal

Het boeit ons bijna allemaal.

Bedenk eens wat de bal
ons geeft

Hoe je naar zo´n bal toeleeft
Hoe je naar een einddoel 

streeft.

Ik denk aan actie in de sport
Dat je daar ook lenig wordt
En die sporten doe je uren

Eindigend soms in blessuren.

Niet getreurd, het gaat voorbij
Sporten doe je zij aan zij.
Schoppen - slaan - stoten

of vangen
Men kan zo naar de bal

verlangen.

Als ik denk aan tennis -
voetbal

Hoe ik een penalty verknal;
Hoe ik biljart of squash,

Altijd blijven mijn spieren los.

Golfen op een glooiend
terrein

Dat moet toch wel het
einde zijn.

Vele ballen, vele doelen
Sporten doet je lekker voelen.

José Overdijk,
uit de bundel ‘Kristallen’

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. 
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst

Honkbal
Wederopstanding voert
RCH-Pinguins naar play offs 
Heemstede - Na 8 overwinnin-
gen, gevolgd door 8 nederlagen, 
was er voor RCH een klein won-
der nodig om zich nog te plaat-
sen voor de kampioenspoule. 
Maar zowaar, Zwijndrecht leed 
de 2 benodigde nederlagen en 
de Racing zelf wist concurrent 
Sparks 2 x te verslaan. Daarmee 
plaatste de Racing zich voor de 
4e achtereenvolgende maal voor 
de play offs, die via een kampi-
oenschap moeten leiden tot pro-
motie/degradatie wedstrijden te-
gen de nummer laatst van de 
Hoofdklasse. Maar anders dan 
in voorafgaande jaren wordt ge-
start met een behoorlijke ach-
terstand op de overige 3 teams, 
maar omdat iedereen nog 6 x te-
gen elkaar moet spelen wordt 
stilletjes gehoopt op een twee-
de wonder. 

Hoewel de score in het ope-
ningsduel, zaterdag in Haarlem-
Noord, maar langzaam in Heem-
steeds voordeel opliep, zag het 
er geen moment naar uit dat 
Sparks hoop mocht koesteren 
op de overwinning. Chris Mow-
day gaf maar 1 honkslag en 2 
vrije lopen weg, waardoor het 2e 
honk maar 1 x bereikt werd. 
De openingsrun in de 1e inning 
werd RCH in de schoot gewor-
pen. Bij volle honken kreeg Gio-
vanni Valmont 4 wijd en mocht 
Victor Draijer op z’n gemak naar 

de thuisplaat. In de 3e slagbeurt 
was het Lex Leijenaar, die na 4 
wijd en een honkslag van Mick 
van Vliet de 0-2 kon aanteke-
nen en in de 7e omloop herhaal-
de dit duo hun kunststukje: 0-3. 
Bij het slotakkoord was Lex Le-
ijenaar, na een 2- honkslag op-
nieuw betrokken, maar deze 
keer was het Reggie Valpoort die 
hem en zichzelf met een enorm 
verre homerun naar de 0-5 over-
winning sloeg. 

De return, zondag in Heemste-
de, verliep spannender. In de 3e 
inning scoorden Niels Mica voor 
Sparks en Mark Smit, met een 
fraaie double op de honken ge-
komen, voor RCH. De 5e slag-
beurt had een curieus verloop. 
RCH kreeg bij 0 nullen de hon-
ken vol, maar met 2 infield flies 
achter elkaar dreigde ook de-
ze inning voor de Racing als een 
nachtkaars uit te gaan. Maar 
toen was het Mick van Vliet, die 
met een fraaie triple de honken 
leegde en feitelijk de wedstrijd 
besliste. Nadat Sparks in de 8e 
slagbeurt tot 4-2 was teruggeko-
men, sloeg RCH in de gelijkma-
kende helft keihard toe met runs 
van Floris Morang (als pinchrun-
ner voor Maarten Hordijk), Vic-
tor Draijer, Zamir Lijde en Lex 
Leijenaar): 8-2. Toch had Sparks 
het laatste woord. Robin van Eis, 
de volle 9 innings voor RCH op 

de heuvel, moest 3 honkslagen, 
goed voor 2 runs toestaan, maar 
kon toch samen met zijn ploeg-
genoten lachend de 8-4 over-
winning en het bereiken van de 
play offs gaan vieren.
De competitie staat nu een week 
stil en wordt voor RCH-Pingu-
ins op zaterdag 22 juni hervat 
met een uitwedstrijd tegen DSS 
óf Orioles, afhankelijk van de 
uitslag van de inhaalwedstrijd 
tussen deze teams. Op zondag 
23 juni volgt de return op het 
Heemsteedse Sportpark. 

Collecte Handicap.nl 
volgende week
Heemstede – Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor 
mensen met een beperking. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat 
naar het Ango Fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële 
hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere regelingen val-
len. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Meer weten? www.ango.nl/steun of 033-4654343.
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Trainers uit Madrid nemen Nederlandse 
voetbaljeugd onder handen

Joaquim Sagues, die namens de 
Realmadrid Foundation aanwe-
zig zal zijn, hamert met name op 
de maatschappelijke functie van 

de sport: “Respect, normen en 
waarden en leren elkaars fouten 
te accepteren, dat zijn zaken die 
wij aan de hand van het voetbal 

Regio – Koninklijke HFC Haarlem krijgt deze zomer trainers 
van Real Madrid op hun complex voor een heus Real Madrid 
Voetbalkamp georganiseerd door de Realmadrid Foundation 
Campusexperience. Vijf dagen lang komen de Madrid-trai-
ners voetbalclinics geven met als doelstelling om de plaatse-
lijke jeugd te laten ervaren hoe Cristiano Ronaldo, Sergio Ra-
mos en al die andere supersterren iedere dag trainen. In sa-
menwerking met SoccerID organiseert de voetbalvereniging 
Koninklijke HFC te Haarlem het Real Madrid Kamp van 8 t/m 
12 juli.

willen uitdragen”, stelt de Ma-
drileen. Toch hoopt hij ook bij te 
kunnen dragen aan de ontwik-
keling van de voetballers: “Daar-
naast word je door onze speci-
aal ontwikkelde trainingsmetho-
den spelenderwijs nog een bete-
re en completere voetballer ook.”
Volgens de organisatoren schuilt 
er nog meer achter het evene-
ment. Organisator Arnoud Lips 
is trots dat het gelukt is om de 
Madrileense trainers in hun va-
kantie over te laten komen. “Het 
geeft de jeugd de kans om zich 
vijf dagen lang een superster te 
voelen”, stelt hij. “En daarnaast 
houden die trainers van Real hun 
ogen natuurlijk niet in hun zak. 
Als er nu echt een groot talent 
tussen loopt dan zou het zomaar 
kunnen dat hij of zij een uitno-
diging krijgt voor een proeftrai-
ning in Madrid. “Dat zou hele-
maal geweldig zijn”, aldus de ei-
genaar van SoccerID.
“De kampen zijn al in juli dus 
ik zou zeker niet te lang meer 
wachten met inschrijven”, haast 
Arnoud Lips er achteraan te zeg-
gen. “Het maakt trouwens niet 
uit of je lid bent van de club, ie-
dereen met passie voor het spel 
is van harte welkom.”

Heemstede - Afgelopen zaterdag hield Tennisvereniging Mer-
lenhove een Open Dag voor nieuwe leden. Belangstellenden 
konden zelf spelen tegen het ballenkanon of de snelheid me-
ten van de eigen service. Voor de kinderen waren er balspelle-
tjes. Ook gaf het pas gepromoveerde 1e gemengde team een 
demonstratiewedstrijd. 
Tennisvereniging Merlenhove bracht een hommage aan het 
100-jarige wandelbos Groenendaal door een tennispartij in his-
torische tenniskledij en antieke rackets te organiseren. Deze 
rackets waren van vóór de tweede wereldoorlog en beschik-
baar gesteld door racketspecialist Tollenaar. Zo moet het er drie-
entachtig jaar geleden uitgezien hebben, toen voor het eerst in 
1930 tennis gespeeld werd in het wandelbos Groenendaal. Voor 
het publiek was het komisch te zien hoe de hoeden soms door 
de wind afwaaiden en de dames door de beperking van de en-
kellange rok iets kleinere stapjes moesten nemen. Een geslaag-
de hommage!

Tennis met hoed
en enkellange rok

Heren 1 Bennebroek Nederlands 
Kampioen hockey

Regio - Op zon-
dag 9 juni werd het 
Nederlands Kam-
pioenschap voor 
hockeyteams 18+ 
gespeeld. 

Ook MHC Benne-
broek met Jong 
Heren 1 was aan-
wezig. 

Na het winnen 
van de competitie 
mocht de ploeg van 
coaches Dekker en 
Hogestijn strijden 
om de hoogste ti-
tel.

In een sterk be-
zet veld van alle dis-
t r ic t skampioenen 
werd de 1e wedstrijd 
tegen de Den Bosch 
een spannend duel.

Maar daarna kwam 
de vaart erin en won 
de ploeg de diver-
se poule wedstrijden 
keer op keer.

Doorstomend naar 
de halve finale werd 
deze door shoot outs 
van HOD Valkens-
waard gewonnen.

Tijdens de Bennebroeker Feestweek werden de heren gehuldigd.

Prachtige derde plaats 
voor turnsters
Heemstede – Een keer per jaar 
worden de beste 5 turnsters per 
rayon uitgenodigd om deel te 
nemen aan een rayonteamwed-
strijd. Het rayon Kennemerland, 
waar GSV toe behoort, strijdt 
dan tegen de andere rayons in 
het district wat reikt van Texel tot 
Utrecht.
Van GSV Heemstede was Mik-
ki Hoofd hiervoor geselecteerd. 
In het team zitten 5 turnsters, 
waarvan er 4 op ieder toestel 
een oefening doet. Rayon Ken-
nemerland begon op de sprong, 

deze sloeg Mikki over, zodat ze 
op de andere toestellen wel kon 
turnen. Bij de brug turnde ze 
wel weer mee en maakte ze een 
mooie oefening met een hoge 
salto tot stand. Ook bij de balk 
ging het heel goed, alle meiden 
bleven op de balk staan en kwa-
men er hoge cijfers op het sco-
rebord. Bij de vloer bleek het ook 
een echt team. Alle 4 de turn-
sters scoorden boven de 13.75! 
Het rayon kwam op een prachti-
ge 3de plaats te staan van de 6 
deelnemende rayons.

De finale in Eindhoven speelde zich 
uiteindelijk af tussen hockey club 
Haarlem en MHC Bennebroek.

De mannen van Bennebroek wis-
ten de wedstrijd met 1-0 winnend 
af te sluiten waarmee dit Neder-
lands Kampioenschap een bijzonde-

re bekroning van het seizoen werd. 
De Heren sectie binnen Bennebroek 
heeft dit jaar uitstekend gepres-
teerd.

Naast het kampioenschap van He-
ren 1 werden ook Jongens A1 en 
Jongens B1 eerste in de competitie.
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Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Bijeenkomst 
voor ZZP’ers

19 juni

Veteranendag 2013 in Heemstede
Nieuw: Avondconcert in Pinksterkerk

Op zaterdag 22 juni vindt in Heemstede de jaarlijkse viering 
van Veteranendag plaats. Het thema van Veteranendag is 
dit jaar: ‘de veteraan dichtbij’ en de activiteiten voorzien daar 
in. Overdag is er een ontvangst bij het raadhuis, waar ook 
oude legermaterialen worden gedemonstreerd, zoals een 
eerste hulp veldpost inclusief ambulances, een zoeklicht dat 
in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt bij luchtafweer. 
In de veldkeuken worden pannenkoeken gebakken. Nieuw 
dit jaar is het veteranenconcert ’s avonds om 20.00 uur in 
de Pinksterkerk voor veteranen en alle inwoners. U bent van 
harte uitgenodigd bij het programma overdag én ’s avonds. 
Kijk voor het complete programma op www.heemstede.nl.

Workshop Positief Opvoeden
‘Tieners laten meewerken’
Op dinsdag 18 juni organiseren het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en Bloemendaal 
de Positief Opvoeden workshop ‘Tieners laten 
meewerken’. Ouders met kinderen in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. In 
deze workshop komt aan bod waarom tieners vaak 
niet willen meewerken. Waar u als ouders tegenaan 
loopt bij het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden u hierbij kunt gebruiken. De 
workshop is van 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
tot 21.45 uur op het CJG Heemstede aan de Lieven 
de Keylaan 7 te Heemstede.

Wilt u deelnemen aan de workshop, neem dan 
contact op met Floor van Blitterswijk via e-mail: 
fvanblitterswijk@heemstede.nl of telefonisch op 

nummer 023-5291947. Er is nog een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Kijk voor meer informatie over 
deze workshop op www.cjgheemstede.nl.

Muziek in het Wandelbos Groenendaal 
Op zondag 16 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur staat 
het 100-jarige Wandelbos Groenendaal in het teken 
van muziek. Op de volgende vier markante plaatsen 
in het bos kunt u genieten van traditionele en 
klassieke klanken:
- Het molentje van Groenendaal: Molenaar 

Rob Hinse bespeelt afwisselend doedelzak, 
trekharmonica en draailier;

- Bezoekerscentrum/Kinderboerderij: 
 Michel Duijves, docent klarinet en saxofoon, 

speelt basklarinet tijdens zijn fototentoonstelling 
‘To the Island’. Zijn zoon Nikolai speelt cello. Kijk 
op www.michelduijves.nl voor meer informatie; 

- Heksenhuisje bij de Adriënnelaan: Inge Siezenga, 
oud-inwoner van Heemstede, demonstreert de 
draailier en Keltische harp;

- Burgemeester Van Rappardlaan, vlakbij Speeltuin 
Groenendaal: Het Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede speelt gevarieerd klassiek ter voorbereiding 

 op een optreden in het buitenland.
De optredens gaan door bij goede 
weersomstandigheden.



Op woensdag 19 juni 2013 om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur) organiseert de gemeente 
Heemstede alweer de derde bijeenkomst 
voor zelfstandigen zonder personeel (zzp) 
in het raadhuis in Heemstede. Voor de 
bijeenkomst zijn alle zzp’ers die in Heemstede 
wonen uitgenodigd. Het thema van de 
bijeenkomst is ‘Voor zzp’ers, door zzp’ers’. De 
burgemeester Marianne Heeremans zal de 
avond openen. Daarna zijn er presentaties 
over de inzet van social media, het verbinden 
en versterken van zelfstandigen en over een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Aanmelden
U kunt zich als Zzp’er aanmelden door een e-mail 
te sturen met daarin uw naam naar de heer T. 
Loggers via tloggers@heemstede.nl. Bovendien 
kunt u zich via de link www.heemstede.nl/
zzp  aanmelden voor de ZZP-databank van de 
gemeente Heemstede. De databank kan een 
digitale ontmoetingsplek en vindplaats worden 
voor de in Heemstede woonachtige zzp’er. 

‘Voor ZZP’ers, door ZZP’ers’
ZZP-bijeenkomst Heemstede op 
woensdag 19 juni 2013

Het vernieuwde ligplaatsenbeleid komt 
voort uit de Verordening openbaar water 
Heemstede. In het nieuwe beleid is bepaald 
dat in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte 
van de Tooropkade grotere vaartuigen mogen 
liggen. Tijdens de inspraak op het concept 
voor deze Verordening is door onder andere de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging naar voren 
gebracht dat hun leden last kunnen krijgen 
van deze grote boten. De golfslag die wordt 
veroorzaakt door afmerende en vertrekkende 
grote vaartuigen heeft impact op de roeiers.

Vanwege deze inspraakreacties heeft de raad 
gevraagd om een onderzoek zodat kan worden 
bepaald of er beperkingen aan een ligplaats aan 
de Tooropkade moeten komen. Inmiddels is er een 
onafhankelijk rapport nautische veiligheidsscan 
opgesteld door Nautisch adviesbureau Dirk van der 
Zee. De algemene conclusie uit het rapport: 

- de voorgestelde ligplaatsen voor grotere 
schepen tot 15 meter met een kruiphoogte 
van maximaal 2 meter zullen niet leiden tot een 
wezenlijke vergroting van de veiligheidsrisico’s;

- de nieuwe situatie zal wel gevolgen hebben 
voor de begeleiding vanaf de kant vanwege de 
beperking van het zicht.

Naar aanleiding van het rapport en de reactie van de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging heeft het college 
op 4 juni besloten geen beperkingen te bepalen 
aan de ligplaatsen aan de Tooropkade. Overigens, 
ondanks dat er maximaal drie vaartuigen van 10 
tot 15 meter lengte mogen liggen zoveel mogelijk 
richting Bronsteevaart, zijn er alleen aanvragen 
ingediend voor kleinere boten. Verder is 
bepaald dat er 50 meter kade gerekend vanaf de 
steiger van de Vereniging wordt vrijgehouden van 
ligplaatsen. Bovendien wordt na 1 jaar het 
ligplaatsenbeleid in zijn geheel geëvalueerd.

Onderzoek naar ligplaatsen Tooropkade

Raadsbesluiten 
30 mei 2013
Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning kindertuin en 
generatietuin in Wandelbos Groenendaal

- Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK) 

- Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK)

- Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede
- Wijziging Verordening heffing en invordering van 

leges 2013
- Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 

2014 en 2015
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Jaarverslag en jaarrekening 2012 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 20 juni 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur bezwaar tegen het afbouwen van een 

financiële tegemoetkoming voor het 
gebruik van een leenauto (Wwb) 

 – niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 

verzoek om toestemming voor langer 
verblijf in het buitenland (Wwb) 

 - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 

verzoek om werkzaamheden voor een 
dakopbouw op het perceel W. Denijslaan 
6 stil te leggen 

 - openbaar - 
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023)5485607.

Nieuwe Drank- en Horecawet: 
handhaving taak van gemeente
Sinds 1 januari 2013 geldt de nieuwe Drank- 
en Horecawet. De nieuwe wet beoogt het 
alcoholgebruik onder met name jongeren 
terug te dringen, verstoring van de openbare 
orde door alcoholmisbruik te voorkomen en de 
administratieve lasten voor horecaondernemers en 
vrijwilligers te reduceren. 

De handhaving verschuift van de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeente. 
Het college van burgemeester en wethouders 

heeft besloten de handhaving in Heemstede 
uit te besteden aan de Milieudienst IJmond. 
Buitengewoon opsporingsambtenaren van deze 
dienst (BOA’s) zullen toezicht houden en handhaven 
bij de horeca, detailhandel en evenementen.
Nieuw in de wet is ook dat jongeren onder de 16 
jaar in overtreding zijn als ze alcoholhoudende 
drank bij zich hebben op voor publiek toegankelijke 
plaatsen. Het maakt niet uit of de verpakking wel of 
niet geopend is of dat de drank in een tas zit. Politie 
of BOA kunnen hiervoor een bekeuring uitschrijven. 

Nieuw Horeca Sanctiebeleid
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college het 
Horeca Sanctiebeleid Heemstede vastgesteld. De 
regeling treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 28 maart 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is het Horeca Sanctiebeleid laatstelijk 
gewijzigd op 15 december 2009 ingetrokken. Het 

Horeca Sanctiebeleid behelst geen inhoudelijke, 
maar enkel tekstuele wijzigingen.
De regeling ligt tot en met 4 september 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis en is ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Wijziging Regeling 
Budgetbeheer
Bij besluit van 4 juni 2013 heeft het college besloten 
de Regeling Budgetbeheer Gemeente Heemstede 
2013 te wijzigen. De wijzigingen van de Regeling 
treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2013 in werking. De wijzigingen van de Regeling 
liggen tot en met 4 september 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis. De gewijzigde Regeling is na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.



Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, ontvangen 21 mei 
2013. 

- Bankastraat 1 het kappen van 2 loofbomen 
wabonummer 4993, ontvangen 22 mei 29013. 

- Lorentzlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 4997, ontvangen 23 mei 2013. 

- T.h.v. Johan Wagenaarlaan 18 het kappen van 1 
populier, 4 iepen, 6 esdoorn wabonummer 4996, 
ontvangen 16 mei 2013. 

- Torenlaan 10 het kappen van 5 bomen 
wabonummer 4998, ontvangen 23 mei 2013. 

- Strawinskylaan 8 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5000, ontvangen 23 mei 2013. 

- Coby Riemersmalaan 14 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 5001, ontvangen 25 mei 
2013. 

- Cruquiusweg 39 het plaatsen van een 
lichtinstallatie wabonummer 5006, ontvangen 26 
mei 2013. 

- Nicolaas Beetslaan 12 het plaatsen van een 
dakopbouw en een dakkapel op het achter- en 
zijgeveldakvlak wabonummer 5008, ontvangen 
26 mei 2013. 

- Jacob van Ruisdaellaan 13 het kappen van 1 berk 
wabonummer 5013, ontvangen 27 mei 2013. 

- Herenweg 5 het kappen van 167 bomen 
wabonummer 5018, ontvangen 27 mei 2013. 

- Binnenweg 21 het plaatsen van reclame 
wabonummer 5070 ontvangen 28 mei 2013. 

- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5071, ontvangen 27 mei 2013. 

- Herenweg 85 het kappen van 2 naaldbomen en 
1 conifeer wabonummer 5072, ontvangen 28 
mei 2013. 

- Raadhuisstraat 15-17 het oprichten van een 
sportschool wabonummer 5074, ontvangen 28 
mei 2013. 

- Binnenweg 49 het verplaatsen van reclame 
wabonummer 5076, ontvangen 30 mei 2013. 

- Raadhuisstraat 78 het wijzigen van reclame 
wabonummer 5078, ontvangen 30 mei 2013. 

- Camplaan 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 5085, 
ontvangen 30 mei 2013. 

- Heemsteedse Dreef 17 het doorbreken van een 
muur wabonummer 5084, ontvangen 27 mei 
2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het uitbreiden van een 
woonhuis wabonummer 5088, ontvangen 30 
mei 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 20 het kappen van 1 loofboom 
wabonummer 5089, ontvangen 30 mei 2013. 

- Jacob van Campenstraat 57 het vergroten van 
een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5094, ontvangen 29 mei 2013. 

- Jacob van Campenstraat 59 het vergroten van 
een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5091, ontvangen 29 mei 2013. 

- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4999, ontvangen 23 mei 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Abraham Kuyperstraat 7 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 

4783, verzonden 7 juni 2013. 
- Herenweg 85 het kappen van 2 naaldbomen en 

1 conifeer wabonummer 5072, verzonden 7 juni 
2013. 

- t.h.v. Johan Wagenaarlaan 72 het kappen van 1 
populier, 4 iepen en 6 esdoorn wabonummer 
4996, verzonden 7 juni 2013. 

- Jacob van Ruisdaellaan 13 het kappen van 1 berk 
wabonummer 5013, verzonden 7 juni 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 20 het kappen van 1 loofboom 
wabonummer 5089, verzonden 7 juni 2013. 

- Lorentzlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 4997, verzonden 7 juni 2013. 

- Glipper Dreef 77-103 het wijzigen van de entree 
van een woongebouw wabonummer 4841, 
verzonden 7 juni 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
- Torenlaan 10 het verbouwen van een woonhuis 

(wijziging op eerder verleende vergunning) 
wabonummer 4610, ontvangen 29 april 2013. 
Reguliere procedure. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Torenlaan 10 het verbouwen van een woonhuis 

(wijziging op eerder verleende vergunning) 
wabonummer 4610, ontvangen 29 april 2013. 
Reguliere procedure

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 

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

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

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



Na maanden van voorbereiding door zeven en-
thousiaste daddy’s (vaders) vertrokken afgelopen 
zaterdagmorgen 42 kinderen uit de groepen 4a en 
4b van de Voorwegschool, samen met hun dad-
dy’s, op de fiets de natuur in. Het was de start van 
Daddy’s Camp 2013, na 11 jaar een vaste traditie 
op de Voorwegschool, en uniek in Heemstede en 
omgeving. En ondanks het feit dat de Voorweg-
school er formeel niets mee te maken heeft, het 
wordt namelijk volledig door de daddy’s voor de 
kinderen georganiseerd, zingen de kinderen luid-
keels dat ze van de Voorwegschool zijn.

De fietsroute van circa een uur voert door Heem-
stede, kruist de Leidsevaart en het spoor, om ver-
volgens door de bossen te eindigen bij het Scou-
ting Labelterrein Naaldenveld in Bentveld, waar de 
daddy’s samen met hun kinderen 42 tenten op-
bouwen in het Dennenbos. En dat gaat niet zon-
der slag of stoot… er zijn daddy’s bij die voor het 
eerst kamperen en geen idee hebben hoe een tent 
moet worden opgezet.

Het weekend wordt gevuld met heel veel spelle-
tjes. Zo worden de Olympische Spelen van Dad-
dy’s Camp gespeeld, wordt ‘ren je rot’ in het mul-
le zand uitgevoerd, en het dierengeluidenspel tot 
diep in de nacht gespeeld. Dat ook de daddy’s 

nog fanatiek zijn blijkt tijdens ‘schat veroveren’ op 
zondagmorgen in het Olifantenbos, een behoorlijk 
geaccidenteerd terrein. Botsingen tussen kinde-
ren en daddy’s, enkels die het bijna begeven, tra-
nen en boosheid, en veel protesten over de uitslag. 
Maar het allerbelangrijkste… héél veel plezier!

Tussen alle spellen door wordt door de kinderen 
gevoetbald, ‘af en toe’ gesnoept en tikkertje ge-
speeld, maar met name ook heerlijk gegeten. 
Zondagmiddag zit het er al weer op. Tenten afbre-
ken, tassen pakken, het terrein schoonmaken en 
met zwarte gezichten en handen op de fiets rich-
ting Heemstede. Voordat we de Voorwegschool 
bereiken moeten we nog wel even stoppen voor 
een ijsje, ook dat is inmiddels traditie! De moeders 
zijn blij dat ze hun kinderen weer in hun armen 
kunnen sluiten, en moeten lachen dat de daddy’s 
het ook hebben overleefd. Gauw naar huis, dou-
chen en tekencontrole… Daddy’s Camp 2013 zit 
erop. Daddy’s van de groepen 3 van de Voorweg-
school, nog 12 maanden en dan is het aan jullie, 
bereid je maar vast voor!

Daddy’s Camp is tot stand gekomen door bijdra-
gen van een aantal Heemsteedse winkeliers.

De organisatoren van Daddy’s Camp 2013

INGEZONDEN
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Daddy’s Camp 2013

Geen gemopper, maar een compliment
Losse weggezakte tegels in de stoep, een plek om 
lelijk te kunnen vallen.
Ik woon dicht bij ‘de Heemhaven’ en zie veel ou-
deren langslopen, ook zij passeren die gevaarlij-
ke stoep.
Daarom de gemeente Heemstede gebeld, met het 
verzoek tot repareren.

En… slechts één dag later is het opgelost en kan 
iedereen hier weer veilig lopen.
Dank aan de degene die dit zo snel heeft gere-
geld.

Clari van der Zwaag
Von Brucken Focklaan, Heemstede

INGEZONDEN

Alpe d’HuZes, evenement om 
nooit meer te vergeten

Zaterdagavond zijn wij teruggekomen van een enerverende 
week in Alpe d’HuZes. Fysiek viel het allemaal wel mee, emotio-
neel des te zwaarder voor iedereen. 
Een evenement om nooit te vergeten…. Zoveel saamhorigheid 
hebben wij niet eerder meegemaakt. Op onze koersdag (woens-
dag 5 juni) hebben wij in 10 van de 21 bochten geblazen (de Al-
pe d’HuZes Mars) bij de duizenden kaarsen. Indrukwekkend! 
Uiteindelijk zijn wij 2 keer over de finish gegaan. 

De strijd tegen kanker gaat nog (even?) door, maar onze mis-
sie in 2013 zit er op. 
Wij danken iedereen voor alle steun in welke vorm dan ook. 
De tellerstand nadert de 33.000,-- euro en kan nog verder op-
lopen!

Team Verkracht (Hendrien, Bob, Peter, André, Boudewijn, Edu-
ard)

Sjoerd Bakker,
teamcaptain

INGEZONDEN

Ontwerp Actieplan geluid 2013 - 2018 
Het college van B&W maakt bekend dat zij een 
‘ontwerp Actieplan Geluid’ heeft vastgesteld als 
bedoeld in artikel 11.12 Wet milieubeheer. 

De verplichting tot het opstellen van een 
Actieplan geluid is opgenomen in de Wet 
milieubeheer en vloeit voort uit de Europese 
Richtlijn Omgevingslawaai. Het Actieplan is 
gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten over 
het jaar 2011 die in het najaar van 2012 zijn 

vastgesteld. De geluidsbelastingkaarten geven 
inzicht in de geluidsbelastingen van weg-, rail-, 
industrie- en luchtvaartlawaai. Het Actieplan is 
gericht op de evaluatie en het beheersen van 
het omgevingslawaai waaraan mensen worden 
blootgesteld. Tegen de vaststelling van het 
definitieve Actieplan geluid is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.

Het plan ligt vanaf 13 juni 2013 ter inzage in de 

publiekshal van het raadhuis van Heemstede. 
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan 
een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen 
kenbaar gemaakt worden bij Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Zienswijze ontwerp Actieplan geluid”. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Milieudienst IJmond, 
telefoonnummer 0251-263863.

Toerclub fietst naar Spaarnwoude

Regio - Dinsdag 18 juni fietst 
Toerclub Vogelenzang een tocht 
van ca. 50 km naar Spaarnwou-
de. Verzamelen om 10.00 uur, 
vertrek is 10.30 uur bij Brasse-

rie Vogelenzang, Vogelenzang-
seweg 182, Vogelenzang. 
Meer info: Joke van Beek, 
tel. 0252 523 181, e-
mail:jokevanbeek@snelnet.net.
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