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ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Heemstede – Vorige week 
is per ongeluk de naam van 
Marenka Groenhuijzen bij de 
Voorjaarsfoto weggevallen. En 
dat terwijl Marenka wekelijks 
voor een prachtige foto zorgt 
plus begeleidende informatie. 
Excuses van de redactie.

De voorjaarsfoto van deze 
week toont de clematis. Die is 
er in diverse soorten en kleu-
ren. Deze is diep blauw, een 
lust voor het oog. Het gaat 
om de clematis- W.E. Glads-
tone. Een bosrank. De clema-
tis komt uit de ranonkel-fami-
lie. De bloemen die deze bij-
zondere klimplant geeft zijn 
groot, soms wel 10 tot 15 cm in 
doorsnede. Deze plant is win-
terhard en bloeit het beste op 
beschutte plaatsen.
De clematis kan rijkelijk bloei-
en, een echte bloemenweelde, 
tot in september.

Voorjaarsfoto

Clematis, een rijke weelde
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DEZE WEEK IN DE KRANT
Seks tijdens eerste date?

Glu(e)ten? 
Hype of veroorzaker gezondheidsklachten?

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Wethouder Pieter van de Stadt 
wordt burgemeester
Heemstede - Woensdag 3 juni 
heeft de gemeenteraad van Lan-
singerland besloten wethouder 
Pieter van de Stadt bij de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties voor te dra-
gen als de nieuwe burgemeester. 
Lansingerland is de gemeente 
die op 1 januari 2007 is ontstaan 
uit de fusie van Berkel en Ro-
denrijs, Bleiswijk en Bergschen-
hoek in de Nederlandse provin-

cie Zuid-Holland. Pieter van de 
Stadt is sinds 2006 wethouder 
voor de VVD. Zijn huidige por-
tefeuille bevat onder meer finan-
ciën, verkeer en vervoer, water-
staat, groen en openbare ruim-
te. In voorgaande collegeperi-
odes was hij onder andere ver-
antwoordelijk voor volkshuisves-
ting, ruimtelijke ordening, bouw-
kunde en sociale zaken. Ook was 
hij van 2004 tot 2006 gemeente-

raadslid voor de VVD. Van de 
Stad stond bekend als een wet-
houder die bijzonder toeganke-
lijk is voor inwoners en graag het 
gesprek met hen aangaat. Ook 
bij moeilijke kwesties schroomt 
hij de dialoog niet. De installa-
tie vindt naar verwachting plaats 
op maandag 14 september in het 
gemeentehuis van Lansinger-
land. Wie Pieter van de Stadt zal 
opvolgen is nog niet bekend.

Eerste Componistenwijk muziekfestival
Heemstede - Op zondag 14 ju-
ni wordt op de Wagnerkade in 
Heemstede het eerste ‘Compo-
nistenwijk muziekfestival’ geor-
ganiseerd. Het festival start om 
12.00 uur met een spetteren-
de Kids Bootcamp op live slag-
werk. De precieze locatie is het 
grasveld tegenover de Heemha-
ven aan de Van Brücken Fock-
laan 20. De bijdrage is 2,-. per 
deelnemer. Om 13.00 uur is bur-
gemeester Marianne Heeremans 

aanwezig om het startschot te 
geven aan een middag vol live 
muziek en dansoptredens. Er zijn 
picknicktafels om bij buurtge-
noten aan te schuiven, eventu-
eel met uw eigen picknickmand. 
Ook voor kinderen zijn er ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd. Toegang is gratis. 
Tussen 13.00 en 15.00 uur vinden 
diverse muziekoptredens plaats. 
Zo kunt u onder meer luisteren 
naar zang van Hella Huisman, de 

jachthoornblazers ‘t Pannelan, 
harpensemble met Zuidameri-
kaanse muziek en een street-
dance-optreden uitgevoerd door 
Lydia’s Dance Center.
Dit gratis muziekfestival wordt 
aangeboden door de fami-
lie Pool die al 40 jaar muziek-
les geeft aan de Wagnerkade 85, 
in samenwerking met Stichting 
De Vrolijke Noot, Sportcentrum 
Nieuw Groenendaal en gemeen-
te Heemstede.

Adverteer voor
Vaderdag!

Zondag 21 juni wordt 
pa(pa) verwend. 

Adverteren?
Mail ons:

verkoop@heemsteder.nl
of bel 023-8200170.



 
02   de Heemsteder  •  10 juni 2015

COLOFON

Verschijnt woensdag
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 14 juni, TENTdienst
om 10.30 uur, ds. J.E.th. Nak 
- Visser en pastor A. Dekker 
m.m.v. interkerkelijk Benne-
broeks koor o.l.v. Addy Alber.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 14 juni, Pinkster-
kerk, Camplaan 18: ds. P.I.C. 
Terpstra. Aanvang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar en Kinderkring voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.
 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

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

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

Zondag 28 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger mevrouw Ds. 
J. van Werkhoven-Romeijn 
(Aerdenhout)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 14 juni, 10.00 uur, 
spreekster: mevr. Y Elbers met 
geloofsverhalen.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (8)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. diver-
se Facebookpagina’s, het Noord 
Hollands Archief en de kennis 
van dhr. J. van Schagen.
Cloosterweg 8 is ook weer een 
verwarrend nummer, gezien de 
afbraak en/of verbouwingen 
waardoor straatnummers veran-
derden.
Brandstoffenhandel Fa. P. Sleutel 
zat er in de jaren 10 en 20. Eind 
jaren 20 verkocht dhr. N. Sleu-
tel o.a. schoonmaak- en huis-

houdelijke artikelen. Op 30 mei 
1931 verplaatst N. Sleutel zijn 
zaak naar Wilhelminaplein 12. 
We hebben timmerman en aan-
nemer C. Booman al eens ge-
noemd op Cloosterweg 6, maar 
hij gebruikte ook nummer 8, te 
lezen in een nieuwjaar adver-
tentie van 23-12-1936, hetzelfde 
in 1938. Op 8 juli 1937 lezen we 
dat Melkinrichting “Nieuw Le-
ven” een nieuwe telefoonaan-
sluiting krijgt van de Rijkstele-
foon. De heer D. Schoenmaker 
maakte toen gebruik van Cloos-

terweg 8 en 10, maar dan aan de 
achterkant.
Wat het ook verwarrend maakt 
is het feit dat bakker H. Jansen 
op 13 november 1935 zijn “Elec-
trische Luxe Bakkerij” opent op 
Cloosterweg 12. In HH 2004 le-
zen we dat Theo van Dijk van-
af 1944 de bakkerij overneemt. 
Zoon Joop van Dijk neemt de 
zaak in 1963 over. In die tussen-
tijd zijn er diverse verbouwingen 
geweest, want de bakkerij heeft 
na 1950 op Cloosterweg 8 geze-
ten. Op 20-11-1968 hebben we 
een heropening van Luxe Brood 
en Banketbakkerij Th. v. Dijk na 
wederom een verbouwing. Sinds 
2008 staat het pand leeg en wa-
ren er nieuwbouwplannen. In-
middels is het pand wel in ge-

bruik als een soort kinderop-
vang?
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Buurtbemiddeling Heemstede beter vindbaar

Maar liefst 27 procent van de 
Nederlanders heeft wel eens last 
van omwonenden en 6 procent 
van de Nederlanders heeft vaak 
overlast van de buren.
Dat kan gaan om geluidsover-

last, rommel, erfafscheidingen, 
pesterijen en andere zaken. 

Bewoners kunnen Buurtbemid-
deling in hun gemeente sneller 
vinden en krijgen via de site in-

formatie over hoe je een speci-
fi ek probleem zelf kunt oplossen. 
Bijvoorbeeld bij overlast van kat-
ten in de tuin.
 
Buurtbemiddeling of 
de rijdende rechter?
Het grote verschil tussen Buurt-
bemiddeling en de rijdende 
rechter buurtbemiddeling zich
in de eerste plaats bezig houdt 
met de onderlinge communi-
catie. Als dat goed zit zijn be-
woners vaak ook prima in staat 
om het ‘probleem’ zelf op te

Heemstede - Buurtbemiddeling Heemstede onderdeel van 
MeerWaarde heeft samen met  zo’n 80 andere lokale organi-
saties voor Buurtbemiddeling uit andere steden één website 
ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is al-
gemene informatie over de 10 meest voorkomende burenpro-
blemen te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden 
direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organi-
satie voor Buurtbemiddeling.

lossen, als daar nog sprake van 
is. De rijdende rechter legt op 
basis van de inhoud een oplos-
sing op, er wordt niets aan de 
burenrelatie zelf gedaan.
 
Buurtbemiddeling is voor de
bewoners van Heemstede een 
gratis en onpartijdige dienst.
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(20 april t/m 21 mei 2015)

Huwelijken:
Franciscus K. Hartman & Jacqueline van Kampen

Sanne A.R. Zevenbergen & Renske H. Jansen
Andreas H.J. van der Linden & Marieke A. Nolens

Sebastiaan Rodermond & Susan J. Kreike
Ufuk Gönülal & Shanice A. van Veen
Walter T. Kort & Isadora C.E. Warring

Robbert van Veen & Debora M.B. Goejer

Burgerlijke Stand
Heemstede

Achtste Koorbiënnale zingt rond 
in Haarlem en Amsterdam

The Sixteen, Hofjesconcerten, Cunfraterna di a serra en Human Requiem. Inzet: Erik Groot. 

Erik Groot heeft al vele jaren een 
grote belangstelling voor cultuur, 
ook zakelijk gezien. Naast dat 
hij secretaris is van de stichting 
Koorbiënnale, is hij in Heemste-
de bekend als de voorzitter van 
de Stichting Podia Heemstede. 
“De Koorbiënnale is ontstaan in 
2001 door de in Schotland ge-
boren en getogen programmeur 
Neil Wallace, die was neerge-
streken in Nederland”,  legt hij 
uit.

“Hij had een ambitieuze droom 
om topwerken uit de koorwereld 
te laten uitvoeren door vocalis-
ten van het allerhoogste interna-
tionale niveau, in combinatie met 
een masterclass voor jonge diri-
genten. Deze dirigenten maken 
zo een stap naar de professio-
nele podia waar ze werken met 
de allerbeste artiesten. Neil Wal-
lace maakte door zijn grote net-
werk zijn droom werkelijkheid en 
inmiddels staat de achtste editie 
van de succesvolle Koorbiënnale 
voor de deur, waar hij wederom 
voor de programmering tekende.
Op 26 juni wordt in de Gro-

te of St. Bavokerk in Haarlem 
het spits afgebeten met een in-
drukwekkend openingscon-
cert. Het Britse vocale topen-
semble The Sixteen, het Koorbi-
ennale Festivalkoor en Concer-
to d’Amsterdam voeren geza-
menlijk de Missa Salisburgeni-
sis van Heinrich Ignatz von Biber 
uit 1682 uit. Een grootse uitvoe-
ring en vocaal spektakel onder 
leiding van Harry Christophers 
en Béni Csillag. Tijdens deze uit-
voering worden alle ruimtelijke 
mogelijkheden benut. Een dag 
later is The Sixteen onder leiding 
van Harry Christophers te horen 
met ‘Soelaas en Hoop’ in dezelf-
de kerk. Het ensemble brengt 
dan renaissancewerken ten ge-
hore van componisten Palestri-
na, Harris en Sheppard en van 
de Schot James MacMillan. Een 
fenomenaal vocaal huzarenstuk-
je, waar Neil Wallace zelf het 
concert inleidt met een voor-
woord. 

Tevens op 27 juni de workshop 
‘Lief en leed uit Corsica’, meer-
stemmige zang waaraan belang-

Regio – ‘Zingen anno nú’ als thema, uitgevoerd door de bes-
te internationale vocalisten op topniveau. Het is alweer de 
achtste editie van de Koorbiënnale, een vocaal festival 
dat plaatsvindt van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. 
Een gesprek met Erik Groot, penningmeester/secretaris van 
de Stichting Koorbiënnale, die uit de doeken doet wat er 
zoal letterlijk en figuurlijk rondzingt in Haarlem en Amster-
dam.

stellenden zelf kunnen deelne-
men met het ensemble Cunfra-
terna di a serra in de Haarlem-
se Waalse Kerk. Een afwisselend 
repertoire dat uit het leven is ge-
grepen en mondeling is overge-
leverd vanuit de middeleeuwen. 
Ik noem ook Human Requiem 
van Brahms, uitgevoerd door het 
vermaarde Rundfunkchor Ber-
lin onder leiding van Gijs Lee-
naars, uitgevoerd op 4 en 5 juli 
in het Muziekgebouw aan ’t IJ in 
Amsterdam. Deze productie zag 
succesvol het levenslicht op de 
internationale podia van onder 
meer Berlijn, Hamburg en Pa-
rijs. Het koor vermengt en ver-
bindt zich met het publiek, een 
echte live-belevenis die je moet 
meemaken. Tijdens dit festival 
komt eigenlijk van alles voorbij, 
indrukwekkende uitvoeringen, 
vocale workshops en de natuur-
lijk de Hofjesconcerten uitge-
voerd in de Haarlemse hofjes op 
zondag 28 juni, in samenwer-
king met de Federatie Haarlemse 
Koren.”

Meer informatie, data en in-
schrijving voor de workshops op 
www.koorbiënnale.nl.
Kaarten via de centrale dagkas-
sa in de Philharmonie, tel. 023-
5121212, per e-mail kassa@the-
ater-haarlem.nl of via de VVV-
ticketbox aan de Grote Markt 2 
in Haarlem.
Bart Jonker

Zaterdag 20 juni Open Dag
Renovatie St Lucia Klooster 
te Bennebroek gestart
Regio - Na vele jaren is er ein-
delijk een nieuwe bestemming 
voor het voormalige St Lucia 
Klooster te Bennebroek. De Re-
novatie is reeds gestart. Een 
aantal onderdelen zijn al opge-
knapt cq gerenoveerd, eerst het 
Bidhuisje dat eerder door brand 
werd verwoest, daarna de tui-
nen en het park en dan nu ook 
eindelijk het Voormalige Kloos-
ter. Het behoud van het St. Lu-
cia klooster is dan ook een feit 
geworden. Na een lange hecti-
sche periode is de initiatiefne-
mer uiteindelijk tot een overeen-
komst gekomen met Bouwbe-
drijf De Nijs uit Warmenhuizen. 
Bouwbedrijf De Nijs heeft tijdens 
diverse projecten zoals de Her-
mitage, de Hallen maar ook Ha-
geveld, bewezen in staat te zijn 
van het klooster weer een prach-
tig pand te maken.
Eind eerste kwartaal van dit jaar 
heeft de overdracht plaatsge-
vonden waarna De Nijs direct 
begonnen is met het treffen van 
voorbereidingen. Afspraken met 
de zusters maar ook met De Nijs
hebben er toe geleidt dat, on-
danks het feit dat nog niet al-
le woningen verkocht zijn, het 
project toch doorgang kon vin-
den. Op het moment zijn er vijf-
tien van de achttien woningen 
verkocht. Inmiddels is de 2e fase 
van de verkoop ingegaan waar-
in we de meest karakteristieke 
woningen, te weten de drie ap-
partementen/maisonnettes in 
en naast de kapel, “turn key” te 

koop aanbieden. Dat deze wo-
ningen een sensatie worden is 
steeds beter zichtbaar doordat 
de plafonds evenals de belem-
merende muren inmiddels ver-
wijderd zijn terwijl de karakte-
ristieke elementen zoals som-
mige glas in lood ramen, muur-
schilderingen, 120 jaar oude 
dakbalken, enz. behouden blij-
ven. Het pand staat op het mo-
ment geheel in de steigers en de 
sloopwerkzaamheden zijn in vol-
le gang. Verder is er al groot on-
derhoud gepleegd aan het park 
en is het gerenoveerde bidhuisje 
inmiddels opgeleverd.
Veel lof naar de gemeente Bloe-
mendaal - bestuur en ambtena-
ren , maar ook aan de Provincie 
Noord Holland en de dorpsraad 
van Bennebroek en natuurlijk 
niet te vergeten De Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek. Het begon ruim twee jaar 
geleden als een droom maar is 
inmiddels, door de hulp van een 
aantal zeer enthousiaste en kun-
dige mensen, werkelijkheid ge-
worden. Op 20 juni 2015 is de 
eerste open dag sinds een lan-
ge tijd. De koopsom van de wo-
ningen zijn vanaf 445.000 euro 
turn key oplevering. Overigens 
kunnen de woningen ook casco 
worden opgeleverd, hoe dan ook
u kunt zelf de woning indelen, 
afwerken en afbouwen geheel 
naar uw eigen eisen en wensen.
Welkom zaterdag 20 juni 2015 
tussen 11.00 - 13.00 uur aan de 
Schoollaan 70 te Bennebroek.

Een gezellig middagje uit voor senioren
Heemstede - Vanaf juli is er 
een nieuw programma van 
tochtjes met de KO-Bus van 
Welzijn Ouderen Heemstede 
(WOH). Gereden wordt naar 
de mooiste plekjes rondom 
Heemstede. Onderweg stopt 
de groep voor een kopje kof-

fie of thee met iets lekkers er-
bij. Enkele tochtjes zijn inclu-
sief lunch. U wordt door WOH-
vrijwilligers van huis gehaald en 
gebracht.
 
Wilt u mee: meldt u gauw aan, 
want er is altijd veel belangstel-

ling. Tijdstip  van inschrijving is 
de ontvangst van het inschrijf-
formulier.
 
Aanmelden: Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, 2101 VE Heemstede, tele-
foon: 023-528 85 10.
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De ramblerroos is een roos met 
een enorme groeikracht, die niet 
te vergelijken is met een gewo-
ne klimroos.
De naam Rambler komt uit het 
engels en betekent zoveel als 
onsamenhangend, verward, stel-
selloos en klimmend.
Dat klinkt misschien niet direct 
heel aantrekkelijk, maar wan-
neer je een lelijke schuur of 
muur wilt bedekken is een Ram-
bler ideaal. Maar we doen deze 
enorme groeier beslist te kort als 
we hem alleen daarvoor geschikt 
vinden.
Zijn weelderige groei en beto-
verende bloei geven elke tuin 
een romantische uitstraling . Zo 

kan hij bijvoorbeeld klimmen 
in een oude fruitboom, of een 
saaie omheining een nieuw le-
ven inblazen. Maar hij klimt ook 
met gemak in een paar jaar naar 
uw balkon. Met zijn stekels be-
schermt hij u tegen inbrekers en 
verspreidt een heerlijke geur in 
uw slaapkamer. De meeste soor-
ten geven aan het eind van het 
voorjaar een spetterende bloe-
menpracht. Bij gunstige weers-
omstandigheden bloeit hij on-
overtroffen enkele weken lang. 
De bloemen van de Rambler zijn 
vrij klein en meestal enkel en ze 
zitten in trosjes bij elkaar. Na de 
bloei volgen de fraaie rozenbot-
tels een genot voor het oog en 

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U 
leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op het ge-
bied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuinvraag, 
mail dan naar info@zuidkennemerland.groei.nl.

een garantie voor vogelbezoek.
Over het algemeen zijn Ram-
blers nauwelijks ziektegevoe-
lig en hebben mooi en gezond 
blad. Ze stellen weinig eisen aan 
de grond en kunnen gemakkelijk 
met wat minder zon toe. Plant de 
roos minstens 30cm uit de muur, 
want in de luwte van de muur 
valt nauwelijks regen. Geef na 
het planten de eerste zomer re-
gelmatig water, vooral in droge 
periodes.
Snoeien is eigenlijk niet nodig en 
door de enorme hoogte vaak on-
mogelijk. Maar wanneer u wilt 
fatsoeneren doe dit dan na de 
bloei, door oud hout te verwij-
deren. Maar laat de jonge fris-
groene scheuten staan zij zor-
gen volgend jaar opnieuw voor 
een schitterend schouwspel.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Heemstede - Waan je even in 
het Zuid-Europese leven met 
de daarbij behorende bloeien-
de pracht en praal. Dit kleurrijke 
en zonnige decor vond afgelo-

pen weekeinde plaats bij Nijssen 
Tuin Heemstede aan de Sport-
parklaan 25a tijdens het festival 
‘Le grand Méditerranée’. Bou-
gainville, oleanders, lavendel, ci-
trusvruchtenboompjes, vijgen- 
en olijfbomen, kortom alle soor-
ten vegetatie uit het Middelland-
se Zeegebied geurden en kleur-
den het veelzijdige tuincentrum 
in optima forma. Bijtjes, hommels 
en vlinders dansten op het ritme 
van bloemen en zonnestralen. 
Voor de klanten prosecco, heer-
lijke tapas, strandstoelen en zelfs 
een ijscokarretje met heerlijk Ita-
liaans ijs. Kinderen konden gratis 
mimosazaadjes planten. Al deze 
factoren luisterden het geheel op 

en bevestigden maar weer eens 
het motto ‘la vita è bella (het le-
ven is mooi). Wilt u ook uw tuin 
in deze zonnige sferen brengen? 
Het ruime assortiment planten 
en bloemen van Nijssen Tuin 
kent geen grenzen en maakt ook 
van uw tuin klein Italië, Spanje, 
Frankrijk of Portugal… En na de 
beplanting even in het zonnetje 
mijmeren onder het genot van 
een wijntje met een tapa op de 
klanken van Laura Pausini, Eros 
Ramazotti, Franse chansons of 
een fado. Mmmm…. Meer infor-
matie: Nijssen Tuin Heemstede, 
Sportparklaan 25a en op www.
nijssentuin.nl.
Bart Jonker

Voor de tuinliefhebbers…
Ramblerroos, de koning onder de rozen! 

Woonlasten in Heemstede 
blijven in 2016 gelijk
Heemstede - De politiek moet 
nog wel beslissen. In de kader-
nota die het college deze maand 
aan de raad presenteert doen zij 
de aanbeveling de woonlasten 
op het niveau van 2015 te hand-
haven.
De kadernota, een stuk op ba-
sis waarvan de begroting voor 
2016 en verdere jaren wordt ge-
schreven, laat een positief beeld 
zien. De opbrengst van de OZB 
valt in 2015 hoger uit. Door effi -
ciencymaatregelen bij de Meer-
landen  (vuilverwerking) en een 
andere systematiek bij de bere-
kening van de kosten voor het ri-
ool, kunnen ook deze lasten ge-
lijk blijven of zelfs licht dalen. 
Nu de economie aantrekt zullen 
er minder inwoners een beroep 
doen op sociale voorzieningen. 
Er wordt rekening gehouden met 
een positief resultaat over 2016 
van rond de 470.000 euro. Ook 
de daaropvolgende jaren tot en 
met 2019 verwacht het college 
in de plus te eindigen. Uiteraard 
kan niemand de toekomst voor-
spellen. Het gemeentebestuur 
heeft de afgelopen jaren laten 

zien dat er bezuinigd kon wor-
den zonder dat dit tot ernstige 
verschraling van de dienstverle-
ning heeft geleid. Het college-
programma is behoedzaam op-
gesteld zonder nieuw beleid te 
initiëren. Nu er wat ruimte komt 
staat in het collegeprogramma 
dat het onderhoud aan de we-
gen op een hoger niveau wordt 
gebracht. Bij de onkruidbestrij-
ding zal een duurder maar mi-
lieuvriendelijker middel worden 
gebruikt.
Ook het groen, een aspect van 
Heemstede waar de inwoners 
veel waarde aan hechten, zal 
worden versterkt.
Of en zo ja op welke terreinen 
er ruimte ontstaat om eerde-
re bezuinigingen af te zwakken 
of nieuw beleid te introduce-
ren is aan de gemeenteraad. Tij-
dens de behandeling van de  be-
groting voor 2016 (najaar 2015) 
vormt dit onderwerp van de dis-
cussie.
Vooralsnog zien de komende
jaren er, in fi nancieel opzicht, 
voor Heemstede positief uit.
Eric van Westerloo

Heerlijk warme mediterrane sferen 
bij Nijssen Tuin Heemstede

Woensdagavond: 
Filmavond
Heemstede - Bijna iedere week 
draait er bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
een fi lm in de Theaterzaal. Op 
woensdag 17 juni is dat een ro-
mantische komedie geregisseerd 
door Woody Allen met Emma 

Stone, Colin Firth en Marcia Gay 
Harden, over een vrouwelijk me-
dium en een meester illusionist. 
Deze woensdagavondfi lm be-
gint om 20.00 uur, entree is 6,50 
euro. Filmduur: 97 minuten. Om 
te reserveren kunt u bellen van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 9 en 16 uur en op vrijdag 
tussen 9 en 12 uur: tel. (023)548 
38 28 kies 1.
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Regio - Deze week barst de 
feestweek van Bennebroek los. 
Vanaf donderdag 11 juni zijn er 
vier dagen feest in Bennebroek. 
De feestweek begint met, op 
donderdagavond 11 juni, een 
groot NIX-feest (geen alcohol) 
voor de jeugd met aansluitend 
een schuimparty. Vrijdag 12 ju-
ni komen er ware ‘Toppers’ in 
de feesttent. Een échte topper 
Jeroen van der Boom maar ook 
zanger Dave en een geweldi-
ge DJ. Op zaterdag 13 juni is het 
feest met Bob and the Blueband 
en Danique bekend van de The 
Voice of Holland. Zondag 14 ju-
ni komen de Boston Tea Party en 
Dries Roelvink. 

De opening van de feestweek 
gebeurt door de loco-burge-
meester van Bloemendaal op 
donderdag 11 juni om 14.45 uur 
met veel kinderactiviteiten en 
aansluitend Jazz op locatie. 
“Er zijn veel nieuwe activiteiten”, 
aldus Lisan van der Peet, een van 
de vele vrijwilligers van de Ben-
nebroekse Feestweek en de drij-
vende kracht achter het idee om 
4 dagen feest te vieren. Eerder 
aangestoken door haar moe-
der Elise die jaren lang de feest-
week verzorgde samen met Jan, 
Natasja, Liesbeth en Laurens. 
Waarom 4 dagen? “Het pro-
gramma is zo breed en wij wil-
len echt voor alle Bennebroekers 
iets neerzetten. Uiteraard zijn in-
woners uit de omgeving even-
eens van harte welkom. We star-
ten met de jeugd van Benne-
broek op donderdagmiddag om 

14.45 uur - een bijzondere ope-
ning waar we ook stil staan bij 70 
jaar vrijheid in Nederland. Daar-
na is er een kinderfeest met dis-
co, knutselen (met creatief Ben-
nebroek) theater en spelletjes 
en sportactiviteiten (met Wel-
zijn Bloemendaal) op het feest-
terrein. Vanaf 16.00 uur is er ook 
voor ouderen een nieuwe activi-
teit namelijk Jazz, van ‘Trio gran-
de’, Alex de Leeuw bekend van 
Meerjazz verzorgt deze festi-
viteit met een goed verzorgde 
BBQ door café bistro Bon Vi-
vant uit Bennebroek. De avond is 
voor jong en oud maar we star-
ten met het Nix feest om 20.00 
uur, bekende DJ s uit de re-
gio maken er een spectaculaire 
avond van, geen drank en toch 
gezellig! Vanaf 22.30 uur gaat dit 
feest over in een schuim party-
waar naast jongeren ook oude-
ren welkom zijn en wellicht zelfs 
een groot aantal geslaagden die 
deze dag gehoord hebben dat ze 
hun examen hebben gehaald. DJ 
Leandro ontvangt diverse arties-
ten en Dj’s deze avond.” 

In het programmaboekje is alles 
terug te lezen. Een greep uit de 
leuke activiteiten: Op vrijdag het, 
samen met BSM georganiseer-
de, voetbaltoernooi voor jeugd 
en volwassenen. Ook is de Pop-
quiz er weer, vooraf inschrijven 
is mogelijk zie hiervoor de site: 
www.bennebroeksefeestweek.nl
Een ander hoogtepunt is ‘Live 
Toppers’ in Bennebroek, een 
echte Hollandse avond geheel in 
stijl van de toppers, vrijdag dus. 
Meezingen , dansen en springen 
mét een mystery guest ! Zal het 
echt een van de toppers zelf zijn? 
De Tentviering op zondag is echt 
een bijzonder moment tijdens 
deze feestweek. Er worden ruim 
500 bezoekers verwacht. Nieuw 
is de samenwerking met de ten-
nisvereniging en hockey, dit jaar 
is het mogelijk om tennisles te 
krijgen van een leraar tijdens 
de feestweek. Ook is er voor 
het eerst een hardloopwedstrijd 
van 5 km. Natuurlijk mag de wi-
pe out niet ontbreken, dit jaar in 
handen van Martijn van Kam-
pen. Verder weer een nieuwe ac-
tiviteit op zondag, een bijzondere 
fietstocht door en rond Benne-
broek in samenwerking met Gi-
ant Store van Bakel.

En wat te denken van het gezel-
lige straatgolf op zondag, echt 
dwars door het dorp heen, orga-
nisatie in handen van Caspar van 
Grafhorst en aansluitend Benne-
broek culinair, kortom ga naar 
de site meld u aan voor de diver-
se activiteiten en tot in de feest-
week op 11,12,13 en 14 juni! 

Feestweek op 11, 12, 13 en 14 juni

Topper Jeroen van der Boom  
in Bennebroekse Feesttent

ZIJ is 88 en wil een boek over haar leven schrijven.
 HIJ is 85 en wil rust en een moment voor zichzelf.
ZIJ verzamelt van alles; kranten, foto’s, spullen, een kamer vol.
 HIJ wil het liefst naar buiten, even weg.
ZIJ eist gedurende de dag alle aandacht op.
 HIJ volgt, corrigeert voortdurend en is doodop.
ZIJ is aan het dementeren.
HIJ ziet het met lede ogen aan.

IK ben 52, hun enige dochter.
IK probeer te helpen maar dat lukt nauwelijks.
IK heb te weinig tijd en blijf vooral hun dochter.
IK voel me schuldig.

WIJ zijn Home Instead Thuisservice.
WIJ bieden ondersteuning in dergelijke situaties.
WIJ kunnen gefinancierd worden met een PGB.
WIJ komen graag met u in gesprek.

Home Instead Thuisservice biedt niet-medische servicedien-
sten door een professioneel opgeleide CAREGiver die tijd en 
aandacht heeft voor uw geliefde vader, moeder of familielid. 
Onze CAREGiver neemt u, in praktische zin, zaken uit handen 
zodat u tijd en energie overhoudt voor uw eigen leven of om an-
dere dingen met uw ouders te doen.  Wilt u meer informatie over 
Home Instead Thuisservice, neem dan gerust contact op met 
regio manager Nicole Kindt voor een vrijblijvende afspraak via 
023 82 00 392 of via nkindt@homeinstead.nl, 24 uur per dag, 
7 dagen per week. 

Home Instead Thuisservice 

Lezing Paul van Tongeren bij Boekhandel Blokker

Verzetsheldin Jacoba van Tongeren 
in beeld teruggebracht

In de Heemsteder van 8 april be-
lichtte Hans Krol reeds uitge-
breid de rol van Jacoba van Ton-
geren, die in de Tweede Wereld-
oorlog een verzetsgroep leidde 
en betrokken was bij de toen ille-
gale verzetskrant Vrij Nederland. 
Paul van Tongeren, zoon van de 
uitvinder en omgebrachte ver-
zetsman Herman van Tongeren 
(zie artikel Hans Krol in Heem-
steder van 15 april) en kleinzoon 
van KNIL-militair, verzetsman 

en vrijmetselaar Grootmeester 
Hermannus van Tongeren (va-
der van Jacoba en Herman), ver-
telt dat hij in de eerste instan-
tie niets met de oorlog te maken 
wilde hebben. Op gegeven mo-
ment kreeg hij vragen van zijn 
kleinkinderen hierover en dat 
heeft hem besloten naar het Ne-
derlands instituut voor Oorlogs-
documentatie (NIOD) te schrij-
ven. Aanvankelijk om onderzoek 
te doen naar zijn vader en niet 

Heemstede – Het is 70 jaar geleden dat de Tweede Wereld-
oorlog eindigde. Er komen nog steeds nieuwe feiten naar bo-
ven die jarenlang verborgen bleven. Zoals de rol van Jaco-
ba van Tongeren als verzetsheldin. Neef Paul van Tongeren, 
oud-Heemstedenaar en zelf geboren in 1942 aan de Herfst-
laan, deed onderzoek naar haar en schreef het boek ‘Jaco-
ba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 
2000’. Vorige week woensdagavond vertelde hij daarover bij 
Boekhandel Blokker.

zo zeer naar de rol van tante Ja-
coba. Bij het NIOD stuitte Paul 
op de memoires van Jacoba van 
Tongeren die al 50 jaar in een 
ordner bewaard lagen en waar-
schijnlijk slechts een keer eer-
der geopend waren in 1985/86. 
Paul werd gegrepen door deze 
documentatie en constateerde 
dat het leven van Jacoba zwaar 
en tragisch is geweest. Zij had 
geen innige band met haar moe-
der en groeide op bij haar vader 
in het voormalig Nederlands-In-
dië. Ze kreeg van hem een mi-
litaire opvoeding (vanwege zijn 
werk bij de KNIL) en onderwijs. 
Ze had zeven jaar gekuurd van-
wege tuberculose. De discipli-
ne en het gebrek aan liefde had-
den impact had op haar verde-
re leven en verklaart haar krach-
tige karakter en doorzettingsver-

mogen bij het verzet in Amster-
dam. De vele dingen die op haar 
schouder rustten, schreef zij van 
zich af in brieven oftewel memoi-
res, die bij André Klamer terecht 
kwamen. Die zag de waarde 
hiervan in, omdat ze een gede-
tailleerd beeld van het verzet en 
haar werk gaven. Hij stuurde de-
ze door naar het archief van de 
Vrijmetselaars, waardoor ze een 
tijdje uit beeld raakten en uitein-
delijk bij het NIOD terecht kwa-
men. Opvallend in de memoires 
is dat de namen en adressen van 
onderduikers (4000) en verzets-
mensen in cijfercodes waren ge-
schreven, die de Duitse bezetter 
nooit heeft weten te ontcijferen. 

Jacoba had al vroeg de les om 
alles te coderen van haar vader 
geleerd. Kort na de bevrijding in 
1945 heeft ze verslag gedaan van 
haar verzetswerk en de codesy-
stematiek bij Prins Bernhard, die 
opperbevelhebber was van de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Via 
een codesleutel en persoonlijke 
dossiers van de Stichting 40-45 
wist Paul geleidelijk aan deze co-
des te ontcijferen en van ruim 80 
personen beschrijvingen te ma-
ken die in het boek zijn opgeno-
men. En dit maakt het boek bui-
tengewoon uniek en interessant, 
dat zelfs het programma DWDD 
haalde.
Bart Jonker
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Mix-It Disco - 
Tropisch
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de  Mix-it Disco bij Casca 
in de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede.  Niet alleen de mu-
ziek wordt goed gemixt, ook het 

publiek van deze avond is een 
mix  tussen mensen mét en men-
sen zonder verstandelijke beper-
king. Kom jij op zaterdag 20 ju-
ni? Iedereen is welkom van 19.30 
tot 22.00 uur. De entree, inclusief 
twee frisdrankjes is  6,50. 
Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via  www.casca.nl.
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Kwaliteit kleurt Kunstmarkt 2015
Heemstede – De 16de Kunstmarkt van de Jan 
van Goyenstraat was afgelopen zondag ‘the pla-
ce to be’ in Heemstede. Waar andere evenemen-
ten dit jaar nogal wat te stellen hadden met te-
genvallend weer, heerste op 7 juni de zon. Er was 
net genoeg publiek om rustig te kunnen snuf-
felen en een gesprek aan te gaan met de kun-
stenaars. Dat waren er dit jaar circa 70 en daar-
mee mikte de organisatie op meer kwaliteit en 
diversiteit. Naast schilderkunst was zilverkunst, 
glaskunst, keramiek en sculptuur goed verte-
genwoordigd. Met een lekker muziekje van de 
Spaarnetown Jazzband en volle terrassen was 
de JvG een van de meest gezelligste straten van 
Heemstede.
Mirjam Goossens
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Vijf jaar pianoles door Laura ten Brink
“Ik zat in de luiers al achter de piano”

Laura ten Brink deelt rozen uit aan haar leerlingen.

Voor Laura ontstond de liefde 
voor de piano al vroeg vanuit 
huis.  Mijn vader is al jaar en dag 
pianostemmer en ik zat in de lui-
ers al achter de piano”, lacht ze. 
“Ik was op slag verliefd op dit in-
strument. Toen ik 8 jaar was nam 
ik pianoles. Ik ben altijd gefocust 
geweest op de klassieke piano-
muziek met een voorliefde voor 
Chopin en de pianomuziek uit de 
romantiek en late romantiek. Zo 
houd ik erg van de muziek van 
Sergej Prokofjev. In Zwolle heb 
ik mijn pianostudie gedaan aan 
het Artez conservatorium waar ik 
vijf jaar geleden afstudeerde. Ik 
viel af en toe in met pianolesge-
ven bij cultuurcentrum Pier K in 
Hoofddorp. Na mijn studie ben ik 
me bij Brink Piano’s volledig op 
het lesgeven gaan richten. In-
middels geef ik pianoles aan 
zo’n 38 leerlingen in de leeftijd 
van 7 tot en met 80 jaar. Piano-
spelen is op iedere leeftijd te le-
ren en hartstikke leuk. Er zijn di-

verse lesmethoden waar ik mee 
werk.  En als ik geen les geef dan 
componeer ik graag.”  
Op de voorspeelavond van 6 ju-
ni lieten vooral veel jonge leerlin-
gen zich van de beste kant zien 
en verrasten Laura en het aan-
wezige publiek op hun piano-
kunsten. Zo wisten de jonge zus-
jes Claire en Frederique en Friso, 
Benjamin, Mei Faye de toetsen 
aardig te beroeren en het pu-
bliek op het puntje van hun stoel 
te houden. Lucy en Mara trak-
teerden het publiek op de com-
posities van de Amerikaanse 
Martha Mier, die muziek schrijft 
voor ieder niveau. Anna waag-
de zich aan de ‘Sehnsucht Walz’ 
van Franz Schubert en Michel 
aan Beethovens ‘Für Elise’. “Rond 
‘Für Elise’ hangen nog myste-
ries: is het wel echt door Beet-
hoven gecomponeerd en wie is 
Elise eigenlijk”, vraagt Lara ten 
Brink zich af. Een zekere Ludwig 
Nol, die Beethoven bestudeerde 

Heemstede – Hoe groot kan de liefde voor de piano zijn? Als 
het aan Laura ten Brink ligt is deze onvoorwaardelijk en een 
verbintenis voor het leven. Zij vierde op 6 en 7 juni haar vijf-
jarig jubileum als pianolerares met een voorspeelavond van 
haar eigen leerlingen voor een enthousiast publiek bij Brink 
Piano’s.

heeft waarschijnlijk een stukje 
manuscript van deze compositie 
bewerkt. En Elise was de doch-
ter van een hertog. Maar boven-
al is het stuk in opdracht van de 
liefde geschreven voor Elise”, al-
dus Laura. Vervolgens speelt 
Laurens een sonatine: een sona-
te die uit verschillende delen is 
opgebouwd. Niet het makkelijk-
ste stuk. En dan Jacqueline, de 
volwassen leerling uit het gezel-
schap. Zij vertolkt de Roemeen-
se volksdansen van de Hongaar-
se componist Béla Bartók, die 
de volksmuziek in zijn composi-
ties verwerkte en Andantino van 
de Armeense componist Aram 
Chatchaturjan. Als sluitstuk de 
meester zelf: Laura speelt haar 
eigen geschreven gevoelige en 
prachtige ‘Nocturne’. Als dank 
ontvangen alle leerlingen een 
roos voor hun uitvoeringen en 
Laura zelf ontvangt een boeket 
met vijf verschillende bloemen 
van haar ouders voor vijf jaar pi-
anolesgeven.

Meer informatie: Brink Piano’s, 
Cloosterweg 7 in Heemstede, 
tel. 023- 532 9386 en www.brink-
piano.nl.
Bart Jonker

De geluidswand van Marie-Anne en Celine: ‘Wobble’.

Jonge uitvinders uit Heemstede 
winnen eerste prijs
Heemstede - Marie-Anne de 
Gier (15 jaar) en Celine Oldenha-
ge (16 jaar), studenten van Athe-
neum College Hageveld Heem-
stede, hebben de 1e prijs van 
de nationale ronde van de duur-
zaamheidsolympiade gewonnen! 
Ook wel de International Envi-
ronment Sustainability Project 
Olympiad (INESPO). INESPO is 
een internationale uitvinderwed-
strijd voor jongeren waaraan dit 
jaar teams uit meer dan 47 lan-
den uit de wereld meededen. 
Marie-Anne en Celine hebben 

tijdens de olympiade hun idee 
voor een duurzame geluidswand 
gepresenteerd in de Zuiderkerk, 
te Amsterdam. 
Het  project van Marie-Anne en 
Celine heet ‘Wobble’. “Het is een 
nieuw soort geluidswand, be-
staande uit duurzamere materi-
alen en een andere vorm dan de 
huidige geluidsschermen. Want 
in plaats van plastics of beton, 
gebruiken wij gerecyclede auto-
banden die het geluid absorbe-
ren en niet alleen reflecteren. En 
de vorm? Die is niet meer schuin 

naar buiten toe, maar heeft hoe-
ken en staat naar binnen. Hier-

Heemstede - Kortgeleden is Sanz-eigenaar Ruud Blom ge-
slaagd voor het diploma ‘Gevorderd Barista’ aan de Leopold 
Koffieschool in Utrecht. Een Barista is een expert op koffiege-
bied en koffiegerelateerde dranken.
Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch ge-
deelte. Hierbij wordt nauwlettend geëxamineerd op herkomst 
van koffie, eigenschappen, verwerking, aroma’s en smaak.
Tevens dient een barista de apparatuur perfect te kunnen 
afstellen zodat zuur, zoet en bitter in balans zijn.Te lange door-
looptijd is teveel aan bitter, te korte doorlooptijd houdt weer een 
teveel aan zuur in.
De volgende stap bij Sanz is scholing van het eigen personeel.
Niets is zo fijn als uw 6-gangen verrassingsmenu van 29,50 
euro  af te sluiten met een perfecte koffie.
 

Brasserie Sanz vind je aan de Jan van Goyenstraat 31 te 
Heemstede. Reserveren: 023-5291892.
Brasserie Sanz is alle dagen geopend.

Sanz: nu ook voor
de beste koffie

door zal het geluid niet meer 
bij de omgeving terecht komen, 

maar zal als het ware opgeslokt 
worden door de geluidswand’, 
vertelt Marie-Anne. En de naam 
‘Wobble’? “Toen onze docent ons 
vroeg hoe ik de vorm zou kun-
nen beschrijven, kwam het in-
eens in me op. Ik vond het wel 
een ‘Wobble’, het is het gevoel 
wat je ervan krijgt”, zegt Marie-
Anne.
De olympiade zelf vonden beide 
winnaars fantastisch. 
De prijs houdt in dat zij een 
week naar Amerika mogen, om 
daar deel te nemen aan de nog 
grotere duurzaamheidsolympia-
de IISEF, en alle rei-s en verblijf-
kosten worden voor hen betaald. 
“We hebben er nu al zin in, ook 
al is het pas mei volgend jaar!”
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Casca-koor
Heemstede - De Casca koren, 
begeleid door Peter Cammer-
mans, staan open voor iedereen 
die graag wil zingen. De vier-
stemmige arrangementen zijn 
door Peter zelf gemaakt. In een 
prettige sfeer lukt het altijd weer 
om met elkaar van het repertoire 
iets moois en eigens te maken. 
Het Casca-koor dat donderdag-
avond in kinderdagverblijf Pie-
rewiet oefent, laat horen wat zij 
dit jaar hebben ingestudeerd. In 
september zullen zij ook mee-
doen aan het Haarlemse Koren-
lint. Het optreden is een voor-
proefje van wat zij dan ten ge-
hore zullen brengen, aangevuld 
door oud en nieuw repertoire. 

Kom luisteren, misschien wilt u 
volgend seizoen ook meedoen!
Zes jaar geleden koos Peter 
Cammermans voor zijn passie: 
muziek. Samenwerken, inspire-
ren en creëren zijn hierbij sleu-
telwoorden. Of hij nou muziek-
les geeft aan kinderen, speelt 
in bands, koren dirigeert, liedjes 
schrijft of arrangementen maakt, 
alles draait om mens & muziek. 
Het optreden van het donder-
dagavond Casca-koor is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op donderdag 18 ju-
ni om 20.00 uur. De entree is 5,- 
euro. U mag opgeven: tel. (023) 
548 38 28 kies 1, maar u kunt 
ook op de avond zelf binnenlo-
pen. Opgeven kan van maandag 
t/m donderdag tussen 9.00 en 
16.00 uur en vrijdag tussen 9.00 
en 12.00 uur.
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Historische Vereniging presenteert:

Winnaar Van Lennep Erfgoedprijs
is de Trambrug Bennebroek
Heemstede – Dat je snel door je 
agendapunten in de ledenverga-
dering kunt werken naar leuke 
aandacht zaken, bewees voor-
zitter Jaap Verschoor donder-
dagavond. U heeft het gelezen? 
Geen opmerkingen? Een tevre-
den kascommissie die met Ad 
van Amerongen nog een reeks 
adviezen meekreeg, dan is het 
niet verwonderlijk dat je bij de 
herverkiezing unaniem herbe-
noemd wordt. Dat gold even-
eens voor Marloes van Buuren,  
die het verenigingsblad de Heer-
lijkheden nog smakelijk blijft ver-
zorgen, om iedereen weer te la-
ten genieten van de smeuïge 
verhalen van ons erfgoed. De 
jeugd deed mee en leerlingen 
van de 4e klas Hageveld hadden 
hun visie op de tien belangrijk-
ste monumenten in Heemstede 
gefi lmd. Nummer 1 was, hoe kon 
het anders, Hageveld. 

Trambrug Bennebroek 
De winnaar van de David Eliza 
van Lennep Erfgoedprijs, waar-
voor al genomineerd waren De 
Trambrug, Raadhuisstraat 42 en 
de Koepel ‘Mijmer en Focus’ op 
de Overplaats, werd door jury-
lid Olga van der Klooster be-
kend gemaakt, met een uiterst 
klein verschil gewonnen door 
de Stichting Move, het museum 
voor het Openbaar Vervoer en 
straatbeeld met het herstel van 
de trambrug over de Zandvaart 
in Bennebroek.  Waar niets meer 
herinnerde aan de elektrische 
tram, die hier reed tussen 1932 
en 1949 door het duingebied. 
De ‘Bollenlijn’ zoals de tram ook 
wel heette of ‘Blauwe tram’ ver-
bond Heemstede en Bennebroek 
met Haarlem en Leiden. Met  ex-
tra trams tijdens de bollenzonda-
gen. De jury waardeert het ont-
werp van Stichting Move. Het 
heeft de geschiedenis van de 

elektrische tram weer inzichte-
lijk en invoelbaar gemaakt. Twee 
bovenleidingmasten, een daar-
van werd in de grond gevon-
den, de ander is een kopie daar-
van, zijn op de brug herplaatst. 
Ze zijn uit de verte zichtbaar en 
markeren deze historische plek. 
Naast reconstructie van de ge-
schiedenis, heeft stichting Move 
met behulp van gesloopte ijze-
ren onderdelen ook een moder-
ne, eigentijdse brug gemaakt. Zo 
zijn ijzeren railstaven en het logo 
van de NZH voor de brugleuning 
en de opstanden ervan gebruikt. 
Een extra toegevoegde waarde 
van het ontwerp is dat de plek 
een markeringspunt in de open-
bare ruimte en een rustplek voor 
voetgangers is geworden.
Lovende woorden van de ju-
ry voor Renske en Simon Hof 
die het oudste woonhuis aan 
de Raadhuisstraat hoek Ha-
venstraat heel geslaagd geres-
taureerd hebben en de voorge-
vel weer de uitstraling van 1875 
hebben gegeven.  Een monu-
mentenstatus waardig.
De nieuwe koepel ‘Mijmer en Fo-
cus’, die Landschap Noord-Hol-
land plaatste tegenover de Har-
tekamp, kreeg ook alle lof van 
de jury. De koepel van architect 
Marjolein van Eig in traditione-
le Hollandse baksteen, krach-
tig van vorm, ambachtelijk en 
toch ook eigentijds, vervangt 
het in 1981 in brand gestoken 
theehuis. Daarnaast zijn de oor-
spronkelijke zichtlijnen hersteld. 
De nieuwe David Eliza van Len-
nep erfgoedprijs kon ingesteld 
worden door een legaat van me-
vrouw Zonneveld uit Heemstede.

Kastelen, buitenplaat-
sen en landgoederen
Geef René Dessing, bewoner 
van Huis te Manpad, kunsthisto-
ricus en voorzitter van de stich-

ting Themajaar Historische Bui-
tenplaatsen 2012, een uurtje 
‘zendtijd’ in een ledenvergade-
ring om te praten over zijn pas-
sie landgoed of buitenplaats en 
hij komt uren te kort. Alleen al 
de geschiedenis van de villa’s 
van de Romeinen, die Ridder-
hoven werden, is een apart ver-
haal. De Amsterdammers ver-
ruilden de stinkende en lawaai-
erige hoofdstad voor het landle-
ven in de landgoederen die we 
nu nog  kennen. In Kennemer-
land  zijn er tientallen te vinden, 
ieder met hun eigen verhaal dat 
René graag vertelt. Er zijn nog 
zoveel bezittingen bij ons in de 
buurt, langs Amstel en Vecht, in 
de Purmer en Beemster, tot ver in 
het  land, te vinden. Hij schreef 
er een boek over ‘De Amster-
damse buitenplaatsen. Een ver-
geten stadsgeschiedenis’. Te 
koop bij Boekhandel Blokker. 
Ton van den Brink 

De Gedenknaald staat bij het 
Huis te Manpad. Het is een Rijks-
monument, dat door de fami-
lie van Lennep daar is opgericht. 
Deze naald moet ondermeer de 
herinnering levend houden aan 
de roemruchte overwinning van 
Witte van Haemstede, onechte 
zoon van Floris de vijfde. Hij zou 
in Zandvoort van boord zijn ge-
gaan en de Vlaamse indringers 
in de pan hebben gehakt, daar-
bij geholpen door de Kennemers.
De laatste jaren zijn er grote
twijfels of dit verhaal wel klopt.
De maker van de naald is niet
bekend.
Remco van den Berg   

KUNST 
HEEMSTEDE

in

Te veel gras 
gegeten door 
Vicky de kip
Laatst kwam er bij ons wel 
een heel bijzondere patiënt in 
de praktijk. Vicky de kip is de 
lievelingskip van de zoon van 
één van onze cliënten en zij had heerlijk van vers gemaaid gras 
gesmuld. Het gras moest gemaaid worden en de afgesneden 
stukjes vers gras lagen nog op het grasveld. Vicky bedacht ze 
geen moment en begon meteen hiervan heerlijk te eten. Maar 
helaas bleken de ogen groter dan de maag en had ze per on-
geluk veel te veel gras in één keer gegeten. Hierdoor was haar 
krop (een voormaag) overvuld geraakt en kon het gras niet 
meer voor- of achteruit. De eigenaren vinden dat als je een dier 
hebt, je er goed voor moet zorgen, dus ging Vicky naar de die-
renarts. 
Het probleem was snel duidelijk en met masseren hebben de 
eigenaren geprobeerd om de bol gras langzaam los te kneden. 
Zo kan telkens een stukje gras richting de maag gaan. Helaas 
bleek na 3 dagen dat dit niet lukte en Vicky ging met haar ge-

zondheid achteruit. Daarom 
was opereren de enige optie.

Dat is best spannend, want 
kippen die onder narcose 
gaan is altijd een risico. We 
hebben een sneetje gemaakt 
in de krop en de grote bol met 
gras eruit kunnen halen. Het 
gras was helemaal zuur ge-
worden en zal voor Vicky erg 
vervelend zijn geweest. Geluk-
kig is de operatie goed gegaan 
en de narcose bleek geen en-
kel probleem. Met een aan-
tal hechtingen is het wond-
je dichtgemaakt en mocht ze 
naar huis om te herstellen. 

Een week later is ze op con-
trole geweest is en gaat het 
stukken beter. De krop is weer 
mooi klein en Vicky eet weer 
van harte lust. We hopen dat 
ze in de toekomst nog een 
keer kan genieten van het 
gras, maar dan niet teveel in 
één keer!

was opereren de enige optie.

Dat is best spannend, want 
kippen die onder narcose 
gaan is altijd een risico. We 
hebben een sneetje gemaakt 
in de krop en de grote bol met 
gras eruit kunnen halen. Het 
gras was helemaal zuur ge-
worden en zal voor Vicky erg 
vervelend zijn geweest. Geluk-
kig is de operatie goed gegaan 
en de narcose bleek geen en-
kel probleem. Met een aan-
tal hechtingen is het wond-
je dichtgemaakt en mocht ze 
naar huis om te herstellen. 

Een week later is ze op con-
trole geweest is en gaat het 
stukken beter. De krop is weer 
mooi klein en Vicky eet weer 
van harte lust. We hopen dat 
ze in de toekomst nog een 
keer kan genieten van het 
gras, maar dan niet teveel in 
één keer!

Dierenkliniek Stad & Land 
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2106 CR Heemstede

023-529 128

Te veel gras 

Dieren in 
het nieuws

Vocal Power 
in het 

Rouwcafé
Heemstede - Op zaterdag 
13 juni kunnen belangstel-
lenden het Rouwcafé bezoe-
ken in de foyer van De Lui-
fel aan de Herenweg 96 te 
Heemstede.

Speciale gast deze och-
tend, die van 10.00 tot 12.00 
uur duurt, in Foyer De Lui-
fel, is Vocal Power. De en-
tree is gratis. Belangstellen-
den kunnen zich aanmel-
den via info@hetrouwcafe.nl 
of bellen naar Ria van Kleef 
06-52306969.

Vincent Polak



Regio - Geen tijd of fut om 
boodschappen te doen en te ko-
ken? Maar toch zin in een lek-
kere en gezonde maaltijd? Dan 
biedt Versmenu een uitkomst. 
Versmenu levert smaakvolle en 
voedzame maaltijden, waarbij vi-
taminen, mineralen en voedings-
waarden optimaal bewaard blij-
ven. Het ruime assortiment koel-
verse maaltijden is bij jong en 
oud geliefd om de variatie. Van-
zelfsprekend wordt rekening ge-
houden met verschillende sma-
ken en voedingsgewoonten. 
Naast de reguliere maaltijden 
biedt Versmenu ook een uitge-
breid gecertificeerd dieetassorti-
ment, zoals glutenvrij, lactosevrij, 
hypoallergeen of natriumarm. 
En er zijn vegetarische, vega-
nistische én halalmaaltijden. De 
maaltijden worden op authentie-
ke wijze bereid in gecertificeerde 
keukens. Er worden geen voor-
raden aangehouden, alleen op 
bestelling wordt er gekookt.
 

Versmenu.com;
makkelijk, lekker 
en gezond

Het menu bestaat per dag uit 
verschillende voorgerechten, 
hoofdgerechten en nagerechten. 
Dankzij de dertien wekelijkse 
menucyclus is Versmenu dé op-
lossing voor dagelijks gevarieerd 
en uitgebalanceerd avondeten. 
Maar het is natuurlijk ook mo-
gelijk om iedere week een favo-
riet gerecht te bestellen. Er wordt 
gewerkt met veel seizoenspro-
ducten. Zo zijn er in de winter-
periode stamppotten en stoof-
schotels verkrijgbaar, terwijl in 
de lente maaltijden met bijvoor-
beeld postelein en tuinbonen 
bereid worden. De maaltijden 

worden op een vast afgesproken 
bezorgdag gekoeld aan huis be-
zorgd. Bij aflevering is de houd-
baarheid minimaal zeven dagen, 
mits bewaard in de koelkast. Wie 
kennis wil maken met de maal-
tijden kan een proefbox aanvra-
gen met drie verschillende voor-, 
hoofd- en nagerechten voor een 
actieprijs van 18,50 euro inclu-
sief bezorging. Versmenu levert 
alleen in de regio Noord en Zuid 
Kennemerland.
Meer informatie via:
tel.: 06-10660716,
info@versmenu.com of kijk op 
www.versmenu.com.

Expositie van schilderijen bij 
Koi Centrum IJmond
Regio - Zondag 14 juni houden 
Ed van ‘t Loo en Ans Zijlstra een 
expositie van hun schilderijen.
Ed schildert het liefst in mo-
derne stijl. Ook maakt hij graag 
zeezichten. Hij werkt zowel met 
olieverf als acryl.
Ans schildert graag Oosterse 
taferelen en dieren, vooral vo-
gels. Zij gebruikt technieken met 
acryl en aquarel. Ook haar eigen 

uilen heeft zij geschilderd en die 
zijn zondag ook aanwezig.

De expositie is te zien van 11.00 
tot 17.00 uur bij Koi Centrum 
IJmond, Guldenwagenplantsoen 
275-273, 1951 GX Velsen noord, 
tel. 0251-217569. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. Er 
wordt u een kopje koffie aange-
boden.

Regio - Zaterdag 13 juni begin-
nen de zeer populaire kofferbak-
markten in Hillegom weer. Op 
het terrein van het Ford Museum, 
gelegen aan de Haarlemmer-
straat 36, zijn die dag weer vele 
uitgeladen kofferbakken met een 
diversiteit aan gebruikte goede-
ren.  Aan deze markt kan ieder-
een, ongeacht het wel of niet in 
het bezit zijn van een kofferbak, 
deelnemen. Een ideale mogelijk-

heid om overbodig huisraad, kle-
ding of uitgelezen boeken van de 
hand te doen.  De markt duurt 
van 9.30 tot 16.00 uur en zowel 
de toegang als het parkeren is 
gratis voor bezoekers. Voor meer 
informatie of reserveringen kunt 
u bellen naar organisatiebu-
ro MIKKI, 0229-244739 of 0229-
244649. Of kijk op internet: www.
mikki.nl. Voor informatie over het 
terrein kunt u terecht op www.
recreatieschapwestfriesland.nl 
zij ondersteunen de organisa-
tie en verlenen vergunning voor 
deze markt.

‘Moeiteloos 
stoppen

met roken’
Regio - Tientallen jaren is 
Lieke Wagemaker een ver-
stokte roker geweest, totdat 
ze zichzelf door middel van 
mindfulness trainingen, ken-
nis over neuroplasticiteit (het 
vermogen van de hersenen 
om te kunnen veranderen) en 
als hartfocus therapeut hielp 
om een ‘ontroker’ te worden.

Op zaterdag 27 ju-
ni om 11.00 uur geeft Wa-
gemaker een ‘moeite-
loos stoppen met roken 
cursus’ bij Stichting Buiten-
Gewoon, op de Galle Prome-
nade 70 in Velserbroek.

Op zaterdag 27 juni begint 
de ‘moeiteloos stoppen met 
roken cursus’ om 11.00 uur 
(deur open om 10.30 uur). 
Kijk op www.easycontrol.one 
voor meer informatie en een 
inschrijfformulier.

Kofferbakmarkt 
Hillegom

Super Openlucht Snuffelmarkt
Regio - Op zondag 14 juni vindt een reuze Snuffelmarkt plaats 
op de ijsbaan Kennemerland te Haarlem. Vanaf 9 tot 16.30 uur 
uur staan 200  kramen opgesteld waar tienduizenden 2e hands 
spullen worden aangeboden.

Duizenden bezoekers weten steeds de weg te vinden naar deze 
snuffelmarkt mede dank zij het hele grote aanbod van spullen. 
De toegang tot de snuffelmarkt bedraagt 3,50 euro voor volwas-
senen, kinderen onder geleide onder 13 jaar hebben gratis toe-
gang. De markt is onder de buitenoverkapping, dus bij slecht 
weer loopt u altijd droog.
Parkeren is gratis en IJsbaan Kennemerland vindt u aan de IJs-
baanlaan 4a, Haarlem.

Kid Creole and The Coconuts
naar Patronaat Haarlem
Regio – Vrijdag 26 juni komt de 
band Kid Creole and The Coco-
nuts naar Patronaat Haarlem, 
voor een heerlijk zomers feest-
je. Fameus in de jaren ‘80 en 
nog steeds onweerstaanbaar! 
Kid Creole and The Coconuts is 
een Amerikaanse muziekgroep 
rond de zanger en oprichter Au-
gust Darnell (Kid Creole) die sa-
men met zijn trio van glamoureu-
ze achtergrondzangeressen (The 
Coconuts) de temperaturen op 
het podium tot grote hoogte laat 
stijgen.

De groep speelt een aanstekelij-
ke mix van vrolijke latin, soepe-
le jazz uit de jaren 30 en broei-
erige up-tempo funk. Met tracks 
als ‘Annie (I’m Not Your Daddy)’ 
en ‘Stool Pigeon’ (allebei we-
reldhits) weten ze nog altijd een 
sound neer te zetten waarbij het 
moeilijk is om de heupen niet te 
bewegen. Het optreden in Pa-
tronaat is de enige show die de 

band in Nederland zal geven, 
dus wees erbij!
Dit concert begint om 21.00 
uur maar Patronaat is 26 juni al 
open vanaf 20.00 uur. Kaarten 
in de voorverkoop zijn 25,-euro; 
aan de deur 27,50 euro. Zijlsin-
gel 2, Haarlem. Informatie: 023-
5175850 of www.patronaat.nl. 

FAMILIE-
BERICHTEN

NU OOK
ONLINE
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Districtsfinales turnen D1 en D2
Damitha, Irene en Mania van GSV in actie
Heemstede - Op zaterdag 6 ju-
ni was de hoogst haalbare wed-
strijd voor de meisjes in niveau 
D1 en D2. In diverse voorrondes 
hebben de meisjes zich staande 
gehouden en zijn ze bij de beste 
meisjes geëindigd. In deze wed-
strijd turnden meisjes uit heel 
district Mid-West Nederland, 
globaal van Tiel tot en met Texel.
Als eerste van GSV Heemstede 
mocht Damitha de wedstrijd be-
ginnen. Zij turnt bij de instappers 
en begon met een vloeroefening 
op muziek. Haar opening was 
de arabier flick flack en dat ging 
goed. Ook de andere elementen 
lukten en een 12.40 was de sco-
re. Hierna een handstandplatval 
en een salto vanaf de plankoli-
ne met een gemiddelde score 
van 13.375. Bij de brug zwaaide 

ze erg mooi hoog en haalde ze 
haar totaalscore op. Helaas was 
de balk een breekpunt en viel ze 
eraf bij de koprol. Wel een goede 
wedstrijd met een 22ste plaats.
In de tweede wedstrijd kwam 
Irene in actie. Zij turnt altijd erg 
strak en stabiel en zo ook van-
daag. Zij begon bij de brug, een 
prima oefening met een 12.85. 
Hierna kwam de balk; heel strak 
en evenwichtig met een 13.30 op 
het scorebord. Bij haar vloeroe-
fening ging het ook perfect; al-
le pluspunten in haar oefenin-
gen zaten erin en werden ge-
waardeerd, 2 mooie hoepeltjes 
achterover en een 6.80 als uit-
gangswaarde. Een eindscore 
van 15.15, het 1 na hoogste cij-
fer! Ook bij de sprong had ze 
geen moeite met de overslag en 

de salto en met een 4de plaats 
mocht ze een grote medaille in 
ontvangst nemen.

In de vierde en laatste wedstrijd 
turnde Mania haar eerste keer 
op een district kampioenschap. 
Ze mocht beginnen met sprong 
wat niet haar sterkste onderdeel 
is. Dit vertaalde zich in een 9.95. 
Mania wist zich goed te herpak-
ken en turnde vervolgens een 
hele goede wedstrijd met een 
13.20 op brug en een 13.40 op 
balk. Op vloer wist Mania haar 
concentratie goed vast te hou-
den tijdens haar oefening die ex-
tra moeilijk gemaakt werd door 
de muziek die gedraaid werd uit 
de andere wedstrijdbaan. Met 
een 13.95 een prachtige score 
en een 7de plaats.

Honkbal
RCH-Pinguïns sluit eerste 
competitiehelft in mineur af

Op eigen veld konden de slag-
mensen van RCH maar weinig 
uitrichten op O.G.- pitcher Ray-
mond Rutte. Ook Hylke van Vier-
sen zat goed in de wedstrijd, 
maar moest in de 4e inning een 
3- punten homerun van Hugo 
Koehorst incasseren en in de 7e 
slagbeurt een 4e run na 3 honk-
slagen. Maar in diezelfde inning 
kwam de Racing terug tot 2-4 na 
runs van Ferd van Stekelenburg 
en Jimmy de Jong. 
De opleving was echter van kor-
te duur. In omloop nr. 8 werd het 
2-5 en maakte Hylke met 1 uit 
en het 2e honk bezet plaats voor 
de kennelijk onvoldoende warm-
gedraaide Mike Ruitenburg. Die 
begon met 2 x 4 wijd, gevolgd 
door een opofferingsklap, 2 veld-
fouten, een honkslag en een wil-
de worp en in een oogwenk 
stond er 2-9 op het scorebord. 
Een slagbeurt later liet Mike nog 
wel even zien waartoe hij in staat 
is met 3 snelle nullen voor de nrs. 
2, 3 en 4 op de Haarlemse slag-
lijst. De run waarmee Jimmy de 
Jong in RCH’s laatste slagbeurt 
voor de 3-9 zorgde kon nauwe-
lijks het Heemsteedse leed ver-
zachten.
In Haarlem-Noord leek RCH wat 

beter in de wedstrijd te zitten dan 
een dag eerder. In alle innings 
kwamen mensen op de honken, 
maar niemand haalde de thuis-
plaat. En toen Dion Steyl, die ook 
al dinsdagavond een lange wed-
strijd had gegooid, na 4 innings 
bij een 2-0 achterstand gewis-
seld werd, leek er nog van alles 
mogelijk. Maar voor zijn opvol-
gers op de heuvel, respectieve-
lijk Robin van Eis en Lars Werk-
man,  had de slagploeg van O.G. 
aanzienlijk minder ontzag. In 2 
innings scoorden de Haarlem-
mers maar liefst 9 maal, daarbij 
geholpen door 4 veldfouten in 
de 6e slagbeurt, waarin 13 man 
aan slag kwamen. Bij 11-0 werd 
de Racing door de mercy rule uit 
zijn lijden verlost. 

De aanvangsstand in de 2e com-
petitiehelft ziet er als volgt uit: 
Quick  18-16
RCH  18-10
Sparks  18- 8
Blue Devils   18- 4

Zaterdag 13 juni start RCH thuis 
tegen Sparks, een dag later ge-
volgd door de return in Haarlem, 
beide malen te beginnen om 
14.00 uur. 

Heemstede - Op de nederlagen die RCH-Pinguïns leed tegen 
Onze Gezellen viel weinig af te dingen, behalve het feit dat ze 
onnodig hoog uitvielen.  De startende werpers van de Racing 
deden hun werk naar behoren, maar zagen na hun (begrijpe-
lijke) vervanging de relievers niet in staat de kleine achter-
stand een positieve wending te geven. O.G kon zich aanval-
lend uitleven, mede geholpen door veldfouten en een falende 
Heemsteedse slagploeg.

20 turnmedailles voor 
GSV Heemstede

Heemstede - Op zondag 7 ju-
ni vonden de toestelkampioen-
schappen in Beverwijk plaats. 
Alle meisjes van alle leeftijden en 
niveaus van de wedstrijdgroep 
van GSV Heemstede mochten 
haar 2 favoriete toestellen kie-
zen waar zij nog een wedstrijd 
op wilde turnen. Iedereen was 
ingedeeld per leeftijdscatego-
rie en niveau en afhankelijk van 
het aantal tegenstanders werd 
bepaald hoeveel medailles er 
uitgereikt werden.
Van de 18 turnsters die mee 
hebben gedaan, werden er 20 
medailles uitgereikt binnen de 
groep van GSV Heemstede. Dat 
wil zeggen dat sommige meisjes 
geen medaille hadden, de mees-
te meisjes 1 medaille, maar zelfs 
4 meisjes met 2 medailleprijzen:  
Damitha, Nikki, Irene en Anne.

1ste plaats voor: Eva, Irene 2 x, 
Kyra, Ires, Anne, Rivka, Vera en 
Cindy.
2de plaats voor: Damitha, Nikki 2 
x, Mirre, Christa, Emilie en Mania
3de plaats voor: Damitha en Zoe
4de plaats voor: Kathleen en 
Anne.

25 Sterren voor 25 jaar dans bij GSV!
Heemstede - Op zaterdag 13 
juni kunt u getuige zijn van het 
resultaat van vijfentwintigjaar 
dansonderricht bij GSV Heem-
stede.
De feestelijke voorstelling ‘25 
sterren’ in de Schoter Scho-
lengemeenschap is bedoeld 
als knipoog naar de vijfentwin-
tig jaar die dansdocente Anne-
ke van Oorsouw in dienst van 
sportvereniging GSV, heeft ge-
wijd aan haar lessen ballet, en 
streetdance. Lessen voor kinde-
ren van drie tot twaalf jaar.
De voorstelling, als homma-
ge aan dit vijfentwintigjarig ju-
bileum, vertelt het verhaal van 
de ondeugende luchtprinses Ti-

ra die in haar onhandigheid de 
kroon van inspiratie op aarde 
laat vallen. Nu deze kroon is ge-
scheiden van de de kroon van 
fantasie zal alle dans verdwijnen. 
In deze wervelende musical, sa-
men gesteld door het echtpaar 
Anneke en René van Oorsouw 
volgen we prinses Tira, verban-
nen naar de aarde, op zoek naar 
de verloren kroon. Zal de wereld 
ooit nog dansen? De voorstelling 
vangt aan om 14.30 uur en er zijn 
kaarten verkrijgbaar aan de kas-
sa. De zaal van de Schoter Scho-
lengemeenschap aan de Sport-
weg 9 te Haarlem, opent haar 
deuren om 14.00 uur voor deze 
voorstelling voor jong en oud.

Elektrische fietsen uitproberen 
op circuit Zandvoort

Regio - Na het grote succes van de afgelopen edities organi-
seert Stichting ElektrischeFietsen.com dit jaar weer het grootste 
elektrische fiets evenement van de Benelux. Hét evenement voor 
jong en oud die altijd al eens elektrische fietsen uit heeft willen 
proberen. Zondag 14 juni vindt het ElektrischeFietsen.com Event 
2015 plaats op een unieke locatie, namelijk op Circuit Zandvoort. 
Ook Rijwielspecialist Hart van de Zandvoortselaan 34 neemt deel. 
Bezoekers kunnen gratis alle elektrische fietsen uitproberen op 
het aangelegen grootste 1,5 kilometer lange testparcours. De or-
ganisatie verwacht duizenden bezoekers uit Nederland, België 
en Duitsland. 

U kunt een uitgebreid aanbod van meer dan 30 verschillende 
elektrische fietsmerken verwachten. Tijdens deze dag kunt u zelf 
modellen met een waarde vanaf 700 ,- tot aan 5000,- euro erva-
ren. De aanwezige merken beloven ook dit jaar weer spetteren-
de kortingsacties!
Het Event is gratis toegankelijk voor bezoekers en aanmelden is 
niet nodig. Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom 
en kan er volop getest worden!
Naast het testen van elektrische fietsen zijn er ook nog diverse 
andere activiteiten deze dag aan de gang op het evenementen-
terrein in Zandvoort. Bijvoorbeeld de 24-uurs fietsrace (tot 12.00 
uur te bekijken) en de dikke banden race voor kinderen, alsook 
een Spinning marathon en KNWU tijdritten.
Het Circuit vind je aan de Burgemeester van Alphenstraat 108 te 
Zandvoort. 
Parkeren is mogelijk bij het Circuitpark Zandvoort, de kosten per 
auto bedragen 6,- euro per voor een gehele dag parkeren.

Parkeerbeleid rond het station
Goed dat de burger is betrokken bij de parkeerproblematiek rond-
om het station. Maar de uitkomst had wat mij betreft iets anders 
mogen zijn. Het collegevoorstel is gebaseerd op een rapport van 
Enneüs. Ik raad iedereen, die een mening heeft over dit onderwerp 
van het rapport kennis te nemen. Te vinden op de site van de ge-
meente Heemstede.
Zie: http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/c07ac13a-
aa53-4dd0-829d-81d9228bead8.pdf

Uit het rapport blijkt dat in sector 1  van de respondenten, die vóór 
een parkeerregime kozen, 110 deelnemers voor parkeerbeleid van 
9.00 uur tot 13.00 uur kozen. 97 Deelnemers spraken hun voor-
keur uit naar een tijdsblok van 9.00-18.00 uur. Het is voor mij sterk 
de vraag hoe de uitkomst zou zijn geweest wanneer van te voren 
bekend was dat de overige 3 sectoren ten minste van 9.00 -18.00 
uur op slot zouden zijn voor parkeerders van buiten de wijken. 
Vanzelfsprekend gaan automobilisten, die niet bereid zijn te be-
talen voor een parkeerplaats na 13.00 uur hun parkeerplaats zoe-
ken in de sector 1.
Dat betekent meer verkeer in een wijk waar gelukkig tot op de 
dag van vandaag de kinderen nog relatief veel vrijheid en veilig-
heid op straat hebben. Die vrijheid wordt in gevaar gebracht door 
automobilisten die wellicht gehaast een parkeerplaats zoeken om 
nog even snel de trein te halen. Ik zou daar nog begrip voor kun-
nen opbrengen wanneer er geen grote betaalbare parkeermoge-
lijkheid bij het station was. Hier is echter altijd plek.
Gezien het voorgaande zou ik willen pleiten om ook in sector 1 het 
parkeerregime van 9.00 uur tot 18.00 uur laten gelden.
B. van der Linden, Alberdingk Thijmlaan West, Heemstede

INGEZONDEN
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Bijeenkomst
bibliotheek
Woensdag 17 juni van 15.00 
tot 16.00 uur kun je in gesprek 
gaan met de wijkagent in
Biblioteek Heemstede, Juli-
anaplein 1. Vergroot je gevoel 
van veiligheid in en om het 
huis. Toegang gratis.

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

Cultuurfi etstocht

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

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

Cultuurwandeltocht

Huis Leyduin (foto: Dutch-
photo).

Zondag 21 juni Bennebroek-
bos en de Overplaats. U komt 
meer te weten over botanicus 
Carl Linnaeus en tuinarchi-
tect Zocher. 10.00-11.30 uur. 
Aanmelden noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl. Info: 088-
0064455.
Vertrekpunt: parkeerterrein 
Linnaeushof, Glipperweg 4c, 
Heemstede. Volw. 7,- euro, Be-
schermers 4,- euro. Kinderen 
tot 12 jaar 3,- euro van Be-
schermers 2,- euro.
Vertrekpunt: Parkeerterrein bij 
Speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg 4c, 2104 AK op de 
grens van Heemstede en Ben-
nebroek. 

Feestweek 
Donderdag 11, 12, 13 en 
14 juni Diverse activiteiten 
van sport, muziek tot de kerk-
dienst in de tent. Gasten de-
ze feestweek van Bennebroek 
o.a: Jeroen van der Boom en 
Dries Roelvink.
Tevens Bennebroek Culinair, 
straatgolf en voetbaltoernooi. 
Opening donderdag 11 juni, 
14.45 uur. Loco-burgemeester 
Bloemendaal.
Zie programma: www.benne-
broeksefeestweek.nl.

Interview schrijver
Woensdag 17 juni wordt 
Haarlemse schrijver P.F. Tho-
mése geïnterviewd door 
Maarten Dessing over de ro-
man ‘de Onderwaterzwem-
mer’. Boekhandel Blokker om 
20.00 uur op de Binnenweg 
138 Heemstede. Toegang be-
draagt 5,- en reserveren is ge-
wenst: 023-5282472.

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

Kofferbakmarkt
Zaterdag 13 juni Kofferbak-
markt op het terrein van het 
Fordmuseum Hillegom, Haar-
lemmerstraat 36. 9.30-16.00 
uur. Toegang en parkeren gra-
tis. www.mikki.nl.

Zondag 14 juni op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 
8.00 tot 16.00 uur.
Meer info: www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl.

Muziek
Vrijdag 26 juni t/m 5
juli Koorbiënnale 8, ‘Zingen 
anno nú’ Festival met diver-
se koren, vocalistensembles 
en workshops in Haarlem en 
Amsterdam. Meer informatie, 
data en inschrijving voor de 
workshops op www.koorbiën-
nale.nl. Kaarten via de centra-
le dagkassa in de Philharmo-
nie, tel. 023-5121212, per e-
mail kassa@theater-haarlem.
nl of via de VVV-ticketbox aan 
de Grote Markt 2 in Haarlem.

Zondag 5 juli Klassiek con-
cert met sopranen Claudia 
Biermann en Vanja Schoch. 
Begeleiding pianist Ernst Paul 
Fuchs. In de Oranjerie te Els-
wout.
Tijd: 11.00-12.15 uur. Beken-

AgendA de duetten en liederen alsook
pianostukken. 
Kaarten à 17,50 euro via mail: 
ja.vanderveldt@kpnmail.nl.

Muziekfestival
Zondag 14 juni Componis-
tenwijk muziekfestival op de 
Wagnerkade Heemstede, van-
af 12.00 uur. Met diverse mu-
zikale- en dansoptredens. 
Startschot om 13.00 uur door 
burgemeester Heeremans.

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

Foto: Jaco Diemeer.

Van 10.00-11.30 uur olv Kees 
Planqué. Er groeien zo’n 180 
verschillende soorten planten. 
Aanmelden via www.gaatu-
mee.nl.
Info: 088-0064455. Deelname: 
Volw. 7,- euro, Beschermers 
4,- euro. Kinderen tot 12 jaar 
3,-euro, van Beschermers 2,- 
euro. Verzamelen bij informa-
tiehuisje De Kakelye.

Rouwcafé
Zaterdag 13 juni in de foy-
er van de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 10.00 - 12.00 uur. 
Met Vocal Power. Entree gra-
tis.
Info: Ria van Kleef 06-
52306969 of info@hetrouw-
cafe.nl.

Snuffelmarkt

Zondag 14 juni 200 kramen 
van 9.00-16.30 uur. Op Ijsbaan 
Kennemerland, IJsbaanlaan 
4a, Haarlem.
Toegang: 3,50/ kinderen onder 
13 jaar gratis toegang. Parke-
ren gratis.

Tentoonstellingen/
exposities
Woensdag 10 juni t/m 14 
juni ‘Levenskunst’ als thema 
van Waagexpositie. Werk van 
Bert Knispel en Maria Spaar-
garen. Spaarne 30 te Haar-
lem. Openingstijden: donder-
dag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.
Info: www.arte.ilvicolo.nl en 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel.

Woensdag 10 juni t/m 31 
juli Tentoonstelling ‘Met an-
dere ogen’. In de Klooster-
gangen binnen het Stad-
huis Haarlem aan de
Grote Markt tonen zeven  fo-
tografen van Kunstenaarsver-
eniging KZOD werk. Thema: 
Verscheidenheid in Fotografi e. 
Te zien op werkdagen: 8.00-
17.00 uur. 
Info: www.kzod.nl en www.fa-
cebook.com/kunst.zijonsdoel 

Zondag 14 juni t/m 8 sep-
tember Nieuwe kunstexposi-
tie op Huis Leyduin. Met kun-
stenaars Corrie Swaak, Erik 
de Bree en Helmuth van Ga-
len. Thema’s  in hun werk zijn 
de landschappen van verdwe-
nen werelden, het landschap 
van patronen en imaginai-
re landschappen. Op werkda-

gen: 11.00-15.00. Entree: 2,50 
euro. Leidsevaartweg tussen 
nummer 49 en 51, Heemstede. 
 
T/m 30 juni Laatste expo-
sitie in voormalig gemeen-
tehuis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5, van bestuurs-
leden Stichting Tentoonstellin-
gen Bennebroek: Guus Coe-
ne, Jomien Hamerslag, Rens-
ke Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dineke 
van de Siepkamp. Maandag 
t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

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

Voordracht
Zaterdag 13 juni houdt Fons 
Dellen een voordracht over 
zijn boek ‘Echte vrienden’ bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aanv. 
15.30 uur. 
Reserveren: 023 5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Interview Haarlemse schrijver 
P.F. Thomése
Heemstede - Op woensdag 17 
juni wordt de Haarlemse schrij-
ver P.F. Thomése geïnterviewd 
door publicist/journalist Maar-
ten Dessing. Het interview vindt 
plaats bij Boekhandel Blokker 
om 20.00 uur op de Binnenweg 
138 Heemstede. Toegang be-
draagt 5,- en reserveren is ge-
wenst: 023-5282472. De roman 
‘De onderwaterzwemmer’ van 
Thomése verscheen in april 2015 
en krijgt jubelende recensies.
 Bij de nachtelijke oversteek naar 
bevrijd gebied, in het laatste oor-
logsjaar, raakt de veertienjari-
ge Tin van Heel zijn vader kwijt. 
Een nacht en een dag en een 
avond blijft de jongen in de ui-
terwaard waken, turen, zoeken, 
maar zijn vader komt niet meer 

boven water. Als dertig jaar later, 
tijdens een Afrikaanse reis met 
zijn vrouw, het noodlot opnieuw 
dreigt, voelt hij dat de tijd geko-
men is om alles recht te zetten.
De onderwaterzwemmer is een 
spannende en aangrijpende ro-
man over de onherstelbaarheid 
van verlies en schuld daarover. 
En over redding, die komt wan-
neer je haar niet verwacht - maar 
die, onder water, steeds met je is 
meegezwommen.

‘Echte vrienden’
Heemstede - Zaterdag 13 juni is 
er een voordracht van Fons Del-
len over zijn boek Echte vrien-
den, ’s middags om 15.30 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Een ochtend 
krijgt Tom Derckx een brandbrief 
van zijn oude vriend Richard. De 
ex-drummer van hun glorieu-
ze maar snel opgebrande punk-
band zit in een Duitse gevange-
nis en vraagt Tom om hulp bij 
een zaak waarover hij niet kan 
schrijven. Tom vertrekt met zijn 
boezemvriend Bonno naar Kas-
sel, waar Richard vertelt dat hij 
hen nodig heeft om een grote 
som geld veilig te stellen. Ze aar-
zelen, maar echte vrienden laten 
elkaar niet in de steek. Zeker niet 
als ook de voormalige, door ie-

der van de bandleden begeer-
de, bassiste opduikt en hun aan-
dacht vraagt.
Fons Dellen begon in 1984 als 
radiopresentator bij De Wilde 
Wereld van de VPRO. Later pre-
senteerde hij Nozems-a-gogo, 
Villa 65 en Rumble. Vanaf 1998 
werkte hij voor tv-programma’s 
als Loladamusica, R.A.M., NO-
VA, VPRO’S Nederpopshow en 
de tv-zender Geschiedenis 24. 
Hij schreef voor Het Parool, Vrij 
Nederland, Nieuwe Revu, Oor 
en Vinyl en speelde in de le-
gendarische Zwolse punkband 
Schmucks44. Echte vrienden is 
Dellens romandebuut.

Kom ook met je vrienden en 
Fons zorgt voor een mooie mid-
dag (reserveren gewenst: 023 
5282472).
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Met vakantie naar 
het buitenland?

In deze uitgave:
- Als vrijwilliger aan de slag 
 in Heemstede?
- Bekendmakingen

Expositie ‘Snuiten’ 
In de maanden juni en juli is in de Publiekshal 
werk te zien van de kunstenaar Mika Stam – van 
Vonderen. Als klein ‘meiske’ op het Brabantse 
platteland vond zij het enorm spannend om tussen 
de beesten te leven. Hier is de basis gelegd voor de 
expositie “Snuiten”.

Mini expositie ‘Verrassende vondsten 
in gemeentehuis Heemstede’
In de Burgerzaal is de komende dagen nog de mini-
expositie te zien over archeologie. Drie periodes 
staan centraal. De oudste vondsten komen uit 
de Nieuwe Steentijd en zijn 5000 jaar geleden 
gebruikt door de eerste bewoners van het gebied. 
Uit de Middeleeuwen zijn bijzondere vondsten 
te zien van klooster De Hemelpoort en luxe 
gebruiksvoorwerpen van buitenplaats Hageveld 
weerspiegelen het rijke leven uit die tijd. Dus wie 
nog nooit een vuursteenpriem, schedelkraal of 
kolfslof heeft gezien, krijgt nu de kans.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Extra workshop ‘Leren luisteren’
Vanwege grote belangstelling organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
een extra positief opvoeden workshop ‘Leren 
luisteren’. De workshop is op woensdag 8 juli 
van 19.30 tot 21.30 uur. De interactieve 
workshop is voor ouders, die kinderen hebben 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om 
te gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan 
bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd 
wordt. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken.

Op zaterdag 20 juni vindt in Heemstede voor de 
9e keer de jaarlijkse viering van Veteranendag 
plaats. Deze dag wordt muzikaal ondersteund 
door de Teisterband. Tussen 13.00 en 16.30 uur 
worden diverse activiteiten georganiseerd zoals de 
ontvangst bij het raadhuis, een markt waar oude 
legermaterialen worden gedemonstreerd, en kunt 
u weer deelnemen aan het, inmiddels traditioneel 
geworden, haringhappen met drankje voor het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd deze dag 
bij te wonen. Binnenkort volgt meer informatie over 
het complete programma op www.heemstede.nl.

Meer weten en aanmelden? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl. Wilt u meer 
informatie over de methode Positief Opvoeden 
kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.

Zaterdag 20 juni
Veteranendag 2015 in Heemstede



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 21, het maken van een zelfstandige 

opgang voor een bovenwoning, wabonummer 
23079, ontvangen 22 mei 2015.

- Haringvlietplantsoen 18, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 23139, ontvangen 22 mei 2015.

- Duin en Vaart 10, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 23140, 

 ontvangen 22 mei 2015.
- Laan van Bloemenhove 17, het doorbreken van 

een muur, wabonummer 23141, 
 ontvangen 25 mei 2015.
- Cruquiusweg 29, het plaatsen van een spandoek, 

wabonummer 23156, ontvangen 28 mei 2015.
- Cruquiusweg 49, uitbreiden zolderverdieping 

van de gemeentewerf, wabonummer 23084, 
ontvangen 22 mei 2015.

- Johan Wagenaarlaan 55, het wijzigen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 23206, ontvangen 28 mei 2015.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 49D, het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, ontvangen 20 mei 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, ontvangen 8 mei 2015. 

 In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan. 
(reguliere procedures)
- Herenweg 49D, het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, ontvangen 20 mei 2015.

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, ontvangen 8 mei 2015.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 4, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 22580, 
 verzonden 5 juni 2015.
- Kadijk 38A, nieuwbouw woonhuis met 

bijgebouw, wabonummer 18217, 
 verzonden 5 juni 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Gaat u (binnenkort) op vakantie naar het 
buitenland? Vraag dan op tijd uw paspoort 
of identiteitskaart aan. Wilt u snel geholpen 
worden? Maak dan een afspraak. 
U kunt langskomen wanneer het u uitkomt 
en wordt direct geholpen op het afgesproken 
tijdstip. Snel en makkelijk dus! 
Ga naar www.heemstede.nl en klik rechts in 
uw scherm op ‘Afspraak maken’.

Vacature Top 3
Als vrijwilliger aan de slag in Heemstede?
Begeleiders voor zomeractiviteiten
Van 3 juni t/m 26 augustus worden er iedere 
woensdagochtend leuke activiteiten georganiseerd 
voor actieve senioren. Wilt u ook meehelpen als 
begeleider van de creatieve activiteiten Wilt u 
ook meehelpen als begeleider van de creatieve 
activiteiten en bridge/klaverjassen? We kunnen uw 
hulp goed gebruiken.

Theatertechnicus
Als theatertechnicus regel je tijdens de repetities en 
uitvoeringen het licht en geluid voor Theatergroep 
het Klapstuk. Daarnaast verricht je ook enkele 
hand- en spandiensten. De repetities zijn op de 
dinsdagavonden van 19.00 - 21.30 uur.

Vrijwilligers voor natuur- en 
tuinonderhoud
Wilt u de handen uit de mouwen steken en eer van 
uw werk hebben? Dan kunt u meehelpen met licht 
onderhoud van een tuin (gras maaien en borders 
bijhouden) of het beheer van natuurgebieden 
(zagen, aanplanten en snoeien), alles is mogelijk!

Meer weten over het vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 uur
telefoon:  023-5483824
website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 21 
mei 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- J. Admiraal, geboren 06-07-1993, 
 Zandvoortselaan 54. 
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Gunning 
Meerlanden
Op 2 juni 2015 heeft het college besloten om de 
dienstverleningsovereenkomsten met  Meerlanden 
voor de afvalinzameling en reiniging te verlengen 
met twee jaar, dus tot en met 31 december 2017.

Nieuwe regelgeving: Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Heemstede 2015
Op 23 april 2015 heeft de raad de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Heemstede 2015 vastgesteld. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl

Denk aan uw 
reisdocumenten



Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 juni 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de stopzetting 
  van een PGB (niet openbaar)

20.30 uur  bezwaar tegen de plaatsing van een 
  boom op de bomenkaart (openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen het gewijzigde kapbeleid 
  en de vastgestelde bomenkaart 
  (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. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Verwijdering vaartuigen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen op al
vergunde ligplaats:
- een stalen motorboot, genaamd Lorena, in het 

water aan de P.C. Hooftkade, op ligplaats PCH 009;
- een naamloze witte kunststof boot, in de 

Leidsevaart aan de Asterkade op ligplaats ASK 
014.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de eigenaren 
van deze vaartuigen tot en met 14 dagen na 
de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of 
een ligplaats in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als het 
betreffende vaartuig binnen deze termijn niet is 

verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Bestemmingsplan “Havendreef” Heemstede
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in de vergadering van 23 april 2015 het 
bestemmingsplan “Havendreef ”, digitaal bekend 
onder IDN: NL.IMRO.0397.BPhavendreef-e0201, 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Havendreef
Voor het verouderde bedrijventerrein gelegen aan 
de Havenstraat en Kanaalweg bestaat het plan 
om hier het nieuwe woongebied Havendreef te 
bouwen. Het plan behelst 61 eengezinswoningen, 
15 appartementen, een horecagelegenheid en 
een dierenspeciaalzaak. Op de website van de 
gemeente vindt u een speciale pagina met veel 
informatie over het project Havendreef: 
www.heemstede.nl -> Plannen en Projecten -> 
Bouwplan Havendreef.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn 
opgesomd in bijlage 4 behorende bij de toelichting 
van het bestemmingsplan: “Overzicht wijzigingen 
vastgesteld bestemmingsplan “Havendreef””.  

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.Heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “Een plan bekijken” en 
dan naar “Bestemmingsplannen”. Klik vervolgens op 
“ID” en vul “NL.IMRO.0397.BPhavendreef-0201” 
in om het gehele plan te bekijken.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt voorts 
met ingang van donderdag 11 juni 2015 voor zes 
weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal 
van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van vrijdag 12 juni 2015 gedurende 6 
weken (dus tot en met donderdag 23 juli 2015) 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 

door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Naast de mogelijkheid om op papier beroep in te 
stellen, kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. 
Dat kan alleen via het speciale digitale loket dat u 
op de homepage van de website van de Raad van 
State vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale 
loket moet u beschikken over DigiD. Binnen het 
loket volgt u de instructies en vult u de formulieren 
in. Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen 
levert u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u 
kunt geen beroep instellen per e-mail.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vanaf 
dat moment is het bestemmingsplan “Havendreef” 
ook van kracht.

Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan 
Havendreef te Heemstede, een verzoek om 
vaststelling van een hogere waarde in het kader van 
de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waarde besluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het 
college tot vaststelling van een hogere waarde 
is gemandateerd aan het dagelijks bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond. De directeur van 

Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd 
namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend 
dat er een besluit hogere waarde is genomen. Het 
besluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt 
met ingang van donderdag 11juni 2015, gedurende 
zes weken, samen met het bestemmingsplan 
“Havendreef”, ter inzage bij de balie van het raadhuis 
van Heemstede en bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur. Binnen de bovenstaande 

termijn kunnen belanghebbenden beroep 
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 
Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning 
bestemmingsplan Havendreef te Heemstede”. Het 
is ook mogelijk om digitaal beroep aan te tekenen 
via www.raadvanstate.nl -> digitaal loket. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD).

Hogere waarde Wet geluidhinder 
Bestemmingsplan Havendreef te Heemstede



In gesprek met de wijkagent
in de Bibliotheek Heemstede

Heemstede - Spannende boe-
ken zijn fijn om te lezen, maar 
rondom je huis heb je het liever 
minder spannend. Ga op woens-
dag 17 juni van 15 tot 16 uur in 
gesprek met je wijkagent om je 
gevoel van veiligheid te vergro-
ten. De wijkagent is in de Bibli-
otheek Heemstede (Julianaplein 
1). De toegang is gratis. In ge-
sprek met je wijkagent wordt ge-
organiseerd in het kader van Ju-
ni – Maand van het Spannende 
Boek, met het thema ‘Politiever-
halen in boeken’.

Wat kun je doen aan de veilig-
heid in je buurt en rondom je 
huis. Wat is slim om te doen als 
je op vakantie gaat, wat zijn ste-
vige huisdeursloten en wat kun 
je doen aan de verlichting? Hoe 
ga je om met ‘vreemden’ aan 
de deur en wat doe je als je het 
slachtoffer wordt van een bab-
beltruc? Alles wat je wilt weten 
over veiligheid, vraag het aan je 
wijkagent.
 
Meer informatie via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Daddy’s Camp, kampeerspektakel 
groep 4 Voorwegschool

Heemstede - Op zaterdag 6 juni vond Dad-
dy’s Camp–editie 2015 plaats. Het kampeer-
spektakel voor groep 4 van de Voorweg-
school! 

Daddy’s Camp is een kamp georganiseerd 
voor kinderen en hun vader. Het is niet al-
leen een hele ervaring om samen met pa-
pa op pad te gaan en een nachtje in een tent 
te slapen, maar daarnaast ook een groeps-
beleving waar nog jaren over wordt gespro-
ken.

Het weer was fantastisch en nadat de D-camp 
t-shirts van AVM productions zijn uitgedeeld 
fietsen alle kinderen met hun ‘dad’ naar Leiduin.

De groep telt 72 vaders en kinderen. Na een 
goed stuk fruit van Ed Kors en wat drinken wordt 
‘Het Naaldenveld’ bij Aerdenhout bezocht. Een 
18 ha groot kampeerterrein van Scouting Neder-
land. Hier worden de tenten opgezet waarna het 
tijd is voor de lunch: pizza’s van New York Pizza. 

Dan is het tijd voor actie. Een middag vol oud-
Hollandse spellen: behendigheid, samenspel en 
inzicht worden op de proef gesteld onder lui-
de aanmoediging van de pappa’s. Maar al dat 
supporten zorgt voor droge kelen en na een 
heerlijke middag in de zon is het tijd voor de 

Daddy’s Camp borrel. Heerlijk koel bier en wijn, 
verzorgd door Brandjes Wijnimport voor de 
papa’s en slush puppy voor de kids. De BBQ 
wordt hoog opgestookt en verschillende papa’s 
ontfermen zich over het grillen van de heerlijke 
stukken vlees, worsten en saté van Vreeburg en 
turkse broden van Al Baraka.

De kids hebben de magen al snel gevuld waar-
na zij zich storten op het sprokkelen van hout 
voor het kampvuur. Onder toeziend oog van een 
aantal daddy’s wordt een mooie fik aangelegd 
en komen de marshmallows tevoorschijn. Wat is 
zo’n scoutingterrein dan toch een fijne plek; zon, 
bos, vuur en veel gezelligheid – het weekend kan 
niet meer stuk.

In de avond wordt het welbekende dierenge-
luidenspel gehouden. Verschillende papa’s ver-
stoppen zich in het bos en bootsen het geluid 
van een dier na. 
De volgende dag na het opruimen van de tent en 
een spelletje ‘petje-op/af’ is het tijd voor het le-
vend stratego in het bos. De groep vertrekt hier-
na rond 12.00 per fiets weer naar Heemstede.
Onderweg nog een ijsje bij Van Dam.

De Commissie Daddy’s Camp 2015 bestond 
uit Maarten, Jochem, Kel, Friso, Ruud, Reinold, 
Sebastiaan en Gert-Jan.

Tentoonstelling ‘Met andere ogen’
Regio - In de Kloostergangen 
binnen het Stadhuis aan de Gro-
te Markt tonen zeven  fotogra-
fen van Kunstenaarsvereniging 
KZOD in juni en juli hun werk 
met als thema:   “Verscheiden-
heid in Fotografie”. Een zeer toe-
passelijke thema, die verder gaat 
dan het oppervlakkig waarne-
men van verschillen tussen oor-
spronkelijke en bewerkte foto’s. 
Deze tentoonstelling toont zon-
der meer de kracht en authenti-
citeit van de  tentoongestelde fo-
to’s, waarbij de visie van elk van 
de zeven exposanten voor zich 
spreekt. 
De foto’s van Rob van Bruggen 
(Haarlem) tonen jonge meis-
jes, bijna vrouwen met een pu-
re, breekbare uitstraling, die qua 
lichtval op een klassiek wijze zijn 
vastgelegd. Een groot contrast 
met het werk van Steven Blad 
(Hoofddorp) die doen denken 
aan oude grottekeningen. Fo-
to’s met als onderwerp: de na-
tuur neemt over daar waar de 
mens zich terugtrekt. Het werk 
van Yvonne Kok (Haarlem) kan 
omschreven worden als een mix 
van foto’s, spuitbussen en digita-
le kunst waarbij Yvonne letterlijk 
ook ‘voor goud gaat’. Eveline Har-
deman (Castricum) tekent, foto-
grafeert en maakt z.g. stop-mo-

tionfilmpjes. Bij de foto’s voegt 
zij veelal elementen toe om het 
beeld een eigen verhaal te la-
ten vertellen. Odile Bosch (Haar-
lem) zoekt voor haar foto’s loca-
ties waarin zij middels kleding of 
accessoires een geheel nieuwe 
werkelijkheid schept. Het resul-
taat: een wereld die bekend is en 
tegelijkertijd bevreemdend!  Mo-
nique Dukker (Haarlem) en An-
nelies van Nieuwmegen (Drie-
huis) zijn beeldend kunstenares-
sen die beide gefascineerd zijn 
door oude gebouwen doch uit 
hun werk blijkt een geheel ver-
schillende interpretatie en uit-
werking. Waar Monique mid-
dels  vereenvoudigen tot een ge-
heel eigen abstract verhaal komt, 
toont  Annelies ons via fotocolla-
ges op hout de schoonheid van 
bouwvallen. 
‘Met andere ogen’ als titel van 
deze tentoonstelling poogt de 
bezoeker de alledaagse zaken 
om ons heen op andere wijze te 
bekijken. Een rondgang bij deze 
expositie maakt ons veelal deel-
genoot van een wereld voorbij 
het direct waarneembare, waar-
bij gefotografeerde elementen 
soms uit hun oorspronkelijke 
context zijn gelicht. Kortom: een 
afwisseling van speels of diep-
gaand omgaan met het gefoto-
grafeerde materiaal. Het werk 
van deze zeven beeldend kun-
stenaars  is in de Kloostergan-
gen te bezichtigen vanaf woens-
dag 10 juni tot en met vrijdag 31 
juli, de openingstijden zijn op 
werkdagen vanaf 8.00 tot 17.00 
uur. 
Deze tentoonstelling in het Stad-
huis zal op vrijdag 12 juni om 

16.00 uur worden geopend door 
Jack van der Hoek , Wethouder 
Cultuur van de Gemeente Haar-
lem. 
Zie verder: www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel.

Rob van Bruggen.

Odile Bosch.

Steven Blad.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

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

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

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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