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Ziekte van Crohn 
onder de loep

Vierdaagse met een enkel (zweet)druppeltje
Heemstede – Je zag ze vrij-
dagavond heen en weer ren-
nen tussen vader en een 
vriendje in de lanen van 
Heemstede. Die jonge knul-
letjes die teveel energie had-
den en zo de vierdaagse wel 
drie keer liepen.

Vrijdagavond kwamen er 825 
vierdaagse lopers binnen op 
het RCH-terrein, voorafge-
gaan door het juniorenor-
kest van Door Vriendschap 
Sterk uit Katwijk. Dit orkest 
van 37 jongelui werd vorige 
week nog Nederlands kam-
pioen in Vlissingen. Wie ook 
binnenliepen waren de vier 

kleine kleutertjes van am-
per vier jaar, die vijf kilome-
ter per avond hadden gelo-
pen. Vanaf 8 jaar mogen ze 
de tien kilometer gaan. Vas-
te deelnemer was Jan Wil-
lem van Doornmolen, die, al 
in de zeventig, voor de 21ste 
keer de tien kilometer liep. 
Volgende week loopt hij in 
Alkmaar, bijna een beroeps-
loper dus. Het is maar een 
klein groepje vrijwilligers die 
de Heemsteedse 4daagse or-
ganiseert. Hans Filius meld-
de geen noemenswaardige 
incidenten, alhoewel, enkele 
zwanen die voor flinke amok 
zorgden, maar daar was de 

reddingsbrigade snel bij. Ver-
moedelijk was moederliefde 
de oorzaak, want  als lopers 
te dicht bij de zwaanskinde-
ren komen dan is het hom-
meles. Wel leuk was dat de 
vrijwilligers van de Beatrix-
school een grote doos cho-
colade kregen. Hmmm!

Eenmaal op het RCH-terrein 
kreeg iedere loper de me-
daille en toen pas mochten 
de eerste druppels ook uit 
de lucht vallen, nog zo wei-
nig dat bijna niemand het in 
de gaten had. Zo leuk was nu 
die vierdaagse in Heemstede.
Ton van den Brink  

Nieuwe D66-wethouder: Sebastiaan Nieuwland
Heemstede - De gesprek-
ken tussen D66, VVD en CDA 
zijn voorspoedig verlopen en 
hebben geresulteerd in een 
coalitieakkoord op hoofd-
lijnen en een college waar-
in Sebastiaan Nieuwland als 
D66-wethouder toetreedt.
Het coalitieakkoord voor de 
periode 2016-2018 draagt 
de naam ‘Duurzaam, Daad-
krachtig en Dienstbaar’.

De nieuwe D66-wethouder 
Sebastiaan Nieuwland (40) 
maakt sinds 2010 deel uit 
van de gemeenteraad. Tus-
sen 2010 en 2015 was hij 
woordvoerder Samenleving 

Sebastiaan Nieuwland.

en sinds 2014 is hij fractie-
voorzitter van D66 en voor-
zitter van de raadscommis-
sie Ruimte. Nieuwland werkt 
sinds 2000 in het basisonder-

wijs; eerst als leerkracht en 
de laatste 12 jaar bekleed-
de hij directiefuncties op ver-
schillende scholen. De D66-
wethouder wordt verant-
woordelijk voor onder ande-
re de portefeuilles Ruimte-
lijke Ordening en Volkshuis-
vesting, Sport, Onderwijs en 
Duurzaamheid.

De D66-wethouder wordt 
voor het zomerreces geïn-
stalleerd. Daarmee is het 
Heemsteeds College, dat 
sinds het terugtrekken van 
HBB-wethouder Ates de-
missionair was, weer op vol-
le sterkte.
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Moderne kunst heeft veel bekijks
Heemstede - Het weer viel 
gelukkig alles mee, zondag 
jl. In de Jan van Goyenstraat 
was kunst uitgestald die 
het bekijken en bewonde-
ren waard was! Vele facetten 

van beeldende en functionele 
kunst passeerden de revue. 
Moderne, kleurige kunst trok 
veel bekijks. Een verslag en 
meer foto’s van Ton van dan 
Brink elders in deze krant.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

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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van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 19 juni , Oude Kerk: 
10.00 uur, ds. T. de Haan 
(Haarlem) Crèche (tot 4 
jaar) en Kinderkring ( 4 tot 
12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 31 heeft 
als eerste bewoner H.A. 
Huisman gehad, zo staat in 
het adressenboek van 1 ja-
nuari 1926 van Haarlem. In 
het adressenboek Heem-
stede/Bennebroek van 1 ja-
nuari 1929 wordt het adres 
als kantoor opgegeven van 
H.A. Huisman-Bouwbureau: 
“Bouwondernemer van Vil-
la’s, Landhuizen en Heeren-
huizen, welke tegen billijken 
prijs te koop worden aange-
boden”.
In het Haarlems Dagblad van 
15 mei 1930 een kleine ad-
vertentie: “Te Koop: wegens 
vertrek naar Indië ter over-
name aangeboden moder-
ne smaakvolle salonmeubi-
leering, een pracht geheel 
in prima staat”. Vervolgens 
in het adressenboek van 1 
januari 1931 zit drogisterij 
“Crayenest” van C.J. Klein op 
dit adres.
Het is druk op de Jan van 
Goyenstraat 31, want er was 
zowel een drogisterij als 
een slijterij, echter, volgens 
een advertentie uit de Eer-
ste Heemsteedsche Courant 
van 23 september 1937, zou-
den Drogisterij “Crayenest” 
van J.A. Klein en wijnkopers 
en Distillateurs Verkruysen & 
de Lange op nummer 31 EN 
33 zitten. In latere vermeldin-
gen/advertenties tot in de ja-
ren 60 wordt alleen num-
mer 31 vermeld. Een bijzon-
dere combinatie zien we in 
een advertentie van 1 janua-
ri 1942 waarin staat dat op de 
Jan van Goyenstraat 31 Dro-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (28)

gerijen, Chemicaliën, Zieken-
verplegingsartikelen te krij-
gen zijn, maar tevens Wij-
nen, Bieren, Likeuren enz. De 
toenfoto laat de situatie zien 
toen het een drogisterij was.
Op 24 februari 1942 lezen we 
in het Haarlems Dagblad dat 
de drogisterij een ‘nette loop-
jongen van 15/16 jaar vraagt, 
maar… hij moet wel goed 
kunnen fi etsen’.
In het Haarlems Dagblad van 
15 februari 1947 lezen we 
dat er een felicitatieregister 
van de Stichting 1940-1945 
o.a. in Heemstede ligt, dat na 
een blijde gebeurtenis aan 
het prinselijk paar zal worden 
toegezonden. Ook op de Jan 
van Goyenstraat 31 ligt een 
register.
In het adressenboek van 1 
januari 1975 komen we Wijn-
handel Verkruysen & De Lan-
ge weer tegen, maar dan wel 
op de Jan van Goyenstraat 
33. (Volgende week aan de 
beurt).
Volgens bouwtekeningen 
van 1984 op de website van 
de gemeente wordt het pand 
omgebouwd van winkel in 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 19 juni, 10.00 uur 
Onderwijsdienst, dhr. M. 
Santman.
Michiel Santman leert an-
deren maximaal zichzelf te 
zijn: leef vanuit je missie en 
wees emotioneel gezond!

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 19 juni, 10.00 uur, 
JOOST-viering met mw. ds. 
G.W. de Jong.
Kindercafé  en Jeugdvie-
ring.

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 19 juni, aanvang 
10 uur. Voorganger: pro-
ponente Hanna Rijken 
(Utrecht)

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 19 juni, 10u., Ds. 
M.van Duijn. In deze dienst 
is de afsluiting van het ker-
kelijk seizoen. Na de dienst 
kunt u gezellig een kop-
je koffi e in ‘Het Jagershuis’ 
komen drinken.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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een café met als opdrachtge-
ver ‘De Zaak’ en in 1989 volgt 
een uitbreiding van café ‘De 
Zaak’.
Sinds november 2000 zit 
Brasserie Sanz op de Jan van 
Goyenstraat 31. In 2008 lezen 
we in de Heemsteder dat er 
een poging wordt onderno-
men een kratje frisdrank te 
ontvreemden, maar dat werd 
voorkomen door een aantal 
ondernemers. Dat het goed 
eten is in Brasserie Sanz 

blijkt uit het feit dat ze een 
aantal keer opgenomen zijn 
in de ‘Lekkergids’ en in 2010 
kreeg Sanz een prijs van de 
Gault Millaugids.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 31 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Straatspeel-
avond in de 
Rivierenwijk

Heemstede - De eerstvol-
gende straatspeelavond van 
WIJ Heemstede vindt plaats 
op maandag 27 juni in de
Rivierenwijk aan de Linge.
Op deze avond wordt de be-
treffende straat vanaf 17.00 
uur afgesloten voor verkeer. 
Omwonenden krijgen hier-
over vooraf bericht.
Kinderen kunnen naar har-
telust spelen van 18.30-20.30 
uur en helemaal gratis!
Spelmateriaal aanwezig. Dus 
kom lekker spelen en doe 
mee!





Buiten eten in Bennebroek, heel gewoon
Bennebroek – Een dorp 
waar ze het geluk nog heel 
gewoon zelf maken. Met als 
hoogtepunten op de zondag 
een hele volle tent waar een 
dienst met als thema barm-
hartigheid gehouden werd 
door de pastores Jan Jaap 
van Peperstraten en pas-
tor Ans Dekker, samen met 
dominee Jolien Nak. Na de 
dienst begon de spelmiddag 
en kon de jeugd terecht op 
de vele buitenattracties. Met 
de komst van enkele koks-
mutsen begonnen hier en 
daar werd de eerste patat 
al geproefd. Niemand ver-
baasde zich over de regen-
bui die droog overtrok en ok 
keurig wegbleef. Nee, de pils 
kon geproefd worden en het 
werd steeds drukker op het 
Geitenweitje. Ook zo`n heer-
lijke naam die er gewoon bij 
hoort. Net als al die lekke-
re hapjes die zo maar voor 
je ogen klaargemaakt wer-
den door de koks. Zij wer-
ken meestal wat meer ach-
teraf. Bennebroek Culinair 
2016 was geopend. Met lek-
kers van Restaurant Zen, 
Pannenkoekenhuis De Konij-
nenberg, Restaurant ’t Fort, 
Dodici, Restaurant Hout, Chi-
nees-Ind. Restaurant Dragon 

Garden en Restaurant 139. 
Een open lucht diner waar ie-
dereen gewoon aan tafel zat 
met de buurman, de fi etsen-

maker, de tuinman of de no-
taris. Gewoon Bennebroek. 
Heerlijk!
Ton van den Brink

Smulmenu in 
De Luifel

Heemstede - Op maan-
dag 20 juni biedt Eethuis de 
Luifel een Smulmenu met 
vooraf gebakken champig-
nons op toast, als hoofdge-
recht saté van de haas, hu-
zaren salade, oma’s dikke 
frieten met mayo, een fris-
se salade en toe duo bava-
rois met verse vruchten.
U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.00 uur. Het the-
madiner kost 9,95 euro. 
Reserveren kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf,  
tel.: 023 – 548 38 28.

Woensdag 8 juni - Overal waar je kijkt zie je enthousias-
te leerlingen van het Atheneum College Hageveld. Een veld 
vol en dat vier pauzes lang. Ze staan te schreeuwen en te 
juichen rond een zwarte border, bij de voorrondes van het 
Panna Knock Out toernooi. Panna Knock Out is een snelle 
vorm van voetbal, waarbij er op een klein veld drie minuten 
wordt gevoetbald en het spel stopt wanneer de tijd om is 
of wanneer er een panna wordt gemaakt. ’s Middags voet-
ballen de allerbeste brugklassers van Hageveld tegen de al-
lerbeste brugklassers van de Haemstede-Barger mavo. In 
deze spannende fi nale, die georganiseerd is door sportser-
vice Heemstede-Aerdenhout en een groep vierdeklassers 
van Hageveld, spelen veertien jongens en zeven meisjes fa-
natiek voor de winst. Na een prachtige middag met heerlijk 
weer en liters limonade won bij de meisjes Rihan van Ha-
geveld, bij de jongens was Mohamed van Haemstede-Bar-
ger de winnaar en Rihan was uiteindelijk de grote kampioen 
van beide categorieën. Rihan en Mohamed mogen naar het 
nationale panna KO toernooi. Hopelijk is dit evenement vol-
gend jaar net zo’n succes als dit jaar. 
Emma Höngens, Heemstede.

Prachtige middag met heerlijk 
weer en liters limonade

Lezerspost

‘Bomans in Beeld’ deel 2
Heemstede - Nadat in 2010 
een eerste deel uitkwam van 
‘Bomans in Beeld’, is nu een
tweede uitgave verschenen 
met andere 42 tekeningen en 
cartoons van Godfried Bom-
ans. Deze zijn afkomstig uit 
de ‘Heemstede-collectie’ van 
het Noord-Hollands Archief 
te Haarlem. Voor belangstel-
lenden kan 1 exemplaar wor-
den afgehaald voor 7 euro en 
bij verzending dient 10 euro 
te worden overgemaakt op 
bankrekening NL23 ABNA
0474 7439 50 ten name van 
J.L.P.M. Krol, Heemstede; 
jlpmkrol@tiscali.nl. De teke-
ning op de voorzijde die ook 

apart in de uitgave staat is 
van Marius van Beek en stelt 
Godfried Bomans voor met 
zijn jeugdvriend Harry Pre-
nen in huize Berkenrode aan 
de Herenweg.

Wilfried de Jong en Joop van 
Riessen signeren bij Blokker
Heemstede - Op zater-
dag 18 juni zijn er speciaal 
voor Vaderdag twee auteurs 
die hun boeken signeren bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
Van 12.00 tot 13.00 uur sig-
neert Wilfried de Jong zijn 
boek ‘Zweefduik’.
In Zweefduik heeft een man 
van alle leeftijden ontmoe-
tingen met vreemden en be-

kenden. Hij trekt met ze op – 
kijkt, luistert, proeft, ruikt – 
en laat ze weer gaan.
Van 14.00 tot 16.00 uur sig-
neert Joop van Riessen zijn 
boek ‘Moord op de tram-
halte’.
In een tramhokje in de 
Leidsestraat wordt op klaar-
lichte dag een dode vrouw 
aangetroffen. Anne Kramer 
wordt op de zaak gezet.

Vrolijke Vrijdag
Heemstede - Vrijdag 24 juni 
is bij Wij Heemstede Vrolijke 
Vrijdag. Dan wordt de maand 
afgesloten met ieder die hier 
zin in heeft. Er is veel te doen:  
Inloop workshops, creatieve 
activiteiten en bewegen met 
spel. Muziek, netwerken en 
de verhalentafel zijn er even-
eens. Wees welkom van 15 - 
17 uur in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Meedoen is 
gratis. Thee en koffi e zijn ook 
gratis, de bar is open voor 
andere (betaalde) drankjes.
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Heemstede ontvangt Vierde Ster 
Keurmerk Veilig Ondernemen, KVO
Heemstede - Burgemees-
ter Marianne Heeremans 
reikte maandagochtend na-
mens het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Vei-
ligheid een certifi caat uit aan 
de voorzitter KVO, Arno Koek, 
van Boekhandel Blokker en 
secretaris Hilde Slagter, van 
Gall& Gall, leden van de win-
keliersvereniging WCH, Win-
kelCentrum Heemstede. De 
vierde ster! De certifi ce-
ring symboliseert een pres-
tatieniveau in het KVO-pro-
ces waarin in totaal vijf ster-
ren zijn te behalen. In 2010 
ontving het winkelgebied de 
eerste ster. Het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) is 
een speciale methode om de 
veiligheid in en om winkel-
gebieden te vergroten en het 
voor ondernemers en bezoe-
kers nog aantrekkelijker te 
maken. In het kader van het 
KVO werken ondernemers, 
gemeente, politie en brand-
weer samen.

Enquête
Eén van de activiteiten voor 
het behalen van een vierde 
ster is een enquête gehou-
den onder de ondernemers. 
Hieruit kwam onder andere 
een verbeterd veiligheidsge-
voel bij ondernemers en een 
toename van tevredenheid 
over  het beheer door de ge-
meente, een schoon en heel 
winkelgebied. Minder te-

vreden zijn zij over de wijze 
waarop scooters en fi etsers 
door de winkelstraat rijden 
en hun voertuig parkeren.

Burgemeester Heeremans 
vertelde dat er minder win-
keldiefstallen zijn geregi-
streerd en minder zakken-
rollers actief zijn. Alsof men 
weet dat de snelle verbinding 
tussen veel winkeliers echt 
werkt via hun eigen app-
groep. Ze kunnen elkaar di-
rect waarschuwen. Geeft ook 
hen een veiliger gevoel. Het 
blijft een spel van goede sa-
menwerking met veiligheids-
diensten als politie, handha-
ving, brandweer, gemeente.

Communicatie 
De  komende drie jaar gaat 
extra aandacht uit naar actu-
ele veiligheidsthema’s, pre-
ventieve maatregelen en be-
wustwording bij onderne-
mers en winkelend publiek. 
Ook wordt verder ingezet 
op onderlinge communicatie 
tussen alle betrokkenen, zo-
dat men elkaar waarschuwt 
als het vermoeden bestaat 
dat er daders actief zijn in 
het winkelgebied. Het certi-
fi caat krijgt een plaatsje aan 
een gevel aan de Binnenweg 
net als de stoeptegels die de 
vroegere sterren symbolise-
ren.
Ton van den Brink 

Hilde en Arno ontvangen het certifi caat van burgemeester
Marianne Heeremans.

Een rol in de oppositie voor HBB
Heemstede - Met het terug-
treden van HBB uit het col-
lege, wegens het niet langer 
willen samenwerken met de 
VVD-fractie, is er snel een 
nieuw college gevormd.
D66 kwam in een paar stap-
pen tot overeenstemming 
met het CDA en de VVD.
Hierdoor ontstaat een nieuwe 
meerderheid in de gemeen-
teraad. Sebastiaan Nieuw-
land neemt de plaats in van 
wethouder Ates (HBB). In 
de onderhandelingen wist 
D66 haar standpunt, tegen 
de bouw van villa’s op het 
Manpadgebied, voorlopig te 
handhaven.
In ruil gaat de partij mee in 
de bouw van een nieuwe Vo-
mar. Zij stellen daarbij als 
voorwaarde, zo min moge-
lijk overlast voor de omwo-
nenden. Wat ‘zo min moge-
lijk’ betekent wordt helaas 
niet vermeld. Door te stel-
len dat er eerste een onder-
zoek moet komen over de 
benodigde middelen die no-

dig zijn om het Manpadge-
bied als natuur in te richten 
is dat plan op de langebaan 
geschoven. Net als met de 
Vomar, opgehangen aan de 
Winkelvisie, zal ook het Man-
padgebied, via een visie, op 

termijn ten prooi vallen aan
woningbouw. HBB zal ge-
noegen moeten nemen met 
een rol in de oppositie, iets 
wat de kiezer in 2014 nu juist 
niet had gevraagd. Zo lopen 
de hazen nu eenmaal in de 

Buurttuin
Enkele dagen geleden ben ik begonnen met een aantal 
buren als vrijwilliger in een klein park in de buurt van de 
school van mijn dochters. In de buurt waar ik woon, in Ben-
nebroek. Daar hebben we een aantal rozen, diverse soor-
ten groenten, sierheesters en kleine boompjes geplant. Die 
gaan we verzorgen zodat ze gaan groeien en bloeien.
Ik heb geen eerdere ervaring met het werken als een tui-
nier, behalve dat ik, toen ik een kind was op de basisschool, 
een kleine ui en een handvol linzen in een kleine doos ge-
vuld met katoen zaaide. Maar ze gingen dood na twee da-
gen vanwege mijn onwetendheid over hoe ze te verzorgen.
Het was een deel van het vak natuurwetenschappen, niets 
meer en niets minder. 
Dat was mijn ervaring met tuinieren, want de meeste men-
sen in Syrië hebben geen tuinen bij hun huizen.
Openbare parken zijn zeldzaam. Een grote stad als Damas-
cus heeft bijvoorbeeld één park. Er zijn mensen die gespe-
cialiseerd zijn en full-time onder toezicht van de gemeen-
te daar werken.
Dat is de reden waarom de cultuur van, en ervaring met, 
tuinieren niet beschikbaar is voor de meeste Syriërs.
Het is een geweldige gewoonte dat mensen zich vrijwillig 
inzetten  bijvoorbeeld in deze buurttuin. De hele samenle-
ving profi teert ervan.
Op deze manier probeer ik mijn steentje bij te dragen aan 
de gemeenschap. En het is goed om mijn Nederlands te 
oefenen. Ik zal dit deel van de 
Nederlandse cultuur overdra-
gen aan mijn kinderen. En ik zal 
ze meenemen naar de buurt-
tuin. Op die manier plant ik in 
hun hoofd een gevoel van ver-
antwoordelijkheid, houden van 
elkaar en van de natuur.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Heemstede - De zomer is er bijna! Op 21 juni heten we 
offi cieel het nieuwe seizoen welkom dus tot die tijd moet 
u het doen met de Lentefoto. Deze week weer een bijzon-
der mooie van Marenka Groenhuijzen, de Rhododendron. 
Een woord om je tong over te breken maar de benaming 
hoort bij een prachtige struik die uitbundig bloeit.

Rhododendron-Viscosum is als een sprookje, zo’n uitbun-
dige bloei, witte kleine bloemetjes op een lange steel in 
rozetten.
Het is een bijzondere heester, ook een welriekende plant. 
Heerlijk tijdens de zomeravonden in je tuin...
De plant gedijt goed in halfschaduw en is zeer geschikt in 
kleine tuinen. Een bijzondere aanwinst die zijn oorsprong 
vindt in Oost-Azië. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Voorjaarsfoto

politiek. D66, dat ook een rui-
me winst behaalde bij de ver-
kiezingen, vervult nu de rol 
van HBB. Dat het CDA, de 
VVD en HBB in 2014 geen 
vertrouwen hadden in een 
samenwerking met D66 is 
door de omstandigheden 
overboord gegooid. Om het 
Vomarplan te realiseren lag 

alleen een coalitie met D66 
voor de hand. De nieuwe op-
positie blijft tegen dat plan.
Omdat de meeste zaken in 
het lopende collegeprogram-
ma zijn geregeld of in gang 
zijn gezet, zal het komende 
jaar vooral op de winkel wor-
den gepast.
Eric van Westerloo

 
06   de Heemsteder  •  15 juni 2016





10 jaar Mix-it Disco
Heemstede – Een avondje 
dansen op lekkere muziek en 
een drankje aan de bar, wie 
houdt er nou niet van? Ook 
voor (jonge) mensen met 
een verstandelijke beper-
king geldt het als een idea-
le uitgaansgelegenheid. Je 
ontmoet bekenden en maakt 
nieuwe vrienden, mét en zon-
der verstandelijke beperking. 
Mix-it is al een decennium 
lang  dé maandelijkse dance-
avond bij WIJ Heemstede. 
Tien jaar geleden nam Casca 
de organisatie van de disco-
avonden over van de Harte-
kamp, in samenwerking met 
Stichting De Baan in Haar-
lem. Aanvankelijk werd er ge-
danst in de aula van de Har-
tekamp. Maar dat was eigen-
lijk te dichtbij, je kreeg niet 
het gevoel ‘uit’ te zijn, vol-
gens jongerenwerker Mike 
Doodeman. De Princehof aan 
de Glipperweg leek de aan-
gewezen plek, gelegen tus-
sen het centrum van Heem-
stede en De Hartekamp. “De 
ideale plek moet niet alleen 
een dansvloer hebben voor 
de muziek, maar ook een 
ruimte bieden voor wat rust 
en om een biertje te drinken”, 
vertelt hij.
“In het begin moesten we 
wennen aan het werken met 
mensen met een verstandelij-
ke beperking. Zo was ik aan-
vankelijk tè bezorgd, maar 
het bleek algauw prima te lo-
pen als je maar lekker relaxt 
met elkaar omgaat. Ook voor 
de groep jonge vrijwilligers 
was het nieuw. Zij hebben 
het heel goed opgepakt. Wat 
dat betreft snijdt het mes aan 
twee kanten, want zij erva-
ren hoe gezellig het kan zijn 
met deze jongeren die ook 
bij de samenleving horen en 

waar ze normaal gesproken 
nooit mee in aanraking ko-
men. Ze kunnen gewoon hun 
ding doen, achter de bar, met 
het licht en geluid en als dj 
en ze dansen mee op de mu-
ziek.” De muziek die gedraaid 
wordt verschilt niet veel van 
de reguliere disco’s. “Er komt 
weleens een Kabouter Plop-
liedje voorbij”, lacht Mike, 
“het is maar waar je van uit 
je dak gaat. Het gaat er overi-
gens net zo aan toe als over-
al, we zien verliefde stelletjes 
en verbroken relaties, het is 
soms net een soapserie.”
De Mix-it disco bestaat 
voor een deel uit een vas-
te groep.“Bij hen staat de 
dance-avond iedere maand 
vaste prik in de agenda. Maar 
daarnaast krijgen we ook 
veel nieuwe jongeren, ook uit 
de regio. Zij horen van elkaar, 
via hun school of via de Har-
tekampgroep over de disco. 
Ik denk dat we in die tien jaar 
zo’n honderdtal mensen heb-
ben bereikt. Dat is een mooi 
aantal voor een kwetsbare 
groep die op een  veilige ma-
nier plezier kan maken, zon-
der de hoeveelheid prikkels 
van het reguliere uitgaans-
leven.“
Op zaterdag 18 juni wordt het 
10-jarig bestaan extra fees-
telijk gevierd. Vanaf 19.30 tot 
22.00 uur is iedereen welkom 
in de Princehof, Glipperweg 
57 in Heemstede. De entree 
bedraagt 6,50 inclusief 2 fris-
drankjes. Vooraf aanmelden 
is, n et al s al tijd, n iet n odig.                               

Meer informatie?
Telefonisch bij WIJ Heemste-
de: 023 - 548 38 28, e-mail 
mdoodeman@wijheemste-
de.nl.
Mirjam Goossens

Sta jij ook achter biologisch? 
Kom Lekker naar de Boer!
Heemstede - Steeds meer 
mensen staan achter biolo-
gisch. Wil jij ook weten hoe 
biologische producten wor-
den geproduceerd, kom dan 
in het weekend van 18 en 19 
juni Lekker naar de Boer.
Lekker naar de Boer laat je 
kennis maken met de wereld 
achter biologisch. Door heel 
Nederland, bij circa 130 be-
drijven, is er van alles te zien 
en beleven voor jong en oud.

Biologisch groeit! En dat is 
logisch, want het zijn pro-
ducten die diervriendelijk, 
milieuvriendelijk, en zon-
der kunstmatige toevoegin-
gen worden geproduceerd, 
en gentechvrij zijn. In Heem-
stede doet De Dinkelhoeve 
ook mee met Lekker naar de 
Boer. Iedereen is van harte 
welkom op zaterdag 18 juni 
tussen 12 en 16 uur (Heren-
weg 61 in Heemstede). 

Lekker naar de Boer maakt 
onderdeel uit van de Bionext 
campagne en wordt gefinan-
cierd met steun van de Euro-
pese Unie.

Beleef de Binnenweg!
Brocante-en streekmarkt op zaterdag 18 juni
Heemstede – Achteloos 
met de handjes op de rug 
langs de kraampjes lopen en 
even proeven uit de jampot. 
Een andere smaak ontdek-
ken en je maandagochtend 
begint weer goed met een 
nieuwe jam als beleg. Stukje 
kaas even de tong laten stre-
len, ook goed voor een nieu-
we maandagochtend. Dat is 
de brocante-en streekmarkt 
die gehouden wordt op za-
terdag 18 juni op het bre-
de gedeelte van de Binnen-
weg tussen de Hema en Van 
Maanen en vanaf De Roos 
tot aan de Cloosterlaan. De 
markt begint om 11.00 uur en 
eindigt om 17.00 uur. De circa 
30 tot 35 marktkramen zul-
len gevuld zijn met brocan-
te- en streekproducten. Wie 
het heerlijk vindt om te zoe-
ken tussen interessante spul-
len uit Moeders en Groot-
moeders Tijd. Antiek, glas, 
sieraden, aardewerk, porse-
lein, tin, schilderijen, bron-

zen beelden, verzamelobjec-
ten, schoolplaten, landkaar-
ten, nostalgische Verkade-
albums. De mooiste vintage 
en home made artikelen, zo-
als brocante, antiek, curio-
sa, kunst, boeken, verzamel-
objecten. Misschien wel die 
oude schoolplaat, die u al 

zo lang wilde hebben, maar 
nooit tegenkwam. Avontuur 
die markt met de handjes 
lekker op de rug. De winke-
liersvereniging van de Bin-
nenweg Raadhuisstraat, die 
leukste straat van Nederland, 
heet u van harte welkom.
Ton van den Brink

Joostviering op 
19 juni over 
schoonheid
Regio - Joost is anders dan 
de gewone kerkdienst. Joost 
gaat over vragen die er toe 
doen: relaties, maatschap-
pij, spiritualiteit, plezier en 
zinnig leven. Joost gaat dit 
keer - op zondag 19 juni in 

Trefpunt Bennebroek - over 
schoonheid. Joost denkt dat 
schoonheid zoveel meer is 
dan een esthetisch ideaal. 
De bijeenkomst wordt ge-
leid door ds. Gerline de Jong, 
geestelijk verzorger bij GGZ 
InGeest. De Joostviering be-
gint om 10.00 uur in de kerk 
aan het Akonietenplein 1 
Bennebroek. Voor kinde-
ren tot 15 jaar is er een apart 
programma.

Het keukentafelgesprek: een spiegel van het leven
Spreken over het laatste afscheid geeft rust
Heemstede - Spreken over 
je eigen uitvaart of die van 
een dierbare doe je niet da-
gelijks. Misschien staat je er 
zelfs liever niet bij stil. Dat is 
begrijpelijk. Toch kan het jou 
en vooral jouw nabestaan-
den rust geven om bespreek-
baar te maken wat je belang-
rijk vindt.  Het schept duide-
lijkheid en kan zorg of angst 
wegnemen. Er is voor nabe-
staanden dan meer tijd en 
ruimte voor het afscheid ne-
men als het overlijden zich 
aandient. Dat is van belang 
in de eerste fase van het ver-
werken van het verlies. 

Een keukentafelgesprek is 
bedoeld om ‘het er eens over 
te hebben’. Praten over jouw 
afscheid is praten over jouw 
leven. Jouw uitvaartwensen 

kunnen jouw leven weer-
spiegelen. Deze spiegel leg-
gen we naast de vele moge-
lijkheden die er zijn om vorm 
te geven aan jouw wensen. 
Zo ontstaat er een duidelijk 
beeld. De wensen voor jouw 
uitvaart zijn concreet te be-
noemen en kunnen door ons 
vastgelegd worden in een 
wensendocument. Zo maak 
je een uitvaart tot een eigen 
geheel: passend en persoon-
lijk. Zoals jij herinnerd wil 
worden, zoals jij hebt geleefd.

Een keukentafelgesprek is 
laagdrempelig, informeel, 
met aandacht en respect 
voor ieders inbreng en ach-
tergrond. Het kan bij jou thuis 
of bij één van jouw naasten, 
uiteraard is een locatie bui-
tenshuis ook mogelijk. 

Bel gerust voor een vrijblij-
vend keukentafel-gesprek, 
tel 06 – 203 802 24 of stuur 
een mail naar info@loftuit-
vaartbegeleiding.nl.
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Column 

Een brief van de postbode
Ons depot

Wij postbodes bezorgen de post vanuit de-
pots door heel Nederland. Maar zo gezel-
lig als ons depot is er waarschijnlijk niet een. 
Het is zonnig gelegen, met uitzicht op grind 
en garageboxen en wordt keurig netjes ge-
houden door Jan, onze depot-oudste – elas-
tieken in de elastieken-bak, oud papier in de 
oud-papierbak, enz. enz.. Jan is een gepen-
sioneerde uit de zorg, is al jaren heel zorg-
zaam met uw post, heeft ook een kar (maar 
dat is een jongen),  en woont net als ik in ei-
gen wijk. 
Dan hebben we nog supermoeder Ellen. 
Ons depot ligt precies tussen haar huis en 
de school van haar kinderen, met beide op 
een steenworp afstand. Zij woont gezellig 
in de wijk van Harry. En Harry, dat is Harry 
Opheikens, die óók schrijft voor de Heem-
steder. Verder bezorgt hij nog voor de con-
current, vrijwilligt hij bij RCH, doet tussen-
schoolse opvang, en juicht bij alle sportwed-
strijden van zijn zoons. Dat is nogal veel, dus 
Harry fi etst altijd heel hard. Saul, die heel 
stoer is, maar niet gevaarlijk (zie Oranje Bo-
ven), doet dat ook, want die woont helemaal 
in Haarlem. Maar dat geeft niks; niet ieder-
een kan nou eenmaal Heemstedenaar zijn. 
Saul studeerde Religiewetenschappen, maar 
heeft zijn studie voorlopig onderbroken om 

als huis-
vader voor 
zijn gezin te 
zorgen. (Hij 
heeft een 
heel schat-
tige kleine 
zoon. Als u die wilt zien, Saul heeft wel fo-
to’s in zijn mobiel.)
Wij hebben allemaal onze eigen wijk. Die
lopen wij wel eens voor elkaar, maar wij
mogen hem niet hébben. Want onze wijken 
zijn allemaal de beste en die willen we dus 
zelf houden. Onze zaterdagwerkers Bram 
en Joris mogen er op zaterdag alleen een 
lénen. Bram is bijna afgestudeerd en woont 
in de wijk van Jan, en Joris woont bij mij, 
want Joris is mijn zoon. – Zo gezellig, tegen-
woordig bij mama op depot. Het kind bloeit 
op. – Gaat na de zomer studeren in Delft. 
U merkt wel dat ons depot heel geweldig is! 
En als dit stukje een toets voor Nederlands 
was, wat was dan het kernwoord? Juist:
gezellig. Daar moet u dan maar aan denken 
als u van ons een rekening in de bus krijgt.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

zoon. Als u die wilt zien, Saul heeft wel fo-

Zaterdag Veteranendag met 
gastspreker Erik Noordam

Heemstede - De jaarlijkse 
Veteranendag vindt zater-
dag 18 juni plaats in Heem-
stede. Deze dag wordt geor-
ganiseerd door de gemeen-
te Heemstede in samenwer-
king met de Adviescommis-
sie Veteranen. Zij hebben 
een gevarieerd programma 
opgesteld voor de Heem-
steedse veteranen en de in-
woners van Heemstede. 
De dag begint om 12.45 uur 
met een herdenkingsbijeen-
komst bij de gedenksteen 
voor militairen uit Heemste-
de die na de Tweede We-
reldoorlog zijn gesneuveld 
in het voormalige Neder-
lands-Indië, op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de 
Herfstlaan. 
Om 13.45 uur worden de 
veteranen ontvangen in of 
voor het raadhuis (afhanke-
lijk van het weer). Gastspre-
ker is dit jaar Ltz. 2OC Erik 
Noordam die uitgezonden is 

geweest naar onder andere 
Zuid Soedan.
Rond 14.30 uur begint het 
informele deel bij het raad-
huis, met het traditionele 
haringhappen. Verder is er 
een demonstratie van ou-
de legervoertuigen, ver-
zorgd door ‘Keep Them Rol-
ling’. De 11 Luchtmobie-
le Brigade plaatst een klim-
wand, het Korps Mariniers 
is aanwezig met twee paar-
den met volle bepakking en 
bij de mobiele veldkeuken 
worden weer pannenkoe-
ken gebakken voor de kin-
deren. Ook een eerste hulp 
veldpost met originele am-
bulances inclusief uitrus-
ting is aanwezig. Om 15.30 
uur start een rondrit van 
ongeveer een half uur met 
oude legervoertuigen. De 
dag wordt muzikaal onder-
steund door de Teisterband 
met een gastoptreden van 
Yvonne Weijers.

Utopia meldt zich in Heemstede
Heemstede - Twee bewo-
ners van het bekende SBS6-
programma ‘Utopia’ hebben 
zich per mail gemeld bij The 
Vintage Store.
Er is door de twee bewoners 
gevraagd of TVS wil meewer-
ken aan het goede doelen 
project ‘het dierenfonds’ van 
Utopia.
 De inwoners Dominique en 
Bas vroegen om items gra-
tis ter beschikking te stellen. 
Deze worden dan door de 
inwoners gerepareerd, be-
werkt, geverfd en opgepimpt.
Zodat de bewoners er geld 
mee kunnen verdienen waar-

mee ze de dieren, die ook 
daar wonen, uit eigen midde-
len kunnen verzorgen zonder 
de gemeenschappelijke pot 
aan te spreken.
 The Vintage crew heeft spul-
len verzameld die passen bij 
dit project en enige tijd gele-
den afgeleverd op het terrein 
van Utopia, inmiddels zijn en-
kele van deze meubels af, zo-
als te zien in de Utopia afl e-
veringen op SBS6.
Deze worden  te koop aange-
boden op hun website ‘Do-
hemian Bastard’ .
Wellicht staat uw meubel er 
ook tussen.

Rangers maken
insectenhotel
en bijenknutsel
Regio - WNF-Rangers en 
hun vriendjes en vriendin-
netjes zijn van harte welkom 
op zaterdagmiddag 18 juni in 
tuincentrum De Oosteinde in 
Hillegom. Zij gaan daar een 
echt insectenhotel maken 
en je kunt ook een leuk bij-
enfi guur in elkaar knutselen. 
(Misschien leuk cadeau voor 
Vaderdag?) Om ca. 14.00 uur 
komt een imker uitleggen 
hoe een bijenvolk leeft! 
Naast het knutselen kun je 
deze middag ook grabbe-
len (altijd prijs!) De kosten 
van deelname voor Rangers 
zijn 4,- en niet-Rangers beta-

len 5,-. De gehele opbrengst 
komt ten goede aan het 
WNF! Vooraf aanmelden is 
verplicht! Mail naar meeren-
bollenstreek@wnfregioteam.
nl of bel tussen 19.00 u en 
21.00 u 0172-518929. Je kunt 
vanaf 13.00 uur al terecht en 
de knutselmiddag eindigt 
om 16.00 uur. Neem je ge-
past geld mee? En vergeet je 
Rangers-paspoort niet. Meer
info: www.deoosteinde.nl.

Filofax Notebooks – ’n geslaagd cadeau!
Heemstede - De afgelopen 
week had De Roos vulpen-
speciaalzaak in Heemstede 
de primeur voor het bedruk-
ken van de complete lijn Fi-
lofax Notebooks. De impor-
teur van Filofax benaderde 
De Roos om de foliedrukma-
chine te testen die zij sinds 
kort hadden aangeschaft. 
Door de ongekende moge-
lijkheden zijn ze bij De Roos 
druk aan de slag gegaan met 
de vele mogelijkheden.
Kleine aanpassingen aan de 
apparatuur en de software 
worden nu bij de fabrikant 
uitgevoerd en vanaf maan-
dag 20 juni is de machine 
weer terug in Heemstede.
De vrolijke gekleurde en her-
vulbare notebooks kunnen 
dan weer bedrukt worden 
met een naam of tekst naar 
keuze.
De afgelopen week bleek dit 
al vaker een ‘geslaagd ca-
deau’ voor de vele studenten 
die examen hebben gedaan. 
Vaders, moeders en vriendin-
nen kwamen met schitteren-
de ideeën en teksten aan om 
de mooie notitieboeken te 
voorzien van een persoonlijk 
tintje. Voor de Roos weer een 
welkome afwisseling in de 
drukte met te graveren pen-
nensets voor geslaagden!
Zo werd een A5 notebook 
in het oranje bedrukt met 

de tekst ‘No one is you and 
that is your power’, een roze 
exemplaar kreeg de tekst ‘Be 
a fl amingo in a fl ock of pige-
ons’ en een Aqua exemplaar 
werd voorzien van de tekst 
‘What if I fall? Oh, but my dar-
ling,  What if you fl y?’ Ieder-
een kan deze notitieboeken 
op zijn of haar manier gebrui-
ken maar met deze extra ser-
vice ook nog eens persoonlijk 
maken op de cover. Niet al-
leen teksten werden gedrukt 
op de Filofax notitieboeken, 
ook logo’s en namen werden 
veelvuldig gedaan.
De notebooks zijn leverbaar 
in verschillende prijsklas-
ses vanaf 10,99 tot en met de 
grootste maat A4 voor 32,99 
inclusief btw. De bedrukking 
zet De Roos er dan tijdelijk 
gratis op. Een leuke manier 
om de lange levensduur van 
het notitieboek en de her-

vulbaarheid te onderstrepen. 
Niet voor niets werken ze bij 
De Roos al meer dan 20 jaar 
samen met Filofax. Een kleur-
rijk merk, ook deze note-
books zijn leverbaar in maar 
liefst 7 kleuren. Zwart, fuch-
sia, aqua, lime, rosso, blue en 
orange. Maar naast de tra-
ditionele organizer die Filo-
fax ook nog steeds veel ver-
koopt, weet dit merk keer op 
keer te verrassen met inno-
vatieve nieuwe artikelen.
Schrijven zit in het bloed van 
de medewerkers bij De Roos. 
Niet alleen wie schrijft die 
blijft! Nee, schrijven maakt 
ook echt gelukkig en werkt 
ontspannend. Kom gerust 
langs en geniet van de vele 
notitieboeken en inkten die 
De Roos in Heemstede uit 
voorraad kan leveren. Meer 
informatie:
www.vulpenspeciaalzaak.nl.
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Optreden Teisterband op
de Veteranendag Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 
18 juni verzorgt de Teister-
band uit Heemstede onder 
leiding van dirigent Miklós 
Fürst twee optredens tijdens 
de Veteranendag. De Teis-

terband zal naast hetoptre-
den op de begraafplaats aan 
de Herfstlaan (12.45 uur) in 
het Raadhuis van Heemstede 
ook zangeres Yvonne Weijers 
begeleiden met een aantal 

liedjes. Hier gaat de muziek 
van start om 13.45 uur tot on-
geveer 15.30 uur. Op de be-
graafplaats brengt de band 
een aantal Bach koralen ten 
gehore en klinkt het Taptoe 
signaal. In het Raadhuis is 
het repertoire onder andere 
de Veteranen Mars, Mars der 
Medici, Lily Marleen, Penn-
sylvania 6-5000 en Route 66.

‘Evenement om Heemstede stevig op de kaart te zetten’ 

Veel cultuur, podiumtalent en 
spektakel bij ‘Beleef Heemstede’ 
Heemstede – Op zaterdag 
25 juni wordt de Binnenweg 
omgetoverd tot een live be-
levenis van cultuur en podia. 
‘Beleef Heemstede’ is een 
evenement van Winkelcen-
trum Heemstede (WCH) en 
Stichting Podia Heemstede 
(SPH), waaraan je ook nog 
zelf kunt deelnemen. 

Joane Hasken (SPH): “Het is 
zo’n beetje twee jaar geleden 
dat Stichting Podia Heem-
stede (SPH) en Winkelcen-
trum Heemstede (WCH) voor 
het eerst contact met el-
kaar zochten om samen iets 
te ondernemen. Het winkel-
centrum in Heemstede is een 
prachtig podium om iets op 
te organiseren.  SPH wil heel 
graag cultuur bij Heemste-
denaren onder de aandacht 
brengen. Dit resulteerde in 
dit leuke evenement ‘Beleef 
Heemstede’.” “Het is natuur-
lijk de bedoeling dat dit eve-
nement een grote publieks-
trekker gaat worden in de 
regio, dat zou natuurlijk he-
lemaal geweldig zijn”, vult 
Pieta Booy (SPH) aan. 
Joane: “Heemstede kent veel 
culturele organisaties. Voor-
beelden hiervan zijn natuur-
lijk wij als Podia Heemste-
de, Harmonie St. Michaël, 
WIJ Heemstede, het Symfo-
nisch Blaasorkest, de Biblio-
theek, Casca Kinderopvang, 
de Heemsteedse Kunstkring, 
de Historische Vereniging 
Heemstede- Bennebroek, 
enzovoort. Maar tevens zijn 
er ondernemers die cultuur 
een warm hart toedragen. 
Onlangs is er een gezamen-
lijke cultuurnota bij de ge-
meente Heemstede opge-
zet, waarbij alle culturele or-
ganisaties waren betrokken. 
Het was daarom vrij eenvou-
dig om deze culturele orga-
nisaties te benaderen voor 
dit evenement. We ontdek-
ten dat de culturele organi-
saties elkaar vonden en op 
deze manier elkaar verster-
ken. Met dit evenement zet-
ten we Heemstede stevig op 

de kaart en daar gaat het ook 
om.”
Pieta: “Maar iedereen was 
ook gelijk heel enthousiast 
vanaf het begin. We kwamen 
vol energie van de eerste bij-
eenkomst terug: er werden 
voortdurend goede ideeën 
ingebracht. Wij dachten al 
meteen: ‘Dit gaat leuk wor-
den!’”
Peter van Limburg (WCH): 
“Beleef Heemstede wordt 
geopend door Arno Koek 
van Boekhandel Blokker en 
Erik Groot, de voorzitter van 
SPH.  De winkeliers facilite-
ren het evenement. Er staan 
culturele en ideële kraam-
pjes, stoeltjes, etc. Er wor-
den twee podia neergezet, 
een groter en een kleiner po-
dium op het middenstuk van 
de Binnenweg. Op het grote 
podium vinden de hoofdacts 
plaats. Het kleine podium is 
een open podium voor ieder-
een, eigenlijk het burgerpar-
ticipatiepodium”, lacht Peter.
Joane: “Iedereen, jong en 

oud, die zijn of haar podium-
kunsten wil laten zien, wordt 
hiervoor hartelijk uitgeno-
digd. Je kunt daarbij denken 
aan: zingen, gedichten voor-
dragen, goochelen, dansen, 
muziek maken, jongleren, 
etc. Enfin, bedenk het maar. 
Je kunt je hiervoor aanmel-
den op podiaheemstede@
gmail.com. Een act mag zo’n 
maximaal 5 à 10 minuten du-
ren. Inschrijven kan tot 18 ju-
ni. Let wel: vol is vol. Verder 
hebben we optredens van 
onder meer het Voorwegkoor, 
de Teisterband, Harmonie St. 
Michaël en nog veel meer.”

Pieta: “En een spectaculaire 
uitsmijter: New Harlem De-
luxe. Dit is een twintigkoppi-
ge big band met een mix van 
jazz, funk en pop en bestaat 
uit scholieren tussen de 10 
en 18 jaar. Die swingen het 
evenement uit. Wij kijken er 
in ieder geval heel erg naar 
uit.”
Bart Jonker

De initiatiefnemers van ‘Beleef Heemstede’. V.l.n.r.: Joane Has-
ken en Karin van der Pas (SPH), Peter van Limburg (WCH), 
Pieta Booy (SPH) en Barry de Boer (WCH). (foto: Bart Jon-
ker Productions)

Discussieer mee!
In 2020 fusie Heemstede met 
Bloemendaal of Haarlem?
Heemstede - Een fusie van 
Heemstede met een andere 
gemeente is op dit moment 
weliswaar niet aan de orde, 
maar kan over enige tijd zo-
maar actueel zijn. Het Rijk 
draagt immers steeds meer  
verantwoordelijkheden over 
aan de gemeenten. Voor-
al de kleine gemeenten heb-
ben daardoor in toenemen-
de mate moeite het aantal ta-
ken aan te kunnen. Gemeen-
telijke herindeling biedt hier-

voor een oplossing. Het CDA-
Heemstede is benieuwd naar 
de mening van de inwoners 
en organiseert daarom een 
discussieavond over dit on-
derwerp. Ook belangstellen-
den uit Haarlem en Bloemen-
daal zijn voor de discussie-
avond uitgenodigd.
Datum en tijd: donderdag 23 
juni, aanvang 20.30 uur.
Plaats: Raadhuis Heemstede, 
Burgerzaal. (parkeren kan 
achter het raadhuis).

Regio - Op zaterdag 18 juni organiseert Swingsteesjun.
nl de eerste van drie bruisende strandfeesten in De Ha-
ven van Zandvoort, strandafgang nr. 9 in Zandvoort. Dat 
wordt dansen, ontmoeten en genieten in een prachtige 
strandpaviljoen met terras, de open haard binnen in twee 
feest zalen.
Je kunt compleet uit je dak met dj Wally de Luxe in de dis-
co area (70s, 80s en 90s hits) of met DJ Miss Behave in 
de dance area met vette beats zoals van Afro Jack, Armin 
van Buuren, de Swedish House Mafia etc.
Party time is 21.00 tot 2.00 uur. Dresscode is White & 
Summer. Tip: Geniet tot 20.00 uur van een heerlijk diner 
bij De Haven van Zandvoort. Data van de andere strand-
feesten zijn zaterdag 16 juli en 20 augustus.
Tickets á 15,- zijn verkrijgbaar op: www.swingsteesjun.nl.
Deurprijs is 20 euro. Voorverkoopadressen in de buurt: 
Zandvoort: Bibi For Shoes, Haarlem: Muys Kantoor & 
Kado en Van der Geest Optiek, Heemstede: Ajewe-Sport 
op de Raadhuisstraat.

30up Disco & Dance
Strandfeest @ De Haven 

van Zandvoort
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Werk van 22 portrettisten, onder meer uit Heemstede

Kopstukken als spiegel van de ziel
Regio - De komende we-
ken vindt een bijzondere ten-
toonstelling plaats in de his-
torische Kloostergangen van 
het Stadhuis aan de Grote 
Markt in Haarlem. Met het 
thema Kopstukken (letter-
lijk: op de voorgrond treden-
de figuren) haken 22 beel-
dend kunstenaars uit de ge-
hele regio in op een van de 
oudste tradities van de schil-
der- en tekenkunst: Het Por-
tret. Deze kunstvorm is van 
alle tijden: van de Fayum-
portretten (mummie-portret-
ten rond de aanvang van on-
ze jaartelling) tot het moder-
ne fotografische portret. Het 
portret is een artistieke voor-
stelling van (doorgaans) een 
persoon. Met als opzet te to-
nen hoe de persoon er uit ziet 
en – zo mogelijk – inzicht te 
geven in de persoonlijkheid 
van de geportretteerde, dus 
meer te tonen dan alleen de 
gelijkenis. 

Rob Daniels uit Beverwijk 
kan zonder meer als een ge-
boren portrettist worden be-
schouwd. Voor Rob is vooral 
de wisselwerking tussen de 
geportretteerde en de kun-

stenaar (dus hemzelf) essen-
tieel. Die is elke keer weer 
anders, fascinerend vindt 
Rob het om stil te staan bij 
wat er tijdens het gehele pro-
ces in het hoofd van schilder 
en model om gaat!  Ook Mar-
janne Termorshuizen uit Lis-
se voelt zich een portretschil-
der, zoals zij zelf onder woor-
den brengt: sommige kop-
pen trekken mij zo aan dat 
ik er meteen een portret van 
wil maken! Maar zoals zij be-
klemtoont: ik probeer ach-
ter de koppen heen te kijken 

teneinde te laten zien welk 
beeld de koppen bij mij op-
roepen. Vera Bruggeman uit 
Heemstede brengt een eer-
betoon aan de onlangs on-
verwachts overleden voorzit-
ter Leo van Velzen.  
De 22 beeldend kunstenaars 
tonen portretkunst in al haar 
facetten waarbij opvalt dat 
een aantal in hun toelichting 
vooral het specifieke proces 
van portretteren beschrijft. 

De exposerende beeldend 
kunstenaars van KZOD 
zijn: Mary Admiraal, Christi-
na Breevoord, Marion Boon, 
Vera Bruggeman,  Rob van 
Bruggen,  Lottie Buit, Rob 
Daniels, Wim de Goede, Ron-
nie Helder, Marja ten Hoorn, 
Eva van Lis, Esther te Marvel-
de, Coby Kluitman, Jan Nij-
land, Joke Kokkelkoren, An 
Luthart, Henk-Claire Loeffen, 
Maurice Ploem, Peter Schel-
vis, Marianne Termorshui-
zen, Jan van Wensveen en El-
len Wolff. Te bezichtigen van 
woensdag 15 juni t/m vrijdag 
15 juli. Zie ook:
www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel.

Portret van Leo (Vera Brugge-
man).

Dubbeljubileum Muziekinstituut en Koorschool
Regio - Dit jaar bestaat het 
Muziekinstituut Sint Bavo 70 
en de Koorschool 65 jaar. Dit 
dubbeljubileum wordt fees-
telijk gevierd op zondag 19 
juni om 16.00 uur in de Ka-
thedraal St. Bavo aan de 
Leidsevaart in Haarlem. Niet 
voorspelbaar met een groot 
klassiek meesterwerk in con-
cert, nee. Sanne Nieuwen-
huijsen, artistiek leider en di-
rigent sinds 2010, koos sa-
men met haar koorleden voor 
heel wat anders. Dit jubileum 
wordt gevierd met o.a. mu-
ziektheater, close harmony, 
opera, gospel en met een ge-

zamenlijk optreden met top 
professionals in deze mu-
ziekgenres: Wishful Singing, 
Frommermann en Zo!Gospel 
Choir.  Onder het Muzierkin-
stituut horen de Koorschool 
St. Bavo en zeven koren die 
in de loop der tijd vanuit de 
Koorschool zijn ontstaan. Het 
Kathedrale Koor is het cen-
trale koor van het Muziekin-
stituut en het visitekaartje bij 
uitstek. Het wordt gevormd 
door koorschoolleerlingen uit 
groep 6, 7 en 8, adolescen-
te en volwassen oud-leer-
lingen. Naast het verzorgen 
van de koorzang in de ka-

thedraal, treden de koren op 
als concertkoor in binnen- 
en buitenland. Met de Koor-
school heeft het Muziekinsti-
tuut een unieke basisschool 
vanaf groep 5. Om dit unie-
ke jubileumconcert bij te wo-
nen in de prachtig gerestau-
reerde Nieuwe Bavo aan de 
Leidsevaart in Haarlem, kunt 
u kaarten (10,- euro) bestel-
len via www.bavoconcert.nl , 
of op de dag zelf voor 12,50 
vanaf 15.30 uur in de kathe-
draal. Kinderen tot  12 jaar 
mogen onder begeleiding 
van een volwassene gratis 
naar binnen. 

De samenwerkingsagenda wordt ondertekend door gedepu-
teerde Joke Geldhof, Maxime Verhagen en Jan Kets (Bouwend 
Nederland), gedeputeerde Jack van der Hoek (Foto: René van 
den Burg)

Meer energiezuinige woningen 
erbij in Noord-Holland
Regio - Maar liefst 230.000 
nieuwe woningen erbij vóór 
2040 en alle woningen ener-
gieneutraal vóór 2050. Dat 
zijn belangrijke opgaven voor 
de komende tientallen jaren. 
Provincie Noord-Holland en 
Bouwend Nederland gaan 
daar samen aan werken. Het 
gaat om voldoende wonin-
gen in Noord-Holland, op de 
juiste locaties en bij voorkeur 
duurzaam gebouwd. Hoe aan 
deze doelstellingen wordt 
gewerkt, is nu vastgelegd in 
een Samenwerkingsagenda.
“De belangrijkste woning-

bouwprojecten worden op 
haalbaarheid getoetst. Dat is 
de grote winst van de Samen-
werkingsagenda”, stelt Jan 
Kets vast, als regiovoorzit-
ter van Bouwend Nederland. 
“De bouwprognoses worden 
eerder omgezet in echte hui-
zen, door marktpartijen hier-
bij te betrekken. Dat is ook 
nodig, want de woningbouw-
opgave is groot. Dat over- 
heden en marktpartijen de 
handen ineen slaan is be-
langrijk, om de bouw van 
230.000 woningen op tijd te 
realiseren.”

Karel Eijkman 19 juni in Bloemendaal
Regio - Op zondagmiddag 
19 juni, 16.00 uur, is Karel 
Eijkman, kinderboekenschrij-
ver en dichter, de gast van 
Aeropagus Bloemendaal. In 
de Dorpskerk van Bloemen-
daal gaat Ad van Nieuwpoort 
met hem in gesprek over zijn 
werk. De Bloemendaalse Niki 
Jacobs zingt Jiddische liede-
ren en Pieter Jan Cramer be-
geleidt haar.   Karel Eykman 
bracht vrijwel zijn hele leven 
schrijvend door. Of het nu 
was voor de krant, een kin-

derboek, radio, tv of jeugd-
theater. Hij maakte meer dan 
zestig boeken waarvoor hij 
onder andere een Zilveren 
en een Gouden Griffel kreeg. 
Ook schreef Karel Eykman 
meer dan duizend liedjes.

Kwinkslag
Wie is de man die meewerk-
te aan programma’s als De 
Stratenmakeropzeeshow, 
De film van Ome Willem, het 
Klokhuis en Sesamstraat? 
Wie zit er achter de tallo-

ze speelse, vrijzinnige Bij-
belse gedichten met steeds 
weer die kwinkslag? Ad van 
Nieuwpoort spreekt met de 
man die ter gelegenheid van 
zijn tachtigste verjaardag de 
bundel ‘Jaarringen in 80 ge-
dichten’ schreef, een poë-
tisch zelfportret en tevens 
een zeer persoonlijke ge-
schiedenis van Nederland in 
de twintigste eeuw.

Jiddische liederen
Het gesprek met deze mar-

kante persoonlijkheid zal 
worden omlijst met Jiddi-
sche liederen van de Bloe-
mendaalse zangeres Niki Ja-
cobs. Accordeonist en pia-
nist Pieter Jan Cramer bege-
leidt haar. Niki Jakobs zingt 
al meer dan vijftien jaar Jid-
dische liederen en wordt ge-

roemd om haar zuivere stem, 
haar interpretaties én ver-
nieuwde kracht als het om 
nieuw geschreven Jiddische 
liederen gaat.
De Dorpskerk vindt u aan het 
Kerkplein, Bloemendaal. Na 
afloop een meet & greet. Toe-
gang: uw gift.
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Kunstmarkt Jan van Goyenstraat 
drempelloos hoog niveau
Heemstede – Vijfenzestig 
kramen met kunst uit heel 
Nederland, van Haarlem tot 
Goes en nog veel verder. 
Met allerlei kunstvormen. 
Kunst op een markt, toch 
even anders dan in een ga-
lerie, waar meestal een sere-
ne rust heerst en je ook rus-
tiger adem probeert te ha-
len. Op de markt - afgelopen 
zondag in de Jan van Goyen-
straat - hoor je op de achter-
grond de vrolijke muziek uit 
Bourbon street, New Orleans, 
zoals die op straatniveau ge-
speeld wordt door de Spaar-
ne Town Jazzband, het huis-
orkest van de Jan van Goy-
enstraat. Al jaren! Wat je daar 
allemaal kunt zien aan kunst, 
zo maar in een kraampje uit-
gestald. Een vriendelijke da-
me of heer achter de kraam 
die vertelt hoe dat allemaal 
gemaakt is. Als je vraagt 
waarom, waarmee, wan-
neer en hoe, krijg je nog een 
leuk antwoord ook. Dat is het 
mooie van die kunstmarkt in 
de Jan van Goyenstraat, die 
straat waar de winkeliers het 
hele jaar de kunstenaar uit-
hangen als het om klant-
vriendelijkheid gaat. Drem-
pelloos hoog niveau. Beet-
je eigenwijs soms, maar dat 
komt dan terug in hun vak-
werk, gedrevenheid en durf. 

Kofferbakmarkt
Regio - Zaterdag 18 juni 
wordt de zeer populaire kof-
ferbakmarkt in Hillegom ge-
houden. Op het terrein van 
het Ford Museum gelegen 
aan de Haarlemmerstraat zijn 
die dag weer vele uitgeladen 
kofferbakken met een diver-
siteit aan gebruikte goede-
ren. 
Aan deze markt kan ieder-
een, ongeacht het wel of niet 
in het bezit zijn van een kof-
ferbak, deelnemen. Een idea-
le mogelijkheid om overbodig 
huisraad, te krappe kleding 
of uitgelezen boeken van de 
hand te doen. 
De markt duurt van 9.30 tot 
16.00 uur en zowel de toe-
gang als het parkeren is gra-
tis voor bezoekers.
Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u bellen 
naar: organisatieburo MIKKI, 
0229-244739/244649.

Bennebroekse Feestweek zeer geslaagd, met heel veel bezoekers
Regio - Nadat vorige jaar ge-
werkt is aan andere opzet, 
is dit jaar de Bennebroek-
se Feestweek opnieuw een 
zeer groot succes gebleken. 
Meer bezoekers dan voor-
heen maar vooral de sfeer 
was echt geweldig. Niet op 
de laatste plaats vanwege het 
weer. Voor de 14e editie van 
dit dorpsfeest was weer veel 
uit de kast gehaald door de 
organisatie, bestaande uit al-
lemaal vrijwilligers. Veel be-
kende events en activiteiten 
maar ook veel nieuwe zoals 
de Pubquiz. Paul en Jan Wil-
lem, beide vrijwilligers bij de 
Feestweek, waren zeer en-
thousiast over de opkomst. 
De voorzitters van de Feest-
week zijn erg trots op de club 
vrijwilligers dit jaar weer 42 
mensen groot! “Sponsors krij-
gen veel dank want zonder 
hen is het financieel echt niet 
mogelijk”, aldus de organisa-
tie. Vrijdag is gestart met Wel-
zijn Bloemendaal: jeugdac-
tiviteiten en aansluitend een 
optreden van de bekende ar-
tiest ‘Yes R’, een grootse ope-
ning voor de jeugd, gratis 

toegang voor iedereen. Dit 
nadat in de ochtend de jeugd 
van Bennebroek een culture-
le speurtocht door het dorp 
had gedaan in samenwer-
king met de lagere scholen. 
Het feest ging om 21.00 uur 
echt los met een 80-90 par-
ty onder leiding van Rick en 
natuurlijk de feestband POP 
Gunnn. Het publiek ging uit 
zijn dak. “We boeken hen vol-
gend jaar ook”, aldus Lau-
rens, voorzitter van de Stich-
ting Bennebroekse Feest-

week. Waar een klein dorp 
groot in is! Zaterdag was er 
een geweldig concert van het 
jeugdorkest New Harlem De-
luxe. In de middag veel jeugd 
activiteiten in samenwerking 
met de vrijwillige brandweer 
van Bennebroek. De braderie 
op de Zwarteweg was groots 
met een uniek en bijzonder 
optreden van muziekvereni-
ging KNA uit Bennebroek. 
Het optreden in de feesttent 
door The Boston Tea Par-
ty was super: veel bezoekers 

die zowel binnen als buiten 
aan het genieten waren van 
de muziek en de gezelligheid. 
De zondagochtend is traditi-
oneel een ochtend voor be-
zinning tijdens de tentviering. 
Een mooie samenwerking 
van meerdere kerken. De op-
komst is elk jaar groter en nu 
met ruim 600 bezoekers echt 
fantastisch te noemen. De 
viering liep mooi over naar de 
andere activiteiten op zondag 
zoals de Giant Fietstocht van 
Van Bakel en natuurlijk Cu-
linair Bennebroek. In apar-
te tenten werd dit jaar culi-
nair gepresenteerd en ook dit 
zal volgend jaar worden her-
haald vanwege het succes. 
Een echte familiedag voor 
jong en oud. Met optredens 
van o.a. Rob van Dam en Da-
ve Miller werd de Feestweek 
afgesloten. De organisa-
tie dankt de gemeente Bloe-
mendaal en de politie en dan 
specifiek de wijkagent, voor 
alle medewerking. Volgend 
jaar is de 15e Feestweek en 
bestaat Bennebroek 365 jaar; 
dat belooft een grootse vie-
ring te worden.

Bas van Lier
nieuwe fractie- 
voorzitter D66
Heemstede - Huidig af-
delingsvoorzitter van D66 
Heemstede, Bas van Lier is 
het nieuwe beoogd raads-
lid voor D66, nu Sebasti-
aan Nieuwland als kandidaat 
wethouder de gemeenteraad 
zal verlaten.
Van Lier zal tevens Nieuw-
land opvolgen als fractievoor-
zitter.
De benoeming van Van Lier 
staat, net als de installatie 
van de nieuwe wethouder, 
gepland op maandag 20 juni.
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Bij de dieren van Marlies 
Schlaghecke die je van het 
doek zo lief kunnen aankij-
ken. Die eigenwijze sieraden 
van Wil van Zetten, daar wil 
iedere vrouw wel uit kiezen. 
Steeds meer mensen vallen 
voor moderne kunst en de 
meest kleurrijke schilderij-
en hadden dan ook veel be-
kijks. De hele markt profi-
teerde van de buien die even 
geen trek hadden in kunst. 
Zo is er altijd wat te beleven 
in die Jan van Goyenstraat 
waar de kunst  gewoon op 
straat staat.
Ton van den Brink



KNA toont ander gezicht op Zwarte weg in Bennebroek
Regio - De Maand van de 
Amateurkunst is voor de le-
den van de Bennebroek-
se muziekvereniging Kunst 
Na Arbeid dit jaar goed ge-
vuld. Op de laatste dag van 
mei was er een optreden in 
de Meerse te Hoofddorp. Een 
mooie opmaat om het nieu-
we Bennebroekse orkest op 
11 juni aan het eigen publiek 
voor te stellen.
Tussen 13.00 en 14.00 uur 
jl. zaterdagmiddag klon-
ken tijdens de braderie aan 
de Zwarte Weg klanken en 
songteksten van Frank Sina-
tra tot Michael Bublé. Onder-
steund door een vijfentwin-
tig koppige Big band van be-
hoorlijke kwaliteit kwamen 
de traditionals en latin jazz-
stukken tot leven door een 
enthousiast orkest compleet 
met vocalist.  Er stond een 
al even fanatieke bandlei-
der, die overigens ’s morgens 

al in de Feesttent een gewel-
dig koffieconcert had gege-
ven met zijn jongerenorkest.
Sommige winkelende Ben-
nebroekers konden hun oren 
niet geloven, was dit hun ei-
gen KNA?

Naast de fanfare en de mu-
zieklessen van de lokale mu-
ziekvereniging is er een nieu-
we activiteit bijgekomen. Bij-
na een jaar lang is gerepe-
teerd met jazz-muziek. De 
nieuwe band heeft ook nieu-
we leden opgeleverd. “Triple 
B” zoals de Big Band Benne-
broek van KNA zich het liefst 
noemt heeft een kern van uit-
stekende amateurmusici die 
het soleren niet schuwen, dat 
maakt indruk. De vibrafonist, 
maar ook de gitaar- en ritme-
sectie zorgen dat het gevoel 
van amateurmuziek in deze 
maand van de Amateurkunst 
zelfs naar de achtergrond 

schuift. Van amateurisme lijkt 
in elk geval geen sprake.
De Big Band van KNA treedt 
deze maand nog een keer op. 
“Triple B” is 17 juni a.s in het 
cultuurgebouw te Hoofddorp 
te zien en te horen. De Ben-

nebroekers vullen voorpro-
gramma van de Haarlemse 
Jeugd-big-band “New Har-
lem de Luxe” die een live-
cd opneemt op poppodium 
Duycker. (Kaarten reserveren 
via www.duycker.nl).
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Heemstede - Iedere 
woensdagmiddag van 1 ju-
ni t/m 20 juli draait er om 
15.00 uur een grappige, 
mooie of vrolijke kinderfilm 
in de grote zaal in de Luifel 
bij Wij Heemstede aan de 
Herenweg 96. 
Op woensdag 22 juni is dat 
een komische Noorse fa-
miliefilm (Nederlands ge-
sproken) waarin een ver-
strooide professor per on-
geluk een hele gekke uit-
vinding heeft gedaan. Twee 
kinderen gaan helpen om 
van deze gekke uitvinding 
een commercieel succes te 
maken. De entree is 3,50 
p.p. Reserveren: tel. 548 38 
28. U kunt eventueel aan-
sluitend aan de film vanaf 
17.15 uur mee-eten in Eet-
huis de Luifel. Voor kinde-
ren is er een speciaal kin-
dermenu voor 5,- euro en 
voor volwassenen een lek-
ker drie-gangen-menu. Dit 
kost 9,95 en kunt u reser-
veren tot 10.00 uur op de 
dag zelf. Info:
www.wijheemstede.nl.

Zomer Kinder 
Film Festival

Ga mee op zoek naar wilde dieren in de Waterleidingduinen
Regio - IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert zondag 
19 juni een wildexcursie voor 
kinderen tussen de 6 en 12 
jaar. Om 8.00 uur begint dit 
spannende uitje al. De zon 
komt dan langzaam op en 
overal zijsporen in het zand, 
in het mos en het gras. Ho-
ren we de uil roepen? Er zijn 
kalfjes geboren! Zal het luk-
ken om een hinde met haar 

jong te ontdekken? En extra 
spannend bij deze excursie: 
ouders gaan niet mee! Een 
toegangskaartje voor de dui-
nen is wel verplicht.

De start is bij het informa-
tiebord bij de ingang Panne-
land, Vogelenzangseduinweg 
4. Informatie bij Gabriëlle Ple-
vier 023-5272106 of kijk op 
ww.ivn.nl/zuidkennemerland.

De Heemsteder 
ook op de 
camping

Regio – Twee van de 
mooiste campings in de 
buurt, Camping Vogelen-
zang en Kennemer Duin-
camping ‘de Lakens’ in 
Bloemendaal aan Zee, 
worden in de zomermaan-
den ook op de hoogte ge-
houden van het Heem-
steedse nieuws. De Heem-
steder wordt geduren-
de de weken in juli en au-
gustus aldaar bezorgd. Zo 
kunnen de campinggas-
ten lekker de krant door-
bladeren voor hun cam-
per of tent. Leuk voor de 
toerist en leuk voor onder-
nemers die hier op kun-
nen inspelen in een ad-
vertentie. Camping ‘de La-
kens’ heeft een website: 
www.campingdelakens.
nl en datzelfde geldt voor 
Camping Vogelenzang: 
www.vogelenzang.nl.
Heeft u familie of vrien-
den die binnenkort een 
bezoekje aan een van de-
ze campings brengt? Laat 
het ons weten via redac-
tie@heemsteder.nl en wie 
weet publiceren we uw in-
gezonden berichtje over 
hen!

Hockeyheren Alliance 
vierde in Wales
Heemstede - Een traditie is 
het al lang te noemen, de we-
derzijdse bezoeken van hoc-
keyteams van Llanishen uit 
Wales en het Heemsteedse 
Alliance. Al in de zeventiger 
jaren ontstond er een band 
tussen de beide hockeyclubs, 
die dit jaar weer bestendigd 
werd door het bezoek van 
het Veteranen L team aan de 
hockeyclub uit Cardiff. 

Na een succesvol verlopen 
internationale carrière in Bar-

celona afgelopen jaar, waar-
bij zelfs aangetreden werd 
tegen teams van oud-inter-
nationals, besloten de zelf-
benoemde Senatoren van Al-
liance (gemiddelde leeftijd 
50-plus) dit jaar dus de uit-
daging in Wales aan te gaan. 
Het afgelopen weekend was 
het hoofdveld van de Llani-
shen het toneel van een toer-
nooi, waarbij de veteranen 
van Alliance het tot een zeer 
verdienstelijke vierde plaats 
schopten. Een toernooi waar-

bij geen prijzen, maar wel 
respect en vriendschap te 
verdienen was.

“Het toernooi voor 2017 staat 
al weer in de planning”, aldus 
de veteranen.

Het Dolhuys 
Concert
Regio - Nieuw in Haarlem: 
Het Dolhuys Concert. Voor 
jong en oud wordt op een 
van de meest idyllische plek-
ken in Haarlem het eerste 
klassieke openlucht concert 
gehouden. Internationale 
grootheden, aanstormend ta-

lent en gepassioneerde ama-
teurs uit de regio brengen 
prachtige muziekstukken ten 
gehore, van Mozart tot Ros-
sini, Williams, Bizet, Puccini 
en vele anderen. Een nieuwe 
publiekstrekker, dankzij de 
unieke samenwerking tussen 
professionele musici, ama-
teurs en jong talent.
Het initiatief is afkomstig van 
Stichting Singelconcerten. 

Het concert wordt in samen-
werking met Het Dolhuys, 
museum van de geest, geor-
ganiseerd en past goed bij de 
verbreding van het museum, 
waarbij het publiek bijzon-
dere geesten ontmoet: kun-
stenaars, schrijvers, weten-
schappers en musici. Aan de-
ze eerste editie van Het Dol-
huys Concert doen de vol-
gende artiesten mee: Sabine 

Weber (sopraan), Fleur Over-
beek ( viool, jong talent Haar-
lem, 15 jaar), Mariëlle Streun 
(trompet), Quirijn de Lang 
(bariton), Albert Bonnema 
(tenor), Andrew Wise (piano/
dirigent) en het projectkoor 
van de Haarlemse Opera.
Zaterdag, 18 juni, aanvang 
20.30 uur, entree gratis.
Kijk ook op:
www.hetdolhuys.nl
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Het 1e team van TV Merlenhove, vlnr (invalster) Danique Men-
se, Milan Ludlage, Michelle Hoogenstein, Marlous Jutte- 
Verkerk, Stefan Imanse en coach Ymco van Gorkom.

1e team TV Merlenhove promoveert
Heemstede - Voor het twee-
de achtereenvolgende jaar is 
het 1e gemengde team van 
TV Merlenhove op zondag 
kampioen geworden. In een 
spannende ontmoeting met 
LTV de Merenwijk uit Lei-
den werden de laatste twee 
gemengd dubbels gewon-
nen. Het team van Merlenho-
ve promoveert nu naar de 2e 
klasse. 

In de afgebroken wedstrijd 
tegen Merenwijk moes-
ten nog drie partijen ge-
speeld worden. TV Merlen-
hove moest minimaal één 
partij winnen om zich kam-
pioen te mogen noemen. De 
stand van de afgebroken he-
rendubbel was 6-1 5-4 in het 
nadeel van de Heemstedena-
ren. Na vier slagenwisselin-
gen trokken de Merenwijkers 
de partij naar zich toe. 

Het talrijk opgekomen pu-
bliek ging er echt voor zitten 
toen de twee gemengd dub-
bels gelijk de baan op gingen. 
Het eerste gemengd  dubbel 
werd gevormd door Stefan 
Imanse en Danique Mense, 
die inviel voor de geblesseer-
de Michelle Hoogenstein. Het 
tweede koppel bestond uit de 
jonge Milan Ludlage en rou-
tinier Marlous Jutte-Verkerk.
In twee gelijk opgaande 
wedstrijden bleek TV Mer-
lenhove haar zenuwen goed 
in bedwang te kunnen hou-
den. Met gewaagde returns 
gaf Milan routinier Marlous 
Jutte-Verkerk in hun wed-
strijd de gelegenheid om aan 
het net veelvuldig in te grij-
pen. Met 6-4 6-4 trokken zij 
de partij naar zich toe en was 
het kampioenschap een feit.
Een uitstekend serveren-
de Stefan en een solide spe-

lende Danique maakten het 
feest compleet door met 6-4; 
7-6 te winnen. 
Trainer coach Ymco van Gor-
kom: “Onze gemengd dub-
bels hebben al vaak de door-
slag gegeven en ik was vol 
vertrouwen dat de partij-
en gewonnen zouden wor-
den. Dit kampioenschap is 
een echte teamprestatie. 
Naast de spelers van zondag 
en Michelle (geblesseerd) 
heeft Marjolein Roeterink in 
het begin van de competitie 
eveneens haar bijdrage aan 
dit succes geleverd.” 
“Ons uitgangspunt aan de 
start van de competitie was 
handhaving, aangezien we 
vorig jaar gepromoveerd wa-
ren. Maar na een paar mooie 
overwinningen in de eerste 
speelrondes begon het ge-
loof te ontstaan dat we kam-
pioen konden worden. Het 

HBC-uitje met salonboot van Nico Tienpont

Heemstede – Aanvankelijk 
werd het onderhoud van de 
velden uitgevoerd door de le-
gendarische HBC-er Toon 
Compier die met een oude 
tractor en beperkte machi-
nes zorgde voor een perfec-
te grasmat. Begin jaren ne-
gentig werd er een vrijwilli-
gersgroep opgericht door de 
heren Perperkoorn, van Ba-
kel en Konijn. Zonder vrijwil-
ligers geen voetbal, en geen 
gezelligheid. Zij maakten de 
kleedkamers schoon, onder-
hielden de velden, schilder-
den, deden honderd-en-één 

klusjes op en rond de velden. 
Zij werden in de jaren aange-
vuld met enthousiaste vutters 
die zich PeBaKo gingen noe-
men. Een hommage aan de 
initiatiefnemers. Frans Kemp 
vertelt hoe die groep nu iede-
re ochtend, als een vijfdaag-
se werkweek, de bezem en 
dweil hanteert. Iedere dag, 
behalve in het weekeinde. 
Dan worden de kleedkamers 
schoongemaakt door een ex-
terne schoonmaker om de 
PeBaKo-groep wat te ontlas-
ten. Elke dag van de week zijn 
er groepjes van deze men-

sen, meestal in de ochtend-
uren, aanwezig, die, naast het 
schoonmaken van de kleed-
kamers, het vuil van het ter-
rein en de tribune afhalen, 
prullenbakken en rolemmers 
legen. Daarnaast werkt men 
samen met elkaar, waarbij 
de vaardigheden die eenie-
der heeft van pas komen, zo-
als het repareren van de bal-
lenpompen, vlaggenmasten, 
hekwerken, doelen en het 
aanbrengen van reclamebor-
den. Natuurlijk drinken deze 
mensen ook samen koffie of 
thee en komt er ook nog wel 
eens wat ander lekkers op 
tafel. Een biertje bij een ver-
jaardag of zo om half een, ze 
houden het ook gezellig. De 
meeste dames hebben er to-
taal geen moeite mee dat ze 
hun mannen door de week 
iedere ochtend kwijt zijn, er 
komen antwoorden als: “Lek-
ker rustig, kan effe winkelen 
met mijn vriendin, duik de 
sauna in of dat was ik al ge-
wend.” Maar de band moet je 
wel koesteren, daarom hou-
den ze elk jaar ook een uitje 
met de dames.

Salonboot Heerlijckheid
Vorig jaar een rondvaart naar 
De Kaag, dit jaar vanaf het 
Theehuis Cruquius een rond-
vaart naar Spaarndam op de 
salonboot ‘Heerlijckheid’ van 
Nico Tienpont, vrijdag 10 ju-
ni. De dames zitten al bij el-
kaar op het achterdek in het 
zonnetje. De kerels binnen 
met het eerste biertje of in 
de sloep die gaat volgen. De 
salonboot kan 12 man heb-
ben en de groep bestaat uit 
18 personen. De sloepbe-
manning voelt zich heerlijk in 

de zonnetje in die open boot 
met biertje bij de hand. De 
catering kan je best aan Li-
ping, vrouw van Nico, overla-
ten. Ze komt met de lekker-
ste balletjes, kaas en noot-
jes. Nico Tienpont is eigen-
lijk ook een vrijwilliger die 
als hobby een salonboot 
wilde om er met familie en 
vrienden tochtjes me te ma-
ken. Dat worden gewilde ui-
tjes. Steeds meer besturen, 

verenigingen, wijnliefhebbers 
die proeverijen organise-
ren, willen die houden op de 
salonboot. Dat doet hij nu 
enkel keren per week, met 
een prijskaartje omdat het 
varen en vooral het onder-
houd van de luxe salonboot 
een dure grap is. Nico vaart 
er lekker bij!
Wilt u mee, kijk even op:
www.rederijhaerlem.nl.
Ton van den Brink 

was enorm spannend tot het 
eind. Echt geweldig dat het 
gelukt is.” Aldus aanvoerster 
Marlous Jutte-Verkerk. 
Het was in zijn geheel een 
succesvol competitie seizoen 

voor TV Merlenhove met in 
totaal zes teams die kampi-
oen werden (waaronder het 
1e damesteam op zondag en 
het 1e herenteam op zater-
dag).

Record aantal lopers 
Nicolaas Beets

Heemstede - Afgelopen week was de Avondvierdaag-
se in Heemstede. Vier dagen prachtig weer al was het op 
de finaleavond afgelopen vrijdag het somberst van alle 
dagen, maar niet voor al die lopertjes en lopers.
Waarom doe je mee? Voor veel beentjes is de 5km best 
ver en dan praten we nog niets eens over de 10km. Het 
is niet het lopen op zich, maar het is een zeer sociaal 
evenement. De kinderen vinden het erg leuk met elkaar te 
lopen en soms ook wel te rennen. De ouders hebben op 
deze manier een gezellig contact met elkaar.
Voor de Nicolaas Beets school was het dit jaar een 
recordjaar. Van de bijna 800 Heemsteedse lopers was 
deze basisschool het grootst vertegenwoordigd met 275 
lopers (ongeveer de helft van het aantal leerlingen), die 
allemaal de afstand volbrachten. Directrice Marian was 
daar erg trots op.
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MHC Alliance Heren 1 - 
Nederlands Elftal 40+: 8-3!
Heemstede - De pas gepro-
moveerde Heren 1 van MHC 
Alliance Heemstede naar de 
1ste klasse, speelde 7 juni 
een vriendschappelijke wed-
strijd tegen het Nederlandse 
Hockeyteam 40+, dat afgelo-
pen zomer nog wereldkampi-
oen geworden was in Londen 
voor het WK 40+. Het team 
bestaat uit louter oud-inter-
nationals en oud Hoofdklas-
sespelers.
Een wedstrijd tussen jeugdig 
elan en veel routine, een leu-
ke oefenwedstrijd.
Hoewel het een leuk affiche 
was, was het redelijk laat be-
kend gemaakt dat deze wed-
strijd gespeeld werd, waar-
door er ‘slechts’ 60 toeschou-
wers waren. Een gedreven 
Alliance, dat natuurlijk niet 
wilde onderdoen voor de in-
ternationals.
Oranje kwam al snel voor na 
8 minuten speeltijd (2x 35 mi-
nuten), maar dat zette Allian-
ce snel recht met een snel-
le aanval na balverlies van 
Oranje op het middenveld.
Tot aan de rust wisten de bei-
de ploegen elkaar aardig in 

evenwicht te houden en met 
rust was het 4-2 voor Heren 
1.
Na rust had Oranje toch wel 
een beetje de verplichting 
zich niet te laten kennen en 
voerde de druk aardig op en 
dat resulteerde in de 4-3. Na 
6 minuten in de tweede helft 
was het toch wel de snelheid 
van Alliance 1 dat Oranje op 
de knieën kreeg. Het werd 
toen 5-3 en vervolgens kre-
gen de 40 plusser amper nog 
kans er iets moois van te ma-
ken.

Natuurlijk zie je de ervaring 
en techniek terug in het spel 
bij de Oranje-mannen, maar 
tegen het loopvermogen van 
de thuisploeg waren ze toch 
niet bestand en bij het eind-
signaal was het dan ook 8-3 
voor Alliance Heren 1 en dat 
schept natuurlijk een goed 
gevoel om eventueel nog het 
kampioenschap te pakken, 
maar daarbij zijn ze wel af-
hankelijk van de uitslag van 
de nummer 1, terwijl  Alliance 
zelf moet winnen van MHC 
Woerden H1.
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Seizoensafsluiting RCH
Heemstede - Het voetbal-
seizoen ligt alweer een tijd-
je achter ons en ook de laat-
ste toernooien zijn gespeeld, 

maar bij RCH volgt nog 
de Summer Academy. Het 
kunstgrasveld wordt in meer-
dere oefeningen ingedeeld 

en de voetbalbasistechniek 
overgebracht en met behulp 
van meerdere oefenvormen 
wordt de techniek verbeterd.
Het voetbalplezier staat tij-
dens de Summer Acade-
my natuurlijk voorop! Dit jaar 
wordt deze gehouden op 
zaterdag 18 en 25 juni en op 
zaterdag 2 en 9 juli.
De ochtenden zijn verdeeld 
in twee groepen:
9.30 - 10.30 uur de F-junioren 
en Racertjes (geboren 2008-
2011) en 10.45-12.00 uur de 
E-, D- en C- Junioren (gebo-
ren 2003-2007).
Niet alleen alle RCH-leden 
mogen meedoen, maar ook 
niet-leden zijn van harte wel-
kom. Neem vriendjes en 
vriendinnetjes mee. 
Deelname aan de RCH Sum-
mer Academy is gratis! Zie 
voor verdere info de RCH-
website www.rch-voetbal.nlFo
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Heemsteedse turner Nederlands kampioen
Heemstede - Tijdens de fi-
nale turnen voor heren afge-
lopen zaterdag in Alphen aan 
de Rijn is de 11-jarige Syl ter 
Veer uit Heemstede Neder-
lands kampioen in de eerste 
divisie geworden. Syl draai-
de als pupil 7 zijn wedstrijd 
en kwam zaterdag in actie 
tijdens de meerkamp. Op in 
totaal 6 toestellen werd ver-
plichte oefenstof geturnd, 
met dit jaar veel nieuwe ele-
menten. De wedstrijd was 
mooi en lang spannend, uit-
eindelijk won Syl door een 
aantal uitstekende laatste 
oefeningen verdiend en als-
nog met ruime voorsprong 
goud.
Zondag stonden de toestel-
finales op het programma. 
Voltige ging foutloos en met 
een nieuw puntenrecord van 
19.20  werd ook hier de gou-

den medaille behaald. Het 
weekend werd nog mooier 
door zilver op sprong en rin-
gen.
Syl kijkt terug op een schit-
terend turnjaar waarin hij 
enorm is gegroeid en met 

veel plezier de 12 uur per 
week in de turnzaal door-
brengt. Syl traint bij sport-
vereniging PAX Haarlemmer-
meer onder leiding van Stan 
van Leeuwen, Glenn Smink 
en Jos van Klink.

Kennismaken met suppen
Heemstede - SUP Club 
Heemstede organiseert deze 
zomer diverse activiteiten op 
de sup. Al eens geprobeerd? 
Stand Up paddling betekent 
jezelf staand voortbewegen 
op een brede surfplank. Tu-
day Sports Heemstede orga-
niseert in samenwerking met 
Free Movement diverse acti-
viteiten voor jong en oud op 
de SUP. Naast de sup-lessen, 
trainingen, toertochten, kin-
derpartijtjes en verhuur wor-
den er deze zomer een aan-
tal exclusieve  evenemen-
ten georganiseerd op diver-
se locaties. Zo gaat SUP Club 
Heemstede in de zomer-
maanden op woensdag och-
tend een ladies sup ochtend 
organiseren. 
Ook is er deze zomer een vas-
te stadstour (rondje Haarlem) 
uitgezet van 4 kilometer door 

de binnenstad van Haarlem. 
Deze tocht duurt ongeveer 
anderhalf uur. Vanaf 6 perso-
nen kun u onder begeleiding 
deze tour maken. 

SUP event 10 juli en 28 
augustus, voor de hele 
familie! 
Op zondag 10 juli en zondag 
28 augustus organiseert Sup 
Club Heemstede een SUP 
event voor beginnende en 
ervaren suppers. U kunt de-
ze dag kennismaken met de-
ze snel groeiende watersport, 
divers materiaal uitproberen, 
alles onder het genot van een 
hapje en drankje. Kosten zijn 
25,- euro pp inclusief mate-
riaal, les, tourtocht, hapje en 
drankje. Reserveer nu een 
plek via info@tudaysports.nl. 
Er is plaats voor maximaal 40 
suppers.

Merel toont stijgende vorm 
in Oordegem (B)
Heemstede - Op de Putbos 
atletiekmeeting (4 juni) te 
Oordegem (B), etaleerde at-
lete Merel van der Marel haar 
stijgende vorm.
In een goedbezette wed-
strijd over 1500m, hield de 
16-jarige atlete zich in een 
sterk internationaal dames-
veld uitstekend staande. 

Met een schitterende eind-
tijd van 4.25, 61min benader-
de ze haar persoonlijk record 
(2015) tot op 0,05 seconden. 
Gezien het feit dat dit de 2e 
wedstrijd van het seizoen 
was, een mooi uitgangspunt. 
Met stip klimt ze met haar tijd 
naar de 6e plaats op de Euro-
pese ranglijst 1500m.
Voor Merel staan er de ko-
mende tijd spannende wed-
strijden het programma; op 
16-17 juni NK senioren (Am-
sterdam) en 2-3 juli het NK 
junioren in Breda waar ze op 
beide toernooien uitkomt op 
de 1500m.

SUP @ Sea
Voor diegene die al eens op 
de SUP gestaan hebben of 
een vervolg willen geven aan 
de basisles is een SUP@Sea 
een ware happening. Van-
af het strand opstappen en 
dwars door de branding geeft 
al natuurlijk al een kick, maar 
om na enige oefening als een 
surfer op de golven je SUP 
het strand weer op te sturen 
is een beleving en echte wor-
kout. Bij voldoende interesse 
organiseert Tuday Sports sa-
men met Free Movement een 
SUP@Sea op een zaterdag of 
zondag in de zomermaanden. 
Kosten: 25,- euro pp voor 
minimaal 2 uur spektakel.
Interesse?
Mail: info@tudaysports.nl 
Tuday Funsports & Ski/ Sup 
Club Heemstede, Nijver-
heidsweg 17, Heemstede. 
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Auteursbezoek
Zaterdag 18 juni Speci-
aal voor Vaderdag Wilfried 
de Jong en Joop van Ries-
sen bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. Zij signeren hun 
resp. boeken ‘Zweefduik’ 
en ‘Moord op de tramhal-
te’. De Jong van 12-13u en 
Van Riessen van 14-16u. 
Info: 023-5282472. 

Bijeenkomsten
Donderdag 23 juni Mee-
discussiëren over evt fusie 
Heemstede met Bloemen-
daal of Haarlem in de toe-
komst. Organisator: CDA 
Heemstede. In Raadhuis 
(Burgerzaal). aanv. 20.30u.

Vrijdag 24 juni Vrolij-
ke Vrijdag Wij Heemstede, 
maandafsluiting met spel, 
bewegen en meer. Gratis 
toegang. 15-17u. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Maandag 27 juni Mee-
denken over opknapbeurt 
Wilhelminaplein Heem-
stede. Belangstellenden 
welkom vanaf 19.30 uur 
in Raadhuis Heemstede. 
Aanmelden kan tot 20 juni 
via gemeente@heemstede.
nl Info: www.heemstede.nl 
(Actueel > Plannen en pro-
jecten > Wilhelminaplein).

Evenementen
Zaterdag 18 juni swingen 
op 30up Disco & Dance 
Strandfeest in De Haven, 
Zandvoort. Strandafgang nr 
9. 21.00-2.00 uur. Met dj’s. 
Tickets á 15,- op:
www.swingsteesjun.nl.

Zaterdag 18 juni Vetera-
nendag vanaf 12.45 uur met 
herdenkingsbijeenkomst en 
informeel gedeelte waarin 
o.a. aandacht voor oude le-
gervoertuigen, veldkeuken 
en rondrit. Met muziek.
Info: www.heemstede.nl

Zaterdag 25 juni ‘Beleef 
Heemstede’. Nieuw cultu-
reel festival in Heemstede 
met muziek, kunst en cul-
tuur voor alle leeftijden. Op 
straat en podia. Loc: Bin-
nenweg, ter hoogte van de 
winkelgalerij: 11.00-16.00 
uur. Zelf performen? Mail 
vóór 18 juni naar: podia-
heemstede@gmail.nl.

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

Jeugd
Zaterdag 18 juni Knutsel-
middag voor WNF-Rangers 
en niet-Rangers bij De Oos-
teinde, Zandlaan in Hille-
gom. Insectenhotel maken, 
uitleg imker en grabbelen. 
Va. 13.00 uur. (tot 16.00 uur.) 
Deelname Rangers: 4 euro 
en niet-Rangers 5 euro.
Info: www.deoosteinde.nl 

Zaterdag 18 juni, Mix-It 
Disco – 10 jaar. Workshops 
en Superdisco! 19.30 tot 
22.00 uur bij WIJ Heemste-
de in De Princehof, Glipper-
weg 57,  Heemstede. Entree: 
6,50 inclusief 2 frisdrankjes.

Markten
Zaterdag 18 juni organi-
seert winkeliersvereniging 
centrum Heemstede een 
kleine brocante- en streek-
markt op het brede gedeel-
te van de Binnenweg, van-
af de Hema tot aan Van 
Maanen en vanaf De Roos 
tot aan de Cloosterlaan. 
11.00-16.00 uur.

Zaterdag 18 juni Koffer-
bakmarkt Hillegom op ter-
rein Fordmuseum Haar-
lemmerstraat Hillegom. 
9.30-16.00 uur. Info: Mikki, 
0229-244739/244649.

Zaterdag 18 juni Bro-
cante- en streekmarkt in 
het centrum van Heem-
stede, v.a De Roos tot aan 
de Cloosterlaan, ca 35 kra-
men. Curiosa en lekkere 
producten. 11.00-17.00 uur.

Zaterdag 18 juni ‘Lekker 
naar de Boer’ festijn met 
deelname door Dinkelhoe-
ve Heemstede, Herenweg 
61. Kennismaken met bio-
logische producten. 12.00-
16.00 uur. Ieder welkom.

Muziek
Zaterdag 18 juni Concert 
Vocaal Ensemble Kwarts 
in Oosterkerk, Zomerka-
de 165 Haarlem. Aanvang 
20.30 uur. Kaarten via:

AgendA

gen, ontmoeten en vieren.  
Aanvang: 20.15 uur. Zie 
ook: www.facebook.com/
events/282420675436328/
Zondag 26 juni bouwt 
het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest een feest-
je met Karin Bloemen in de 
Philharmonie Haarlem.

AgendA

www.vocaalensemble-
kwarts.nl 12,50 euro; a/d 
zaal: 15,-. Geen pauze.

Zaterdag 18 juni Zomer-
meezangnacht, Dorpskerk 
Santpoort-Noord. Zin-
gen over de reis van je le-
ven. Luisteren, kijken, zin-

V.a. 20.15 uur. Kaarten: 
vanaf 22,50 euro via:
www.theater-haarlem.nl.

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

Tuincentrum al 45 jaar verkoper van kwaliteit

Voor een goed geslaagde BBQ 
naar De Oosteinde
Regio – Dit jaar viert Tuin-
centrum de Oosteinde zijn 
45-jarig bestaan. U kent het 
centrum aan de Zandlaan in 
Hillegom – grens Bennebroek 
– natuurlijk van het vele tuin- 
en kamergroen en ‘aanver-
wante artikelen’ maar er is 
meer. In een serie van drie ar-
tikelen maakt u (nader) ken-
nis met drie onderdelen van 
de formule. Zo is er een fi j-
ne afdeling met diverse bar-
becues en toebehoren. Het 
BBQ-seizoen is al van start 
gegaan en viert straks hoog-
tij in de hopelijk lekker war-
me zomer. Barbecuen doen 
we steeds meer en er is voor 
ieder dan ook wat wils. Van 
een eenvoudig model voor 
wie niet zo heel veel wil uit-
geven, tot aan machtig mooie 
complete buitenkeukens. Je 
likt je vingers af bij het zien 
van de apparaten waarmee 
je een heerlijk stukje vlees 
of vis kunt bereiden. Lek-
ker in de tuin of terras. Met 
kap en mooi rond vormgege-
ven. Op houtskool of gas. Je 
kunt alle kanten op maar laat 
je goed voorlichten. Bij De 
Oosteinde kan dat door Pe-
ter Blom. Hij werkt zo’n zeven 
jaar bij het tuincentrum en is 

‘doorgestoomd’ van bezor-
ger naar de verantwoordelij-
ke op de BBQ-afdeling. Peter 
doet het zichtbaar met plezier 
en houdt zelf ook van een 
avondje barbecuen. De juiste 
man op de juist plek dus! We-

ber is natuurlijk een bekend 
merk op gebied van goede 
barbecue-apparaten maar let 
u ook op ‘Outdoorchef’. “Het 
leuke is”, vertelt Peter, “dat zij 
ronde modellen hebben op 
gas. Dat zie je niet vaak.” Pe-
ter toont een mooi roomwit 
model – zeer trendy. Gas of 

houtskool, wat adviseert Pe-
ter? “Barbecue betekent vaak 
wel lekker de tijd nemen voor 
eten en drinken. Dus daar 
past stoken op kooltjes pri-
ma bij”, legt hij uit. Dé tip hier 
is dan wel om brikettenstar-
ters te gebruiken. Tussen de 
BBQ’s pronkt een rook-oven. 
Die zijn in opkomst, aldus Pe-
ter, bijvoorbeeld voor gerook-
te vis. Er zijn echter nog veel 
meer toebehoren waar je 
nauwelijks bij stilstaat maar 
die het BBQ-leven wel ver-
aangenamen zoals de pizza-
steen. Kijk ook eens op de re-
ceptenstandaard op de afde-
ling. Geweldig, zoveel als mo-
gelijk is op een vuurtje bui-
ten. Je kunt bijvoorbeeld je 
eigen cake bakken. Daar 
dacht u vast niet aan! Er zijn 
tientallen recepten die voor 
een lekkere afwisseling zor-
gen. Koopt u de heerlijkste 
ingrediënten; de BBQ van De 
Oosteinde doet de rest. Goed 
idee voor Vaderdag? U bent 
hartelijk welkom bij de fi lia-
len van De Oosteinde, in de-
ze buurt zijn dat de locatie 
aan de Zandlaan 22 in Hille-
gom en Schipholweg 1088 in 
Vijfhuizen. Kijk ook eens op 
www.deoosteinde.nl.

Peter Blom voelt zich helemaal thuis op de barbecue-afdeling. Hij weet er dan ook alles van!
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 juni 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Binnenkort op vakantie?
Inbrekers meestal niet!

In deze uitgave:
- Werken als vrijwilliger
- Omgevingsvergunningen

Nieuw college van D66, VVD 
en CDA in Heemstede
D66, VVD en CDA hebben bekend gemaakt dat zij het nieuwe college gaan 
vormen in Heemstede. Volgens de partijen zijn de gesprekken voorspoedig 
verlopen en is er voor de periode 2016-2018 een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen opgesteld onder de naam ‘Duurzaam, Daadkrachtig en 
Dienstbaar’. Naast de huidige wethouders Heleen Hooij (VVD) en Christa 
Kuiper (CDA) zal Sebastiaan Nieuwland als D66-wethouder toetreden. Hij zal 
voor het zomerreces geïnstalleerd worden, waarna het college weer op volle 
sterkte zal zijn. Op www.heemstede.nl kunt u het gezamenlijke persbericht 
van de drie partijen en het coalitieakkoord lezen. 

Heemstede in TV-spelshow ‘Hou ’t Schoon!’
Op zaterdag 18 juni wordt in de gemeente 
Heemstede de tv-spelshow ‘Hou ’t Schoon!’ 
opgenomen. Het programma wordt in september/
oktober uitgezonden op RTL Telekids. Uit de wijken 
Heemstede Noord/West en Zuid/Oost zijn in de 
gemeente vier kinderen (leeftijdscategorie groep 
5 t/m 8) geselecteerd na een castingdag op 18 mei 
in het gemeentehuis. De kinderen nemen het 
tegen elkaar op in een spannende, humoristische 
en educatieve spelshow met als hoogtepunt de 
zwerfvuilstormbaan. Het doel van het spel: wie 
heeft de schoonste wijk? De opnames vinden plaats 
tussen 10.00 en 12.00 uur bij KC Kennemerland, 
Sportparklaan 14 in Heemstede (gratis toegang). 
Hierna worden gedurende de dag op diverse locaties 
in Heemstede opdrachten uitgevoerd. Om 17.30 
uur reikt wethouder Heleen Hooij de prijs uit en is er 
aansluitend een barbecue voor het winnende team. 

Hou ’t Schoon in Heemstede
De gemeente Heemstede wil de hoeveelheid 
zwerfafval zo laag mogelijk houden en hier op 
een leuke manier de aandacht op vestigen. 
Kinderen leren op spelenderwijs meer over nut en 
noodzaak van het recyclen van afval. Dit speciale 
tv-programma is onderdeel van een educatiepakket 
voor scholen. Op welke datum de uitzending te 
zien is, wordt nog bekend gemaakt. 

Heeft u een taxushaag in de tuin of kent u iemand 
met zo’n haag? Als u binnenkort gaat snoeien, gooi 
het snoeisel dan niet weg, maar lever het in voor het 
goede doel! De jonge scheuten van Taxus bevatten 
baccatine, een belangrijke grondstof voor de 
aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. 
Stichting Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen 
kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel 
in te zamelen. In Heemstede kunt u van 15 juni 
tot 31 augustus 2016 taxussnoeisel deponeren 
in de speciale container bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg 47. 
Kijk voor uitgebreide informatie over deze 
actie op www.vergrootdehoop.nl

Uw taxushaag als 
middel tegen kanker!



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oude Posthuisstraat 17, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 41945, ontvangen 30 
mei 2016

- Blekersvaartweg 57, het kappen van een boom, 
wabonummer 41947, ontvangen 30 mei 2016

- Burgemeester van Lennepweg 1, doorbreken 
muur begane grond, verwijderen wand 1e 
verdieping, maken dakterras met balkonhek en 
kappen van een esdoorn, wabonummer 42205, 
ontvangen 31 mei 2016

- Crayenestersingel 13, doorbreken muur, 
wabonummer 42676, ontvangen 1 juni 2016

- Nabij kruispunt Javalaan / N201, het plaatsen 
van een observatiecamera/mast, wabonummer 
42844, ontvangen 3 juni 2016

- Binnenweg 1, het veranderen van een vluchttrap, 
wabonummer 42876, ontvangen 3 juni 2016

- Binnenweg 206, verbouwing winkelpand 
met 1 appartement naar winkelpand met 
2 appartementen, wabonummer 38243, 
ontvangen 20 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 52, een gevelwijziging, 

wabonummer 39237, verzonden 10 juni 2016
- Binnenweg 14, het aanbrengen van 

gevelreclame, wabonummer 39249,  
verzonden 10 juni 2016

- Zandvoortselaan 154, doorbreken muur, 
wabonummer 36575, verzonden 10 juni 2016

- Herfstlaan 3, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 39364, verzonden 10 juni 2016

- Raadhuisstraat 90A, legaliseren dakterras, 
wabonummer 36518, verzonden 10 juni 2016

- Cruquiusweg 45, de aanleg van een 
rioolwaterpersleiding tussen de 
afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzis) 
Heemstede en Schalkwijk in Haarlem, 
wabonummer 39577, verzonden 10 juni 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 39855, ontvangen 
12 mei 2016. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 39855, ontvangen 12 
mei 2016. Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen. Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Ontheffing van werktijdenregeling 
Blekersvaartweg 57
- Op maandag 11 juli van 19:00 uur tot 24:00 

uur, dinsdag 12 juli van 19:00 uur tot 24:00 
uur, woensdag 13 juli van 19:00 uur tot 24:00 
uur worden werkzaamheden verricht aan de 
Blekersvaartweg 57. Volgens artikel 8.3 lid 1 
Bouwbesluit 2012 moeten de werkzaamheden 
op werkdagen en op zaterdag tussen 07:00 
uur en 19:00 uur worden uitgevoerd. Wij 
hebben besloten op grond van artikel 8.3 lid 
3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen 
van het verbod buiten deze werktijden 
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit 
voor bovengenoemde periode en werktijden. 
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de 
werkzaamheden op genoemde tijden uit te 
voeren wordt grote verkeershinder voorkomen. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Het besluit is verzonden op  
8 juni 2016.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Zeilbegeleider junioren
NJV de Haven zoekt enthousiaste vrijwilligers, 
die graag junioren (10-14 jaar) willen begeleiden 
bij het zeilen op zaterdagmiddagen tijdens de 
zomerperiode. Als begeleider kun je meehelpen in 
de organisatie of lesgeven. Zeilervaring is een pré, 
maar geen must!

Chauffeurs
Diverse organisaties zijn op zoek naar enthousiaste 
chauffeurs om mensen van verschillende leeftijden 
te vervoeren naar het ziekenhuis, een activiteit of 
club. Ook kunt u chauffeurswerk doen op een busje 
of maaltijden rondbrengen.

Coördinator Podia Heemstede
Voor het komende seizoen worden weer ruim 
vijftig voorstellingen geprogrammeerd in de Luifel 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

en de Oude Kerk. Als coördinator ben je de spil 
die alles regelt rondom de bezoekers en artiesten. 
Je communiceert met verschillende partijen 
waaronder de techniek, programmeur, artiesten en 
de gastvrouwen.

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

Inbrekers gaan 
niet met vakantie
In deze periode slaan veel inbrekers toe 
omdat zij weten dat bewoners van huis zijn. 
Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te 
pikken waarvan de bewoners langere tijd weg 
zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Wat kunt u zelf doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips 
op: 
- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

een bewoonde indruk geven. Download 
de burenkaart via www.politiekeurmerk.nl/

 zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten 
waar ze u kunnen bereiken in geval van 
nood.

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

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

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

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

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

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

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

Op 10 juni 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op de Jeroen Boschlaan 16, 2102 AV te 
Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie: ‘Inzien, 
reageren, bezwaar maken’.

Melding in/uitrit



Omgevingsvergunning 10 woningen 
Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 6 juni 2016 verleende 
omgevingsvergunning voor het permanent toestaan 
van een bouwplan van 10 woningen en een 
bedrijfsruimte met bijbehorende parkeervoorziening 
in afwijking van het bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving” met ingang van donderdag 16 juni 2016 
gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVposterij-0201). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende die in de voorfase een zienswijze 
heeft ingediend, dan wel een belanghebbende 

die niet verweten kan worden geen zienswijzen te 
hebben ingediend, van vrijdag 17 juni 2016 tot en 
met donderdag 28 juli 2016 beroep aantekenen bij 
de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij 
genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl 
-> Rechtszaak beginnen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep. 

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting van 

de uitkomst van het beroep, schorsing wenst van 
het besluit, kan hij/zij een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Er kan ook digitaal om een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl -> Rechtzaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- M.J. Meijer, geboren 14-09-1994, Binnenweg 204

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

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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op maandag 20 juni 2016 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 20 juni 2016
- Benoemen en beëdigen wethouder
- Onderzoek geloofsbrieven, toelating en 

beëdiging raadslid (onder voorbehoud)
- Wat verder ter tafel komt

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

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

Roemer Visscherplein, ter hoogte van nummer 27
- Een groene damesfiets, merk Locomotief, met 

lege banden

Herenweg, abri Willem Klooslaan 
- Een blauwe damesfiets, merk Batavus, met lege 

banden 
- Een zwarte merkloze herenfiets, met lege 

banden en ketting eraf

Glipper Dreef, ter hoogte van huisnummer 125
- Een zwarte damesfiets, merk Rambler, met lege 

voorband, het zadel ontbreekt 

Kerklaan, fietsenstalling ter hoogte van rotonde 
Willem-Alexanderplein
- Een groene damesfiets, merk Vesting, met lege 

banden
- Een blauwe herenfiets, merk Sparta, met lege 

banden, zonder kettingkast

Te Winkelhof, ter hoogte van huisnummer 30
- Een grijze damesfiets, merk Fusion, met lege 

banden
- Een zwarte merkloze herenfiets, met lege 

banden en los achterlicht   

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

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

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



Waterrijk Heemstede (6)
Heemstede - En of Heemstede ‘rijk’ aan 
water is. Kijk naar dit plaatje van een van de 
watergangen die uitmondt in de ringvaart. 
Gemaakt op de Van Merlenbrug.
Links de rij mooie villa’s aan de Glipper-
dreef zo ongeveer tegenover de toegang 
naar Scoutingvereniging Spaarnegeuzen 
aan de rand van wandelbos Groenendaal 

en rechts de kant van de wijk Merlenho-
ven. Op dit water kun je uitstekend je boot-
je kwijt om met heerlijk weer het ruime sop 
van de ringvaart te kiezen. Linksaf richting 
Haarlem of rechts naar Bennebroek, via Hil-
legom en verder de ingepolderde Haarlem-
mermeer rond. 

(Joke van der Zee)

Het blijft een trieste gewaarwording dat er zomaar iets
gesloopt wordt. Wat is daar de toegevoegde waarde van. 
Een dag nadat er nieuwe bushokjes op de Dreef geplaatst 
waren ging er al een raam aan diggelen.

Afgelopen week moest (?) het raam van het omroephokje 
op het hoofdveld van RCH er aan geloven.
Wat is de zin hier van? Je dupeert (in dit geval) niet alleen 
de club, maar het kost ook nog eens onnodig geld om het 
te herstellen.

Wat is in vredesnaam de gedachtegang van mensen die
andermans spullen slopen. Is het stoer doen? Heb je iets
tegen de club? Kom dan eens praten. Probeer je iets om 
handen te hebben? Kom dan voetballen bij RCH.
Waarom? Het is niet te begrijpen. Kom op slopers, het is 
nergens voor nodig.

Harry Opheikens (ook de foto), Heemstede

Slopen: nergens voor nodig

Lezerspost

Nederlandse romantische komedie bij Wij Heemstede
Heemstede - Op woensdag 
22 juni draait bij WIJ Heem-
stede een Nederlandse ro-
mantische komedie. Roos is 
een aantrekkelijke en suc-
cesvolle vrouw van begin 
dertig. Steeds als ze begint 

te dromen van een huwelijk, 
wordt ze gedumpt. Ze raakt 
veelvuldig verzeild in gênan-
te situaties en valt prompt als 
een blok voor de charmes 
van een arts. De fi lm kunt u 
kijken in De Luifel, Herenweg 

96, Heemstede om 20.00 uur, 
entree is 7 euro. Reserveren, 
tel. 548 38 28.
Kijk op:
www.wijheemstede.nl voor 
het volledige fi lmprogramma 
van de maand juni.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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’.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg
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en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
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Alles over 
werkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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