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‘Straks eigen plek in nieuwe bibliotheek’

Nieuwe soos bij WIJ Heemstede
Heemstede – De eerste gas-
ten van de ‘Soos WIJ Heem-
stede’ in het gebouw van Wel-
zijn Ouderen aan de Lieven 
de Keylaan, kwamen woens-
dagochtend 7 juni tegen kof-
fietijd binnendruppelen. Over 
één ding waren ze het di-
rect eens. Goed weer om een 
soos op te richten. Storm, re-
gen, en dan lekkere koffie bij 
Katinka en haar vrijwilligers 
Vera en Ida, wat wil je nog 
meer? Lekker een koekje uit-
zoeken, kletsen over bejaar-
den. Nee, dat woord kan niet 
meer, het zijn nu senioren, 
ouderen, geen oudjes, al-
hoewel, je hebt toch ook jon-
kies! Het beeld van ouderen 
uit hun jeugd is wel wat ver-
anderd sinds ze zelf al aar-
dig over de 65 zijn. Je loopt 

niet meer in het zwart of in 
die bloemetjesjurk met vest-
je, met of zonder knotje. Veel 
gemakkelijke broeken, fleuri-
ge blouses, truitjes of T-shirts 
met of zonder opschrift. 
Aan de lange tafel is gere-
kend op meer dan vijf men-
sen en die komen ook lang-
zamerhand binnenlopen. Bo-
ven verwachting van Katin-
ka Verdonk die het ouderen-
werk doet bij WIJ Heemstede. 
Al jaren! Ze kreeg de ruimte 
om deze soos op te zetten. 
Er is vraag naar omdat er be-
hoefte is aan een plek waar 
men elkaar kan ontmoeten 
buiten de grotere evenemen-
ten voor ouderen, geen dag-
opvang, maar een plek waar 
je ook spelletjes kan doen, 
kan tekenen, sjoelen, contac-

ten opdoen, onder de parasol 
zitten in de tuin en zelf mee-
denken over nieuwe activitei-
ten. “Als we straks onze plek 
krijgen in de nieuwe biblio-
theek zijn er nog veel meer 
mogelijkheden”, denkt Katin-
ka. Koffie en Kunst bijvoor-
beeld. Met de vijftien men-
sen die woensdag kwamen 
heeft ze een flinke start ge-
maakt, boven verwachting 
en een aantal geeft zich di-
rect op om te blijven lunchen. 
Voor drie euro gezellig lun-
chen met soep, dat gaat er 
bij een oudere altijd wel in! 
Voor twee euro voor de on-
beperkte koffie of thee kunt u 
elke woensdagochtend vanaf 
10.00 uur terecht op de Lie-
ven de Keylaan 24.
Ton van den Brink 

Gemeente steekt twee ton in veiligheid rond scholen
Heemstede - Het is een al-
om bekend probleem. Kin-
deren die van en naar de ba-
sisschool wandelen of fiet-
sen, lopen risico’s op een on-
geval. Daarom besluiten veel 
ouders de kinderen per au-
to te brengen en te halen. Dit 
vormt weer een probleem op 
zich. De omgeving van scho-
len kent weinigparkeerplaat-
sen. Dubbel parkeren voor 
uitritten, schots en scheef 
op de stoep; het komt voor. 
Scholen wijzende ouders er 
regelmatig op de kinderen 
lopend of per fiets te bren-
gen en halen. Hieraan wordt 

maar mondjesmaat gehoor 
gegeven.
Om de veiligheid te vergro-
ten treft de gemeente, in sa-
menwerking met de scho-
len, de medezeggenschaps-
raden en klaar-over ouders, 
maatregelen. Het meestver-
strekkend zijn de maatrege-
len op de Lanckhorstlaan. Bij 
de commissie Ruimte op 8 ju-
ni kwam onder anderen me-
vrouw Jagt namens drie ba-
sisscholen rond de Lanck-
horstlaan inspreken. Zij ver-
zoekt beter zichtbare over-
steekplaatsen. Dat kan via 
borden, verlichting, verhoog-

de zebra’s en drempels. Het 
liefst zag ze een brug oftun-
nel al lijkt dat financieel niet 
haalbaar. De inspreekster 
wordt door de gemeente op 
haar wenken bediend. Wet-
houder Hooij presenteerde 
een nota waarin verhoogde 
zebra’s komen met katten-
ogen, goede verlichting en 
duidelijke aanduiding dat het 
een oversteek plaats betreft. 
Op de stoepen worden hek-
jes geplaatst, omdat fietsers 
het zebrapad nog wel een via 
de stoep omzeilen. Het meest 
in het oog springende zijn 
de maatregelen rond de Ja-

cobaschool. Er komt eenei-
land tussen de twee rijbanen, 
drie parkeerplaatsen wor-
den opgeofferd. Of er op de 
laan 30 km kan gelden, gaat 
de wethouder nog onder-
zoeken. Voor een doorgaan-
de route is dat meestal niet 
het geval. Er wordt tevens ge-
keken naar de mogelijkheid 
om eenrichtingsverkeer in 
te stellen op de Lanckhorst-
laan. Verkeer naar Zandvoort 
wordt dan gedwongen via de 
Spanjaardslaan te rijden. Wat 
opvalt, is dat er onder de ou-
ders weinig tot geen ani-
mo bestaat om als verkeers-

brigadier op te treden. Hier 
en daar zijn ouders actief al 
is dat lang niet voldoende. 
Meer participatie van de ou-
ders zou enorm schelen. De 
veiligheid van de kinderen 
(‘gemeente los het maar op 
en als het fout gaat weten wij 
de gemeente wel te vinden’) 
lijkt het adagium.

Op de website van de ge-
meente is, voor elk van de 
tien Heemsteedse basisscho-
len, een uitgewerkt plan met 
maatregelen te lezen. Als al-
le politieke hobbels zijn ge-
nomen moet de verbetering 
eind 2017 begin 2018 een feit 
zijn.
Eric van Westerloo
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Het Healthy Zomer 
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 18 juni 10u., doop-
dienst o.l.v. R. en Y. Elbers
1e deel 10.00 uur in de zaal
2e deel 13.00 uur bij Veer-
plas.

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

Zondag  18 juni 
Oude Kerk, 10u.: ds. P.I.C. 
Terpstra. Crèche (tot 4 jr) 
en Kinderkring (4-12 jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 18 juni 10.00 uur.
Mevr. C. Zonnenberg uit 
Hardinxveld-Giessendam.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 18 juni: JOOST- 
viering: 10u. met ds. Ger-
line de Jong. Kom in de 
kring en Jeugdviering.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 18 juni: 10u. Eu-
charistieviering- kapelaan 
R. Verhaegh – Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

De foto uit de jaren 60 is een 
fragment uit een foto uit het 
archief van de HVHB (fa. 
Zwarter). Naast de kaashoek 
is duidelijk dat nummer 36 
een woonhuis is.
De panden 32 tot en met 38 
zijn gebouwd in 1908. P. Sam-
son (1872-1935) was de op-
drachtgever. Hij had een zui-
velzaak op nummer 38. Toen 
was het nog laagbouw, in de 
jaren 30 is de tweede etage 
erop gekomen. 
In het adressenboek van 1923 
stond J. Wiersma als koop-
man genoemd op nr. 36, ech-
ter in een advertentie uit het 

De foto uit de jaren 60 is een 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (19)
Haarlems Dagblad op 17 no-
vember 1924 wordt Samson 
ook op dit adres genoemd. 
Tot eind jaren 30 wordt 
Wiersma genoemd op nr. 36. 
In een advertentie uit het 
Haarlems Dagblad van april 
1935 wordt een kapper leer-
ling gevraagd op nr. 36, maar 
voor wie staat niet in de ad-
vertentie. Jan Samson ging 
op 26 oktober 1939 in onder-
trouw, woonde toen op nr. 36, 
maar zijn toekomstige adres 
zou nr. 38 worden. Toch bleef 
ook een Samson op nr. 36, 
want in 1961 wordt er ach-
ter nummer 36 een spoelhuis 

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 18 juni, aanvang 
10u. Voorganger: me-
vrouw Ds. T. de Vries-Me-
ijer (Haarlem).

www.adventskerk.com

pand. Op 16 oktober 2013 le-
zen we in de Heemsteder dat 
Slenders Stomerij Wasserij 
verhuisd is van de overkant 
van de straat naar nr. 36.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 7 juni 2017 en laat 
nr. 38 en 36 zien..
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).

(voor de fl essen?) voor Sam-
son gebouwd. Het adressen-
boek van Heemstede van no-
vember 1966 vermeldt M.J. 
Samson nog als melkhande-
laar, maar er wordt ook een 
winkelier J. van Kimmenaede 
op dit adres genoemd. Ver-
warring alom dus. Uit 2008 
zijn er bouwtekeningen voor 
een ombouw tot woonhuis/
winkel. Voor die tijd was het 
een woonhuis. Op 10 oktober 
2008 opende de schoenen- 
en tassenwinkel van Jaap 
Rijnbende de deuren. Daar-
na kwam Quieno Mode in het 

Straat-
speelavonden
Heemstede - De volgen-
de straatspeelavond van WIJ 
Heemstede is op
• Woensdag 21 juni: Rhodo-

dendronplein in de Bloemen-
buurt. De straat wordt om 
17.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht. Je 
kunt lekker vrij op straat spe-
len (spelmateriaal aanwezig) 
van 18.30 tot 20.30 uur. 





Afgelopen jaar stond ik een man bij om de vastgestel-
de partneralimentatie te laten herzien. Een rechter-
lijke uitspraak kan bij latere uitspraak worden gewij-
zigd of ingetrokken, wanneer deze nadien door wijzi-
ging van omstandigheden ophoudt te voldoen aan de 
wettelijke maatstaven. 
Beoordeeld moet worden of sprake is van een wijzi-
ging van de omstandigheden ten aanzien van de ‘ou-
de tijd’. Denk bijvoorbeeld aan een inkomensveran-
dering of een nieuwe gezinssituatie. 
In deze zaak werd voldaan aan deze eis. De man stel-
de zich op het standpunt dat de vrouw over de af-
gelopen jaren helemaal geen behoefte meer had aan 
een bijdrage van de man omdat zij haar werkzaam-
heden fors had uitgebreid. Immers, een onderhouds-
plicht bestaat alleen voor zover de vrouw niet in haar 
eigen levensonderhoud kan voorzien. 
De vrouw had de man sinds 2010 nooit geïnformeerd 
over deze inkomenstijging. De rechtbank oordeelde 
dat de vrouw - op grond van redelijkheid en billijkheid 
- verplicht was de man op de hoogte te stellen van 
de gewijzigde situatie. Zij wist dat de toegenomen in-
komsten en het geen zorgplicht meer hebben voor 
een minderjarige (dat was bij de vaststelling wel het 
geval), van invloed zouden zijn op de hoogte van de 
vastgestelde partneralimentatie. Desalniettemin heeft 
zij al die jaren gezwegen en de incasso voor de part-
neralimentatie op de man voortgezet. 
Haar weerwoord mocht niet baten. De gevolgen kwa-
men nu geheel voor haar rekening en risico en dus 
moest het komen tot een terugbetaling. 
In het algemeen geldt dat van de bevoegheid van 
de rechtbank om met terugwerkende kracht wijzi-
ging te brengen in een eerder vastgestelde partne-
ralimentatie behoedzaam gebruikt dient te worden 
gemaakt. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, gelet 
op een eventuele terugbetalingsverplichting. Beoor-
deeld moet worden welk bedrag in alle redelijkheid 
kan worden opgelegd als terugbetaling.
De vrouw had in dit geval sinds 2010 nagenoeg geen 
noodzakelijke behoefte meer aan de partneralimen-
tatie; ze heeft op deze manier fors kunnen sparen. Al 
deze jaren was zij nalatig in haar informatieplicht je-
gens de man. Deze keuze kwam de vrouw duur te 
staan. Geoordeeld werd dat de vrouw in totaal (over 
de periode 2010-2016) €25.000,- terug moest beta-
len aan de man. Bovendien werd de partneralimenta-
tie op nihil gesteld. 

Moraal van dit verhaal; vaak komen wijzigingsver-
zoeken van degene die gehouden is de alimentatie 

te voldoen. Maar óók als alimentatie-
ontvanger kun je niet ongestraft ‘stil
zitten’. Treedt er een wijziging op 
(meer inkomen, samenwoning) dan 
ben je gehouden de ex-partner hier-
over te informeren, zodat de bijdra-
ge opnieuw kan worden vastgesteld. 
ECLI:NL:RBNHO:2016:485,
Beschikking Rechtbank Noord-Hol-
land d.d. 27-01-2016
Mw. mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes

Column
Partneralimentatie en terugbetaling? 

Informatieplicht

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Praktijk met vertrouwde en nieuwe 
therapieën: De Nieuwe Lente

Heemstede - Na 5 jaar 
op de Valkenburgerlaan is 
groepspraktijk De Lente ver-
huisd naar de Raadhuisstraat 
56a in Heemstede. Op de-
ze nieuwe locatie is de prak-
tijk fl ink gegroeid naar 8 rui-
me behandelruimtes, 2 zalen 
voor bewegingslessen, zoals 
yoga en workshops plus een 
vergaderruimte. 
Een nieuwe locatie en een 
nieuw concept vroegen ook 
om een nieuwe naam: De 
Nieuwe Lente - centrum voor 
vitaliteit & gezondheid.
Naast alle vertrouwde thera-
pieën als fysiotherapie, oste-

opathie, haptonomie, home-
opathie, mesologie, orthomo-
leculaire therapie, massages 
zijn er nu nog meer therapie-
en bijgekomen. Wilt u meer 
weten over de verschillende 
therapieën of over de yoga 
en bewegingslessen, loopt 
u gerust binnen of kijk op 

www.denieuwelente-Heem-
stede.nl. U kunt De Nieuwe 
Lente natuurlijk ook bereiken 
op 0237370511 of per e-mail 
info@denieuwelente-Heem-
stede.nl. Het team beant-
woordt graag uw vragen of 
verwijst u door naar een van 
de therapeuten.

Steeds vaker betrap ik mezelf erop Heem-
stedenaren die de lokale politiek willen vol-
gen te adviseren om de geluidsbanden van 
de vergaderingen te beluisteren, omdat ik de 
verslaggeving in de lokale kranten soms te 
eenzijdig of onvolledig vind. Ik voel mij ge-
roepen om inzake de spoorwegovergang bij 
Alverna een manco op te vullen en de lezers 
aanvullend te informeren over de besluitvor-
ming. 

Al in 2011 besloot de gemeenteraad una-
niem dat vanwege de veiligheidsrisico’s de 
spoorwegovergang bij Alverna afgesloten 
moest worden. Daartoe heeft men de be-
woners van het laantje van Alverna dringend 
verzocht hun recht van overpad op te ge-
ven en heeft Prorail moeten investeren in 
de aanleg van een alternatieve ontsluitings-
weg voor deze bewoners. Zoals afgespro-
ken werd de spoorwegovergang vervolgens 
afgesloten. Dat gehele besluitvormingspro-
ces is destijds op democratische wijze en in 
openbaarheid verlopen. 
Vervolgens hebben externe belanggroepen, 
Wandelnet en Fietsersbond, met steun van 
diverse buurtbewoners juridische procedu-
res gevoerd om de spoorwegovergang open 

te houden, vanwege de recreatieve func-
tie. Er volgden jaren van geldverslindende
juridische procedures. En veel gedraai van 
politieke partijen. Partijen die zich nota be-
ne eerder unaniem beijverden voor de afslui-
ting. 

Voor het CDA heeft constant het veiligheids-
belang en de inzet tot afsluiting voorop ge-
staan. We hebben het hier over één van 
de drukst bezette spoorlijnen van het land 
met steeds meer en steeds snellere trei-
nen. Een gelijkvloerse onbewaakte spoor-
wegovergang is inherent onveilig en vormt 
op dit almaar drukker wordende traject een 
steeds groter risico. Investeren in een al-
ternatieve overgang is mogelijk,  maar men 
dient zich daarbij af te vragen of dat fi nan-
cieel verantwoord is als de volgende over-
gang op 400 meter afstand ligt en een al-
ternatief biedt voor de recreant. Al deze za-
ken betreffen het algemeen belang. Hopelijk 
wordt nu eindelijk afgemaakt wat de voltal-
lige raad in 2011, democratisch, unaniem en 
in alle openbaarheid, al had besloten.

Marieke Waterlander
Fractievoorzitter CDA Heemstede

De Spoorwegovergang bij Alverna
en het algemeen belang

Lezerspost
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Diverse acties op de markt, in het café, raadhuis en bij de fysio 

Heemstede gaat blind voor één dag op 21 juni
Heemstede - Op woensdag 
21 juni organiseert het Oog-
fonds de akctie ‘Blind voor 1 
dag’. Het thema van deze dag 
is ‘bewustwording’.
Dominieke Bos en Anna 
kruithof, beiden belast met 
een visuele beperking, or-
ganiseren deze dag. Dit om 
Heemsteedse inwoners te la-
ten ervaren hoe het is om met 
een beperkt gezichtsvermo-
gen door het leven te gaan.

Scholen, weekmarkt
en raadhuis
 ’s Ochtends wordt een kin-
derprogramma op Heem-
steedse basisscholen ge-
organiseerd. Ook staat het 
tweetal naar de weekmarkt, 
van 9.00 tot 16.00 uur waar 
marktbezoekers worden uit-
gedaagd om hun boodschap-
je op de markt te doen met 
een simulatiebril op. Wet-

houder Christa Kuiper (So-
ciale Zaken) wordt gevraagd 
zich te komen laten informe-
ren over de actie, met name 
over gevolgen van een be-
perkt zicht op maatschappe-
lijk gebied.

In de loop van de dag zullen 
de baliemedewerkers van het 
raadhuis er aan moeten gelo-
ven. Zij krijgen een workshop 

‘paspoort verlengen’met een 
simulatiebril op. Dit onder-
deel is niet openbaar voor 
publiek. 

Borrel met bril op
Van 16.00 tot 19.00 uur laat 
café de 1e Aanleg haar gas-
ten genieten van een ar-
rangement voor 2 perso-
nen ‘borrel met een bril op.’ 
Dit bestaat uit 2 drankjes 

(bier/wijn/fris) en een borrel-
plankje á 12,50. Van elk ver-
kocht arrangement doneert 
de Aanleg 5,- in de ‘pot’ van 
het Oogfonds. Bij dit arran-
gement dient de gast wel de 
simulatiebril op te hebben, 
ook bij het afrekenen en bij-
voorbeeld toiletbezoek. Even 
spieken is er niet bij.

Fysiotherapie
Tot slot gaan de medewer-
kers van het Instituut voor fy-
siotherapie deze dag vrijwil-
lig ook ervaren hoe het is om 
met een oogafwijking door 
het leven te gaan. Dit doen zij 
buiten de behandelingen om.
Mocht u deze dag daar in de 
wachtkamer zitten, dan lig-
gen daar ook brillen voor 
u klaar om met simulatie-
bril eens te proberen een 
tijdschrift te lezen terwijl u 
wacht. 

Lekker naar de Bioboer, naar 
de Dinkelhoeve in Heemstede
Heemstede - Ervaar eens wat biologisch boeren zo 
uniek maakt en kom Lekker naar de BioBoer in het week-
end van 17 en 18 juni. Bij ruim 120 biologische boerde-
rijen door heel Nederland is er van alles te zien en doen 
voor jong en oud. Beleef een leuk dagje uit, kijk, ruik, 
proef en neem deel aan een van de vele activiteiten. Ook 
De Dinkelhoeve in Heemstede (Herenweg 61) doet mee 
aan Lekker Naar de Bioboer en wel op zaterdag 17 juni.

Tevreden koeien, volle akkers
Iedereen is van harte welkom op deze dag. Er wordt een 
streekmarkt georganiseerd in samenwerking met Slow 
Food Haarlem, er zijn diverse leuke activiteiten voor kin-
deren en tevens rondleidingen op het bedrijf. Lekker naar 
de BioBoer maakt onderdeel uit van de Bionext campag-
ne ‘Biologisch, lekker natuurlijk’ en wordt gefinancierd 
met steun van de EU.

Heemstede - Stellen uit 
Heemstede die zwanger wil-
len worden of kampen met 
vruchtbaarheidsproblemen 
en graag advies willen om 
hun vruchtbaarheid op na-
tuurlijke wijze te verbeteren, 
hoeven niet ver meer te zoe-
ken. Sinds 1 juni heeft ortho-
moleculair therapeut Char-
lotte te Gussinklo haar prak-
tijk, Gezond Zwanger Prak-
tijk, geopend in Heemstede. 
Gezond Zwanger Praktijk is 
opgezet door Charlotte te 
Gussinklo, specialist Voe-
ding & Vruchtbaarheid. In 
2012 ontstond bij Charlot-
te het idee voor een praktijk 
gespecialiseerd in natuurlijke 
oplossingen bij vruchtbaar-
heidsproblemen: “Toen ik zelf 
moeder werd van mijn oud-
ste zoon Jeroen viel het mij 
pas op hoeveel stellen moeite 
moeten doen voor een kindje. 
Als voedingstherapeut ben 
ik me gaan specialiseren in 
Voeding & Vruchtbaarheid. Ik 
wil namelijk iedereen het ge-
luk van het ouderschap laten 
ervaren. ”

Niet alleen advies, maar 
ook een luisterend oor
“Ik vind het fantastisch om 
stellen te helpen. Niet alleen 
om ze van advies te voor-
zien, maar ook om de tijd 
te nemen om hun verhalen 
aan te horen,” aldus Charlot-
te. Ze vervolgt: “Stellen met 
vruchtbaarheidsproblemen 
zitten vaak in een isolement. 
Er heerst nog een taboe op 

vruchtbaarheidsproblemen. 
Bij Gezond Zwanger Praktijk 
bied ik stellen de mogelijk-
heid om hun verhaal te doen, 
zonder oordeel.”

Vruchtbaarheidsreiniging
Charlotte is gespecialiseerd 
in een speciale vruchtbaar-
heidsreiniging, een 28-daags 
programma waarbij de ge-
zondheid en vruchtbaar-
heid een Kick Start krijgen. 
“Ik geloof in de Vruchtbaar-
heidsreiniging. Niet alleen 
zie ik fantastische resultaten 
in mijn praktijk; mijn twee-
de zoontje is hét voorbeeld 
van al het goeds dat de rei-
nigingskuur je kan brengen.” 
Gezond Zwanger Praktijk is 
bereikbaar via: www.gezond-
zwangerpraktijk.nl.

Charlotte te Gussinklo.

Heemsteedse stellen met een kinderwens 
kunnen terecht bij Gezond Zwanger Praktijk

Dramafilm
Heemstede - Woens-
dagavond 21 juni draait 
er bij De Luifel een film 
in de grote zaal. Dit ver-
haal focust zich in drie 
hoofstukken op de jeugd, 
puberteit en volwassen-
heid van een Afro-Ame-
rikaanse man die zich in 
de turbulente stad Miami 
probeert staande te hou-
den. Hij wordt gepest op 
school en thuis is het le-
ven hard voor hem. Hij 
probeert zichzelf te ont-
dekken en liefde te vin-
den ondanks zijn wor-
stelingen met zijn achter-
grond en seksualiteit. He-
renweg 96, Heemstede, 
aanvang is 20.00 uur en 
entree 7,- euro. 

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.
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De Roos & JUUL worden 
Dopper Service Specialist
Heemstede - De Roos & JUUL zijn geselecteerd om ser-
vicespecialist van de Dopper te worden! En dat is nóg 
leuker dan het klinkt want dat betekent dat zij jouw pro-
blemen met je Dopper drinkfles ter plekke in Heemstede 
kunnen oplossen. 

De Roos & JUUL worden voorzien van een service-kit en 
die de mogelijkheid biedt om klanten direct service te ver-
lenen bij vragen en klachten met betrekking tot de Dop-
per Original. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens 
van De Roos en JUUL in vervulling om Dopper consu-
menten direct in de winkel te kunnen helpen. 
Ook in het kader van de duurzaamheid is het natuurlijk 
goed als er lokaal service verleend kan worden op de mi-
lieuvriendelijke waterflessen. Minder logistieke bewegin-
gen resulteert immers ook in minder luchtvervuiling.

 “Via een zorgvuldig vastgestelde behandelroute gaan we 
klantenklachten beoordelen en oplossen in Heemstede”, 
meldt Alexander Mengerink van De Roos & JUUL. “Lukt 
dat ter plaatse niet dan kunnen wij altijd nog terugvallen 
op de fabrikant uit Haarlem!”
Over het algemeen zijn er weinig klachten of problemen 
met de duurzame drinkfles die het gebruik van wegwerp 
petflesjes terugdringt maar een efficiëntere afhandeling 
is het streven van de Dopper dealer en de fabrikant.
Vanaf 15 juni moeten de reserve onderdelen uit voor-
raad leverbaar zijn bij De Roos & JUUL en ter promotie 
staan de Doppers ook op de komende Streek & Brocante 
Markt van zaterdag 17 juni in Heemstede! Kom gerust ad-
vies halen, onderdelen kopen of een heerlijke watercock-
tail drinken. De Dopper drinkflessen en accessoires zijn 
standaard uit voorraad leverbaar.

‘Overvallen door breinblubber en opvliegers’
Francine Oomen over ‘Oomen stroomt over’
Heemstede - Woensdag 
21 juni vertelt Francine Oo-
men over haar boek ‘Oomen 
stroomt over’, om 20.00 uur 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede.
 
Puberteit, zwangerschap: 
kastenvol zijn er over de-
ze grote hormonenhussels 
in een vrouwenleven ge-
schreven. Francine Oomen 
kan erover meepraten als 
auteur van de succesvolle 
‘Hoe overleef ik’ reeks, waar-
mee ze duizenden pubers 
door een lastige tijd loods-
te. Maar hoe zit het met die 
derde hormonenhussel, de 
overgang? Daarover klin-
ken hier een daar inmiddels 
wel wat piepjes, maar echt 
op de kaart staat het feno-
meen niet. En ook dit ervoer 

Oomen aan den lijve: ze werd 
min of meer overvallen door 
een reeks symptomen, van 
breinblubber tot opvliegers 
en verzakkingen van velerlei 
aard. Het moeilijkst was mis-
schien nog wel de innerlij-

ke strijd met schuldgevoel en 
prestatiedrang. Het gewor-
stel heeft geleid tot een mag-
nifieke graphic memoir. Een 
informatief, oogstrelend, ge-
ruststellend, confronterend 
en oergeestig boek, dat niet 
alleen een persoonlijke strijd 
documenteert, maar ons 
ook de ogen opent voor een 
maatschappelijke kwestie. 
Vrouwen rond de vijftig spe-
len een cruciale rol in econo-
mie en maatschappij. Voor-
alsnog wordt elk overgangs-
gedoe weggemoffeld en/of 
weggeslikt middels hormo-
ontherapie. Dat moet anders 
kunnen.
 
Toegang: 5,- euro en reserve-
ren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Francine Oomen.

Acte de présence Reddings-
brigade bij KinderBeestFeest
Heemstede - Op 9 juni ver-
trok er een reddingsvlet van 
de Heemsteedse Reddings-
brigade vanuit Heemstede 
naar het KinderBeestFeest in 
Amsterdam. Dit is een jaar-
lijks terugkerend besloten 
evenement om chronisch zie-
ke kinderen de kans te geven 
om op een wel heel bijzonde-
re wijze naar Artis te komen 
en hiernaar vervoerd te wor-
den: met een politieauto, een 
ambulance, een reddings-
boot of een ander hulpverle-
ningsvoertuig.
Onder begeleiding van po-

litiemotoren gingen dit jaar 
500 voertuigen de weg op om 
de kinderen naar de dieren-
tuin te brengen voor een on-
vergetelijke avond.
Kinderen werden door red-
dingsboten vanuit het mari-
necomplex Amsterdam over 
het water naar Artis vervoerd, 
waaronder natuurlijk ook de 
reddingsvlet van de Heem-
steedse Reddingsbrigade.
Het motto van het Kinder-
BeestFeest is ‘Niets aan de 
hand, maar ga wel aan de 
kant’. KinderBeestFeest is dit 
jaar voor de 18e keer georga-
niseerd door de gelijknamige 
stichting en ruim 1250 kinde-
ren kregen hiervoor een uit-
nodiging. Ze mochten hun 
ouders/ verzorgers, broertjes 
en zusjes meenemen, in to-
taal ruim 5000 gasten.
De kinderen zijn uitgenodigd 
door ruim 42 ziekenhuizen en 
instellingen uit de provincies 
Noord-Holland en Flevoland.
Alle vrijwilligers die mee-
helpen aan deze feestavond 
doen dit belangeloos en in 

hun vrije tijd. In totaal zijn er 
zo’n 1500 vrijwilligers in touw 
geweest om de kinderen en 
hun gezin een beestachtig 
leuke avond te bezorgen.
De kinderen aan boord van 
de Heemsteedse reddings-
vlet hebben genoten. Zij heb-
ben mogen uitproberen om 
onder leiding van een life-
guard zelf te varen, voor an-
deren was de ervaring om 
mee te mogen varen al vol-
doende.

Foto’s: Hans van der Weijden

Open Tuinen in Heemstede en omstreken
Heemstede - Op zondag 18 juni organi-
seert Groei &  Bloei Zuid-Kennemerland een 
fietstocht door Heemstede, Aerdenhout en 
Vogelenzang langs zeven opengestelde par-
ticuliere tuinen en twee moestuinprojecten.
Mocht een fietstocht geen optie voor u zijn, 
dan kunt u het merendeel van de tuinen ook 
met de auto bereiken. De tuinen zijn open 
tussen 11.00 en 16.00 uur. Bezoek is gratis.
De routebeschrijving kunt u ophalen zon-

dag 18 juni vanaf 11.00 uur op de volgende 
adressen: Johan Wagenaarlaan 29, Heem-
stede, Boekenroodeweg 7, Aerdenhout, in-
gang om de hoek in de Teding van Berk-
houtlaan en 2e Leijweg 11, Vogelenzang. 
Hier worden rondleidingen gegeven om 
11.15 uur door de imker en om 12.30 en 
14.30 uur door de tuinder.
Op deze adressen vindt u ook verdere infor-
matie over Groei & Bloei.
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Heemstede - Als afsluiting van de Nationale Tuinweek 
wordt het Open Tuinen weekend georganiseerd, op zater-
dag 17 en zondag 18 juni. Ook Kom in mijn Tuin doet mee!
Zondag 18 juni is het de laatste dag van de Nationale 
Tuinweek. Door heel Nederland zijn er wel 1.000 open tui-
nen te bezichtigen. Hier kun je bijzondere bloemen- en 
plantencombinaties ontdekken; een leuke gelegenheid 
om andere tuinliefhebbers te ontmoeten en weetjes uit 
te wisselen! Ook KIMT zet haar deuren (hekken) open 
dus pak de fi ets en kom een kijkje nemen wat er allemaal 
groeit en bloeit op de kinder- en generatie tuinen, maar 
ook op de algemene tuinen. 
Kominmijntuin is gelegen aan de Herenweg 16 te Heem-
stede, ingang Groenendaalse Bos (tegen over het Man-
pad).
Open: zondag 18 juni van 11.00 uur tot 16.00 uur. Vrijwilli-
gers geven vrijblijvend een rondleiding over het complex.

www.kominmijntuin.com

Open Tuinen bij KIMT

Kom In Mijn Tuin (KIMT)66 kunstenaars presenteren hun 
werk in de Jan van Goyenstraat
Heemstede - Zondag 18 ju-
ni wordt de Jan van Goyen-
straat weer omgetoverd in 
een groot kunstfestijn. 66 
kunstenaars uit heel het land 
presenteren hun werk. En dit 
al voor het 18e jaar!
Door de veelzijdigheid en va-
riatie in het gepresenteer-
de werk is deze kunstmani-
festatie aantrekkelijk voor de 
kunstgeïnteresseerde maar 
ook voor andere bezoekers, 
die op ongedwongen wij-
ze kennis willen nemen van 
verschillende disciplines uit 
de beeldende kunst. U vindt 
er beeldhouwwerk, sieraden, 
keramiek, glastechniek, foto-
grafi e en een keur aan schil-
derwerken als olieverf, acryl 
en aquarel.

Een kleine impressie van
het aanbod:
Het beeld dat op de poster 
staat heet: De wereld heeft 
een engel nodig en is ge-
maakt door Harm Struik - 

smederij. Het smeden geeft 
Harm de mogelijkheid om 
uitdrukking te geven aan zijn 
gedachten, gevoelens en al-
les wat hem bezighoudt. Me-
taal wordt zacht, plastisch en 
staat open voor al zijn wen-
sen. Een vurige eenheid van 
zijn energie en de hitte van 
het metaal.
Na het smeden verhardt het 
metaal en keert Harm terug 
naar de wereld om hem heen.

Ad van Luijk, schilder. 
Ad gelooft dat het noodzake-
lijk is dat de mens zijn steen-
tje bijdraagt aan het behoud 
van de natuur. Hij hoopt dat 
zijn kinderen en kleinkinde-
ren ook nog van de natuur 
mogen genieten. Ad werkt 
daarom met plezier in de na-
tuur en legt zijn indrukken 
vast op doek en papier.

Fia van Oorschot, keramiek.
Fia werkt sinds 1997 met heel 
veel plezier met klei. Haar 

werk bestaat voor een groot 
deel uit vrouwenbeelden. De-
ze zijn met glazuur maar ook 
veel met oxides afgewerkt. 
Verder maakt zij ook bolle 
vormen, die zij vaak combi-
neert met hout.
Fia is autodidact en heeft 
daardoor een eigen stijl.

Tijdens de Kunstmarkt maakt 
u kennis met de kunstenaar 
zelfs. Ze geven graag uit-
leg over hun werk. Voor ie-
der die op zoek is naar een 
kunstwerk voor thuis, op het 
werk, als geschenk of die ge-
woon door nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld is deze zon-
dag zeker een bezoek aan de 
Kunstmarkt waard.

En ook dit jaar wordt de mu-
ziek weer verzorgd door de 
Spaarnetown Jazzband.

De markt duurt van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is 
vrij.

Nu voor de 4e keer is mijn scootmobiel gestolen uit een 
gesloten ruimte waar je een sleutel van de voordeur voor 
moet hebben, of waar door een bewoner moet worden 
opengedaan als je aangebeld hebt. Anders kun je niet naar 
binnen. De scootmobiel staat op een plaats waar je hem 
vanaf buiten niet kunt zien staan. Ik weet niet meer wat 
ik nu moet doen om mijn eigendom te beschermen. De 
scootmobiel stond op slot en verankerd aan de muur met 
een stalen ketting. Misschien moet ik er een stalen hek 
voor plaatsen en hopen dat ze er dan afblijven! Ik kan niet 
eens meer boos zijn maar wel zeer verdrietig dat het mij nu 
alwéér overkomt. Ik snap niet dat de mens dit een ander 
kan aandoen. Voel me zonder mijn scootmobiel onthand 
en veroordeeld om weer binnen te zitten. Naast de scoot-
mobiel zijn ook nog de nodige dingen gestolen zoals parka, 
beenhoe en tas die ik niet vergoed krijg. Ik wil hier graag 
melding van maken zodat er meer aandacht wordt besteed 
aan het goed dichtdoen van de deur achter je. 

Lien Rens, Pelikaanlaan 183, Heemstede.
Reacties svp naar: hansenlienrens@hotmail.com

Voor de 4e keer
scootmobiel gestolen

Lezerspost

CDA-Heemstede organiseert 
informatieavond dementie
Heemstede - Is Heemste-
de dementievriendelijk? Hoe 
zou een dementievriendelij-
ke samenleving er uit moe-
ten zien? Wat kunnen familie-
leden en mantelzorgers voor 
iemand met dementie bete-
kenen? Het zijn zomaar een 
paar vragen, waar donder-
dagavond 22 juni een ant-
woord op wordt gegeven. 
Dan organiseert het bestuur 

van het CDA-Heemstede, in 
samenwerking met Stichting 
Alzheimer, een openbare in-
formatieavond over demen-
tie. ‘Op weg naar een demen-
tievriendelijke samenleving’ is 
de lezing die er dan is. Spre-
kers zijn wethouder Christa 
Kuiper en Leny Haaring, be-
stuurslid Stichting Alzheimer. 
De aanvang is 20.30 uur, in 
het Raadhuis van Heemstede.

Deelnemers gezocht voor de 
old (young)timer rit Hartekamp
Heemstede - Op zondag-
middag 24 september staat 
de oldtimer toerrit op het pro-
gramma met start en fi nish 
op de Hartekamp te Heem-
stede. De rit is inmiddels 
één van de hoogtepunten in 
het evenementenprogramma 
voor de cliënten van de Har-
tekamp Groep. Het ene jaar 
zijn de cliënten van de Harte-
kamp Groep Heemskerk aan 
de beurt en dit jaar zijn de cli-
enten van Hartekamp Groep 
Heemstede weer de geluk-
kigen. De organisatie is op 
zoek naar eigenaars van old- 
c.q. young-timers die op 24 
september de cliënten van de 
Hartekamp Groep Heemste-
de een leuke middag willen 
bezorgen. Verzamelen de-
ze dag tussen 12.00 en 13.00 

uur bij de Hartekamp Groep 
aan de Herenweg 5 te Heem-
stede, waarvandaan de rit om 
13.30 uur zal vertrekken. De 
toer duurt 1,5 tot 2 uur en 
wordt gereden onder bege-
leiding van een motorbege-
leidingsteam. Dit houdt in dat 
er een aaneengesloten luid-
toeterende stoet rijdt waar-
voor elk kruispunt wordt af-
gesloten en de rode stoplich-
ten voor één keer genegeerd 
mogen worden. Rond de klok 
van 15.30 uur zijn de deelne-
mers weer terug op het ter-
rein van de Hartekamp Groep 
en kan iedereen weer terug-
kijken op een heerlijke mid-
dag. Voor aanmelding of in-
formatie: Aart & Petra Weste-
rink, 06-51085602 of:
westerink1955@ziggo.nl.

Olav Mol 
vertelt over 
Formule 1

Heemstede - Donder-
dag 15 juni verschijnt ‘Zo 
werkt de Formule 1’ en 
brengt bekende Formule 1 
presentator Olav Mol van 
17.00 tot 18.00 uur een be-
zoek aan boekhandel Blok-
ker. Er vindt een kort inter-
view plaats waarna Mol 
het boek signeert. Meer 
dan een miljoen Nederlan-
ders volgen tegenwoordig 
de Formule 1. De sport is 
veel ingewikkelder dan het 
lijkt – de teams gebruiken 
de meest geavanceerde 
technieken en strategie-
en. ‘Hoe werkt de Formu-
le 1’ is een prachtig geïl-
lustreerd handboek dat de 
lezer kan gebruiken als na-
slagwerk. Het is zowel ge-
schikt voor de beginnende 
kijker als voor de doorge-
winterde liefhebber. Gra-
tis toegang bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede, 023-5282472.
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Geen prijs, wel wijn van Bavokerk 
Erfgoedprijs gaat naar Wapen van Heemstede
Heemstede – Voor de David 
Eliza van Lennep erfgoed-
prijs 2017 waren drie geno-
mineerden: Het Wapen van 
Heemstede, Brug Bijweglaan 
en de toren van de Sint Bavo. 
De uitspraak van de jury af-
gelopen donderdag werd een 
hele verrassing van de le-
den van de Historische Ver-
eniging Heemstede Benne-
broek, die in de Oude Kerk 
hun halfjaarlijkse vergade-
ring hielden. De, in opdracht 
van de HVHB door Christi-
ne van der Velden gemaakte 
penning, kon door juryvoor-
zitter Olga van der Kloos-
ter overhandigd worden aan 
Stadsherstel. Dit herstel-
de het uit 1570 stammende 
schoutenhuis aan het Wilhel-
minaplein op een indrukwek-
kende wijze door veel histo-
rische kenmerken, construc-

ties, bouwmaterialen en on-
derdelen weer zichtbaar te 
maken. Een van de slechtste 
panden die we ooit onder-
handen hebben genomen, 
aldus de architect van Stads-
herstel die met zijn directeur 
Michiel van der Burght nog 
wat verbaasd de penning in 
ontvangst nam. 

Bavokerk
Grote teleurstelling was er 
wel bij de vele vrijwilligers 
van de H. Bavo die stellig de 
indruk hadden dat zij een 
zeer hoge kans hadden op 
de erfprijs van Van Lennep. 
Bij het opnieuw voegen van 
de toren kom je onverwach-
te zaken tegen die je toch 
gelijk maar meeneemt als die 
dure steiger er staat. Kosten: 
150.000 euro, waarvan er in-
middels 50.000 door parochi-

anen is gedoneerd. De ju-
ry beschouwt het gebouw 
als een belangrijk onderdeel 
van het architectonisch erf-
goed van Heemstede die de 
status van gemeentelijk mo-
nument verdient. Die status 
zou toekomstige restauraties 
vergemakkelijken en stimu-
leren. “Juist in onze tijd van 
ontkerkelijking is het onder-
houd van het gebouwenbe-
stand een zware beproeving, 
hoewel het verheugend is dat 
de bezoekersaantallen bij de 
diensten toeneemt”, aldus 
de vrijwilligers. Een verdien-
ste van die 170 vrijwilligers? 
Zou best kunnen! De paro-
chianen van de Bavo, Bavis-
ten, betoonden hun betrok-
kenheid al in de negentiende 
eeuw toen de kerk gebouwd 
werd. De bouw werd mede-
gefinancierd met de verkoop 
van bloembollen die ten bate 
van de kerk werden geveild. 
Nu nog ieder jaar in novem-
ber een belangrijke bron van 
inkomsten en een groot so-
ciaal gebeuren. De juryleden 
vinden het lovenswaardig dat 
het parochiebestuur, het pa-
rochieteam van de Bavo, de 
kerkgangers, deels in sa-
menwerking met het externe 
bureau De Bouwregisseur, 
het restauratief groot onder-
houd van de toren tot op de-
tailniveau uitgevoerd heb-
ben gekregen. De resterende 
100.000 euro moet nog opge-
bracht worden en gezien de 

monumentale status van de 
toren mag iedereen hier zijn 
of haar steentje bijdragen. 
Op naam van RK Parochie-
bestuur H.Bavo Herenweg 88 
, 2101 MP Heemstede.: Rek: 
NL44INGB 0000114367. 
De oorkonde die hoort bij 
de Erfgoedprijs werd in ont-
vangst genomen door Loek 
Prins en Peter Grajer. Voor 
de jury, Wim de Wagt, Johan-
nes van der Weiden, Rob Hin-
se en voorzitter Olga van der 
Klooster, had het parochie-
bestuur van de H. Bavo nog 
een heerlijke fles wijn, waar-
mee gelijk de wijnactie begon 
die nu gestart is om de beno-
digde 100.000 euro een flin-
ke zet te geven. Verkrijgbaar 
bij de pastorie in wit en rood 
in dozen van zes rood, wit of 
driemaal rood en driemaal wit 
voor 55 euro of 10 euro per 
fles. Proost op de Bavo!

Brug Bijweglaan
Waar vroeger Huis te Bijweg 
stond in Bennebroek werd in 

Nieuwe brug IJsbaanpad geen gelopen race
Heemstede - In eerste in-
stantie lag er een voorstel 
bij de gemeenteraad om het 
bruggetje tussen de Wag-
nerkade en de Bronsteevaart 
van een nieuwe deklaag te 
voorzien. De 39.000 euro die 
dat moet kosten kan betaald 
worden uit het reguliere on-
derhoudsbudget. Wethouder 
Hooij maakte een draai en 
kwam in de commissie Ruim-
te van 8 juni met een plan 
om een geheel nieuwe brug 
te bouwen. De bewoners 
langs het stukje water waren 
zelf op onderzoek uitgegaan. 
Zij kwamen met twee offer-
tes van 40.000 en 50.000 eu-
ro voor een nieuwe brug. Dat 
was nog eens wat, maar toen 
kwam de aap uit de mouw. 
De kosten van het ambtelijk 
apparaat waren niet meege-
rekend. Wat aanpassingen 
her en der en de inzet van de 
ambtenaren doen het bedrag 
oplopen naar 115.000 euro. 
Hooij verkocht het voorstel 
door te stellen dat een nieu-

we brug 30 of 40 jaar mee-
gaat. De huidige brug moet 
misschien vervangen worden 
over 10 of 20 jaar. Wie dan 
leeft wie dan zorgt, dacht een 
aantal raadsleden. Zij willen 
het naadje van de kous we-
ten. Radix (VVD) vond het 
maar een peulenschil. Met 
dertig jaar lang 3.500 eu-
ro aan kapitaallasten te ac-

cepteren had hij geen moei-
te. De verhuur van 8 ligplaat-
sen brengt weer wat geld op, 
dus de investering kan wat 
de VVD betreft doorgaan. De 
bewoners aan de Wagner-
kade hopen vurig dat zij een 
ligplaats krijgen voor de deur. 
Die vlieger gaat helaas niet 
op. Er wordt geloot tussen 
alle belangstellenden. Ook 

de wachtlijst van ongeveer 
400 kandidaten voorspelt 
weinig goeds voor de be-
woners. Wat rest is een in-
vestering voor vier bewo-
ners van de Strawinskylaan 
die hun achtertuin aan het 
water hebben en gratis mo-
gen aanmeren. Plus acht ge-
lukkigen die worden ingeloot. 
Een aantal bewoners schreef 
in een brief dat ze helemaal 
geen brug willen. Vier be-
woners zijn bereid 3.000 eu-
ro mee te betalen, maar dat 
kan volgens de gemeente 
juridisch gezien niet. Van Vlij-
men (CDA) wil alle kosten en 
baten op een rij hebben al- 
vorens te besluiten. Hij wil 
weten wat de huidige brug 
nu jaarlijks kost. Aangezien 
de brug er al zeker 40 jaar 
ligt is die al lang en breed 
afgeschreven. Dat wil hij 
zwart op wit hebben. Groen-
Links en de PvdA zijn tegen. 
D66, HBB en het CDA twij- 
felen en wachten af waar de 
wet- houder mee komt. Al-
leen de VVD steunt hun wet-
houder. 
Eric van Westerloo

1930 deze buitenplaats aan-
gekocht om er een villawijk 
te exploiteren. De brug vorm-
de een belangrijke vervoer-
schakel in de nieuwe villa-
wijk en was door de plaat-
sing van lantaarns op de vier 
hoeken overdag en ‘s avonds 
een herkenbaar markerings-
punt. Het geheel werd gro-
tendeels uitgevoerd in beton. 
De steenachtige huid werd 
helaas in een recent verleden 
met witte verf overgeschil-
derd. De oorspronkelijke lan-
taarns zijn verdwenen. De ju-
ry wilde het initiatief van de 
omwonenden graag belonen. 
Dankzij de inzet van bewo-
ner Jules van Heusden en la-
ter van raadslid Geert Beusen 
heeft de brug weer enigszins 
zijn vroegere luister terug-
gekregen. Vooral door het 
plaatsen van vier lantaarnpa-
len die verwijzen naar de his-
torische exemplaren. Zij kre-
gen een oorkonde van Marc 
de Bruin.
Ton van den Brink 

Lezing over de 
Grand Canyon

Heemstede - Marius 
Thijssen verzorgt op dins-
dag 27 juni een lezing over 
de Grand Canyon. Thijssen 
heeft al vanaf zijn school-
tijd een grote belangstel-
ling voor de Grand Canyon. 
Hij heeft een trip gemaakt 
met roeiboten over de Co-
loradorivier en ook de 
tweedaagse wandeling 
vanaf de Southrim naar de 
bodem van de gemaakt. Hij 
vertelt aan de hand van fo-
to’s en tekeningen over zijn 
belevenissen, het ontstaan 
van de Grand Canyon en 
de geologische structuur 
en vorming van de Co-
loradorivier, met ruim 50 
stroomversnellingen. Lo-
catie: WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede om 13.30 uur. 
Entree: 5. Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of 
5483828.
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Nieuw elfenboek en winactie
Heemstede - Deze lente is 
het boek ‘Het geheim van het 
Elfje’ verschenen, gemaakt 
voor kinderen van 5-12 jaar 
en hun ouders die op zoek 
zijn naar hun eigen (opvoed- 
of omgangs-)vorm. Het boek 
is een manier om met je kind 
aan de slag te gaan. Het re-
sultaat? Meer balans en 
ruimte om samen te genie-
ten. Het Geheim van het Elf-
je is verkrijgbaar bij Blokker 
Boekhandel in Heemstede.

Druk van buitenaf, druk van-
binnen. Er wordt veel van 
kinderen gevraagd en niet al-
tijd weet iedereen daarmee 
om te gaan. Logisch, want 
niemand heeft een gebruiks-
aanwijzing gekregen. Veel 
moeders vragen zich weleens 
af: “Wat kan ik doen?” Ze zijn 
op zoek naar handvatten om 
goed om te kunnen gaan met 
je kind dat onrustig is, bang 
is om te falen of zijn of haar ei 
niet kwijt kan. Dit boek biedt 
de mogelijkheid om hiermee 
aan de slag te gaan. Er is vol-
doende ruimte voor de eigen 
fantasie en creativiteit door 
te tekenen, schrijven, kleu-
ren en samen opdrachten te 
maken.

In iedereen een elf
‘Het geheim van het Elf-
je’ neemt de lezer mee in 
het verhaal van Elvy, een elf 
die anders is dan andere el-
fen. Elvy vertelt over hoe el-
fen de wereld mooier kleu-
ren: elfen geven licht en el-
fen zorgen ervoor dat je zo-
maar een idee hebt. Niets is 
echter wat het lijkt, want ook 
elfen kunnen verdwalen. Net 
als iedereen. Elvy geeft tips 
hoe jij daar mee om kan gaan 
of kan voorkomen.

“Wij geloven dat als je jezelf 
bent, je tot veel in staat bent.” 
Het geheim van het Elfje is 
ontwikkeld door ‘kers&sterk’, 
het bedrijf van de Heem-
steedse Barbara Kerstens 
en Matthja Sterk. kers&sterk 
heeft boeken, kaarten, work-
shops, online trainingen en 
een ontdekking voor kin-
deren en volwassenen die 
op zoek zijn naar hun eigen 
vorm.
Barbara en Matthja zijn moe-
ders van ieder drie kinderen 
en hebben een eigen ma-
nier in het grootbrengen van 
hun kinderen. Hun experti-
se en blik op de wereld heeft 
hen verbonden en geleid tot 
‘kers&sterk’.

Doe mee en win
Wil jij een pakket van het Ge-
heim va het Elfje winnen? De 
schrijfsters delen er 5 uit.
Schrijf een elfje over jouw 
geheim dat de wereld be-
ter maakt en stuur dat naar 
post@kersensterk.nl. De jury 
bestaat uit Barbara Kerstens 
en Arno Koek (Boekhandel 
Blokker). Een elfje is gedicht 
van elf woorden, verdeeld 
over 5 regels. De eerste regel 
heeft 1 woord, de tweede 2, 
de derde 3, de vierde 4 en de 
laatste weer 1. Winnaars krij-
gen persoonlijk bericht.

Twintig jaar Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda

‘Op liefde en dood’ van start
Heemstede – ‘Ik zal nooit 
weggaan van mijn vriend’ is 
een boekje met dertig lief-
desgedichten van de Ame-
rikaanse schrijfster Emi-
ly Dickinson met een mooie 
Nederlandse vertaling van 
Willem Wilmink. Marie José, 
vond dit boekje bij boekhan-
del Blokker en wist dat haar 
partner Cees Thissen dit als 
cadeautje zou waarderen. 
Cees, bekend in Heemstede 
en regio van muziekprojec-
ten over het werk van Pablo 
Neruda, Roald Dahl en Fran-
cesco Petrarca, begon zich te 
verdiepen in de liefdespoë-
zie, las veel over Emily, nam 
een aantal van de 1800 ge-
dichten door en verbaasde 
zich steeds heftiger over the-
ma’s als pijn, hartstocht, (on)
geloof, verlangen, dood en 
natuur, waarover zij schreef. 
De schrijnendste liefdes-
gedichten ooit geschreven. 
Geschreven tussen 1855 en 
1885 in een afgelegen land-
huis in een dorpje, wat noor-
delijker van New York, in een 
tijd waarin Amerika amper 11 
miljoen mensen telde. Hoe 
is het mogelijk dat iemand, 
bijna zonder sociale contac-
ten, vanuit een zelfverko-
zen isolement, zulke krachti-
ge en inhoudelijk rijke poëzie 
schreef. In Nederland geldt 

Simon Vestdijk als haar ‘ont-
dekker’: zijn essaybundel in 
het Forum, begin 1933 betreft 
een verdediging en behan-
deling van Dickinsons poë-
zie. Haar verzamelde gedich-
ten verschenen in vertaling in 
het Nederlands in 2011 van 
de hand van Peter Verstegen. 
Dichters Elly de Waard, bij 
velen bekend als voormalig 
recensente van popmuziek 
in de Volkskrant en Vrije Volk, 
beschouwt Emily Dickinson 
als een van haar grote inspi-
ratiebronnen.

Samen met Elly heeft Cees nu 
een aantal gedichten gese-
lecteerd, die gaat hij toonzet-
ten, Hans Oosterkamp gaat 
de arrangementen schrijven 
voor een ensemble van pia-
no, slagwerk, trombone, alt-
sax, tenorsax, contrabas en 
trompet. Een totaal ande-
re muziekbeleving dan bij de 
vorige productie waarin zeker 
ook jongeren zich thuis zullen 
voelen. Fotograaf Leo Diven-
dal zal bij dit project passen-
de beelden toevoegen, die de 
beleving van tekst en muziek 
zullen versterken. Cees is nu 
op zoek naar mensen die in 
zijn projectkoor willen zingen 
en vanaf het begin het reali-
seren van ‘Emily, op liefde en 
dood’ willen meemaken. De 

teksten zijn Engels, er zitten 
ballads in en snelle nummers. 
Jazzzangers Yvonne Weijers 
uit Heemstede, zelf zang-
coach, verleent haar mede-
werking. De eerste repeti-
tie is gepland op 20 decem-
ber 2017 in de Petrakerk aan 
de Limburglaan in Heemste-
de. Kosten bedragen 200 eu-
ro inclusief de koor- en stem-
vorming o.l.v. Harjo Pasveer. 

Er zijn vijf uitvoeringen ge-
pland in oktober en novem-
ber 2018. Aanmelden kan bij 
thissen.c@hetnet.nl en bij 
info@neruda.nl.
Kijk verder even op:
www.neruda.nl. 
Ton van den Brink 

Informatieavond in De Luifel
‘Vergeetachtigheid,

wanneer trek in aan de bel?’
Heemstede - WIJ Heem-
stede, Zorgbalans, SHDH, 
Tandem en Alzheimer Ne-
derland, afdeling Zuid-
Kennemerland organiseren 
op woensdag 21 juni een 
informatie-avond over de-
mentie. Het thema is ‘Ver-
geetachtigheid, wanneer 
trek ik aan de bel?’ Het 
doel van de bijeenkomst is 
om informatie te verstrek-
ken als er sprake is van een 
‘niet pluis gevoel’.
Op deze avond is Anne-
greet Betlem, verpleeg-
kundig specialist oude-
rengeneeskunde, de gast-

spreekster. Leny Haaring, 
bestuurslid van Alzheimer 
Nederland, afdeling Zuid-
Kennemerland, is de zeer 
ervaren gespreksleidster. 
Vragen als ‘Waar moet ik 
heen?’ en ‘Welke steun is 
beschikbaar?’ komen aan 
de orde.
Informatie op www.wij-
heemstede.nl of bij de re-
ceptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
De inloop begint om 19.30 
uur, aanvang is 20.00 uur. 
Toegang gratis maar wel 
een bijdrage van 2,50 voor 
koffie en thee.

De lotgevallen in de oorlog van de 
families Barend en Van Haeften
Heemstede - Donderdag 
15 juni is er een lezing van 
Frits en Marijke Barend over 
hun boek ‘Matzes en Mie’, 
de lotgevallen van de fami-
lies Barend en Van Haeften, 
om 20.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.
 
In het boek wordt de zeld-
zame geschiedenis beschre-
ven van een familie die zowel 
door de Holocaust als door 
de Japanse oorlogsterreur 
werd getroffen. Televisiema-
ker Frits Barend komt uit een 
Joodse familie die de Holo-
caust heeft meegemaakt, ter-
wijl de Nederlands-Indische 
familie van zijn vrouw, histo-
rica Marijke van Haeften, de 
Japanse kampen overleefde. 
Van Haeften en Barend ver-
tellen samen hun bijzondere 
levensverhalen.  Hoe kon de 
Joodse familie van Frits een 
groot aandeel leveren in het 
verzet? Waarom werd hem 
dat nooit verteld? Waaraan 

bezweek zijn grootvader? 
Welke verhalen gaan schuil 
achter de kaarten en brieven 
uit de kampen Vught, Wes-
terbork en Sobibor? Waarom 
was de bevrijding van de fa-
milie van Marijke uit het jap-
penkamp geen echte bevrij-
ding? Hoe kan het dat haar 
oudoom na de oorlog als 

foute politieagent werd ver-
oordeeld? De oorlog is een 
steeds grotere rol gaan spe-
len in de levens van Marijke, 
Frits en hun kinderen. 
 
Toegang: 5,- euro en reserve-
ren is gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Frits Barend en Marijke van Haeften.
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De Rietorchis.

Struinen op de strandvlakte van 
buitenplaats Leyduin
Regio - Plantenkenner Kees 
Planqué neemt u zondag 18 
juni mee naar het nieuwe 
stukje natuurgebied op bui-
tenplaats Leyduin. Deze ex-
cursie duurt van 11.00 tot 
12.30 uur.
Op de speciaal ingerichte 
vochtige graslanden groeien 
inmiddels 200 verschillende 
soorten planten! U hoort het 
verhaal over de geschiedenis 
van het terrein en de ontwik-
kelingen sinds de voorma-
lige landbouwgronden aan 
de natuur zijn terug gege-
ven. Bekijk het verschil tus-
sen plantengroei op schra-
le en op rijke grond. En ge-
niet van alle variatie die hier 
nu bloeit. 
Vijf jaar geleden werd de to-
plaag van de weilanden bij 
buitenplaats Leyduin weg-
gegraven door Landschap 
Noord-Holland. Zo kwam de 
historische bodem van de 
strandvlakte aan de opper-
vlakte. Tegelijkertijd werd de 

waterhuishouding van het 
gebied aangepast. Hierdoor 
wordt schoon kwelwater uit 
de ondergrond van de ou-
de strandwal benut. Dit heeft 
Landschap Noord-Holland 
gedaan om bijzondere plan-
ten een kans te geven in de 
voortuin van Huis Leyduin. 
Startplek is het parkeerter-
rein van buitenplaats Ley-
duin, adres: Manpadslaan 1 
te Vogelenzang. Deze excur-
sie is gratis maar reserveren 
kan op www.gaatumee.nl.

Haarlem Voices op weg naar 
Londense zangcompetitie
Regio - Van 25 juni tot 1 ju-
li neemt Haarlem Voices deel 
aan de ‘London International 
A Cappella Choral Competi-
tion 2017’, een tweejaarlijkse 
internationale zangcompeti-
tie op hoog niveau. De com-
petitie is in 2014 opgericht 
met als doel koren uit de he-
le wereld samen te  brengen 
om van elkaar te leren en el-
kaar te stimuleren. Aan het 
festival doen zestien koren 
mee uit elf verschillende lan-
den met Haarlem Voices als 
enige koor uit Nederland.
Haarlem Voices brengt op 
vrijdag 16 juni in Overveen 
het programma ten gehore 
dat ook in Londen zal wor-
den uitgevoerd. Er is geko-
zen voor een gevarieerd pro-
gramma van oude en nieu-
we muziek met verschillende 

muziekstijlen en klankkleu-
ren, om te laten zien waartoe 
het koor in staat is. Van poly-
fone muziek van Josquin des 
Prez (Ave Maria) en Palestri-
na (Tu es Petrus) tot de im-
pressionistische klanken van 
Ravel (Nicolette) en Diepen-
brock (Auf dem See). Daar-
naast twee werken van Ar-
vo Pärt (Magnificat en Tribu-
te to Caesar), die als compo-
nist centraal staat tijdens de 
competitie. Uiteraard kan een 
Nederlandse compositie niet 
ontbreken en is gekozen voor 
het prachtige, sfeervolle ‘Je 
lève mes yeux’ (PS 121) van 
Daan Manneke.
RK kerk, Korte Zijlweg 7 te 
Overveen op 16 juni aanvang 
20.15 uur. Kaarten via www.
haarlemvoices.nl of aan de 
deur.

‘Move tegen Pesten’ als thema 
jaarlijkse dansshow GSV-Heemstede
Heemstede - Als vanouds 
was de aula van het Haarlem-
se Schoterscholengemeen-
schap weer het schouwto-
neel van de traditionele voor-
stelling van de ballet- en 
streetdance groepen GSV-
Heemstede. De voorstelling 
vond op 10 juni plaats.

Dit jaar kon de dansdocen-
te Anneke en haar echtge-
noot René van Oorsouw het 
publiek verrassen met enke-
le primeurs. Niet alleen ba-
seerde René  dit jaar de ver-
haallijn op het thema pes-
ten, maar ook ging dit jaar 
een deel van de balletselec-
tiegroep op spitzen. En als-
of dat niet genoeg was werd  
voor de pauze als cliffhan-
ger een ontroerend moeder-
dochterballet gelanceerd. 
Negen moeders van de nieu-
we groep ‘ballet voor volwas-
senen’ dansten samen met 
hun eigen dochter(s) een 
door Anneke op kundige wij-
ze in elkaar gevlochten spe-
ciale dans en dan te beden-
ken dat slechts een klein per-

centage van de dames erva-
ring had met ballet.

Ook dit jaar waren de kos-
tuums weer oogverblindend, 
variërend van Hollywood 
streetdancers tot de klassie-
ke zwanenmeer kostuums en 
zelfs  wervelende Russische 
volksdansers in authentie-
ke kostumering afgewisseld 
door fluorescerende kwal-
letjes. Het publiek keek zijn 
ogen uit. Vanaf het allereer-
ste begin werd duidelijk met 
welke tomeloze inzet er ook 
dit jaar weer door groot en 
klein veel geoefend werd. 
Tussen de dansen door werd 
de musicalverhaallijn, de ge-
bruikelijke rode draad, ten 
tonele gebracht. Het publiek 
leefde mee met het herken-
bare verhaal van het nieu-
we meisje op school dat zich 
ontfermt over een sociaal 
zwakker kind en zelf de du-
pe wordt van de pesters. Uit-
eindelijk loopt alles nog goed 
af en kan de hoofdpersoon 
gewoon mee doen aan de 
afsluiting van het danspro-

ject van de school. Helaas 
liet de techniek deze ontkno-
ping niet tot zijn recht komen 
door de onverstaanbare voi-
ce over. Dus voor hen die dit 
niet mee kregen, het was als-
nog ‘eind goed, al goed’.

Deze dansvoorstelling was 
alleen maar mogelijk dankzij 
de grote inzet van de dans-
leiding, het organisatieteam, 
dertig hulpouders en bijdra-
gen van een aantal sponsors.

KBO-PCOB fusie werkt door in Heemstede
Heemstede - Sinds 2010 
wordt gesproken over het in-
tensiveren van de (landelijke) 
samenwerking tussen Unie 
KBO (Katholieke Bond Ou-
deren) en PCOB (Protestants 
Christelijke Ouderen Bond). 
De verenigingen vullen elkaar 
in veel opzichten aan. Men 
vindt elkaar in de kernwaar-
den die ze beide uitdragen, 
zoals het omzien naar elkaar 
en het opkomen voor oude-
ren. De vijf speerpunten zijn 
wonen/zorg, koopkracht, di-
gitalisering, veiligheid en zin-
geving. Zij zijn er samen van 
overtuigd dat geen enkel be-
langrijk publiek of politiek de-
bat rond een van deze speer-
punten gevoerd kan worden 
zonder input namens de le-
den: de senioren zélf. Sinds 
11 november 2016 is deze 
fusie een feit. In Heemstede 
was de samenwerking tussen 
PCOB en KBO al zichtbaar 
in het COSBO, het regelma-
tig overleg met de wethou-
der Christa Kuiper en in de 
WMO-raad waar deze speer-
punten dan ook veelal onder-
deel uitmaakten van het over-
leg. Omdat PCOB Heemste-
de geen bestuur meer heeft, 
hebben enkele PCOB-leden 
zich aangesloten bij de KBO. 
Enkele PCOB-leden zingen al 
mee in het KBO-koor en an-
dere leden gaan al mee met 

de KBO dagtochten. Zij kun-
nen ook mee met de KBO va-
kantie en zijn welkom elke 
derde zondag van de maand 
in het EHBO-gebouw aan de 
Herenweg naast de Bavokerk 
waar tegen 11 uur de koffie 
klaar staat voor wat ze noe-
men: ‘Koffie Bij Ons’, een soos 
voor KBO leden. Uniek, de 
soos haalde onlangs nog de 
landelijk pers.

Privacy
De leden van de PCOB in 
Heemstede kunnen helaas 
niet benaderd worden om 
zich op te geven als lid van 
de KBO-PCOB Heemstede, 
omdat zij niet bekend zijn bij 
de KBO-PCOB. Landelijke 
of  lokale ledenlijsten mogen 
niet vrijgegeven worden aan 
de lokale besturen van we-

ge de privacywetgeving. Dus 
vroegere PCOB leden en le-
den van de ANBO Heemste-
de, die ook zonder bestuur 
zitten, kunnen zich wel zelf 
opgeven bij de KBO–PCOB 
die de belangen van iede-
re oudere behartigt. Zo hoort 
dat en dat is hun pakkie an. 
Het bestuur bestaat uit voor-
zitter Paula Ineke, secretaris 
Fried Jansen, Penningmees-
ter Ina van der Helm, Edo 
Boonstra (WMO raad), Tjerk 
Kerkstra, (nestor). Voor in-
lichtingen kunt u terecht bij 
www.kbonoordholland.nl en 
klik op Heemstede. Opgeven 
kunt u per mail: h.behage@
quicknet.nl of schrijven naar 
mevrouw G. Behage-van Te-
ijlingen, Lijsterbeslaan3 , 
2101 WR, Heemstede.
Ton van den Brink

Vlnr Paula Ineke, Fried Jansen, Tjerk Kerkstra, Ina van der Helm 
en Edo Boonstra.
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Heemstede - Tijdens het 
pinksterweekend is de wed-
strijdploeg van zwemver-
eniging HPC Heemstede als 
vanouds afgereisd naar het 
schitterend gelegen 50-me-
ter buitenbad in het Duitse 
Hagen voor de 22e Interna-
tionale Sprint Cup. Dit pres-
tigieuze toernooi met bijna 
500 deelnemers uit diverse 
landen is ieder jaar weer het 
hoogtepunt van het jaar voor 
alle HPC-zwemmers. Nadat 
de ploeg, bestaande uit bij-
na 60 man, ‘s morgens om 5 
uur uit Heemstede was ver-
trokken, werden er de he-
le dag volop wedstrijden ge-
zwommen. Aan het eind van 
de dag vertrok iedereen naar 
de sporthal waar gezamenlijk 
werd gegeten en (een beetje) 
geslapen. De volgende och-
tend om 7 uur stond het ont-
bijt klaar en om half 9 lagen 
de eerste zwemmers weer in 
het water. De zondagmiddag 
stond, zoals ieder jaar, voor-
namelijk in het teken van de 
loodzware 200 meter vlinder-
slag. Met diep respect werd 
er gekeken naar Leonie van 
Moorsel, Deborah Hartman, 
Nadia du Fossé, Twan de 
Vries, Siebe de Vries en Jens 
van der Sman die met suc-
ces deze afstand wisten te 
volbrengen en dat is, aan het 
eind van zo’n pittig weekend 

een super knappe prestatie. 
Helaas kon HPC dit jaar geen 
finaleplaats op een 50-me-
ter afstand afdwingen, maar 
er werden toch maar mooi 36 
medailles mee naar Heem-
stede genomen, waarvan 11 
gouden, 13 zilveren en 12 
bronzen. Bijna de helft van de 
HPC-races eindigden in een 
persoonlijk record en dat is 
een mooie score, zeker voor 
een ploeg die zo aan het ver-
jongen is. 
HPC zit aan in meerder op-
zichten in een nieuwe op-
bouwfase en de trainers zijn 
ervan overtuigd dat er bin-
nen afzienbare tijd aan al-
le kanten nog meer geoogst 
gaat worden. Goede resul-
taten zijn voor het Hagen 
weekend een mooie bijkom-
stigheid maar nooit het aller-
belangrijkste. Coaches Theo 
van Dam en Denise van der 
Linden konden het mooi ver-
woorden: als er prijzen waren 
voor saamhorigheid en ple-
zier dan zou HPC zonder eni-
ge twijfel op de eerste plaats 
zijn geëindigd. Er is geen on-
vertogen woord gevallen en 
iedereen heeft het super naar 
zijn zin gehad. Dat bleek ook 
de vele berichten die daarna 
op de social media versche-
nen. De zwemmers kijken 
nu alweer met smart uit naar 
Pinksteren 2018! 

‘Wij verscheuren geen briefjes van 500 euro’
Leerlingen Coornhert maken rap over mantelzorg
Regio - Kilo’s lood op je 
schouders. Leerlingen uit 
4-havo van het Coornhertly-
ceum schreven dinsdag 6 ju-
ni een hiphoptekst voor het 
Rap duo Dos Hermanos. De 
tekst moest gaan over man-
telzorg. Caroline en Joël-
la hadden een hele rij zin-
nen en woorden onder elkaar 
geschreven dat hun groep-
je met mantelzorgen associ-
eerde. Zoals kilo’s lood op je 
schouders. “Natuurlijk zorg je 
voor aan ander, maar het lijkt 
ons best zwaar”, verklaren de 
twee.

Eén op de vier jongeren tot 
25 jaar heeft thuis dagelijks 
te maken met mantelzorg. 
Daarom organiseerde Tan-
dem Mantelzorg in de week 
van 8 juni in deze regio op-
nieuw ‘De Week van de Jon-
ge Mantelzorger’. Joëlla: “Ik 
weet wel wat het is. Wij heb-
ben voor mijn opa en oma 
gezorgd. Dan besef je wel 
ongeveer wat het inhoudt. 
Er kwamen daarom genoeg 
ideeën in ons op over wat 
er in de rap kon komen. Het 

was in elk geval super om te 
doen. Iedereen deed goed 
mee. Mantelzorg is een on-
derwerp dat veel leerlingen 
aanspreekt.”

Rode draad
Joelito en Lorenzo maakten 
van de vele woorden en zin-
nen een boeiende tekst die zij 
al rappend op het podium lie-

ten horen. De rode draad was 
vrijheid. “Als je mantelzorger 
bent, heb je geen vrijheid 
meer”, rapten ze onder an-
dere. Maar ook: “we zorgen 

voor elkaar. Soms is dat best 
zwaar. Hulp voor je naasten, 
we doen het met een lach”.
Lorenzo en Joelito waren 
dik tevreden met het resul-
taat. “Wij werken veel met 
jongeren, we willen ze laten 
zien wat ze kunnen bereiken. 
Dat doen we niet door brief-
jes van 500 euro te verscheu-
ren zoals een andere rapper 
deed. Dat staat ver van ons 
af.”

Herkennen
Tot slot kreeg Annemarie de 
Wit, afdelingsleider van 4- 
en 5 havo van het Coornhert 
Lyceum uit handen van ver-
tegenwoordigers van Tandem 
Mantelzorg een plaquette 
waarop staat dat het Coorn-
hert zich voortaan een man-
telzorg vriendelijke school 
mag noemen.

“Die krijgt een mooi plekje 
in onze school. Aan het eind 
van het schooljaar behande-
len we in 4 havo altijd ver-
schillende maatschappelij-
ke thema’s. Mantelzorg is er 
daar één van. Heel belangrijk 
omdat jonge mantelzorgers 
lang niet altijd herkend wor-
den. Jongeren lopen er nu 
eenmaal niet mee te koop.” 

Topweekend HPC in Duitsland

Hugo Jetten.

PKN Heemstede organiseert:
Preek van de leek: ‘Goddank is er schoonheid’
Heemstede - Op zondag 18 
juni organiseert de Protes-
tantse Gemeente in Heem-
stede alweer de derde ‘Preek 
van de Leek’. Dit keer is de 
preker Hugo Jetten, eindre-
dacteur van de Groene Am-
sterdammer en daarnaast 
schrijver en eindredacteur bij 
Z, de straatkrant van Amster-
dam.
In de Preek van de Leek 
wordt inspirerende sprekers 
van buiten gevraagd om hun 
licht te laten schijnen over 
een actueel thema of een on-
derwerp dat hen aan het hart 
gaat. De (s)preker wordt uit-

gedaagd om in de preek een 
verbinding te leggen met een 
bijbeltekst. 
Het thema van Hugo’s preek 
luidt ‘Goddank is er schoon-
heid’. Terwijl de wereld (én 
de bijbel) zo vol is van lelijk-
heid en akelig nieuws, gaat 
Hugo Jetten op zoek naar de 
schoonheid. Wat en hoe kan 
het schone helpen? De Preek 
van de Leek is in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede.
Aanvang 15.30 uur, geschat-
te eindtijd 17.00 uur (kerk 
open vanaf 15.00 uur). Toe-
gang is gratis.
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John Williams in actie. (Foto: Harry Opheikens).

RCH gastheer van spannende finale
Heemstede - Buiten de re-
guliere competitie werd er 
ook een competitie gehou-
den tussen het ‘O23 team’ 
van de verenigingen in de 
Haarlemse regio onder au-
spiciën van ‘Voetbal in Haar-
lem’. Helaas haalde RCH uit 
Heemstede zelf net niet de 
finale maar het complex van 
RCH werd wel verkozen om 
voor de finale tussen het O23 
team van United Davo en dat 
van IJmuiden. 
Voor deze finale werd er een 
wedstrijd gespeeld tussen 
een O11-topteam van Bloe-
mendaal tegen een Haarlems 
selectie-elftal, waarin onder 
meer jongens waren verte-
genwoordigd van HFC, HBC 
en RCH. Bloemendaal bleek 
uiteindelijk beter op elkaar 
ingespeeld te zijn en won 
overtuigend met 9-3.
Vervolgens was er een wed-
strijd tussen een RTL7-ster-
renteam (met o.a. John Wil-
liams, Baas B. en Yes-R) te-
gen een samengesteld team 
van allerlei spelers uit de re-
gio Haarlem, het zogenam-
de ‘ViH All Stars’. Hoewel het 
artiestenelftal nog sterk te-

rugkwam in de tweede helft 
werd het, na een hele leuke 
wedstrijd, 4-3 voor de Haar-
lem All Stars.
Tot slot was daar de finale 
tussen de beide O23-teams, 
waarbij de ploegen aardig 
aan elkaar gewaagd waren 
en in de extra tijd van de eer-
ste helft wist IJmuiden ge-
lijk te maken. In de tweede 
helft een verbeten, maar faire 

strijd. United Davo wist naar 
3-1 uit te lopen, maar IJmui-
den kwam terug naar 3-2. 
Het had zelfs gelijk kunnen 
worden als een strafschop 
voor IJmuiden niet gestopt 
werd. United Davo won uit-
eindelijk de afmattende fina-
le en daarmee de O23-Cup.
Een erg leuk voetbalevene-
ment op het groende gras 
van RCH.

Op de foto van links naar rechts: Joost, Ger, Mariette, Ma-
rion, Yvonne, Sharmila.

Clubkampioenen bridge gehuldigd
Heemstede - Op 29 mei was de laatste 
speelavond van bridgeseizoen 2016-2017 
bij bridgeclub BCG Heemstede. Clubkampi-
oen 2017 is het duo Joost Cornet & Lex Pull. 

De overige kampioenen: B-lijn kampioen: 
Ger Smit & Ariëtte Tromp, C-lijn kampioen: 

Mariëtte Bakker & Marion van Veen, D-
lijn kampioen: Cees en Henriëtte van Veen, 
Slemkampioen:  Yvonne Melis & Sharmila 
Ramsoekh.

Tijdens de gezellige slotdrive werden de 
aanwezige clubkampioenen gehuldigd.

Mike Ruitenburg gooide de deur op slot.

RCH-Pinguïns en The Hawks 
hebben vrede met puntendeling
Heemstede - Zaterdag 
in Dordrecht brachten de 
Hawks voor het eerst hun 
kersverse Amerikaanse pit-
cher Tyler Wagner in stel-
ling. De Racing was er niet 
van onder de indruk. Ope-
ningsslagman Jeldwin Or-
man sloeg zich naar 1, stal 2 
en werd binnengebracht op 
een honkslag van Rick Nan-
sink. Maar ook de Dordte-
naren trokken, op het wer-
pen van Al Morales, direct 
van leer met de gelijkmaker 
van Wijnand Ruben. Na een 
wapenstilstand van 2 slag-
beurten brandde de strijd in 
de 4e inning goed los. Sher-
mayn Balentien, Youri Spoor 
en Mike Ruitenburg scoor-
den voor RCH en  Shuren-
del Borgschot bracht voor de 
Hawks de achterstand terug 
tot 2-4. Begin 5 opende Rick 
Nansink met een honkslag, 
werd Wagner vervangen door 

Michel Offerman en was het 
Heemsteedse feestje voorbij. 
In de resterende 5 innings 
produceerde de Racing nog 
maar één honkslag en begon 
de Dordtse inhaalrace. In de 
6e slagbeurt moest Morales 
4 opeenvolgende hits toe-
staan, goed voor 2 runs en 
de 4-4 tussenstand. Toen hij 
de volgende inning direct 
een volgende honkslag in-
casseerde moest Lars Werk-
man proberen de wedstrijd te 
redden, maar zonder succes. 
Zowel in de 7e als 8e omloop 
zag hij een Hawk de thuis-
plaat passeren en was het 
met 6-4 voorbij. 
Slechts weinigen geloofden 
zondag na de eerste Dordt-
se slagbeurt nog in een voor 
RCH goede afloop. Starter 
Lars Broersen werd direct 
onder vuur genomen, moest 
2 vrije lopen toestaan en 3 
honkslagen, waaronder een 

homerun van Aldrich Guz-
man: 0-4. Maar hij herstel-
de zich goed en toen hij na 
4 volledige innings de heu-
vel over deed aan Dion Steyl, 
had de Racing inmiddels een 
5-4 voorsprong genomen op 
runs van Jeldwin Orman, Ties 
van der Beeke, Joey Kuysten, 
Shermayn Balentien en Don-
ny Hamelink. De vreugde was 
echter van korte duur. Dion 
zag direct 4 tegenstanders 
de thuisplaat passeren met 
een 5-8 achterstand tot ge-
volg. Maar net als Lars her-
pakte Dion zich en kwam hij 
de 3 volgende slagbeurten 
ongeschonden door. In ge-
lijk 5 verkleinde Victor Draij-
er  de achterstand tot 6-8 en 
in de 6e inning liepen Ties 
van de Beeke en Shermayn 
Balentien de gelijkmaken-
de runs binnen.Toen in de 8e 
inning Victor Draijer, Donny 
Hamelink en Jeldwin Orman 
de stand naar 11-8 tilden 
leek het pleit beslecht. Toch 
werd het nog spannend. Di-
on opende de slotinning met 

4 wijd en 2 hits tegen, waar-
door het 11-9 werd en deed 
bij 1 en 2 bezet en niemand 
uit na bijna 100 pitches de 
heuvel over aan Mike Ruiten-
burg, die de wedstrijd na een 

dubbelspel en een vang 9 tot 
een goed einde bracht.
Komend weekend staat de 
streekderby tegen OG op het 
programma, zaterdag thuis, 
zondag uit.

IN MEMORIAM
Leo Medenblik

Op 5 juni is zeer plotseling 
voor eenieder Leo Meden-
blik uit de tijd gestapt.
Hij was een buurtbepalend 
iemand, altijd vriendelijk, 
altijd behulpzaam.
Hij kende iedereen.
Ook altijd klaar staan met 
zijn wijsheden.
Hij heeft, samen met zijn 
Nel, een grote staat van 
verdienste op het gebied 
van vrijwilligerswerk.
Hij was een graag geziene 
vrijwilliger bij RCH, voor alle 
werk.
Dit alles in openbare stilte.
Het was Leo niet vergund 
goed voor zich zelf op te komen, wat hij maar al te goed 
wist.
Een week voor zijn uittreden vroeg een turfje van amper 3 
jaar mij of ik wist waar Leo woonde.
Ik zei tegen haar: ik ken geen Leo, maar zij antwoordde, 
nee hoor meneer, u praat wel eens met hem.
Hierdoor wist ik dat zij Leo M. bedoelde.
Dat was Leo, met al zijn zwakheden, een groot verlies voor 
de buurt, en een groot voorbeeld, toch.
Wat zal het nu stil zijn.
 
B. Tomassen, Heemstede.
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Auteursbezoek
Donderdag 15 juni For-
mule 1 presentator en 
boekschrijver (Zo werkt 
de Formule 1) Olav Moll 
signeert bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. 17-18u. Info: 
023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl
 
Woensdag 21 juni Fran-
cine Oomen op bezoek bij 
boekhandel Blokker over 
boek ‘Oomen stroomt over’ 
(overgang), 20u. Toegang: 
5,- euro, reserveren via in-
fo@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472. Binnen-
weg 138 Heemstede.

Beleef Heemstede
Zaterdag 24 juni Muziek 
en andere activiteiten tij-
dens Beleef Heemstede, in 
het centrum. 8-17u. Info: 
www.wch.nl.

Film
Donderdag 15 juni Film & 
lunch, 10.30u. 13,50 euro. 
Amerikaanse romantische 
komedie. WIJ Heemste-
de, Herenweg 96. Reser-
veren tot dinsdag 13 juni 
via www.wijheemstede.nl 
of 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.

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

Informatieavond
dementie
Woensdag 21 juni Info- 
avond dementie thema 
‘Vergeetachtigheid, wan-
neer trek ik aan de bel?’, 
De Luifel, Herenweg 96 

Heemstede. Va 19.30u. div. 
sprekers. Geen entreekos-
ten, wel bijdrage gevr. voor 
koffie/thee: 2,50 euro.

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

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

Lezingen
Donderdag 22 juni Avond 
over dementie door CDA. 
Openbaar toegankelijk. 
20.30u. Raadhuis Heem-
stede. 

Donderdag 15 juni ver-
tellen Frits en Marijke Ba-
rend over hun boek ‘Mat-
zes en Mie’, over hun bei-
der (familie) in de Twee-
de Oorlog. Bij boekhan-
del Blokker, 20u. 5,- entree.  
Reserveren:
info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472. Binnen-
weg 138 Heemstede.
www.boekhandelblokker.nl

Markten en beurzen
Zaterdag 17 juni Streek- 
en brocantemarkt in stra-
ten van Heemstede cen-
trum. 8-17u.
Info: www.wch.nl.

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

Muziek
Woensdag 21 juni Bui-

AgendA tenconcert St Micha-
el, Bloemenbuurt (Rhodo-
dendronlein) aanv. 19.30u. 
Klapstoel mee. Gratis toe-
gankelijk. Informatie: www. 
stmichael-heemstede.nl.

Naar de BioBoer
Zaterdag 17 juni naar de 
BioBoer, dagje uit ikv cam-
pagne Biologisch, lekker 
natuurlijk’. Loc:  Dinkelhoe-
ve, Herenweg 61, in Heem-
stede. 12-16. Streekmarkt 
en activiteiten voor kinde-
ren.

Natuurexcursie
Zondag 18 juni mee met 
plantenkenner Kees Plan-
qué naar nieuw stukje na-
tuur op buitenplaats Ley-
duin. 11-12.30u. Start 
bij parkeerterrein Ley-
duin, Manpadslaan 1. Gra-
tis deelname, reserveren: 
www.gaatumee.nl.

Open tuinen 
Zondag 18 juni Fietstocht 
Groei &  Bloei Zuid-Kenne-
merland door Heemstede, 
Aerdenhout en Vogelen-
zang langs 7 opengestel-
de tuinen en 2 moestuin-
projecten. Tuinen open: 11-
16u. Bezoek gratis. Route-
beschrijv. ophalen v.a 11u. 
Joh. Wagenaarlaan 29, 
Heemstede.

Preek van de Leek
Zondag 18 juni houdt PKN 
Heemstede de Preek vd 
Leek, ditmaal door schrijver 
Hugo Jetten. Kerk open va 
15u. Gratis toegang.

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

Tentoonstellingen/
exposities
 T/m 23 juni Beeldgedich-
ten in historische Kloos-
tergangen Haarlems Stad-
huis, Grote Markt. O.a. 
werk van Connie Vlasveld 
en Vera Bruggeman. Ope-
ning: vrij 19/5, 16u. met 
muziek. Info: www.kzod.nl.
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Heemstede – Als je op een zonnige namiddag naar wan-
delbos Groenendaal gaat, kun je bijgaand plaatje schie-
ten. De zon dringt niet helemaal door het bladerdek heen 
maar valt hier en daar in straaltjes op de grond. Een sta-
tige laan in het bos die op deze manier echt mooi tot zijn 
recht komt. De laan loopt dwars door het bos. De zomer-
storm van afgelopen week deed hier en daar zijn werk en 
zorgde voor afgewaaide takken; doch dat is op deze fo-
to niet te zien.                           Foto: Marenka Groenhuijzen

Het Zomerbos

Modezaak SEFA aan de Zandvoortselaan 147 biedt tijdloze 
trends in mode voor hem en haar. Ontwerper Kasim weet 
als geen ander ‘what to wear’ en vooral ‘what not to wear’. 
Eens per twee weken praat Kasim ons bij. Heb je zelf een 
modevraag? Mail naar: redactie@heemsteder.nl dan wordt 
je vraag aan Kasim voorgelegd.

Deze keer: wat draag ik als het warm is?
“Een fout die veel mensen maken is om zo bloot moge-
lijk voor de dag te komen. Korte broeken, hemdjes en 
bikini’s; ze hebben een houdbaarheidsdatum. Eigenlijk 
zijn deze kledingstukken alleen draagbaar voor beneden 
de 20. Overigens is het een misvatting om te denken dat 
nietsverhullende kleding koeler is tijdens tropische tem-
peraturen. Juist bedekt met een dunne stof als linnen, ka-
toen of batist houd je het luchtig en je komt nog ele-
gant voor de dag. Een goede pasvorm is van groot belang, 
nooit te strak, dat beweegt ook niet lekker. Kies eens voor 
een soepelvallende jurk met wijde rok, zó zomers! Als het 

‘s avonds ietsje frisser wordt 
draag je er een dun bole-
ro’tje bij. (zie foto).
En heren: er zijn ook jas-
jes van soepele stoffen. Toch 
gekleed maar niet als een 
badgast.” Bloot maakt goede 
smaak dood. Niet doen dus.

What (not) to wear 
met Kasim 

Lezing: 200 jaar Hageveld 
door Hillebrand de Lange
Heemstede - Hageveld is 
niet alleen een bekend mo-
nument en een school in 
Heemstede, maar kent ook 
een bewogen geschiedenis. 
Dit jaar viert College Hage-
veld haar 200-jarig bestaan.
Op 2 mei 1817 trad de eer-
ste student de poorten van 

de buitenplaats Hageveld in 
Driehuis binnen. Periodes 
van driegende sluiting en van 
grote bloei wisselden elkaar 
af. Hageveld is nu een VWO-
school met 1400 leerlingen 
en 140 personeelsleden.
De school heeft anno 2017 
een sterke positie in Heem-

stede en in de regio opge-
bouwd.
In deze lezing, op donder-
dag 22 juni, door Hillebrand 
de Lange wordt aan de hand 
van vele afbeeldingen de be-
wogen geschiedenis van Ha-
geveld op een heldere wijze 
getoond.
Aanvang: 20.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. En-
tree: 8,- euro. Aanmelden: 
5483828.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (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

Raadscommissie Ruimte 
op 15 en 19 juni

In deze uitgave:
- Midzomerfeest kinderboerderij
- Bestemmingsplannen
- Omgevingsvergunningen

Vervolg op de volgende pagina.

Grote ruimtelijke plannen in commissie 
Ruimte van juni
In juni bespreekt de commissie Ruimte een aantal 
grote ruimtelijke plannen. Tot de agendapunten (die 
al eerder zijn gepubliceerd) behoren onder andere:
- de nieuwbouw van een Vomar-supermarkt op de 

Binnenweg
- het plan voor de nieuwe woonwijk Slottuin bij de 

Cruquiusweg 
- het voorstel van het Havenlab om van de haven 

een fraaie levendige plek te maken
- de modellen voor een robuuste groenstructuur 

van het Manpadslaangebied 
- het bestemmingsplan Herziening Landgoederen 

en Groene Gebieden.
Hieronder geven we een korte toelichting op de 
stand van zaken van de projecten.

Vomar
 Hoorne Vastgoed is met een plan gekomen om een 
Vomar-supermarkt te bouwen met circa 1.500 m² 
winkelruimte, een parkeergarage voor ongeveer 100 
parkeerplaatsen en 10 appartementen. De beoogde 
locatie hiervoor is op de percelen Binnenweg 
70 t/m 86, het daarachter gelegen parkeer- en 
bedrijventerrein en het perceel Eikenlaan 41. Om 
de bouw mogelijk te maken is een aanpassing 
van het bestemmingsplan nodig. Het college 
van burgemeester en wethouders wil hieraan 
meewerken, maar de raad neemt het uiteindelijke 

besluit. De raadscommissie Ruimte bespreekt het 
plan op donderdag 15 juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl > Actueel > 
Plannen en projecten > Vomar.

Woonwijk Slottuin
Voor het terrein van het voormalige Nova 
College (nabij Het Oude Slot, de Ir. Lelylaan 
en de Cruquiusweg) is een plan gemaakt 
voor de woonwijk Slottuin. Het plan voorziet 
in 101 woningen: 22 sociale huur- en 40 
koopwoningen (in totaal 62 eengezinswoningen) 
en 39 appartementen (of in plaats hiervan 30 
zorgappartementen) in de sociale sector. Deze 
appartementen kunnen ook als zorgappartementen 
worden gebruikt. Het appartementengebouw 
van maximaal 3 lagen komt aan de zijde van 
de Cruquiusweg. Verder komen er voldoende 
parkeerplekken en een groenstrook met 
speelvoorziening. Het ontwerpbestemmingsplan 
voor dit gebied, nodig om de wijk mogelijk te 
maken, komt aan de orde in de commissie Ruimte 
op donderdag 15 juni. 
Meer informatie: www.heemstede.nl > Wonen> 
Bestemmingsplannen > De Slottuin II.

Vanaf woensdag 27 september 2017 organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer een speciale 
training voor kinderen in echtscheidingssituaties 
(KIES). De training is bedoeld voor kinderen van 
5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar uit de gemeenten 
Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude of 
Bloemendaal. De trainingssessies worden gegeven 
in de Franciscusschool (Kerklaan 12) in Bennebroek. 
KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van de 

scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, praten en 
spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Claudia Heijns, CJG- en 
KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken via 06-
53 67 24 49 of per e-mail cheijns@wijheemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders

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



Hoge
kosten
door
chronische 
ziekte of
handicap?
Vraag vóór vrijdag 30 juni 2017 
een vergoeding aan van € 385.  
Kijk op www.iasz.nl/vergoeding

Voor inwoners uit de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede. 

Wij zoeken een 

Beleidsmedewerker 
Reiniging en Groen 

(36 uur)

Ben jij een zelfstandige projecttrekker 
en op zoek naar een veelzijdige baan 

op het gebied van Reiniging en Groen?

Ga naar werkenbijheemstede.nl 
en solliciteer!

Voorstel voor de haven
Een groep betrokken inwoners, verenigd in het 
Havenlab, heeft een voorstel gedaan om van 
de haven aan de Heemsteedse Dreef een fraaie 
levendige plek te maken. Het college van B&W 
heeft een advies gemaakt over dit ontwerp ‘Nieuw 
perspectief voor de haven’ en wil de ideeën van het 
Havenlab verder uitwerken. De commissie Ruimte 
bespreekt het advies van het college inclusief de 
uitwerking van de plannen op donderdag 15 juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl/haven. 

Manpadslaangebied
Het adviesbureau Rho heeft de rapportage 
‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ 
opgesteld. Het groene casco is een 
landschapsontwerp (in schetsvorm) waarin 
de ambities voor het gebied vanuit ecologie, 
landschap, cultuurhistorie en recreatie centraal 
staan. Dit ontwerp is het vertrekpunt voor de 
verdere planvorming. De commissie Ruimte 
bespreekt het rapport en de daarin gepresenteerde 
modellen voor het groene casco op maandag 19 
juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl > Actueel > 
Plannen en projecten > Manpadslaangebied.

Vervolg grote ruimtelijke plannen 
in commissie Ruimte van juni

Bestemmingsplan Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden
Het bestemmingsplan Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden voorziet in het ruimtelijk 
beleid voor de komende tien jaren voor de groene 
gebieden van de gemeente Heemstede. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen 
en nu wordt het plan op 29 juni ter vaststelling 
aan de raad aangeboden. De commissie Ruimte 
bespreekt dit bestemmingsplan Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden op 
maandag 19 juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl > Wonen > 
Bestemmingsplannen > Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden.

Commissievergadering bijwonen
Op www.heemstede.nl > Politiek & organisatie 
vindt u onder ‘Vergaderstukken en besluiten’ 
de vergaderkalender. In deze kalender vindt 
u de agenda’s van alle commissies door op 
de bettreffende vergadering te klikken. De 
commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. 
U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder 
of als inspreker. Wilt u inspreken? Dan kunt u 
zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl of telefoonnummer 
(023) 548 56 46. Tot 15 minuten voor het begin 
van de vergadering kunt u zich ter plekke bij 
commissiegriffier aanmelden.

Midzomerfeest bij 
kinderboerderij 
’t Molentje op 24 juni
Op 24 juni is elfenkoning Ewoud jarig en de 
heks heeft een vals plan bedacht om het feest 
te verstoren... Kom jij de elfen helpen met het 
verjagen van de heks en dan samen met hen de 
verjaardag van koning Ewoud vieren? Het verhaal 
speelt zich tussen 16.00 en 20.00 uur grotendeels 
af in Wandelbos Groenendaal, recht tegenover de 
kinderboerderij.

Kaartverkoop 
Dagelijks op de kinderboerderij zolang de voorraad 
strekt. Alleen toegangskaarten verkrijgbaar in 
voorverkoop! Toegangsprijzen: Volwassenen €1,50, 
kinderen €2,50. Een consumptie en een attentie 
voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen.

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat (met platte banden) 
aangetroffen:

Heemsteedse Dreef, ter hoogte van Julianaplein 1:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger
- een zwarte damesfiets, merk Limit
Binnenweg, ter hoogte van 147:
- een zwart/grijze herenfiets, merk Rexton
- een witte herenfiets, merk Gazelle
Julianaplein, ter hoogte van 9:
- een zwarte damesfiets, merk Union
Wasserij Rheelaantje, bij AH-supermarkt:
- een paarse damesfiets, merk On the Road
Händellaan, ter hoogte van 120:
- een groene damesfiets, merk Batavus
Bartoklaan, ter hoogte van 1:
- een grijze damesfiets, merk Freedom
Offenbachlaan, ter hoogte van 50:
- een grijze damesfiets, merk Vi-coactus
- een blauwe damesfiets, merk Gazelle
Offenbachlaan, ter hoogte van 2:
- een bruine damesfiets, merk Gazelle

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

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 28 juni 2017 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 burgemeester 
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 te Heemstede tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering vaartuig Zandvaartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen.

- Een naamloze witte stalen boot met blauwe 
rand, in de Zandvaart aan de Zandvaartkade op 
ligplaats ZVK020 (passantenplaats) Het vaartuig 
is aan komen drijven vanuit het Heemsteeds 
Kanaal. 

De eigenaar van dit vaartuig krijgt tot en met 
21 juni 2017 de gelegenheid dit vaartuig hier te 
verwijderen.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximale 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als het vaartuig na deze 13 
weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig te verkopen of 
te vernietigen.

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



Ontwerpbestemmingsplan 
‘Reggelaan 14 te Heemstede’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Reggelaan 14 
te Heemstede’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPReggelaan14-0101 met ingang van 15 juni 2017 
gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Waarvoor is het ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld? 
Het perceel Reggelaan 14 en 14a was jaren in 
gebruik voor een peuterspeelzaal, maar dat gebruik 
is beëindigd. Momenteel wordt het gebouw 
gebruikt voor de huisvesting van statushouders. 
Per 1 juli 2018 houdt dat gebruik eveneens op. 
Het perceel is daarna niet langer nodig voor 
gemeentelijke doeleinden en kan om die reden 
worden verkocht. Het perceel wordt geschikt 
gemaakt voor de bouw van een duurzame woning. 
Om het gebruik en de bouwmogelijkheden 
op het perceel te wijzigen wordt een 
bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 
van 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
te Heemstede. De openingstijden van het raadhuis 
vindt u op de website www.heemstede.nl. Het plan 
(verbeelding, regels en toelichting) kan digitaal 

worden ingezien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPReggelaan14-0101 en 
www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn 
(15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017) kunt u 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.

Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer R. Visser van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Op dinsdag, woensdag en vrijdag 
is hij bereikbaar via telefoonnummer 023-548 5758. 
Ook voor nadere informatie over het ontwerpbesluit 
kunt u met de heer Visser contact opnemen.

Mogelijkheden voor het instellen van beroep 
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een 
zienswijze moet indienen als u het met het 
ontwerpbestemmingsplan niet eens bent. U kunt 
namelijk niet in beroep bij de Raad van State tegen 
het later vastgestelde bestemmingsplan als u niet 
eerst uw zienswijze hebt ingediend, tenzij u dat 
redelijkerwijs niet kan worden verweten.

Bestemmingsplan ‘Volmaackt’ Heemstede
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering van 1 juni 2017 
het bestemmingsplan “Volmaackt”, digitaal bekend 
onder IDN: NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0201, 
gewijzigd heeft vastgesteld.

Volmaackt
Voor het voormalige Van Lentterrein aan 
de Lanckhorstlaan bestaat het plan om hier 
14 nieuwe woningen te bouwen. Voor vijf van 
deze woningen is een procedure gevoerd en 
inmiddels zijn die verkocht. Voor de overige 
negen woningen is herschikking van de percelen 
en wijziging van de woningtypes aangevraagd 
via een bestemmingsplanprocedure. 
Het bestemmingsplan ‘Volmaackt’ voorziet hierin. 
Op de website www.volmaacktwonen.nl vindt 
u meer informatie over het plan en de 
mogelijkheden om een woning te kopen. 

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen leest 
u terug in het raadsbesluit dat bij de stukken is 
gevoegd.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Ga naar “Een plan bekijken” en dan naar 
“Bestemmingsplannen”. Klik vervolgens op “ID” en 
vul “NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0201” in om het 
gehele plan te bekijken.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van donderdag 15 juni voor zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. De openingstijden 
van het raadhuis vindt u via www.heemstede.nl

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van donderdag 15 juni 2017 gedurende 
6 weken (dus tot en met woensdag 26 juli 2017) 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. Visser via 
telefoonnummer 023 -54 85 758. U kunt ook een 
e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl

Handhavingsacties

Als u gaat verhuizen moet u dit ook 
doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. 
Vaak gaat dit goed, maar soms wordt dit 
vergeten. De gemeente start dan een 
adresonderzoek op, waarbij de persoon 
- indien mogelijk - erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing 
gedaan moet worden. Als er geen aangifte 
gedaan wordt of als de persoon niet te 
traceren is, besluit het college van B&W 
deze persoon ‘met onbekende bestemming’ 
uit te schrijven uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). 
Dit betekent, dat iemand dan ook formeel 
niet meer op dat adres staat ingeschreven. 
De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld 
geen reisdocument of rijbewijs bij de 
woongemeente aangevraagd kan worden en 
dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook 
wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. 
Het is daarom van groot belang dat alsnog 
aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Gaat u 
verhuizen?



T/m 7 juni 2017

 Huwelijken:
 01-06-2017  Sjoerd van der Laaken en Stephanie Kollaart
 02-06-2017  Robert Pel en Dolinda B. van Leeuwen
 02-06-2017  Lars E. van der Kroon en Imke van der Holst
 06-06-2017  Niels H. Leenders en Anjuli L. Keesmaat
 07-06-2017  Marcel de Schot en Renate Huisman

 Geboorte
 25-5-2017 Phileine Elisabeth Maria van Raamsdonk

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Harmonie gaat weer naar buiten
Heemstede - Op woens-
dag 21 juni speelt Harmonie 
St. Michaël op het Rhodo-
dendronplein in de Bloemen-
buurt. Aanvang is 19.30 uur. 
Op weg naar de zomer gaat 
Harmonie St. Michaël ook 
dit jaar weer de wijken in om 
buiten te spelen. Het concert 
wordt georganiseerd in sa-
menwerking met WIJ Heem-
stede en is de afsluiting van 
de straatspeelavond in de 
Bloemenbuurt. De harmo-
nie begint om 19.30 uur, de 
straatspeelavond is dan al 
een uurtje bezig. Er volgen 
nog meer buitenconcerten, 
op 5 juli in de Von Brücken 
Focklaan, t.o. de Heemhaven. 
Aanvang 19.30 uur. Op 12 ju-
li op het terrein van de Har-
tekamp (plein voor de aula). 
Aanvang dan om 19.00 uur. 
Traditiegetrouw sluit St Mi-

chaël het seizoen af bij de 
Hartkamp. Een uurtje plezier 
samen met de bewoners van 
de Hartekamp. Deze avond 
begint om 19.00 uur. Dit 
jaar op het buitenprogram-
ma filmmuziek uit Frozen en 
captain Hook. Maar ook de 

bekendste song van Leo-
nard Cohen, Hallelujah. Can’t 
stop the feeling en als afslui-
ting het bekende ‘Tulpen uit 
Amsterdam’. Neem uw (klap)
stoel mee en kom luisteren! 
Het concert gaat uiteraard 
alleen door bij droog weer en 
is gratis. Meer info op www.
stmichael-heemstede.nl.

Afslaande auto raakt motorrijder
Heemstede - Een motorrij-
der is zaterdagavond 10 ju-
ni rond 22.00 uur gewond 
geraakt bij een ongeluk op 
de Bronsteeweg in Heem-
stede. Op de kruising met 
de Lanckhorstlaan kwam de 
motorrijder in botsing met 
een afslaande auto. De be-
stuurder van de motor is met 

onbekend letsel naar het zie-
kenhuis gebracht.

De kruising kon pas na 23.00 
uur worden vrijgegeven. Een 
berger heeft de motorfiets 
opgehaald. Op dit kruispunt 
gebeuren regelmatig onge-
lukken met afslaande voer-
tuigen.

Foto: Laurens Bosch

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

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 21, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 153939, 
ontvangen 29 mei 2017

- Molenwerfslaan 11, brandveilig gebruik 
buitenschoolse opvang “de Molenwerf “, 
ontvangen 30 mei 2017

- Wiekenplein 3, verhogen dakvlak van 
zolderverdieping, wabonummer 156621, 
ontvangen 1 juni 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Borneostraat 2, het vergroten van de 

zolderverdieping en plaatsen dakkapel 
zijgeveldakvlak, wabonummer 143584, 
ontvangen 20 april 2017, reguliere procedure. 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Borneostraat 12, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 136335, 
 ontvangen 3 april 2017, Let op: deze 
 aanvraag ligt 2 weken ter inzage.
- Borneostraat 2, het vergroten van de 

zolderverdieping en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 143584, 
ontvangen 20 april 2017

- Burgemeester van Lennepweg 16, het plaatsen 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 142913, ontvangen 19 april 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Zandvoortselaan 139, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 152172, 
 verzonden 8 juni 2017

- Scheldelaan 20, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 145265, 
verzonden 8 juni 2017

- Herenweg 113, brandveilig gebruik voor 
woonvoorziening “ De Overstap “ en het 
realiseren van 2 appartementen, wabonummer 
109094, verzonden 8 juni 2017, een beroepschrift 
moet uiterlijk 27 juli 2017 worden ingediend.

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

Geweigerde omgevingsvergunning
- Havenstraat 55, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 140761, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 

 6 juni 2017, reguliere procedure

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