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Jonathan ten Broeke landelijk finalist bij Kunstbende:
“Het idee hoeft niet origineel te zijn, 
het gaat vooral om de vormgeving”

Heemstede- De 18-jarige Heem-
stedenaar Jonathan ten Broeke 
is landelijk finalist in de catego-
rie Film bij Kunstbende, een wed-
strijd voor jong creatief talent. 
Kunstbende kent daarnaast nog 
andere categorieën, zoals Taal en 
Muziek. Op 30 juni wordt in de 
Westergasfabriek in Amsterdam 
de uiteindelijke winnaar bekend-
gemaakt. Een gesprek.

Jonathan: “Ik wil aan de Filmaca-
demie in Amsterdam cinemato-
graphy (camera en licht) stude-
ren. Het mooie en interessante 
aan cinematography vind ik hoe 
je een verhaal met camera en licht 
kan vertellen. Ik heb mijn VWO af-
gerond en ga in september een 
hal�arige vooropleiding Open 
Studio doen aan de Filmaca-
demie, een soort creatieve tus-
senperiode. Ik wil dan de cursus 
Lichtassistent gaan doen. Op de-
ze manier leer je alvast je docen-
ten van de Filmacademie kennen 

en zo leren ze jou ook kennen. Ik 
zat ik eerst in de voorselectie van 
Noord-Holland voor Kunstbende, 
samen met circa tien andere kan-
didaten. Je gaat dan elkaars ge-
maakte filminzendingen bekij-
ken. Hiervan gingen er vijf door 
naar de finale van Noord-Holland. 
Uiteindelijk ben ik hiervan de fi-
nalist geworden voor de landelij-
ke finale op 30 juni. 
Mijn inzending is de film  ‘To build 
a Home’. Het is de titel van een 
muziekstuk van Cinematic Or-
chestra. Mijn vader luisterde veel 
naar dit nummer en daardoor 
ben ik er ook naar gaan luisteren. 
Ik raakte geïnspireerd door deze 
muziek,  die ik gebruikte voor de-
ze film. Hoewel de titel naar een 
huis verwijst, wilde ik juist in de-
ze film de band tussen twee ge-
liefden uitbeelden. Dit vond ik in-
teressanter. Ik koos voor hierbij 
niet voor de liefde tussen man en 
vrouw, maar voor de liefde tus-
sen twee jongens. Dit maakt de 

film ook maatschappelijk geën-
gageerd. Ik heb de regie en het 
camerawerk gedaan. Het is soms 
best lastig om iets wat je in je 
hoofd hebt, over te brengen aan 
de acteurs. Dat is een leerproces. 
Het mooie en interessante van ci-
nematography vind ik hoe je een 
verhaal met de camera en licht 
kan vertellen. Het idee hoeft niet 
origineel te zijn, het gaat vooral 
om de vormgeving. In mijn film 
gebruik ik bijvoorbeeld warme 
kleuren wanneer de twee gelief-
den bij elkaar zijn om dat roman-
tische gevoel te versterken. Wan-
neer de hoofdpersoon alleen is, 
gebruik ik juist koude kleuren om 
de kilte van de situatie te verster-
ken. Ik denk dat de kijker onbe-
wust deze keuzes door heeft. Ik 
laat in mijn film niet weten waar-
om een van de geliefden er niet 
meer is. Zijn ze uit elkaar gegaan 
of is de een overleden? Ik hoorde 
ooit een filmmaker zeggen: ‘Geef 
de kijker niet 2, geef hem 1+1.’ 
Ik hou er dan ook van om de kij-
ker zelf na te laten denken en de 
open plekken in te laten vullen.” 
Jonathans film is te bekijken op 
You Tube: https://www.youtube.
com/watch?v=cCghHT1NOQI .  

Bart Jonker

“Hoe druk heeft u het eigenlijk?
Ontbijten met de burgemeester
Heemstede - Op woensdag 6 ju-
ni kwam de nieuwe burgemees-
ter van Heemstede, Astrid Nien-
huis, op bezoek bij de Haemste-
de-Barger mavo voor een ontbijt 
met een aantal leerlingen. 
De leerlingen afkomstig uit de 
klassen 1 t/m 3 hadden het ont-
bijt zelf geregeld en waren van 
tevoren toch wel wat gespannen. 
Maar het werd een relaxed sa-
menzijn waar volop gelegenheid 
was tot het stellen van vragen. 
Eén van de vragen luidde: “Hoe 
druk heeft u het eigenlijk?’ Na het 
ontbijt kreeg de burgemeester 
een rondleiding door de school. 
Het bezoek eindigde met een ge-
sprek met de schoolleiding over 
het nieuwe onderwijsconcept (t)

Huiswerkvrij. Met veel interesse 
luisterde de burgemeester naar 
de uitleg hierover. De HBM gaat 
hier in het nieuwe schooljaar offi-

cieel mee van start. Leerlingen en 
schoolleiding kijken terug op een 
geslaagde kennismaking met de 
burgemeester.

Heemstede - Afge-
lopen zondagmid-
dag was er opeens 
grote commotie in 
de Johanna Wester-
dijklaan in Heem-
stede. Een grote 
zwerm bijen kleur-
de de lucht donker 
en een enorm ge-
zoem klonk. Ramen 
en deuren werden 

haastig gesloten en spelende kin-
deren keken angstig omhoog. 
Het leek de bijenkoningin een 
goed idee om met haar volk even 
uit te rusten boven in een boom, 
zodat haar verkenners op het ge-
mak naar een goede plek konden 
zoeken om een nest te maken. 
Buurvrouw Emilie Trousset belde 
snel met Pim Lemmers, de beken-
de imker uit Heemstede.
Nadat de bijen tot rust waren ge-
komen kon de zwerm geschept 
worden, maar omdat deze op zo’n 
vijf meter hoogte zat moest de 
hoogwerker van de brandweer er 
aan te pas komen. Hiermee was 
het mogelijk om de zwerm van 
tussen de 5000 en 6000 bijen in 
een kast te scheppen. 
(Paul Tijl)

Hageveldleerling 
speelt sterren
van de hemel

Heemstede - Max Valken-
burcht treedt zaterdag 16 ju-
ni op in de Nieuwe Kerk te 
Haarlem. Max heeft de jonge 
leeftijd van dertien en heeft 
nog maar vier jaar piano-
les maar speelde de sterren 
van de hemel op het presti-
gieuze Prinses Christina Con-
cours in januari van dit jaar.
Max zit in de tweede klas 
van het Atheneum College 
Hageveld in Heemstede. Tij-
dens het Concours was niet 
alleen de vakjury onder de 
indruk van zijn pianospel. 
Een jury bestaande uit eer-
dere prijswinnaars van dit 
concours kenden hem de 
zogenaamde ‘Lauratenprijs’ 
toe. Ook violiste Yente Lott-
man uit Amsterdam verzorgt 
deze zaterdag een optreden.

Zij werd samen met uitge-
nodigd een concert te ver-
zorgen in de Nieuwe Kerk. 
Het concert begint daar om 
15.30 uur, duurt een uur en 
is vrij toegankelijk. Na afloop 
is er wel een deurcollecte. 
De Nieuwe Kerk vind je aan 
het Nieuwekerksplein 32 te 
Haarlem.

Op het programma staan 
werken van Bach, Scarlat-
ti, Beethoven, Tchaikovsky, 
Saint-Saëns, Ravel en Gersh-
win. De Nieuwe kerk, Nieu-
wekerksplein 32, Haarlem.

Max Valkenburcht.

Bijenzwerm 
zorgt voor 
commotie

Mooi Heemstede (2)
Heemstede – Soms doet 
Heemstede denken aan een 
gemeente als Giethoorn of een 
ander dorp in een waterrijk ge-
bied. Je zou er zo een ansicht-
kaart van maken, zo’n doorkijk-
je met veel groen langs de wa-
terkant en bootjes waarmee 
heerlijk weggevaren kan wor-
den. Naar het Spaarne richting 

Haarlem of de ringvaart op 
zachtjes tuffend richting Ben-
nebroek. Je droomt even weg 
bij de gedachte. Het beeld, een 
rustpunt in de schildersbuurt 
van Heemstede en net voor de 
grens van Haarlem, zie je als je 
de Jac van Ruijsdaallaan ingaat. 

Joke van der Zee

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

D E Z E  W E E K  I N  O N Z E  K R A N T !
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Festival ‘Opgeruimd!’ 
rondom Raadhuis
Heemstede - Op zaterdag 16 ju-
ni vindt van 10.00 tot 17.00 uur 
het festival ‘Opgeruimd!’ plaats 
rondom het raadhuis van Heem-
stede aan het Raadhuisplein. Het 
festival gaat over (zwerf )afval en 
duurzaamheid.
Grote publiekstrekker is het pro-
gramma van RTL Telekids pro-
gramma Hou ’t Schoon, waar de-
ze dag de opnames voor wor-
den gemaakt. Alle Heemsteed-
se basisschoolkinderen zijn uit-
genodigd voor de opnames aan 
dit programma. Via verschillende 

voorrondes strijden uiteindelijk 
twee teams in de finale. 
 
Vanaf 10.00 uur kun je op de 
stormbaan. Er is ook theater voor 
de allerkleinsten en een work-
shop ‘Vreemde Vogels’ knutse-
len van MooiZooi. En kijk ook op 
de kleine markt met informatie 
en verrassende gerecyclede pro-
ducten. Voor muzikale omlijsting 
zorgt o.a. DJ Kringloop en voor 
iets lekkers kunnen bezoekers te-
recht bij de verschillende food- 
en drinktrucks. 
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De nieuwe serie ‘Zandvoortselaan’ gaat 
over het deel tussen de Herenweg en 
Station Heemstede-Aerdenhout. Al veel 
winkels zijn hier verdwenen. We starten met een foto uit de jaren 
20 uit het NHA en toont de Zandvoortselaan tussen beide grote 
gebouwen. We kijken richting station.
Rechts een gedeelte van de bollenschuur van de firma Rosen-
krantz en Zonen, links de kantoren van de firma J.H. Kersten en 
Co. De bloembollenschuur en bijgebouwen werden in 1925 af-
gebroken ter verbreding van de Zandvoortselaan.
De naam ‘Zandvoortselaan’ is gekozen om de mensen te laten 
weten dat dit de hoofdweg richting Zandvoort was. Sinds cir-
ca 1663 was de naam ‘Aerdenhoutselaen’ en daarvoor was het 
zelfs Gasthuislaan (sinds 1294) vanwege de grote bezittingen 
aan gronden, die het Sint Elizabeth Gasthuis uit Haarlem er van 
had. De Gasthuislaan was ook de noordelijke grens van Berken-
rode. Tot het eerste kwart van de 19e eeuw was de Zandvoortsel-
aan een mulle slingerende zandweg. In de 19e eeuw kwam er be-
strating toen Zandvoort van vissersdorp veranderde in een bad-
plaats. Met de komst van een spoorlijn en tramverbinding bloei-
de Zandvoort op. Rond 1900 deden de auto en fiets ook hun in-
trede. (Bron: Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in 
Heemstede).

De nufoto van Harry Opheikens is van 11-juni 2018 waarbij het 
drukke autoverkeer beeldbepalend is voor de huidige Zand-
voortselaan. Nauwelijks voor te stellen dat hier bloembollen- 
velden waren en zelfs een slootje.
Mocht u verhalen of informatie over de Zandvoortselaan 
willen vertellen dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl 
(H. Opheikens). Ook zijn we op zoek naar beeldmateriaal van de 
Zandvoortselaan en dan het liefst van de panden zelf.
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (1)
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy
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Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  

Zondag 17 juni, 10u.: JOOSTviering 
met mw. Marianne de Vries

Jeugdviering.                    

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 14 juni, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 17 juni, 10.30u.
Eucharistieviering Bavokoor

Past. J.J. van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 17 juni 10.00 uur
Spreekster: mevr. E. Stevelmans

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede 

Zondag 17 juni, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk, 
dienst van Schrift en Tafel.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 17 juni, aanvang 10u. 
Voorganger Ds. N. Scholten. Vie-

ring Heilig Avondmaal
 

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 17 juni, 10 uur
 Proponent A. Winter

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Huwelijken
25-05-2018

Yorick D.Grimmon
& Freya R. Windle 

30-05-2018
Sjoerd van den Helder

& Debby Tijdeman

02-06-2018
Jules J.F. van Geffen
& Brenda S. Boersma

05-06-2018
Joost. J. Mens

& Eline Kerkhoven

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Platform Vluchtelingen blijft bestaan
Heemstede - In het najaar van 
2015 is het Platform Vluchtelin-
gen Heemstede opgericht. Dit 
was naar aanleiding van een in-
formatiebijeenkomst in septem-
ber van dat jaar. Via stukken in de 
lokale pers zijn de inwoners re-
gelmatig op de hoogte gehou-
den van de activiteiten die het 
Platform heeft ontplooid. 

Door de grote omvang van de 
vluchtelingenstroom naar Eu-
ropa was er in 2015 sprake van 
een groot probleem. Getuige 
spanningen in een aantal Ne-
derlandse gemeenten werd dat 
ook in Nederland zo gevoeld en 
het verschijnsel kreeg zeer veel 
aandacht in de media. Inmid-
dels wordt het minder als een 
probleem ervaren. Heemstede 
heeft van het Rijk voor de twee-

de helft van dit jaar bijvoorbeeld 
een taakstelling om 18 statushou-
ders op te vangen. Desondanks 
acht het Platform het belangrijk 
om zichzelf in stand te houden. In 
de eerste plaats is het zeker niet 
ondenkbaar dat de stroom weer 
toeneemt en dan is het goed om 
een organisatie te hebben die de 
nodige ervaring en contacten 
heeft. In de tweede plaats fun-
geert het platform als klankbord 
voor zowel de gemeente als de 
Heemsteedse bevolking. In de 
derde plaats worden door leden 
van het platform allerlei activitei-
ten ontplooid, die bijdragen aan 
een soepeler wijze van integratie 
van de toegewezen statushou-
ders in de Heemsteedse gemeen-
schap. Zo hebben in het voorjaar 
van 2018 11 Syrische vrouwen uit 
Heemstede en omgeving meege-

daan aan de cursus ‘Vrouwen ori-
enteren zich op de Nederlandse 
samenleving’. De vrouwen zijn vijf 
zondagmiddagen bij elkaar ge-
weest hebben allerlei maatschap-
pelijke thema’s besproken, van 
gezondheid, financiën tot opvoe-
ding en onderwijs en tevens over 
waarden en normen, rechten en 
plichten. Het is de bedoeling om 
in het najaar van 2018 weer een 
cursus voor vrouwen aan te bie-
den. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Annelies 
Thijs: athijs@wijheemstede.nl.

In juli en augustus komt het plat-
form niet bij elkaar, maar kunt u 
het met vragen wel degelijk be-
reiken via e-mail: platformvluch-
telingen@heemstede.nl. In sep-
tember is de eerstvolgende bij-
eenkomst.

GEEN KRANT?
0251-674433

Bomen over bomen
De zomer eik 
(Quercus robur)
Deze zomer eik staat in Groe-
nendaal naast de speeltuin. Om-
streeks 1785 aangeplant, in die 
tijd was het gebied nog onbedui-
dend, de omtrek op een hoogte 
van 1 meter is zelfs ruim 7 meter. 
Hij is aangeplant in de tijd van de 
heerlijkheden en buitenplaatsen.
Het verhaal gaat dat in WO II de 
stammen zijn verwijderd, vanwe-
ge schaarste van hout. De stam-
men zijn door gaan groeien tot 
de hoogte zoals ze nu zijn. De 
zware gedraaide takken geven 
een extra dimensie. De vruchten, 
eikels, zijn een heerlijk hapje voor 
varkens.

Deze boom is een prachtexem-
plaar om respect voor te hebben.
De eiken komen in heel Europa 
voor.             (Bron: Reader’s Digest)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Themamaaltijd 
WIJ Heemstede
Heemstede - Op maandag 18 ju-
ni kunt u genieten van het ‘Bijna 
zomer menu’. Deze themamaal-

tijd wordt geserveerd in Eethuis 
de Luifel, Herenweg 96. De prijs is 
€10,25. Reserveren hiervoor kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 5483828.

U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur.

Groei & Bloei
Open tuinen dag
Regio -  Groei & Bloei, de 
grootste tuinvereniging van 
Nederland, organiseert  lan-
delijke Open Tuinendagen. 
Bij u in de buurt stellen op 
zondag 17 juni trotse tuinbe-
zitters met plezier hun tuin 
open. Ontdek de verborgen 
groene paradijsjes waarvan 
de poorten dichtbij uw huis 
open gaan. Zes siertuinen 
en drie andere tuinprojec-
ten plus een kwekerij doen 
in Bloemendaal, Haarlem en 
Overveen mee aan dit lande-
lijke initiatief. Bezoektijden 
van 11.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis. De lijst met 
deelnemende tuinen vindt 
u op de adressen: Iepenlaan 
96, Bloemendaal en Nursery 
the Willows, Vlaamseweg 8, 
Haarlem. 

Grote kennisquiz bij WIJ Heemstede
Heemstede - Woensdag 20 juni is 
het tijd voor de grote WIJ Heem-
stede kennis- en samenwerkings-
quiz.  Het betreft een geheel 
nieuw uitgewerkt concept, waar-
bij de oude elementen van een 
spannende, leerzame quiz be-
houden blijven, maar een aan-
tal nieuwe elementen is toege-
voegd. Aanvang: 13.30 uur.
De vragen en opdrachten gaan 
over een eindeloos scala aan 
onderwerpen, maar zeker ont-
breekt de actualiteit niet en zul-
len humor en scherpzinnigheid 
nodig zijn om een aantal opga-
ven tot een goed einde te bren-

gen. De antwoorden worden in 
deze quiz onmiddellijk gege-
ven, wat voor een spannend ele-
ment zorgt. De quiz is voor jong 
en oud, vanaf 10+. Graag van te-
voren inschrijven. Bij voldoende 
deelname gaat de quiz door. Er 
zijn kleine prijsjes te winnen! En-
tree bedraagt €5 en reserveren 
doe je via www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828. Je bent welkom 
aan de Herenweg 96.
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Extra stadswandeling rond 
legendarische schilder Henri Boot
Regio - Wegens groot succes or-
ganiseren Museum Haarlem en 
het Gilde een extra stadswande-
ling rond de legendarische schil-
der Henri Boot. 

Uw gids vertelt tijdens de wan-
deling over de rol van Boot als le-
raar en geestelijk vader voor ve-
le Haarlemse kunstenaars in de 
eerste helft van de 20ste eeuw. 
Een kleine geschiedenis over een 
markant figuur die zich met na-
me afspeelt in en rond de Heili-
gelanden, het ‘Montmartre’ van 
Haarlem. Ook andere prominen-
te tijdgenoten als Lodewijk van 
Deyssel, Godfried Bomans en Jan 
Bronner komen aan bod.

Na de wandeling volgt een be-
zoek aan de tentoonstelling H.F. 
Boot (1877–1963), Heer en leer-
meester, nog te zien tot 3 juli. Da-
tum en tijd: zondag 24 juni om 
13.30 uur bij Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.

Aanmelden voor dit arrangement 
is mogelijk op werkdagen tussen 
9.00 en 10.00 en tussen 18.00 en 
19.30 uur op 06-16410803. Ook 

via gildewandelingen@gmail.
com of www.gildehaarlem.nl is 
aanmelden mogelijk. De kosten 
bedragen €10 per persoon.

‘Zomer in de Zaanen festival’
met thema: Back tot the future
Regio - Zomer in de Zaanen, het 
leukste, overzichtelijkste en ge-
zelligste festival op buurtformaat 
in Haarlem. Dit jaar is Zomer in 
de Zaanen geprogrammeerd op 
zaterdag 30 juni. Het startschot 
klinkt om 14.00 uur en om 23.00 
uur stopt de muziek. Thema is dit 
jaar ‘Back to the future’. 

Tijdens Zomer in de Zaanen kun-
nen alle grote en kleine buurtbe-
woners van Haarlem-Noord ko-
men genieten van muziek, doe-
activiteiten en culinaire hoog-
standjes. En dat alles onder de 
noemer ‘Voor de buurt, door de 
buurt’. Onder die vlag willen de 
organisatoren laten zien dat het 
een unicum is om een festival als 

dit in de buurt te hebben en dat 
het prachtig is om dit voor de elf-
de keer te organiseren. Zomer in 
de Zaanen is bedacht door buurt-
bewoners, zij doen de organisatie 
en ondernemers in de buurt dra-
gen bij aan de bekostiging. 

Deel één is de muziek. Die bestaat 
dit jaar uit jazz, salsa, rock, blues, 
soul en zelfs Afrikaanse muziek 
uit Haarlem-Noord door de for-
matie Dinanga. Ook zijn er jonge 
talenten van muziekschool Hart. 
Bovendien zijn er workshops, kin-
deractiviteiten en sport & spel. Je 
kunt bijvoorbeeld kijken naar de 
kunsten van leerlingen die de op-
leiding straattheater volgen bij 
jeugdtheaterschool Mamagaai. 

En dan de innerlijke mens. Dit 
jaar zijn er versierde stroopwafels 
van Caravana de Carmen, specia-
le wraps van Tasty Kitchen, pizza’s 
van Eco-pizza en mobiele wijnen. 
Die worden geserveerd in een au-
thentieke Franse Citroën HY. 

Lokale ondernemers
Zomer in de Zaanen zou Zomer in 
de Zaanen niet zijn als het lokale 
bedrijfsleven niet een grote rol in 
het geheel zou spelen. Bedrijven 
uit de buurt leveren een financi-
ele bijdrage aan het festival of ze 
sponsoren in natura. Veel onder-
nemers doen allebei.
Kijk alvast op:
www.zomerindezaanen.nl of op 
Facebook.

Foto: Zomer in de Zaanen

Buurtsportcoaches werken in 
opdracht van gemeenten
Regio - Buurtsportcoaches kom 
je overal tegen in de regio Zuid-
Kennemerland. Het zijn profes-
sionals die in de wijk sport en be-
wegen versterken en verbinden, 
geïnitieerd door SportSupport.
Buurtsportcoaches zijn onlangs 
gestart met ‘freerunnen’ in sa-
menwerking met een sportver-
eniging. “De hangjongeren zijn 
van de straat, de overlast terug-
gedrongen en de buurt is blij. Een 
mooi voorbeeld van een samen-
werking tussen de vereniging 
en de buurtsportcoach. Zo zoek 
je altijd naar waar je elkaar kan 
versterken samen met partners, 
handhaving, buurthuis of kinder-
opvang in de wijk”, aldus een van 
de coaches.  
Vrijwilligers die hier bij betrokken 
zijn, zijn vaak heel bevlogen.

Ook een doel is om eenzame ou-
deren in de wijk in kaart te bren-
gen om vervolgens met die groep 
aan de slag te gaan. Het zou mooi 
zijn dat sportverenigingen meer 
een buurtfunctie gaan vervullen, 
zo is de wens van SportSupport. 

SportSupport
Het team in Haarlem bestaat 
in totaal uit 15 buurtsportcoa-
ches waarvan drie werkzaam in 
het gebied Centrum Zuid West. 
SportSupport treedt in opdracht 
van de gemeenten Bloemen-
daal, Haarlem, Heemstede, Hille-
gom en Velsen op als werkgever 
van buurtsportcoaches. Elke ge-
meente heeft specifiek beleid op 
de inzet van de buurtsportcoa-
ches. Meer informatie op:
sportsupport.nl.

Een van de buurtsportcoaches, 
Daniëlle Krijger.

Zomernetwerken op 14e Beursvloer Haarlem
Regio - De beursvloer is dé ont-
moetingsplaats en het netwerk 
waar bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties met elkaar in 
verbinding komen. De 14e editie 
vindt plaats op donderdag 28 ju-
ni in de Philharmonie Haarlem. 
Het programma duurt van 15.15 
tot 17.30 uur.
Het concept is even simpel als 
doeltreffend: maatschappelij-
ke organisaties hebben behoef-
te aan kennis, klussen, materia-
len en/of helpende handen ter-
wijl bedrijven dit vaak in huis 
hebben. Bedrijven hebben be-
hoefte aan een juiste match die 
past binnen hun netwerk en bij 
hun maatschappelijke imago. 
Beide partijen komen samen op 
de Beursvloer en zodra de gong 
heeft geklonken brengen hoek-
mannen verschillende partijen bij 
elkaar, matches worden gemaakt 
en door de notaris bekrachtigd. 
Het draait om vraag en aanbod 
met gesloten beurzen.
De officiële opening wordt ver-

zorgd door beschermheer burge-
meester drs.J. Wienen (Haarlem) 
met als vaste spreekstalmeesters 
Dieuwertje Blok en Dolly Belle-
fleur.
Nieuw dit jaar is dat de deelne-
mende bedrijven een ‘vaste plek’ 

krijgen op de beursvloer. Ze wor-
den per categorie ingedeeld. Dit 
maakt het ‘vinden van’ bedrij-
ven makkelijker voor de vragen-
de partij.  
Meld je aan via www.bedrijfensa-
menleving.nl/beursvloer.

Gongslag door burgemeester drs. J. (Jos) Wienen.

Foto: SportSupport

‘Op een andere manier langs erven
van Noord-Kennemerland lopen’
Regio - Het landschap van Cas-
tricum en omgeving heeft een 
bijzondere en boeiende ontwik-
keling doorgemaakt. De open-
heid in het oosten en het beslo-
ten duinlandschap vormt een 
mooi contrast. En bijzonder is dat 
de boerenerven dit verschil weer-
spiegelen.

Op dinsdagavond 26 juni legt 
Landschap Noord-Holland in sa-
menwerking met MOOI Noord-
Holland en Landerade uit hoe dit 
zo ontstaan is en wat de streekei-
gen kenmerken zijn per erf. Be-
zoekers zullen na deze avond op 
een andere manier door Noord-
Kennemerland lopen. Hun ogen 
voor bijzondere details worden 
geopend.
 
Sprekers zijn historisch-geo-
graaf Edwin Raap van Landschap 
Noord-Holland, ervenadviseur Fi-
lippien Koornneef van Landerade 
advies, ervenconsulent Marlous 
Ruiter van MOOI Noord-Holland 
en Jos Teeuwisse van Stichting 
Oer-IJ. De voorzitter tijdens deze 
avond is Henk Baas, hoofd land-
schap van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. De historische 
verenigingen van Castricum en 
Heiloo en de Stichting Alkmaar-
dermeeromgeving nodigen me-
de uit. Tenslotte is er aandacht 
voor de actie ‘Red de Stolp’.
 
Zelf ontwerpen
Op deze boeiende thema-avond 
over de ontwikkeling van het cul-
tuurlandschap van Noord-Kenne-
merland is er speciale aandacht 
voor het Ervenhandboek Castri-
cum. Speciale aandacht gaat uit 
naar het agrarische erfgoed. De 
sprekers lichten dit toe hoe een 
streekeigen erf ingericht kan 
worden. Deelnemers krijgen niet 
alleen informatie, ze worden ook 
uitgedaagd om zelf aan de slag 
te gaan. Ze gaan in groepjes zelf 
een toekomstbestendig streek-
eigen erf ontwerpen. Want een 
mooi erf is een visitekaartje voor 
de streek.
 
Handboek cadeau
De avond is interessant voor ie-
dereen die landschap en erfgoed 
een warm hart toedraagt. Na af-
loop krijgen alle aanwezigen een 
exemplaar cadeau van het hand-

boek ‘Ontwerp uw eigen erf in 
Castricum’ (zolang de voorraad 
strekt). De bijeenkomst vindt 
plaats in het Huis van Hilde, Wes-

terplein 6, Castricum. Aanvang 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis. Reserveren 
is niet nodig.

Foto’s: Henk van Bruggen (Landschap Noord-Holland)

Lezing ‘voorbereiding 
proces geest-zielenwording’
Regio - Lectorium Rosicrucianum 
in Haarlem houdt op dinsdag 19 
juni een lezing. Hierin wordt die-
per ingegaan op de voorberei-
ding van het proces van geest-
zielenwording. Lectorium Rosi-
crucianum leidt hierover in: “Wie 
herkent het niet, dat ondanks al-
le drukte en veranderingen in het 

leven in ons een stem is die her-
innert aan een andere werkelijk-
heid? Dit is de stem van onze ziel! 
De ziel die terugverlangt naar 
haar oorsprong, de boom des 
levens, maar nu bepaald wordt 
door ons leven in de tijdelijkheid 
van het hier en nu. Dit proces van 
bewustwording en de wijze waar-

op de uittocht van de ziel door de 
vergeestelijking van de materie 
zijn beslag krijgt, staat schitte-
rend beschreven in het evange-
lie, cumulerend in de uitstorting 
van het kosmisch vuur van de 
geest met Pinksteren. Tijdens de-
ze tweede lezing over Pinksteren 
op dinsdag 19 juni, gaan we die-
per in wat ons aandeel kan zijn in 
de voorbereiding van dit proces 
van geest-zielenwording.” Loca-
tie: Zakstraat 8 Haarlem. Aanvang 
20.00 uur, toegang gratis.
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Pleitbezorgers ‘Alverna open’ 
tweemaal naar de Rechtbank
Heemstede - De ruzie tussen be-
woners van het Laantje van Alver-
na in Heemstede en de Fietsers-
bond en Wandelnet duurt voort. 
De rechtbank in Haarlem houdt 
op donderdag 14 juni een zit-
ting waarin de twee organisaties 
nieuwe stukken inbrengen in de 
zaak ‘openbaarheid laan van Al-
verna’. De laanbewoners dien-
den eveneens een pak papier in 
bij de rechtbank, met daarbij een 
opmerkelijk verzoek aan de rech-
ter: Wandelnet en Fietsersbond te 
veroordelen tot betaling van een 
schadevergoeding van 1000 eu-
ro ‘gezien de kosten veroorzaakt 
door de activiteiten van Fietsers-
bond en Wandelnet’.

Twee zaken
Op 14 juni, maar ook op 10 ju-
li gaan de Fietsersbond en Wan-
delnet naar het Gerechtsgebouw 
aan de Jansstraat 81 te Haarlem. 
Op 10 juli speelt de de zaak tegen 
de provincie Noord-Holland.
De zaak die op 14 juni behan-
deld wordt gaat over de vergun-
ning die de gemeente Bloemen-

daal heeft verleend voor het door 
de laanbewoners geplaatste hek 
op het laantje nabij de klooster-
muur. Het toestaan van dit hek-
werk betekent dat het laantje in 
het geheel niet gebruikt kan wor-
den, ook niet via de nieuwe ont-
sluitingsweg.

De tweede zaak – 10 juli dus 
– gaat over het besluit van GS 
Noord-Holland om de overweg af 
te sluiten. GS overrulede met dit 

besluit in 2017 het besluit van de 
gemeenteraad van Heemstede 
om de overweg open te houden 
voor voetgangers en fi etsers.

Beide zittingen zijn openbaar. Op 
14 juni dient de zaak van 9.15 tot 
10.15 uur aan de Simon de Vries-
hof 1, Haarlem (boven de Appe-
laar parkeergarage) en op dins-
dag 10 juli tussen 10.45 en 12.45 
uur in het Gerechtsgebouw Jans-
straat 81, Haarlem.

Overweg Alverna Open.

Erfgoedprijs uitgereikt aan
Sint Luciaklooster Bennebroek
Heemstede - Donderdag 7 ju-
ni hield Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek (HVHB) 
haar jaarvergadering. Tijdens de-
ze avond werd ook de Erfgoed-
prijs 2018 toegekend.
Een verhelderend verhaal van 
Maarten van Eeghen, over verle-
den, heden en toekomst, van de 
buitenplaats Berkenrode die in 
het bezit is van de familie. Met 
wat voor soort problemen word 
je in 2018 geconfronteerd als be-
zitter van een buitenplaats? Pe-
ter Verhoeff , landschapsarchi-
tect van de Stichting In Arcadië, 
die onderzoek doet naar groen 
erfgoed, lichtte de plannen toe 
om Berkenrode meer toekomst-
bestendig te maken, achterstal-
lig onderhoud te plegen en als 
fi nanciering hiervoor een drietal 
villa’s te bouwen. Met veel foto`s 
en tekeningen van oude en hui-
dige situaties werd een duidelijk 
beeld geschetst van de geschie-
denis van het bijzondere land-
goed en de bewoners vanaf 1284. 
Duidelijk werd dat deze plannen 
noodzakelijk zijn en de realisatie 
enige tijd vergt, misschien zelfs 
een generatie. Vereniging Heem-
stede Bennebroek, donderdag-
avond in het Raadhuis.

Uitreiking Erfgoedprijs 2018
Op haar ontwapenende wijze 
maakte Olga van der Klooster, 
voorzitster van de jury Van Len-
nep Erfgoedprijs, de winnaar van 
de Erfgoedprijs bekend. Er wa-
ren negen kandidaten en drie 
nominaties. Librariana, de we-
blog gewijd aan bibliotheken, 
boeken, verzamelingen van his-
torisch Heemstede en Zuid-Ken-
nemerland van oud-bibliotheca-
ris Hans Krol. De digitale schatkist 
van Heemstede die zo gemak-
kelijk is te raadplegen als je wat 

over de geschiedenis van Heem-
stede of Bennebroek wilt opzoe-
ken. Het Noord-HollandsArchief 
(NHA) was genomineerd vanwe-
ge de inzet van het NHA om met 
medewerking van de gemeente 
alle raadsnotulen van Heemstede 
uit de periode 1907-1990 te digi-
taliseren en van een zoekfunctie 
te voorzien. Een onmisbare bron 
voor historisch onderzoek die Ol-
ga al geprobeerd had. Bij het in-
toetsen van vrouwenemancipa-
tie bleek pas in 1980 hierover in-
formatie beschikbaar. Daarvoor 
bestond die kennelijk niet in de 
raad.

Winnaar: Sint Luciaklooster
Een succesverhaal van een verla-
ten klooster van de zusters Fran-
ciscanessen in Bennebroek dat 
gesloopt dreigde te worden, dat 
is het Sint Luciaklooster aan de 
Schoollaan 70. Projectontwikke-
laar BAM kreeg het in vijf jaar niet 
voor elkaar om woonplannen 
te ontwikkelen, iedereen zag de 
toekomst van het klooster som-

ber in. Maar overbuurman Ju-
an Christoff els richtte Stichting 
Behoud van het St. Luciakloos-
ter op. Het hele gebouwencom-
plex werd gemeentelijk monu-
ment, burgers hadden de moed, 
het inzicht en het lef om er geld 
in te steken. Inwendig werd het 
gebouw geschikt gemaakt om 
te wonen, elke woning werd cas-
co opgeleverd en kon door de be-
woners, in overleg met EWP – in-
genieurs en bouwbedrijf De Nijs, 
worden ingevuld. Het exterieur 
werd zorgvuldig gerestaureerd.
Een geslaagd particulier initia-
tief waardoor een belangrijk mo-
nument behouden bleef en te-
vens een aantrekkelijk woonoord 
voor meerdere gezinnen werd. 
Een mooie erkenning van de His-
torische Vereniging die aan Juan 
Christoff els de penning, gemaakt 
door edelsmid Christien van der 
Velden, uitreikte. Hans Krol van Li-
brariana en Lieuwe Zoodsma van 
het NHA kregen een oorkonde.

Ton van den Brink

Op de foto Juryvoorzitter Olga van der Klooster, winnaar Juan 
Christoffels, Hans Krol en Lieuwe Zoodsma.

Boten van NJV de Haven varende monumenten
Heemstede - De leden van Jon-
gerenzeilvereniging NJV de Ha-
ven in Heemstede varen in hou-
ten vletten. Niet alleen prachtig 
om te zien, maar ook van histo-
rische waarde. Vroeger werden 
ze gebruikt als reddingsboot bij 
Zandvoort en als postboot voor 
Terschelling. Bovendien is het 
ambacht (het onderhouden van 
de schepen) uniek. Als het zeilsei-
zoen voorbij is, gaan de leden in 
de winter aan de slag met het on-
derhoud en het restaureren van 
de boten. Naast het schuren en 
lakken, hoort ook het buigen en 
vastslaan van de spanten daarbij.
De Landelijke Vereniging tot Be-
houd van het Historisch Bedrijfs-
vaartuig (LVBHB) heeft aangege-
ven dat de Kenau (het sleepboot-
je van de vereniging) en de zeven 
vletten historische vaartuigen 
zijn. “We mogen stellen dat de-
ze vletten als varende monumen-
ten kunnen worden aangemerkt”,
aldus de LVBHB.

De vereniging verdedigt de be-
langen van haar leden bij de ver-
schillende overheden en instel-
lingen.
“Zo kunnen onze leden met ou-
de schepen blijven varen, er op 
wonen en mee recreëren, want 
alleen door gebruik blijft dit Ne-
derlands erfgoed behouden voor 
ons nageslacht”, aldus NJV de
Haven.

Verse Heemsteedse honing
Imker op streekmarkt
Heemstede - Op zaterdag 16 ju-
ni vindt op de Dinkelhoeve in 
Heemstede de maandelijkse Slow 
Food Markt plaats. Hier worden 
tal van regionale producten, zoals 
jam, groenten en kaas, aangebo-
den.                                                                                                                                      
Ook imker Pim Lemmers is er 
die dag bij. Hij geeft tekst en uit-
leg over bijen, hommels, wes-
pen en hoornaars. Daarnaast ver-

koopt hij bijenhotels en is er van-
wege het zachte voorjaar al ver-
se Heemsteedse honing verkrijg-
baar. Deze honing verzamelden 
tienduizenden bijen op de bloe-
sem van onder meer de kastanje, 
paardenbloem en het fruit.  

De markt duurt van 12.00 tot 
16.00 uur op de Herenweg 61 in 
Heemstede. De toegang is gratis.

Engels programma voor 25-jarig jubileumviering
Burgemeester op bezoek bij één van 
de oudste koren van Heemstede
Heemstede - Op woensdag 6 ju-
ni was burgemeester Astrid Nien-
huis op bezoek bij Vocaal Ensem-
ble Sola Re Sonare. Tijdens de re-
petitie in de Bavokerk aan de 
Kerklaan maakte ze kennis met 
de koorleden en met dirigent 
Joop van Goozen.

Na ontvangst door de voorzitter 
vertelde Joop haar over het 25-ja-
rig jubileum van het koor. De bur-
gemeester was reuze benieuwd 
of er nog leden bij waren van 
het eerste uur. Dat bleken er vier 
te zijn, waaronder dirigent Joop. 
Ter ere van het jubileum wordt 
op verzoek van de koorleden een 
Engels programma ingestudeerd. 
Engeland is een land met een lan-
ge en rijke koorhistorie, waaruit 
de dirigent een mooi programma 
heeft samengesteld van bekende 
en minder bekende muziek door 
de eeuwen heen.
Al gauw bleek dat Heemstede een 
muzikale burgemeester heeft, die 
meteen de altpartij van een com-
positie van Richard Farrant uit 
1581 van blad mee kon zingen. 
En ook bij ‘Now is the month of 
Maying’ van Thomas Morley was 
dat geen enkel probleem. Ze was 

ook onder de indruk van de re-
petitieruimte en zei: “Daar boff en 
jullie mee!” Daar was het koor het 
helemaal mee eens. 
Jubileumconcert
Na de pauze heeft de burge-
meester meegeluisterd hoe hard 
er gewerkt wordt om alle stukken 
goed op niveau te krijgen, zodat 
het jubileumconcert een waar 
feestconcert kan worden. Dat ju-
bileumconcert vindt plaats op 
zondag 28 oktober om 15.00 uur 
in de Bavokerk aan de Kerklaan 

te Heemstede. Op zondag 4 no-
vember om 15.00 wordt hetzelf-
de programma uitgevoerd in de 
dorpskerk van Steenderen. Er 
wordt dan een cd-opname ge-
maakt.
Houd voor de kaartverkoop en 
verdere informatie over dit bij-
zondere concert de website in de 
gaten: www.solaresonare.nl.

En bent u bas of hoge sopraan? 
‘Sola Re Sonare’ nodigt u van har-
te uit om mee te komen zingen!

Op de jaarlijkse Kunstmarkt in de Jan van Goy-
enstraat moeten, evenals bij de Brocante-
markt, alle auto’s de straat uit om plaats te ma-
ken voor marktkramen. Dit bereiken we onder 
andere door de hulp van de politie, waar we ’s 
ochtends vroeg de kentekens van de ‘overge-
bleven’ auto’s doorgeven zodat de politie de 
eigenaren kan bereiken. En hopelijk is daar-
na de straat leeg, voordat om 7.00 uur de kra-
men komen.
Het was altijd de politie in Heemstede die dat 
voor ons deed. Enkele jaren geleden ging dat 
via bureau Kennemerland, dat ons met Heem-
stede kon doorverbinden. Maar tegenwoor-
dig word je, als je meldt dat je in Heemstede 
woont, verbonden met de eenheid Noord-
Holland.
Ook dit jaar hebben we weer contact gezocht 
met de politie. Dinsdag 29 mei heb ik gebeld, 
en ik zou door een andere medewerker wor-
den teruggebeld. Toen dat vrijdag nog niet 
was gebeurd heb ik weer contact opgeno-
men. Geen probleem, volgens zeggen, als ik 
zondagochtend contact zocht met eenheid 

Noord-Holland zouden zij dit voor mij oplos-
sen. Zondag 3 juni stonden er nog vier auto’s 
in de straat. Om 6.20 uur contact opgenomen 
met eenheid Noord-Holland. Nee, dat deden 
ze nooit, eigenaren bellen. Toen ik vertelde 
dat ze dat al 18 jaar lang wel deden en dat het 
ook afgesproken was voor dit jaar, kon het op-
eens wel. Maar hij deed het dus niet zelf, zoals 
dat afgesproken was. Ik zou weer teruggebeld 
worden. Toen heb ik uitdrukkelijk verzocht of 
dat heel snel kon omdat de auto’s om zeven 
uur uit de straat moesten zijn.
Het bleef stil. De kramen kwamen en we heb-
ben moeten improviseren om de opstelling 
zodanig aan te passen dat de standhouders 
toch de plaats kregen die hij of zij graag wil-
de hebben. 
Om vijf over half acht, de opstelling was bijna 
voltooid, werd ik gebeld. De politie... 
Ik heb maar gezegd dat het niet meer nodig 
was.

Remco van den Berg
Ondernemersvereniging Jan van Goyen

LEZERSPOST
De afstand van politie tot burger wordt steeds groter

Boerderijchallenges en andere 
activiteiten op de Dinkelhoeve
Heemstede - Het is weer zover: 
aankomend weekend kun je te-
recht voor allerlei leuke activi-
teiten op ruim 100 biologische 
boerderijen in Nederland tijdens 
Lekker Naar de BioBoer. 
In Heemstede doet de Dinkel-
hoeve ook mee met Lekker naar 
de BioBoer. Iedereen is van harte 
welkom op zaterdag 16 juni van 
12.00 tot 16.00 uur (Herenweg 
61 in Heemstede). Op de Dinkel-
hoeve kun je terecht voor onder 

meer een boerenstreekmarkt, 
koe knuff elen, ponyritjes, en krui-
wagenraces. En dus ook de boer-
derijchallenge. Kom gewoon kij-
ken op de Dinkelhoeve.
Op www.lekkernaardebioboer.nl
is allerlei informatie te vinden, 
ook een link naar de boerderijen 
die dit jaar deelnemen. Ook staan 
er mooie verhalen van biologi-
sche ondernemers ter inspiratie, 
een boerenblog en een agenda 
met activiteiten bij de boer. 

Voor fi etsers zijn er tijdens het 
weekend ook fi etstochten uit-
gestippeld. Er zijn meer dan 30 
fi etstochten uitgestippeld vanuit 
de stad naar de boer in de buurt. 
Op www.lekkernaardebioboer.nl/
fi etsroutes zijn de routes te vin-
den.
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Voetbalplezier bij RCH 
tijdens diverse evenementen
Heemstede - Aan het eind van 
het seizoen is het altijd weer 
tijd voor veel evenementen op 
de voetbalvelden en dus ook 
bij RCH. Woensdag 6 juni was 
de Open Dag bij RCH. Het was 
wel erg warm die dag en ook de 
avondvierdaagse was die week. 
De opkomst bij de allerjongsten 
was klein, maar er waren wel 60 
deelnemers in de categorie van 
iets oudere kinderen. Het was  
een geslaagde dag en bracht RCH 
in ieder geval een aantal nieuwe 
leden.

Zaterdag 9 en zondag 10 ju-
ni vond het jaarlijkse jeugdtoer-
nooi in de leeftijdsgroepen O8 tm 
O15 plaats. Ook deze dagen was 
het fantastisch weer met een op-
komst van zo’n 60 teams.

Spelplezier en sportiviteit staan 
deze dagen hoog in het vaandel 
bij RCH en ja, als toernooiwinnaar 
eindigen is natuurlijk het doel 
van de spelers. Er was mooi voet-

bal te zien en alleen al op zater-
dag werden 356 goals gescoord.

De winnaars:
O8 Poule A – RCH O8-1
O8 Poule B1 – RCH O8-2
O8 Poule B2 – EDO O8-2
Na finalewedstrijden in de Poule 
B werd EDO O8-2 overall winnaar.
O9 Poule A– Geel Wit O9-1
O9 Poule B – Geel Wit O9-3
O10 Poule A – Geel Wit O10-1
O11 Poule A – DSK O11-1
O11 Poule B – Geel Wit O11-1
O12-Poule A1 – Stormvogels 
O12-1
O12 Poule A2 – SV Maarssen O12-
2
Na finalewedstrijden bij de O12 
werd SV Maarssen O12-2 overall 
winnaar.
O13 Poule A – RCH O12-1
O13 Poule B – Driebergen O13-2
O15 Poule A - Olympia O15-1
O15 Poule B - Olympia O15-2
 
Zondag 17 juni organiseert RCH 
het toernooi voor de allerjong-

Foto: Harry Opheikens

sten, het Simon Hazevoettoer-
nooi, genoemd naar de eerste en 
enige ere-voorzitter van RCH.

Je kunt gezellig komen kijken op 
de Sportparklaan naar de teams 
van BSM, HBC, RCH, OG, Over-
bos en Hillegom voor een aantal 
streekderby’s. Start: 10.00 uur en 
einde om 12.00 uur.

HBC Gymnastics vergaart 30 medailles 
bij toestelkampioenschappen
Heemstede - Bij de toestelkam-
pioenschappen in Beverwijk de-
den 37 turnsters mee. Alle turn-
sters van de wedstrijdgroep wa-
ren aanwezig en hierbij aange-
vuld 12 meisjes van de extra trai-
ningsgroep op dinsdag. Van de 
extra trainingsgroep werd er ge-
turnd op de brug en de sprong. 
Bij de jongste meisjes (geboren 
in 2011) deden 5 meisjes voor het 
eerst een officiele wedstrijd mee. 
Nog erg jong en onervaren stre-
den zij om de titel: toestelkam-
pioen. Veerle, Emma en Philippa 
kwamen hierbij alle drie op het 
podium voor een 2de prijs me-
daille. Ook Kate en Fenna van 
de extra trainingsgroep turn-
den zich in de prijzen; Kate bij de 
sprong op een 2de plaats en Fen-
na voor haar brugoefening een 
3de plaats.
De meeste medailles gingen naar 
de turnsters van de wedstrijd-
groep. Door hun wedstrijderva-
ring en meer trainingsuren, kon-
den zij nog beter hun concurren-
ten van de andere verenigingen 
aan. Vermeldenswaardig de turn-
sters die op de 2 gekozen toestel-
len beide een 1ste plaats haalden 

zijn Hannah, Yilian en Marjolein. 
Daarbuiten waren er nog 3 turn-
sters die op beide toestellen een 
medaille hebben gescoord: Mir-
re, Lente en Amber. Ook zij moch-
ten alle drie 2 x op het podium 
komen om een prijs in ontvangst 
te nemen.

De gehele medaille verdeling
Sprong: 1ste plaats: Hannah, 
Fleur, Marjolein en Yilian. 2de 
plaats: Veerle, Emma, Kate, Am-

ber en Rose. 3de plaats: Suzie en 
Lente. 4de plaats: Vera
Brug: 1ste plaats: Emma, Lieve, 
Lauri, Zoe, Yilian en Amber. 2de 
plaats: Philippa, Mirre en Lente. 
3de plaats: Fenna en Sarah.
Balk: 1ste Marjolein. 2de Ka-
thleen.
Vloer: 1ste plaats: Hannah. 2de 
plaats: Mirre en Lucia. 3de plaats: 
Florin. 4de plaats: Fee.

Allemaal heel goed gedaan!

Heemstede - Het Alliance hoc-
keyteam Veteranen L heeft het 
kunstje weer herhaald! Na de suc-
cessen, behaald bij de internati-
onale toernooien van de laatste 
jaren (onder andere in Spanje, 
Wales en Portugal), werd dit jaar 
een toernooi in Italië op uitnodi-
ging aanvaard.

De druk om te presteren was ui-
teraard alom merkbaar, maar ook 
nu bleek de instelling van het en-
thousiaste vriendenteam de re-
sultaten bij het toernooi in Padua 
(nabij Verona) in een gunstige 

richting te duwen. Werd de eer-
ste wedstrijd afgelopen zaterdag 
nog nipt verloren van de gast-
club die zich sterk voelde door 
de inzet van oud-internationals, 
de zondag werd deze gevrees-
de tegenstander op één na laat-
ste, waardoor de Alliance vetera-
nen hun kansen voor een plek in 
de top weer terug zagen komen.

Het uiteindelijk resultaat werd 
een hele nette tweede plaats, 
waarmee de stijgende lijn van 
de laatste jaren wederom werd 
voortgezet.

Het Heemsteedse Alliance veteranen L team tezamen met de 
organisatoren van het toernooi.

Gewaardeerd door leden en ‘mystery sporters’
Bijzondere prijs voor Fit4lady
Heemstede – Fit4lady Heemste-
de is dit jaar als ‘Beste Fitness_
club’ van Heemstede gekozen. 
Ten overstaan van een enthou-
siast publiek met vakjury en pre-
sentatrices Katja Schuurman 
en Kim Kötter ontving eigenaar 
Liselot van de Langerijt van Fit-
4lady Heemstede vorige week de 
felbegeerde award. “Onze leden 
vinden dat wij deze award ver-
diend hebben. En dat is echt de 
mooiste prijs die een onderne-
mer kan krijgen”, aldus Liselot van 
de Langerijt.
 
De awards werden uitgereikt tij-
dens een spetterende show. De 
Dutch Fitness Awards is een pu-
blieks- èn vakjury prijs die ieder 

jaar wordt uitgereikt aan de beste 
personal trainers en fitnessclubs 
door heel Nederland.

Het gaat niet alleen om het aan-
tal stemmen, maar ook om waar-
dering en een cijferrapport van 
zogenaamde ‘mystery sporters’: 
zij gaan anoniem de clubs in en 
geven de club punten op het ge-
bied van ontvangst, begeleiding, 
advies, sfeer, bereikbaarheid en 
deskundigheid.
 
De club van Heemstede scoor-
de dit jaar als beste. Fit4lady viel 
drie jaar achtereen al als keten in 
de prijzen, met een geweldig fit-
nessconcept voor en door vrou-
wen. Locatie: Raadhuisstraat 53a. Fo
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GezondOUD: ‘op inspirerende manier 
gezond ouder worden’
Heemstede - Sinds 1 juni 2018 is 
GezondOUD.com actief in Heem-
stede en omgeving. Als socia-
le onderneming streeft Gezond 
OUD.com ernaar om samen met 
de doelgroep toe te werken naar 
een GezondOUD.com Nederland. 
De oprichtsters Constance Schul-
ler en Esther Zoetmulder wil-
len met hun bedrijf de huidige 
60-plusser op een positieve en 
inspirerende manier stimuleren 
om gezond en gelukkig ouder te 
worden.
Het begint bij bewegen. Niet al-
leen omdat bewegen verbindt, 
maar vooral ook omdat weke-
lijks bewegen ervoor zorgt dat 
je fit blijft en voldoende energie 
hebt om de leuke dingen te kun-
nen blijven doen. Bewegen doet 
GezondOUD buiten op de meest 
idyllische plekken in de omge-
ving. “Niet alleen omdat uit ons 
onderzoek is gebleken dat men 
het liefst buiten, samen met leef-
tijdsgenoten, wil sporten. Maar 
ook omdat wetenschappelijk be-
wezen is dat bewegen in de bui-
tenlucht een positief effect heeft 
op de ontwikkeling van de her-
senen”, aldus Constance en Es-

ther van GezondOUD. Naast be-
wegen is het sociale aspect 
voor GezondOUD.com minstens 
net zo belangrijk. “We zien een 
groep 60-plussers om ons heen 
die door bijvoorbeeld een ver-
huizing of een overlijden graag 
nieuwe mensen willen leren ken-
nen. Daarnaast zien we tal van 
60-plussers die alle tijd hebben 
om gezellige dingen te onderne-
men met leeftijdsgenoten. 
Daarom biedt GezondOUD.com 
naast een beweegaanbod veel 
andere gezellige activiteiten. En-
kele voorbeelden: iedere laat-
ste dinsdag van de maand genie-
ten van een gezonde lunch na af-
loop van de training in Leyduin. 
Of samen met je kleinkinderen 
een groepsles bijwonen en daar-
na pannenkoeken eten. Of een 
mooie stadswandeling met gids 
in het oude centrum van Haar-
lem. Zolang we bewegen kun-
nen combineren met gezellig-
heid staat GezondOUD.com open 
voor iedere suggestie vanuit de 
doelgroep.”
De dagelijkse bedrijfsactivitei-
ten worden geleid door mensen 
uit de doelgroep die het heerlijk 

vinden om nog enkele uren in de 
week deel te nemen aan het ar-
beidsproces.
Het idee van GezondOUD.com is 
ontstaan vanuit de eigen obser-
vatie en ervaring, zoals van ou-
ders die plotseling alleen achter-
bleven.
“Wij geloven met GezondOUD.
com betekenisvol te kunnen zijn 
voor de 60-plusser van nu en 
60-plusser van de toekomst en 
daarmee ons steentje bij te kun-
nen dragen aan een steeds groter 
wordend maatschappelijk aan-
dachtspunt namelijk de vergrij-
zing.”

Info: www.gezondoud.com of 
06-17962699 (Constance) en 
06-53837045 (Esther).

Oud-toploper Aart Stigter 
bij Lopers Company by Enno
Heemstede - Lopers Company by 
Enno is de hardloopspeciaalzaak 
van Heemstede. Op zaterdag 16 
juni komt voormalig toploper 
Aart Stigter naar de winkel - op de 
Binnenweg 35 - om een training 
te geven en zijn boek ‘Hardlopen, 
mijn leven’ te signeren. 
Op el�arige leeftijd won Aart Stig-
ter zijn eerste prijs bij het hardlo-
pen en bijna vijftig jaar later staat 
hij nog steeds regelmatig op het 
podium. Hij liep ruim 1000 wed-
strijden, waarvan hij er 356 won. 
Bovendien deed hij zes keer mee 
met de wereldkampioenschap 
cross en werd hij in 1994 Neder-
lands marathonkampioen in Rot-
terdam. Zijn snelste marathon 
liep hij in een indrukwekken-
de 2:15:14. Ook op oudere leef-
tijd bleef de marathonloper op-
merkelijk presteren; zo behaal-
de hij het Nederlands Record van 
2.16.31 in de leeftijdsklasse bo-
ven de veertig jaar en diverse an-
dere Nederlandse records boven 
de vijftig jaar. Niet alleen het pres-
teren bracht hem voldoening, het 
hardlopen op zich is volgens Aart 
de ultieme vorm van vrijheid.

Training
In 1998 richtte hij zijn eigen at-
letiekvereniging op; Loopgroep 
Aart Stigter. Naast het geven van 
trainingen aan zijn eigen Loop-
groep, geeft Aart met regelmaat 

trainingen in opdracht van de At-
letiekunie.
Op zaterdag 16 juni om 13.00 uur 
geeft Aart een training van 60 mi-
nuten, waarin de interval centraal 
staat. Voor de meeste lopers is in-
tervallen niet het favoriete loop-
onderdeel, vandaar dat Aart zal 
uitleggen waarom het noodza-
kelijk is om te doen en zelfs nog 
leuk kan zijn ook. Deze training is 
gratis en vooraf aanmelden hoeft 
niet. Kom in je sportkleding naar 
de winkel en krijg een training 
waar je nog vaak aan terug zal 
denken.

Boeken Signeersessie
‘Hardlopen, mijn leven’ is een 
boek over passie voor hardlopen; 
over ijzeren discipline en preste-
ren; over scherpe focus en door-
zettingsvermogen en over een 
man die op 60-jarige leeftijd nog 
steeds vol vuur en passie de hard-
looppaden beteugelt!
In dit boek ontvouwt Aart hoe het 
hem veertig jaar lang bleef luk-
ken om prestaties op niveau te le-
veren én plezier in het hardlopen 
te houden. Inclusief trainingstips 
en zijn persoonlijke toekomstvi-
sie op het hardlopen.

Vanaf 14.00 uur zal hij zijn boek 
signeren, dat voor elke hardlo-
pende vader een mooi Vaderdag-
cadeau is. 

Aart Stigter.

Tennisclinics voor BikevoorParkinson
Heemstede - Nooit getennist, 
beginnend of gevorderd? Tennis-
leraren Peter Bouten, Michel Ad-
miraal en Ruud Verhoeven ver-
zorgen op zondag 15 juli met een 
groep ervaren tennissers/compe-
titiespelers een gevarieerde cli-
nic van 1,5 uur. Die vindt plaats 
bij tennisvereniging Merlenho-
ve op het park in Groenendaal.  
Er wordt gewerkt in kleine groe-
pen en er komen verschillende 
spelelementen aan bod. Na ie-
dere clinic sluiten de deelnemers 
af met ‘round the table’, een spel-
vorm rondom het net. Er worden 
twee rondes gespeeld, te weten 
om 13.15 uur en 15.00 uur. Er zijn 
leenrackets aanwezig. Dit eve-
nement vindt plaats in het ka-
der van Team Gijs, de ‘sponsorpot’ 
van het fietsteam dat activitei-
ten organiseert om de strijd aan 
te gaan met de ziekte van Parkin-
son. Voor de tennisclinic betaal 
je €12,50 per persoon contant te 

voldoen voor aanvang van de cli-
nic. Wil je meedoen met de wijn-
proeverij en/of loterij, dan reken 
je daarvoor extra af. Tijdens het 
evenement is er ook livemuziek 
op het terras.
Mette van der Ven van Barefoot 
Reflexologie is aanwezig voor 
een ontspanningsmassage aan 
de voeten, €15 voor een halfuur. 
Voor meer info en aanmelden: 
info@barefootfitness.nl Alle op-
brengsten gaan naar het goede 
doel! Gijs de Vries is Parkinson-
patient. Zijn team doet op 1 sep-
tember mee met de Bikevoor-
Parkinson in Limburg, onderdeel 
van Boogies Extreme en georga-
niseerd door ParkinsonNet, ver-
bonden aan het Radboudumc in 
Nijmegen. Het geld gaat naar on-
derzoek voor Parkinson en nieu-
we ontwikkelingen rondom pa-
tiëntenzorg. De cheque wordt na 
de finish op de Cauberg overhan-
digd aan de afdeling neurologie 

van het Radboudumc in Nijme-
gen.
Inschrijven bij Marja:
marja.vandenheuvel@hotmail.
com, 06-22368991 of Ivonne: 
vries.heuvel@gmail.com,
06-50641545.
Geef je voorkeurstijd aan.

Veteranen Alliance tweede in Italië





10 13 juni 2018

30 juni Openlucht bios Vrijheidsdreef
Kennismakingstour burgemeester 
Nienhuis ditmaal langs Rotary Club
Heemstede - Op dinsdag 5 ju-
ni bezocht burgemeester Astrid 
Nienhuis de wekelijkse bijeen-
komst van Rotary Club Heemste-
de om kennis te maken. Zij was 
al sinds haar aantreden in januari 
bezig met een introductierondje 
langs 35 maatschappelijke orga-
nisaties in Heemstede en op deze 
mooie avond in juni aangeland in 
Landgoed Groenendaal. 
Hier komt de Rotary Club Heem-
stede iedere week bijeen om o.a. 
samen de mooiste activiteiten te 
ontplooien voor anderen. Rota-
ry is een serviceorganisatie, met 
wereldwijd 1,2 miljoen leden. Zij 
steunen op verschillende manie-
ren hun medemens zonder on-
derscheid van herkomst, geloof 
of politieke overtuiging.
Daarnaast worden op de weke-
lijkse bijeenkomsten interessante 
sprekers uitgenodigd, soms van 

dichtbij en soms van ver weg. Het 
afgelopen jaar zijn er lezingen 
geweest van Arno Koek (Blokker 
Boekhandel), Ann Demeester (di-
recteur Frans Hals Museum) en 
van Frenk van der Linden (jour-
nalist). En nu dus van onze eigen 
(nieuwe) burgemeester. 
Blijf je verwonderen! Dat was het 
thema dat zij gekozen had. Me-
vrouw Nienhuis hield een gepas-
sioneerd verhaal over de vernieu-
wingen in de democratie en wat 
de gemeente en vooral de bur-
gers van Heemstede hieraan kun-
nen en moeten bijdragen. Over 
nieuwe samenwerkingsverban-
den en burgerinitiatieven en het 
waarom van overheidsbeslissin-
gen en dat die vaak niet goed ge-
noeg uitgelegd worden. Het was 
een hele leuke kennismaking Ze 
was ook onder de indruk van de 
vele activiteiten die de Rotary lo-

kaal ontplooit, meteen al op za-
terdag 30 juni: de Openluchtbi-
oscoop. Na een succesvolle editie 
vorig jaar, nu met weer twee nieu-
we films. Op een groot scherm 
in de buitenlucht, bij het Groe-
nendaalse Bos aan de Vrijheids-
dreef In Heemstede. ‘s Middags 
de Grote Vriendelijke Reus (GVR) 
en ‘s avonds Ray, over het le-
ven van Ray Charles. Vanaf 15.30 
uur open, ook met een gezellige 
foodcourt. Kaarten zijn te bestel-
len via www.ticketview.nl/shop/
rotaryheemstede.  

De opbrengst gaat naar twee 
goede doelen die de Rotary dit 
jaar ondersteunt: Stichting De 
Vrolijke Noot (ook uit Heemste-
de) en Aquaquest (schoon en vei-
lig drinkwater in West-Oeganda). 
Meer informatie op:
www.rotary.nl/heemstede. 

Expositie van kleurrijk, abstract werk in Bosbeek
Heemstede - Met de solo-expo-
sitie ‘Kleur bekennen’ toont beel-
dend kunstenaar Trudie Noor-
dermeer momenteel 18 van haar 
olieverfschilderijen in woonzorg-
centrum Bosbeek te Heemstede. 
De expositie is op de begane 
grond en vrij toegankelijk en 
hangt er nog tot en met zondag 
26 augustus. Bezoektijden zijn: 
dagelijks van 9.30 tot 16.00 uur. 
Trudie Noordermeer (1961) is ja-
ren geleden met haar (schil-
ders)carrière begonnen. De twee 
hoofdthema’s in haar werk zijn 
landschappen/natuur en archi-
tectuur. Dit komt duidelijk in haar 
werk naar voren.
Al haar werken - ook figuratief - 
zijn te bewonderen op de web-
site:
www.trudienoordermeer.exto.nl. 
Graag even melden bij de re-
ceptie. Adres: Glipperdreef 209, 
Heemstede.  

Brochure WIJ 
rondbrengen? 
Heemstede - Wil jij - tegen een 
vergoeding - helpen met het be-
zorgen van de brochures van WIJ 
Heemstede?

Deze brochures worden huis-aan-
huis bezorgd in heel Heemstede.
De bezorging zal plaatsvinden 
eind juni en begin september. 
Het rondbrengen kost ongeveer 
1-2 uur per wijk. Je kunt je ook 
voor één van de twee perioden 
opgeven.

Bezorgen is geschikt voor jong en 
oud. Wil jij ook wat bijverdienen?
Info/opgave:
pr@wijheemstede.nl (of kijk op 
www.wijheemstede.nl.)
Er wordt zo spoedig mogelijk 
contact met jou opgenomen.

Straatspeel-
avond in de 
Zeelandlaan
Heemstede – Gezellig ouderwets 
op straat spelen, dat kan weer op 
woensdag 20 juni. WIJ Heem-
stede organiseert diverse speel-
avonden en op de 20e is de Zee-
landlaan in de Provinciënwijk aan 
de beurt.
Meedoen is gratis, voor spelmate-
riaal wordt gezorgd. Kom je ook? 
Van 18.30-20.30 uur.

Woensdag 20 juni straatspeel-
avond, ditmaal op de Zeeland-
laan (Provinciebuurt), 18.30-
20.30u. Organisatie: WIJ Heem-
stede. Gratis deelname, voor spel-
materiaal wordt gezorgd.

Busje knalt 
achterop 
personenwagen
Heemstede - De bestuurder van 
een busje is vrijdagmiddag 8 ju-
ni achterop een personenwa-
gen gebotst in Heemstede. Rond 
kwart voor zes ging het mis op de 
Zandvoortselaan ter hoogte van 
de Willem Klooslaan. Na de kop-
staart aanrijding kwamen politie 
en ambulance in actie.

De inzittenden zijn door ambu-
lancepersoneel nagekeken maar 
gelukkig bleef het beperkt tot 
materiële schade. Een bergings-
bedrijf is ter plaatse gekomen om 
de beschadigde voertuigen weg 
te halen.Foto: Michel van Bergen

Laatste 
Knutselclub

van het seizoen
Heemstede - Woensdag 
20 juni is alweer de laatste 
Knutselclub van het seizoen 
en dan is het inmiddels een 
traditie dat de meisjes en 
jongens iets lekkers gaan 
maken. Maar wat? 

Meeknutselen kan als je tus-
sen de 5 en 10 jaar oud bent. 
Het is van 13.30 tot 15.00 uur 
bij WIJ in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Voor 5 euro ben je er ook bij. 
Opgeven: 5483828.

Vogelhospitaal helpt 
ruim 3.000 vogels
Regio - Dankzij steun van gulle 
gevers heeft het Vogelhospitaal 
in 2017 3.300 zieke en gewon-
de vogels kunnen helpen. De vo-
gels worden uit Haarlem en om-
trek gebracht, vooral met dieren-
ambulances. Het hospitaal heeft 
nog meer positief nieuws te mel-
den: zo heeft het financiële hulp 
gekregen om het badhuis te re-
noveren. Er zijn veel vrijwilligers 
aan het hospitaal verbonden, 
onder meer voeren ze heel jon-
ge vogels bij met een pincet. De 
snaveltjes van de gebrachte klei-
ne dieren zijn zo breekbaar dat 
met grote precisie gewerkt moet 
worden. Het Vogelhospitaal krijgt 
soms met recht vreemde vogels 
binnen: zo vloog een duif tegen 
het oogziekenhuis op waarna het 
dier viel en even later een ‘knots’ 

van een rechteroog ontwikkelde. 
Opgevangen door het hospitaal. 
Meer informatie, ook over dona-
ties, bij Stichting Vogelrampen-
fonds Haarlem. www.vogelhospi-
taal.nl en 023-5255302. 

700 jaar
bewaard

Regio - Het Noord-Hollands 
Archief in Haarlem orga-
niseert de tentoonstelling 
‘700 jaar bewaard’, over de 
Janskerk. De officiële ope-
ning vindt plaats in de Jans-
kerk, ook de locatie van de 
tentoonstelling. De kerk be-
vindt zich aan de Jansstraat 
40 in Haarlem en is maandag 
tot en met vrijdag te bezoe-
ken van 9.00 tot 17.00 uur. 
De tentoonstelling duurt tot 
en met 9 september. 

Pride at the Beach in het 
Zandvoorts Museum
Regio - De wereldberoemde Pri-
de Amsterdam maakt voor de 
tweede keer een uitstapje naar 
‘Amsterdam Beach’. Zandvoort is 
er trots op dat Pride at the Beach 
ook in 2018 is toegevoegd aan de 
officiële Pride Amsterdam Festi-
val Agenda. 
Van maandag 30 juli tot en met 
woensdag 1 augustus wordt het 
recht om te zijn wie je bent en te 
houden van wie je wilt, gevierd 
met een geweldig programma. 
En dat alles met uitzicht op zee 
natuurlijk.

In het Zandvoorts Museum vindt 
‘Art with pride’ plaats, te bezoe-
ken van 6 juli t/m 19 augustus 
2018.
Gastconservatoren Rene Zuider-
veld en Andre Donker bieden 
kunstenaars een platform om sa-
men met de bezoekers de discus-
sie aan te gaan. Wat is gay kunst? 
De Art with Pride tentoonstel-
ling komt tot leven in foto’s, film-
beelden, sieraden, schilderijen en 
sculpturen. Meer over het Zand-
voorts Museum via:
www.zandvoortsmuseum.nl. Foto: Vogelhospitaal Haarlem

Mogelijkheden nieuw woongebied 
Nieuw-Vennep West bekeken
Regio - Gemeente Haarlem-
mermeer en de Samenwerken-
de grondeigenaren Nieuw-Ven-
nep West hebben op vorige week 
een intentie-overeenkomst gete-
kend voor de gebiedsontwikke-
ling Nieuw-Vennep West. 

Het doel is om binnen een half 
jaar gezamenlijk te onderzoeken 
of dit gebied ontwikkeld kan wor-
den. In het geval dit positief uit-
pakt, wordt aansluitend de wo-
ningbouw op deze locatie ver-
sneld tot uitvoering gebracht. 
 
Nieuwe gebiedsontwikkeling
De locatie Nieuw-Vennep West 
ligt in de gemeente Haarlem-
mermeer bij de bestaande kern 
Nieuw-Vennep. Het gebied van 
bijna 300 hectare is tot kansrijke 
locatie benoemd om te ontwik-
kelen tot een aantrekkelijk, goed 
bereikbaar en duurzaam woon- 
en verblijfsgebied in Haarlem-
mermeer-West. Nieuw-Vennep 
West heeft een uitdagende wa-
teropgave, biedt kansen voor het 

creëren van verschillende ont-
spannen woonmilieus, een ge-
biedseigen identiteit en wordt in-
gebed in zowel landschap als ste-
delijk weefsel. Het gebied grenst 
aan Getsewoud met ten westen 
Beinsdorp aan de Ringvaart.
 
In het komende hal�aar gaan ge-
meente Haarlemmermeer en de 
Samenwerkende grondeigena-
ren Nieuw-Vennep West op basis 
van deze overeenkomst en een 
Plan van Aanpak met elkaar aan 
de slag. Doel is om op hoofdlij-
nen zicht te hebben onder wel-
ke uitgangspunten en randvoor-
waarden hier versneld een woon-
gebied gerealiseerd kan worden. 
 
Samenwerkende grondeigena-
ren Nieuw-Vennep West bestaat 
uit gebieds- en vastgoedontwik-
kelaar AM, institutionele vast-
goedbelegger Bouwinvest, Rotij 
(een samenwerkingsverband van 
Roosdom Tijhuis, BPD Ontwikke-
ling en Syntrus Achmea Real Esta-
te & Finance, Verwelius en Ymere.

Bij de ondertekening waren de wethouders van de gemeente 
Haarlemmermeer, Adam Elzakalai en Tom Horn, aanwezig en de 
directies van de samenwerkende grondeigenaren.
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Een vurig en alarmerend portret van deze tijd
Regio - Op 21, 22, 23 en 24 ju-
ni speelt Theatercollectief GARP 
Hedda Gabler in het Haarlem-
merhout Theater te Haarlem. Het 
stuk, geschreven door de Noor-
se toneelschrijver Henrik Ibsen, 
is een klassieker in de theaterge-
schiedenis. GARP maakt van Hed-
da Gabler een vurig en alarme-
rend hedendaags portret. 

Na een heftige jeugd trouwt de 
wilde en eigenzinnige Hedda Ga-
bler met Jurgen Tesman. Voor 
haar luxe en zekerheid, voor hem 
een trophy wife. Alles in haar le-
ven vertaalt zich in strijd: Jurgen 

die Hedda wil inkapselen in een 
burgermansbestaan, vriend Brack 
die kansen ziet voor een drie-
hoeksrelatie en dan nog ‘school-
vriendin’ Thea, waarmee ze strijdt 
om de ziel van Eilert Lovborg.
Onwillig om mee te doen in op-
pervlakkig sociaal gedoe, roert al-
gauw haar vileine karakter zich. 
Scherpzinnig is ze, intelligent en 
geestig. Echter passen die eigen-
schappen slecht in het brave en 
bekrompen milieu waarin Hed-
da zich plots bevindt. Gedreven 
door de intense drang een leven 
te leiden dat de moeite waard is 
en door de diepe pijn en verwar-

ring van iemand die haar weg 
niet vinden kan, ontstaat er een 
oorlog. Uit lijfsbehoud begint ze 
een huiveringwekkend spel van 
verleiding, manipulatie en des-
tructie.

Voor deze voorstelling kunnen 
kaarten worden gereserveerd op 
www.haarlemmerhouttheater.nl. 
Hedda Gabler wordt opgevoerd 
in het Haarlemmerhout Thea-
ter, Van Oldenbarneveltlaan 17 
te Haarlem. De voorstellingen op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
beginnen om 20.30 uur, op zon-
dag om 14.00 uur.

‘Ikebana oorspronkelijk om
Japanse tempels mee te versieren’
Regio - Zondag 24 juni van 11.00 
tot 17.00 uur is Huis Leyduin in 
Vogelenzang open. Die dag zijn 
er ca. 25 Ikebana stukken om 
te bewonderen. U kunt ook zelf 
meedoen aan een workshop.

De stijlkamers van Huis Leyduin 
bieden een fraai decor voor een 
groot aantal Ikebana schikkingen 
die Masako Higashi en haar cur-
sisten hebben gemaakt. Ikebana 
schikkingen werden oorspronke-
lijk alleen gemaakt door Japan-
se priesters die er hun tempels 
mee sierden. Later mochten ook 
vrouwen de kunstvorm met vast-
gestelde regels voor schoonheid 
uitoefenen. Dat er binnen de re-
gels nog een grote vorm van vrij-
heid is, zult u snel ontdekken bij 
het aanschouwen van de schik-
kingen. Maak kennis met de ex-
pressie van de bloemkunstenaar 

en laat de getoonde lijnen, vor-
men en bewegingen tot u door-
dringen en inspireren.

Workshop ikebana
Masako Higashi nodigt u uit om 
zelf een ikebanastuk te maken 
met behulp van tekeningen en 
uitleg van haar over de oude Ja-
panse meesters te komen maken. 
Dat kan om 13.30 en om 15.00 
uur. U neemt het uiteraard na af-
loop mee naar huis. De kosten 
hiervoor zijn €7,50 per persoon 
en de workshop duurt ca. 45 mi-
nuten. Opgeven is nodig en kan 
via www.gaatumee.nl. Er is plaats 
voor 12 personen, dus meld u 
snel aan.

Het huis is gratis toegankelijk en 
is gelegen aan de Leidsevaart 
op de grens van Vogelenzang en 
Heemstede. Ikebana stuk (foto: M. Higashi).

Gezocht: Commissaris 
van de Koning NH
Regio  - De provincie Noord-Holland gaat op 
zoek naar een nieuwe commissaris van de Ko-
ning (cdK). Wat voor persoon moet dat zijn? 
Welke eigenschappen zijn belangrijk voor de 
nieuwe commissaris? Deze maand kunnen 
Noord-Hollanders daarover meepraten op de 
website van de provincie. Moet het iemand 
zijn die veel ervaring in de politiek heeft, ie-
mand die betrokken en gemakkelijk te berei-
ken is? Iemand die duidelijk is? Iemand die 
dicht bij de inwoners van Noord-Holland staat? 

Alle Noord-Hollanders kunnen daarover een 
online enquête invullen. Provinciale Staten ge-
bruiken de uitkomsten van deze enquête bij 
het opstellen van de profielschets die in de uit-
eindelijke vacature voor de nieuwe commissa-
ris van de Koning komt.

Noord-Hollanders kunnen tot en met 1 juli 
meepraten over hun nieuwe commissaris via 
www.noord-holland.nl/jouwcdk. Op deze 
website staat informatie over de rollen en ta-
ken van een commissaris. Hier kunnen Noord-
Hollanders ook laten weten aan welke eigen-
schappen zij de voorkeur geven. Moet de cdK 
de weg weten in politiek Den Haag en Brus-
sel of eerder goed weten wat er speelt in heel 
Noord-Holland? Is eerlijk en duidelijk zijn be-
langrijk of liever diplomatiek en bedachtzaam. 
Moet de cdK juist open staan voor verande-
ringen of vooral een stabiele factor zijn? Daar-
naast kunnen inwoners van Noord-Holland in 
een open vraag aangeven welke eigenschap-
pen en vaardigheden zij nog meer belangrijk 
vinden. Twintig inzenders maken kans om als 
gast van Provinciale Staten aanwezig te zijn bij 
de officiële installatie van de nieuwe commis-
saris.
De huidige commissaris van de Koning van 
Noord-Holland, Johan Remkes, legt zijn func-
tie begin 2019 neer.

Jan van Wensveen:
een leven vol verbeelding
Regio - De komende weken in ju-
ni exposeert beeldend kunste-
naar Jan van Wensveen in de hem 
zo bekende expositieruimte van 
de Waag aan het Spaarne in Haar-
lem. Het ligt voor de hand – gelet 
op zijn leeftijd (83 jaar) - aan een 
overzichtsexpositie te denken 
maar zo ligt het niet helemaal. 
Zeker niet voor Jan zelf, want - 

zoals hij met verve uitlegt - het 
wordt een expositie van enerzijds 
tekeningen uit het verleden met 
een accent op spontaan, niet be-
dachte onderwerpen, anderzijds 
schilderijen met een sterk emo-
tionele lading die hij op zijn zo 
vertrouwd plekje in Noord Frank-
rijk heeft gemaakt. De  titel van 
de tentoonstelling luidt ‘Het-

zelfde maar anders’ en de hier-
op aansluitende tekst op de uit-
nodigingskaart geeft in het kort 
weer waarmee Jan al die afgelo-
pen jaren beeldend mee bezig is 
geweest.

De term beeldend kunstenaar 
doet Jan in feite tekort. Jan van 
Wensveen is immers niet alleen 
bekend door zijn grafiek, schil-
derijen, tekeningen en objecten 
doch tevens als een onvermoei-
bare organisator, als een maat-
schappelijk zeer betrokken be-
stuurder en kunstenaar bij tal 
van Haarlemse buurtprojecten 
(Leidsebuurt en Haarlem Zuid-
West). En tevens als voormalig 
voorzitter van de PVDA in Haar-
lem, lid van de gemeenteraad, en 
in de tachtiger jaren docent aan 
de Akademie voor Bouwkunst in 
Arnhem. Mede dankzij de inzet 
van Jan voor stadsvernieuwing in 
z’n algemeen verkreeg hij als ad-
viseur en ontwerper gedurende 
vele jaren opdrachten van de Ge-
meente Haarlem. 

De tekeningen en schilderijen 
van Jan van Wensveen zijn tot en 
met zondag 24 juni te bezichti-
gen in Galerie De Waag Spaarne 
30 te Haarlem. De openingstijden 
zijn van donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.kzod.nl.

Vlaamse kunstenaars exposeren
Regio - In het culturele Neder-
land-Vlaanderen jaar 2015 ging 
Kunstenaarsvereniging KZOD uit 
Haarlem een vriendschapsband 
aan met het Centrum Artistiek 
talent (CAT) uit Gent. De daaruit 
voortvloeiende uitwisseling van 
kunst en kunstenaars tussen bei-
de steden kreeg een plaats in het 
gemeentelijk programma Haar-
lem-Vlaanderen. 

Bijzonder aan deze uitwisseling 
was dat de beeldend kunstenaars 
uit Haarlem en Gent, twee steden 
die overigens beiden bescher-
ming ontvangen van de heilige 
St.Bavo, direct met elkaar, maar 
ook met elkaars werk, cultuur 
en steden in contact kwamen. In 

2018 en 2019 vindt opnieuw een 
uitwisseling plaats. Onder de ti-
tel ‘Gent – Haarlem: Beste Buren’ 
exposeren 12 beeldend kunste-
naars uit Vlaanderen gedurende 
de maand juni in de historische 
Kloostergangen van het Haar-
lems Stadhuis. 

De werken van de 12 beeldend 
kunstenaars uit Vlaanderen to-
nen een groot scala van fantasie-
rijke thema’s. Zoals bij de foto’s 
van Lucas Bertels en de sculptu-
ren van Frans Frengen. De schil-
derijen van Svetlana Sintseva to-
nen een weelderige uitbeelding 
van klassieke onderwerpen. Inte-
ressant zijn daarnaast de kleurrij-
ke viltnaaldobjecten van Lucrece 

Surmont , de beelden van Fran-
cois Blommaerts en de abstracte 
weerspiegelingen van Lut d’Have. 
Voorts kan Lambertus Vermei-
ren met o.m.zijn magisch realis-
tisch werk als een veelzijdig beel-
dend kunstenaar worden geken-
schetst. Intrigerend zijn zonder 
meer de poppen van Cetin So-
ner, gebaseerd op mystieke ver-
halen. De expositie toont verder 
werk van Ria de Lijster, Joy Galis, 
Paul Hofman en Marianne Van-
denberghe. 

De expositie loopt t/m donder-
dag 28 juni en is van maandag 
t/m vrijdag vanaf 08.00 tot 17.00 
uur te bezichtigen.
Zie ook www.kzod.nl.

Nieuwe rugbyclub voor jeugd laat van zich zien
Regio - Op zondag 17 juni tussen 
10.30 en 11.30 uur kun je gaan kij-
ken naar een nieuwe Rugby Club, 
‘de Houtsche RFC’, op de Wagen-
weg 240B in Haarlem (Sportcom-
plex Eindehout). 1,5 jaar geleden 
zijn enkele vaders van jonge kin-
deren uit de regio Haarlem be-

gonnen met het geven van clinics 
in ‘de Hout’, Haarlem. Op dit mo-
ment zijn zij met 70 leden tussen 
de 5 en 14 jaar en krijgt de Hout-
sche RFC zijn eigen rugbyveld.
Zondag 17 juni spelen de vaders 
tegen de kinderen omdat het va-
derdag is. “We zijn enorm trots 

dat in zo’n korte tijd we zijn uitge-
groeid tot een rugbyclub met 70 
leden”, aldus de oprichters. “Wat 
begon als onze kinderen een 
beetje laten ‘snuffelen aan rugby’ 
is uitgegroeid tot een volwaardi-
ge club in Haarlem-Zuid. Ieder is 
van harte welkom.

Nieuw regionaal tijdschrift Regio - Maandag 4 juni werd bij 
Pepijn’s Kitchen in Haarlem het 
nieuwe regionale magazine LE-
VEN! gelanceerd. Hierin ook op-
genomen een interview met de 
nieuwe burgemeester van Heem-
stede, Astrid Nienhuis. Na Leiden, 
Den Haag en Utrecht is de regio 
Haarlem de vierde pijler van deze 
succesvolle formule. Het magazi-
ne wordt vier keer per jaar uitge-
geven, telkens aan het begin van 
het seizoen, met reportages en 
interviews, veel ruimte voor fo-
tografie en een moderne vorm-
geving. LEVEN! speelt in op de te-
rugkeer van print, als aanvulling 
op online en gaat voor communi-
catie met een emotionele lading.  
Het magazine wordt op drieën-
half duizend adressen in de regio 
verspreid en ligt in de schappen 
bij 25 boekhandels. Hoofdredac-
teur is Kiek Berger.
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14 juni
  Media Café bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. 13.30u. Reser-
veren kan via www.wijheem-
stede.nl  of tel. (023)548 38 28, 
maar u mag ook zo binnenlo-
pen.

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

6 juli
  Reünie basisschool De Ark, Van 
der Waalslaan 37. 19-21.30 uur. 
Inschrijven is €5 overmaken op 
NL21RABO0329052195 t.n.v. 
L.J.M. van Noort onder ver-
melding van het betreffende 
schooljaar.

16 juni
  Midzomerfeest rondom kinder- 
boerderij ‘t Molentje, Heemste-
de. 11-15u. Sprookjesfiguren in 
het bos. Entree kinderen €2,50 
en volw. €1,50 incl. koffie/thee.

  Festival Opgeruimd! voor jong 
en oud. Met o.a opnamen voor 
Telekidsprogramma Hou ‘t 
Schoon, een stormbaan voor 
de jeugd. Ook workshops en 
muziek van een dj. Rondom 
het raadhuis van Heemstede, 
Raadhuisplein, 10-17 uur.

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

  Optreden Max Valkenburcht 
op piano en Yente Lottman op 
viool in de Nieuwe Kerk, Nieu-
wekerksplein 32 Haarlem. 
15.30u. Vrij toegang, deurcol-
lecte.

  Boerderijactiviteiten op de 
Dinkelhoeve Heemstede, He-
renweg 61. O.a. kruiwagenrace, 
streekmarkt. 12-16u. Info op: 
www.lekkernaardebioboer.nl.

  Kofferbakmarkt Hillegom, op 
terrein Ford Museum, Haar-
lemmerstraat 36. 9.30-16u. 
Toegang en parkeren zijn gra-
tis. Info: Organisatieburo Mikki, 
0229-244739/244649.

Zondag 17 juni
  Simon Hazevoet(voetbal)toer-
nooi bij RCH a/d Sportparklaan, 
voor de allerkleinsten. 10-12u.

  Wedstrijd rugby club ‘de Hout-
sche RFC’, 10.30u-11.30u. 
Sportcomplex Eindehout. Va-
ders tegen hun kinderen, ikv 
Vaderdag.

  ‘A Sunny Sunday Songreci-
tal’, huiskamerconcert V Mer-
lenlaan 29, Heemstede. Niet-
leden (Vrienden v/h Lied) be-
talen €17,50. Deuren open: 
14.30u. Contact: brockmeier.
vanvloten@gmail.com of 06-
11375248.

  Open tuinen (organisatie 
Groei& Bloei) in Bloemendaal 
e.o van 11-16u. Lijst met deel-
nemende tuinen: Iepenlaan 96, 
Bloemendaal en Nursery the 
Willows, Vlaamseweg 8 Haar-
lem.

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

▲

  Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest met programma van 
Bruckner in Adelbertuskerk, 
Rijksstraatweg 28 te Haarlem. 
15u. Kaarten vanaf €15 via 
www.hpho.nl.

18 juni 
  Themamaaltijd WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. 17.15-18u. 
€10,25. Reserveren: 5483828.

26 juni
  Busexcursie naar ’s-Heerenberg 
en Eltenberg (Duitsland). Ver-
zamelen: 8.15u bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96. Kosten: 
€82. Retour: 19u. Inschrijven bij 
de receptie van de Luifel, He-
renweg (inschrijven tot 15 juni) 

20 juni
  Knutselclub WIJ Heemstede 
voor kinderen van 5 t/m 10 jaar 
oud. Meedoen: €5 en opgave: 
5483828. 13.30-15u in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11 
Heemstede.

  Straatspeelavond, ditmaal op 
de Zeelandlaan (Provincie-
buurt), 18.30-20.30u. Organi-
satie: WIJ Heemstede. Gratis 
deelname, voor spelmateriaal 
wordt gezorgd.

  Grote kennisquiz bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96. Va 13.30u. 
Geef je op, alleen bij voldoen-
de deelnemers gaat de quiz 
door. Entree: €5. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

TENTOONSTELLINGEN

T/m zondag 24 juni
  KZOD presenteert werk van 
Jan van Wensveen in de Waag, 
Spaarne 30 Haarlem. Donder-
dag t/m zondag 13-17u. Info: 
www.kzod.nl.

T/m donderdag 28 juni
  KZOD toont werk van Vlaamse 
kunstenaars in de Kloostergan-
gen van het Haarlems Stad-
huis. Ma t/m vrij vanaf 8u. tot 
17u. Info: www.kzod.nl.

T/m 26 augustus
  ‘Kleur bekennen’, expositie van 
Trudie Noordermeer in hui-
ze Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. Melden bij de re-
ceptie. 9.30-16u. Info: www. 
trudienoordermeer.exto.nl.

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

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Werk van Jan Makkes gaat op tournee
Regio – De Velsense kunstenaar 
Jan Makkes (1935-1999) vond het 
belangrijk dat zijn werk de wereld 
rond ging. ‘Het moet gezien wor-
den’, zo zei hij. Hij zou dan ook blij 
geweest zijn met de expositie die 
momenteel in het Nationaal Bag-
ger Museum in Sliedrecht te zien 
is. De expositie kreeg de naam 
‘Met volle kracht vooruit’ en is tot 
en met 29 september te bezoe-
ken. Het toont waterbouwkundig 
werk van Jan Makkes en Jeroen 
Hermkens. 
Weduwe Elly Makkes was don-
derdag 24 mei bij de opening in 
het museum. Op de foto naast 
haar staat Jeroen Hermkens. Ook 
voor Elly was het spannend, want 
naast het werk uit Museumboer-
derij Jan Makkes in Velserbroek, 
is werk te zien dat Jan voor gro-
te bedrijven maakte. Elly Mak-
kes vertelt: ,,Begin zestiger ja-
ren werd Jan door graficus Ep-
po Doeve aangeraden om gro-
te bouwkundige werken te teke-
nen en schilderen. Hij maakte di-
verse werken, zoals bij de aanleg 
van de Velsertunnel en de Wijker-
tunnel, maar ook de Deltawer-
ken, de Waalhaven en de Kram-
mersluizen in aanbouw zijn te 
zien. Jan ging gewoon ergens zit-

ten met zijn ezel en maakte een 
tekening, pentekening of goua-
che. Later stapte hij met dat werk 
naar de directie van zo’n bouw-
bedrijf of naar Rijkswaterstaat die 
dat werk graag van hem kochten. 
Veel van die werken heb ik al ja-
ren niet gezien. Uniek om ze nu in 
het Nationaal Bagger Museum te 
kunnen zien.’’
Jeroen Hermkens kreeg in 2009 
van baggeronderneming Van 
Oord NV de opdracht hun water-
bouwkundige werken over de he-
le wereld vast te leggen in schil-

derijen en litho’s. Dit werk breidt 
zich nog steeds uit en hiervan is 
een selectie te zien in het Natio-
naal Bagger Museum.

Wie nieuwsgierig is naar meer 
werk van Jan Makkes is op af-
spraak welkom bij Museumboer-
derij Jan Makkes aan Hofgeester-
weg 22 a in Velserbroek. Bel voor 
een afspraak 023-5376227 of kijk 
op www.museumboerderij-jan-
makkes.nl. Voor informatie over 
het Sliedrechts museum kijkt u 
op www.baggermuseum.nl. 

De kerk wordt ‘groen’
Heemstede - In mei 2016 heeft 
de kerkenraad van de PKN, Pro-
testante Kerk Heemstede, beslo-
ten zich als kerkgemeenschap 
aan te sluiten bij het initiatief 
‘Groene Kerken’ van Kerk in Actie.

Henk Koetsier, voorzitter van de 
werkgroep: “Doel is het zoveel 
mogelijk verduurzamen van het 
inkoopbeleid, alsmede bespa-
ren op energie en overgaan op 
alternatieve energie.” Ook de be-
wustmaking van de gemeente-
leden staat op het programma. 
In de zomer van 2015 is het inte-
rieur van de Oude Kerk gereno-
veerd met behoud van de prach-
tige akoestiek. Verwarming, licht 
en geluid zijn vernieuwd en een 
deel van de banken is vervangen 
door stoelen. Het naastgelegen 
culturele centrum de Pauwehof is 
een samenwerkingsverband tus-
sen WIJ Heemstede en de Diaco-

nie van de PKN, benut als activi-
teitencentrum voor senioren. Het 
is tevens een multifunctionele 
ruimte bij evenementen in de Ou-
de Kerk en daarvoor geheel aan-
gepast in 2015. Duurzaamheid 
wordt in praktijk gebracht door 
het gebruik van biologische kof-
fie en thee, suiker, koffiemelk, fris-
dranken en wijnen. Ook schoon-
maakartikelen en toiletpapier zijn 
nu van duurzame herkomst.

Dat geldt eveneens voor het pa-
pier dat gebruikt wordt op het 
kerkelijk bureau. De kosters zul-
len verder aandacht geven aan 
gescheiden inzameling van afval. 
Het gebruik van energie wordt nu 
duurzamer door de installatie van 
zonnepanelen op het dak van de 
grote zaal van de Pauwehof, waar 
88 zonnepanelen geplaatst zijn. 
Dat gebeurde maandag 11 juni.
Op weg naar een klimaatneutraal 

Heemstede in 2030. Het dak was 
problematisch, voor ‘leken’ ziet 
het eruit als golfplaten, voor vak-
lui sandwichpanelen, waar je niet 
zomaar zonenpanelen op kunt 
plaatsen. Een van de weinige be-
drijven die dat kunnen is Enegie-
plusdak uit Lunteren en zij plaats-
ten maandag de panelen op het 

schuine dak. Met alle medewer-
king van de Voorwegschool die 
de ruimte om te werken vrij gaf. 
De jonge medewerkers van het 
bedrijf sleepten gemakkelijk met 
de 20 kilo zware panelen. Die 
hebben geen sportschool nodig!

Ton van den Brink

Sieraden reparatie bij Sfeervol bijzonder / mooi
Heemstede - Sieraden die kapot 
zijn of opnieuw moeten worden 
vormgegeven, liggen soms al ja-
ren in een laatje te wachten. Op 
zaterdag 16 juni kunnen ze opge-
zocht worden, want dan is Joyce 
van der Stad aanwezig bij ‘Sfeer-
vol bijzonder / mooi’ om u te advi-
seren over uw oude en vaak dier-
bare sieraden. Heeft de tijd de sie-
raden achterhaald, dan kunnen 

ze in overleg een nieuwe, meer 
eigentijdse uitstraling krijgen.

Joyce van der Stad is een zeer er-
varen sieradenmaakster, maar 
geen edelsmid. Ze werkt met sie-
raden van parels en edelstenen. 
Soms gaat het om het vervangen 
van een slotje of ringetje, soms 
moeten snoeren worden over 
geregen of opnieuw worden ge-

knoopt. Alles uiteraard in nauw 
overleg met de eigenaar.

Op de 16 juni wordt een eerste, 
deskundige blik op uw sieraden 
geworpen. Daarna worden de 
mogelijkheden met prijsindica-
tie besproken. Van 11.00 tot 17.00 
uur, Jan Miense Molenaerplein 8 
Heemstede. Meer informatie op 
Facebook: GoedeSierJoyce.

Reünie basis-
school De Ark
Heemstede -  De eerste in-
schrijvingen zijn binnen 
voor de reünie van 6 juli. 
De bijeenkomst is bedoeld 
voor de leerlingen die aan 
het eind van het schooljaar 
1993/1994 en de daarop-
volgende jaren tot en met 
het schooljaar 2009/2010 
de school verlaten heb-
ben. Ook de ouders van de-
ze leerlingen en de overblijf-
moeders die in deze jaren 
actief zijn geweest, zijn van 
harte welkom. Natuurlijk 
zijn ook de leerkrachten uit-
genodigd om acte de présé-
ance te geven.

Deze reünie wordt gehou-
den omdat nu 25 jaar gele-
den en wel in 1993 R.K. Ba-
sisschool De Ark, na een fu-
sie van de St. Antonius-
school en de St. Jozefschool 
van start ging. Voor dege-
nen die misschien al jaren 
geen stap meer in hun ou-
de school hebben gezet, 
zal het een hele openbaring 
zijn om te zien welke meta-
morfose het gebouw – en 
ook de speelplaats - heeft 
ondergaan. Diverse malen is 
het gebouw aangepast aan 
de op dat moment heer-
sende wensen en mogelijk-
heden, maar vooral de laat-
ste jaren is er inwendig veel  
veranderd.   Ook op onder-
wijskundig gebied heeft het 
schoolteam voortdurend 
gewerkt om up- to- date te 
blijven.

Er wordt een bijdrage van €5 
gevraagd voor dekking van 
de kosten.
Dit bedrag graag overma-
ken op rekening NL21RA-
BO0329052195 t.n.v. L.J.M. 
van Noort onder vermelding 
van het betreffende school-
jaar. De Ark bevindt zich aan 
de Van der Waalslaan 37, 
Heemstede.
Een spoedige inschrijving 
wordt op prijs gesteld.

Heemstede – Elke dinsdagmorgen belt de Heemsteder met 
keurslagerij Wim Kuijk in de Jan van Goyenstraat. Niet voor de 
gezelligheid (alleen) maar wel om de aanbieding van de week 
te noteren. Deze prijkt namelijk wekelijks op de voorpagina van 
deze krant. Altijd handig om te weten wat voor lekkers er ex-
tra voordelig wordt aangeboden. Dit wekelijkse koopje is trou-
wens niet alleen bij Kuijk maar ook bij vakbroeder Van der Geest 
in de Raadhuisstraat 94 te verkrijgen. Samen adverteren de 
keurslagers al weer vele jaren de bekende zwartwit reclame op 
de voorkant van deze krant. Vrijdag jl was er gelegenheid voor 
een spontaan bezoekje aan de fijne slagerszaak in de Jan van 
Goyenstraat, waar Sylvia (links op de foto) en Jacqueline voor 
een hartelijke ontvangst zorgden. Ditmaal niet om het keur- 
slagerskoopje door te geven maar gewoon om leuk met de 
Heemsteder (Joke van der Zee) op de foto te gaan! 

DE HEEMSTEDER OP BEZOEK BIJ...

Keurslager Wim Kuijk

Regio - Zaterdag 17 juni wordt 
weer de zeer populaire kofferbak-
markt van Hillegom gehouden. 
Op het terrein van het Ford Muse-
um gelegen aan de Haarlemmer-
straat 36, zijn die dag weer ve-

le uitgeladen kofferbakken met 
een diversiteit aan gebruikte goe-
deren. Aan deze markt kan trou-
wens iedereen, ongeacht in be-
zit van een kofferbak, deelnemen. 
Een ideale mogelijkheid om over-

bodig huisraad, kleding of boe-
ken van de hand te doen. 
De markt duurt van 9.30 tot 16.00 
uur en zowel de toegang als het 
parkeren is gratis voor bezoekers.
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u bellen naar 
Organisatieburo Mikki, 0229-
244739/244649.

Kofferbakmarkt in Hillegom
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Koele verduisterde slaapkamerKoele verduisterde slaapkamer
nachtrust

Koele verduisterde slaapkamer
energiezorgt voor betere en meer

Vroege zonsopkomst tijdens zomermaanden vraagt om extra verduistering

Terwijl veel mensen de aankomende zomer weer omarmen, is de vroege zonsopkomst die 
daarmee gepaard gaat een risico voor onze slaap. Door het vroege, eerste ochtendlicht groeit 
de kans dat ons lichaam te vroeg gewekt wordt. Verduisterende gordijnen kunnen uitkomst 
bieden. In steden met veel kunstlicht is een volledige verduistering van de slaapkamer het he-
le jaar door van belang.

Niet alleen voor fysiek herstel van het lichaam, maar ook voor ons mentale welzijn is een goede verhou-
ding van voldoende daglicht overdag en duisternis belangrijk. Volledige duisternis 's nachts helpt ons om 
in de fase van diepe slaap te komen én blijven. Juist in deze fase herstelt ons brein zich ter voorbereiding 
op een nieuwe dag. Ervaringen die we overdag opdoen, verwerken we in onze slaap. Idealiter vormt de-
ze diepe slaap 15-20% van de nachtrust van een volwassene.

Biologische klok
“Als het tijdens onze slaap volledig donker is, zijn we overdag gevoeliger voor daglicht en krijgen we 
meer energie,” legt Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland uit. “Dat komt omdat 

het contrast tussen daglicht en duisternis in harmonie is met onze biologische klok, die ons vertelt dat we 
overdag actief moeten zijn en ’s nachts rust moeten nemen. Hoe beter we die klok volgen, hoe frisser en 
fi tter we overdag zijn.”

Een slaapkamer volledig verduisteren is extra belangrijk in de zomermaanden, wanneer de zon eerder op 
komt. In de stad is die uitdaging vaak nog groter. Daar is ook ’s nachts veel kunstverlichting – zoals straat-
lantaarns, etalages en reclameborden – die het extra moeilijk maakt om op tijd de slaap te vatten en niet 
te vroeg weer wakker te worden. Vooral straatverlichting dichtbij het raam kan een goede nachtrust da-
nig verstoren.

Gordijnen voor totale duisternisOplossingen voor volledig verduistering zijn er gelukkig voldoende. Zo 
houden VELUX verduisterende plisségordijnen het licht van buiten het hele jaar door tegen. Maar ze cre-
eren ook een eigen sfeer in huis. “Het is een misvatting dat gordijnen zwart moeten zijn,” aldus Som-
broek. “Als de stof maar dik genoeg is, zorgen zelfs gordijnen met lichte kleuren voor een volledig ver-
duisterend effect.”

Ventilatie en koeling
Niet alleen verduistering maar ook frisse lucht en koeling dragen in de zomermaanden bij aan een goe-
de nachtrust, zo blijkt uit onderzoek. Simpele maatregelen zoals ’s avonds ramen en deuren tegen elkaar 
open zetten, kunnen al een groot verschil maken. Insectenhorren kunnen hierbij zorgen dat ongewenste 
gasten buiten blijven. Ook de temperatuur moet niet te hoog oplopen. Daardoor duurt de fase van diepe 
slaap korter en wordt je sneller wakker. Vooral voor ramen op het zuiden, is een goede zonwering overdag 
belangrijk om oververhitting te voorkomen. VELUX rolluiken houden overdag de warmte tegen en zorgen 
‘s nachts voor een donkere kamer.

Tips voor een goede nachtrust tijdens warme zomermaanden
1. Zet bevroren fl essen water voor het raam zodat de lucht nog koeler wordt.
2. Plaats een ventilator voor je open raam zodat de koele nachtlucht van buiten sneller 
 door je huis heen geblazen wordt.
3. Sluit overdag alle ramen en deuren en zet ‘s avonds alles open als de zon weg 
 is en de lucht al afgekoeld is.
4.  Zet ramen tegenover elkaar open.
5.  Zorg voor een dakraam boven je trapgat zodat de warmte naar buiten trekt.
6.  Doe gordijnen open na zonsondergang zodat frisse lucht de kamer in kan.
7.  Sluit overdag buitenzonweringen of gordijnen om de warmte van de zon tegen te houden.
8.  Zorg ‘s nachts voor goede verduistering.

“Als je iemand vraagt hoe een 
molenaar eruit ziet dan denk je 
al gauw aan een man met grijs 
haar.”
Molenaarster Joyce Beneker 
lacht. Joyce zet zich al 14 jaar 

in voor het behoud van de mo-
len in de Schoterveenpolder en 
betrekt binnenkort de aangren-
zende molenaarswoning. Op de 
vraag waar haar passie voor mo-
lens vandaan komt antwoordt 

ze het volgende:
“Ik vind het fascinerend wat je 
allemaal met zoiets eenvoudigs 
als wind kunt doen. Het kost 
niks en je kunt er van alles mee 
doen.”

Zo draait de molen Een portret van 
Ambassadeur Joyce Beneker

De kracht van windenergie
Traditioneel wordt met een mo-
len graan tot meel gemalen. De 
korenmolen was dan ook de oor-
spronkelijke uitvinding. Maar 
daar kwamen allerlei industriële 
toepassingen bij, zoals het per-
sen van olie, het maken van verf 
of het droogmalen van de pol-
ders zoals de molen in de Scho-
terveenpolder. Allemaal Neder-
landse uitvindingen.
“Ik zaag zelfs mijn eigen keuken 
van boomstammen in de Hout-
zaagmolen in Schalkwijk. Ik kan 
niet wachten om deze keuken 
straks te plaatsen in de woning.”

Duurzame renovatie
Joyce is enthousiast over de re-
novatie van de Huizenaanpak en 
kijkt ernaar uit om deze zomer de 
molenaarswoning te betrekken. 
In de tent naast de molen staat 
een kleine expositie omtrent de 
verbouwing, samengesteld door 
de vader van Joyce. Deze exposi-
tie geeft een goed beeld over de 
werkzaamheden.

Zo is de asbestsanering in 2016 
vastgelegd en sloop van de hou-
ten bijgebouwen in februari van 
dit jaar. Inmiddels staat er een 
nieuwe aanbouw en wordt de 
woning vanuit de binnenkant 
geïsoleerd. Deze werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door DR-
ZM, aangesloten bij de Huizen-
aanpak.

Open voor publiek
De molen in de Schoterveen-
polder trekt veel bekijks. Op za-
terdagmiddag zijn er al zeker 80 
bezoekers geweest. Het weer zit 
mee, de zon schijnt en veel men-
sen zijn op de � ets gestapt om 
een kijkje te nemen.

“Nu alleen de wind nog zodat 
de molen kan draaien.”

De molen zal open zijn tijdens 
de Nationale Monumenten da-
gen op 8 en 9 september. Stan-
daard draait de molen op iede-
re zondag en iedere 1e en derde 
woensdagmiddag van de maand 

en is open voor publiek.
“Maar soms draaien we ook als 
we bij moeten springen bij het 
droogmalen van de polder of ge-
woon als het waait. Dan bellen 
we met een speciaal nummer en 
hoeft het elektrisch gemaal niet 
aan. dat scheelt natuurlijk ook 
weer energie.”

Wilt u op de hoogte blijven?
De Huizenaanpak blijft de reno-
vatie en Joyce volgen. De woning 
zal regelmatig open zijn voor ge-
interesseerden. Woningeigena-
ren die zelf met hun woning aan 
de slag willen, kunnen terecht bij 
de Huizenaanpak voor deskun-
dig advies.

Ze is gefascineerd door windenergie. En zaagt zelfs haar eigen keuken van hout in de Houtzaag-
molen te Schalkwijk. Molenaarster Joyce Beneker betrekt binnenkort de aardgasvrije en energie-

neutraal gerenoveerde molenaarswoning aan de Schoterveenpolder die door de Huizenaanpak wordt 
uitgevoerd. Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 12 en zondag 13 mei vertelt ze 

enthousiast over deze renovatie. Hoog tijd om eens kennis te maken.

Je trap renoveren in

vijf stappen
De allermooiste
binnendeuren

reeks lezingenreeks lezingenBijzondere reeks lezingenreeks lezingenBijzondereBijzondereBijzondere
energietransitie
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:

- Verwijdering 
 �etswrakken
- Omgevings-
 vergunningen

Festival Opgeruimd! 
zaterdag 16 juni 2018

Gemeente koopt voormalig 
politiebureau Kerklaan 

Op 16 juni vindt van 10.00 tot 17.00 uur 
het festival ‘Opgeruimd!’ plaats rondom 
het gemeentehuis van Heemstede. 
Het festival gaat over (zwerf)afval en 
duurzaamheid.
 
Grote publiekstrekker is het programma van 
RTL Telekids programma Hou ’t Schoon, waar 
deze dag de opnames voor worden gemaakt. 
Alle Heemsteedse basisschoolkinderen 
zijn uitgenodigd voor de opnames aan dit 
programma. Via verschillende voorrondes 
strijden uiteindelijk 2 teams in de finale. 
Naast de opnames van RTL Telekids is vanaf 

10 uur de stormbaan - als onderdeel van 
het programma - de gehele dag geopend 
voor het publiek. Er zijn diverse activiteiten 
voor jong en oud gedurende de dag: theater 
voor de allerkleinsten en een workshop 
‘Vreemde Vogels’ knutselen van MooiZooi. 
Verder is er een kleine markt met informatie 
en verrassende gerecyclede producten. Voor 
muzikale omlijsting zorgt o.a. DJ Kringloop en 
voor iets lekkers kunnen bezoekers terecht bij 
de verschillende food- en drinktrucks.

Meer weten? Kijk op Facebook Duurzaam 
Heemstede.

De gemeente Heemstede heeft het 
voormalige politiebureau aan Kerklaan 61 
in Heemstede gekocht voor de vraagprijs 
van €698.000. Met deze strategische 
aankoop ziet de gemeente kansen voor 
een maatschappelijke invulling van het 
pand. 

Mogelijk kan het pand worden gebruikt voor 
de tijdelijke huisvesting van basisscholen die 
verbouwd worden. In oktober 2017 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling 
van een Integraal Huisvestingsplan voor de 
basisscholen en op basis van dit plan moeten 
aanpassingen in schoolgebouwen gedaan 
worden. Het pand zou dan als wissellocatie 
kunnen dienen voor basisscholen die worden 
aangepast. Overigens moet deze optie 
nog verder worden onderzocht en worden 
besproken met de schoolbesturen.
Het voormalige politiebureau heeft nu 

de bestemming ‘kantoor’. Voor een ander 
gebruik van het pand moet de bestemming 
gewijzigd worden naar ‘maatschappelijke en/
of onderwijsdoeleinden’. Bij een (eventuele) 
procedure voor een bestemmingswijziging 
worden uiteraard ook de omwonenden 
betrokken.

Workshops Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede
Tieners en ruzie in het gezin 
Op dinsdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in het gemeentehuis van Heemstede 
een workshop Tieners ‘Ruzie in het gezin 
verminderen of voorkomen’. De gratis 
bijeenkomst is voor ouders die kinderen 
hebben in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
Als tieners de overgang maken van kind 
naar volwassene, ervaren veel ouders een 
toename van conflicten met hun tiener. In 
deze workshop krijg je informatie hoe je 
ruzies met je tiener kunt voorkomen. 

Als je pas een baby hebt
Op dinsdag 3 juli van 15.00 tot 16.30 uur 
organiseert de Jeugdgezondheidszorg 0-4 
jaar de ouderbijeenkomst ‘Als je pas een 
baby hebt’. De workshop vindt plaats aan de 

Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
Het ouderschap is een uitdagende taak. Het 
kost tijd om de nodige kennis op te doen en 
vaardigheden te ontwikkelen als je net een 
baby hebt. Samen met andere ouders wissel 
je ervaringen en ideeën uit. Je krijgt tips 
hoe je de uitdagingen van het ouderschap 
kunt aangaan. Ook is er tijd voor individueel 
advies, dat je thuis meteen in de praktijk 
kunt toepassen. 

Kijk voor meer informatie en inschrijving 
voor deze workshops op www.
cjgheemstede.nl

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

Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 
marktterrein. Op basis van artikel 2:52 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het niet 
toegestaan gebruik te maken van fietsen op de 

markt. Ook fietsen achter de kramen mag niet 
tussen 6.00 en 18.00 uur.
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
(BOA’s) van bureau Handhaving gaan daarom 
in juni weer hierop controleren. Naast het 
geven van waarschuwingen, kunnen zij ook 
boetes uitdelen. Het actuele boetebedrag is 
€45,- (exclusief administratiekosten).
Plaats uw (bak- en brom-) fiets daarom aan 
één van beide uiteinden van de markt. Daar is 
voldoende parkeergelegenheid.

De gemeente Heemstede zoekt een:

Medewerker 
uitkeringsadministratie

(36 uur) 

Wij bieden een afwisselende baan in een 
leerzame omgeving, waarin je alle ruimte 

krijgt om je te ontwikkelen. Ben je in 
bezit van een mbo-diploma (niveau IV) 

op financieel/administratief gebied? Dan 
ben jij wellicht degene die wij zoeken!

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilliger kinderknutselclub
Ben jij creatief, enthousiast en actief, help dan 
mee bij de kinderknutselclub. Iedere woensdag 
van 13.30 tot 15.00 uur komen zo’n 10 
kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar naar de 
Molenwerf. Daar maken ze onder leiding van 
de kunstdocent originele kunstwerken van klei, 
papier, hout of stof.

Coördinator voorstellingen en 
concerten
Stichting Podia Heemstede organiseert 
voorstellingen en concerten. Samen 
met de andere 3 coördinatoren ben je 
verantwoordelijk voor onder andere het 
afspraken maken en contacten onderhouden 
met technici en het impresariaat. Kortom: een 
leuke regelfunctie!

Enthousiaste pianist
Laat jij de bewoners van een verzorgingshuis 
genieten van je pianospel? Elke donderdag is 
er een pianomiddag. Je speelt van klassiek tot 
Oudhollandse muziek en bekende meezingers 
van vroeger. Er is een pool van pianisten die 
elkaar wekelijks afwisselt. Lijkt het je leuk aan te 
sluiten bij dit team van pianisten? Laat dan snel 
van je horen! 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
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aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



Bustrip vanuit WIJ naar
’s-Heerenberg en Eltenberg
Heemstede – Op dinsdag 26 juni 
kunt u met een busexcursie mee 
naar ’s-Heerenberg en daarna be-
zoekt u de Eltenberg, in Duits-
land.

De touringcar vertrekt om 8.30 
uur (verzamelen 8.15 uur) bij WIJ 
Heemstede de Luifel aan de He-
renweg. In ‘s-Heerenberg bekijkt 
u het prachtige kasteel waar-
in onder meer een imposan-
te kunstverzameling te bezichti-
gen is. Via het prachtige natuur-

schoon van de Achterhoek gaat u 
met de bus de Duitse grens over 
waar een bezoek wordt gebracht 
aan de Eltenberg. Daar ziet u een 
aantal interessante bezienswaar-
digheden, met een deskundige 
gids.

Rond 19.00 uur gaat de bus huis-
waarts. Kosten: vanaf €82. Tot 15 
juni kunt u inschrijven bij de re-
ceptie van WIJ Heemstede in de 
Luifel. Voor de excursie geldt dat 
u goed ter been moet zijn.

Huiskamerconcert Heemstede
‘A Sunny Sunday Songrecital’
Heemstede - Op zondag 17 juni 
organiseert de vereniging Vrien-
den van het Lied een concert dat 
in het teken staat van de zomer. 
Henriette Feith (sopraan), Sinan 
Vidal (bariton) en Maurice Lam-
merts van Bueren (piano) bren-
gen in de woonkamer van de Van 
Merlenlaan 29 in Heemstede lie-
deren van onder andere Mauri-

ce Ravel, Camille Saint-Saëns en 
Irving Berlin. De voorstelling be-
gint om 15.00 uur. De deur gaat 
om 14.30 uur open. Van niet-le-
den van de VvhL wordt een bij-
drage van €17,50 gevraagd. 
Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met:
brockmeier.vanvloten@gmail.
com of 06-11375248.

Heemsteeds Philharmonisch vertolkt kleurrijke 
romantische natuurimpressie van Bruckner
Heemstede - Als symfonicus 
heeft Bruckner de traditie ge-
volgd van Beethoven en Schu-
bert. Hij was een romanticus met 
een sterk religieuze bezieling, en 
een weergaloze beheersing van 
de grote symfonische vorm. De 
muzikale architectuur van Bruck-
ners symfonieën doet denken 
aan de bouwwerken van de ba-
rok, waardoor hij in zijn jeugd 
omringd was. Men kan zijn the-
ma’s vergelijken met de hoge pij-
lers, waarop de barokgewelven 
rusten. De thema’s zijn meest-
al gebouwd op elementaire in-
tervallen, zoals de hoofdthema’s 
van zijn Derde, Vierde en Zeven-
de Symfonie bewijzen.
Met zijn Vierde Symfonie brak An-
ton Bruckner de�nitief door bij 
het grote publiek. Geen wonder, 
het is zijn meest toegankelijke en 
overzichtelijke symfonie. De bij-
naam ‘Romantische’ had ook ‘Pas-
torale’ kunnen zijn. Heel de sym-
fonie is een kleurrijke romanti-
sche natuurimpressie, vanaf het 
eerste natuurthema in de hoorns, 
verderop het typische Bruckner-

ritme van twee kwarten en één 
kwartentriool, het prachtige en 
aangrijpende andante, het be-
weeglijke scherzo met zijn hoorn-
fanfares en de lie�ijke Ländler als 
trio, tot de triomferende klan-
ken en de monumentale hym-
ne van de �nale toe. Het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 

sluit het muzikale seizoen met dit 
prachtige werk in de Adelbertus-
kerk in Haarlem met haar prach-
tige akoestiek. Het concert vindt 
plaats op zondag 24 juni, om 
15.00 uur.

Op het programma staan de Sym-
fonie No. 4 in Es – Anton Bruck-

ner (1824-1896), Bewegt, nicht zu 
schnell, Andante, quasi allegret-
to, Scherzo: Bewegt – Trio: Nicht 
zu schnell en de Finale: Bewegt, 
doch nicht zu schnell. 
De Adelbertuskerk vind je aan de 
Rijksstraatweg 28, Haarlem. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar vanaf €15 via 
www.hpho.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees: 

een zwarte damesfiets, merk Highlander, 
een zwarte damesfiets, merk Pelikaan, een 
grijze damesfiets, merk Maxwell

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een rode damesfiets, merk Batavus, een 
merkloze zwarte damesfiets

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling: 
een witte damesfiets, merk Ranger, een 
witte damesfiets, merk Union, een blauwe 
damesfiets, merk On the Road

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink: 
een rode damesfiets, merk Westerheide, een 
grijze damesfiets, merk Gazelle, een bronzen 
herenfiets, merk Harvard, een zwarte 
kinderfiets, merk Isis, een zwarte damesfiets, 
merk Highland

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een 
grijze herenfiets, merk Gazelle

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een 
bruine herenfiets, merk Union

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 61: een 
groene herenfiets, merk Union, een witte 
herenfiets, merkloos

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een blauwe damesfiets, merk Batavus, een 
groene damesfiets, merk CoolGiel

- Burgemeester van Rappardlaan, ter hoogte 
van 1: een rode damesfiets, merk Sparta

- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte 
damesfiets, merk Burgers

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 8: een witte 
damesfiets, merk Batavus

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 12: een 
blauwe herenfiets, merk Gazelle, een grijze 
herenfiets, merk Union

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een 
zwarte damesfiets, merk Cumberland, 
een witte herenfiets, merk Gazelle, een 
blauwe damesfiets, merk Gazelle, een 
grijze damesfiets, merk Batavus, een zwarte 
herenfiets, merk Raleigh

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 32: een 
groene herenfiets, merk Kynast

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 88: een 
merkloze zwarte herenfiets,

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 deze fietsen krijgen tot en 
met 27 juni 2018 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 tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Wegsleepverordening 
Heemstede 2018
Op 31 mei 2018 heeft de gemeenraad de 
Wegsleepverordening Heemstede 2018 
vastgesteld. Deze verordening is met 
terugwerkende kracht in werking getreden 
vanaf 1 januari 2018. De Wegsleepverordening 
Heemstede (vastgesteld door de raad 
op 30 mei 2002) is hiermee vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Brabantlaan 34, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 292818, 
ontvangen 28 mei 2018

- Burgemeester van Lennepweg 58, een 
gevelwijziging, wabonummer 292703, 
ontvangen 28 mei 2018

- Huizingalaan 52, verhogen nok, optrekken 
voorgevel en plaatsen dakkapel op het 
voor- en achtergeveldakvlak, wabonummer 
294502, ontvangen 31 mei 2018

- Overboslaan 23, het uitbreiden van de 
eerste verdieping, wabonummer 294141, 
ontvangen 30 mei 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Brabantlaan 34, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 292818, 
verzonden 7 juni 2018

- Kerklaan 58, het vervangen van een 
fietsenhok, wabonummer 287637, 
verzonden 5 juni 2018

- Landzichtlaan 9, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 281409, 
verzonden 5 juni 2018

- Landzichtlaan 49, het plaatsen van een 
berging/overkapping, wabonummer 
274537, verzonden 4 juni 2018

- Von Brucken Focklaan 45, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
constructieve wijzigingen, wabonummer 

287601, verzonden 7 juni 2018
- Camplaan 25, constructieve wijziging , 

wabonummer 279528, 
 verzonden 7 juni 2018

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 18, verbouw Bleekergalerie 

en realiseren 2 woningen, wabonummer 
281756, ontvangen 23 april 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Blekersvaartweg 18, verbouw Bleekergalerie 

en realiseren 2 woningen, wabonummer 
281756, ontvangen 23 april 2018

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




