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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Comfortabel 
       en efficiënt wonen

alles van dak tot kelder in één hand

  sanitair 
complete badkamer en toilet,  
ook ergonomisch sanitair

  verwarming 
installatie en onderhoud van  
CV- en verwarmingsinstallaties

  energiebesparende 
maatregelen 
zoals zonnepanelen, zonneboilers  
en warmtepompen

  dakwerkzaamheden 
dakbedekking, dakpannen, lood-  
en zinkwerken, dakonderhoud, 
hemelwaterafvoer 

   loodgieterswerk 
gas- en waterinstallaties,  
rioleringswerken, hemelwater

  overige  
elektrawerk, schilderwerk, stuc- 
werk, timmer- en aannemerswerk 
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9     2101 HK Heemstede
telefoon 023 - 528 68 02
email  info@vosse.nl  
internet www.vosse.nl

complete badkamers

dakwerkzaamheden 
& zonnepanelen centrale verwarming

loodgieterswerk

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

t

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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dressing

Carpaccio 
van

ossenhaas

www.brantjeswijn.nl

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

W E E R
M O O I

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

®

Bijen en politiek bijeen
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
bezocht Tweede Kamerlid Esther 
Ouwehand (Partij voor de Die-
ren) samen met imker Pim Lem-
mers basisschool de Icarus en 
een klas met hoogbegaafde leer-
lingen op college Hageveld.

Zowel op het Binnenhof als op 
beide scholen staan bijen. Pim 
Lemmers legde uit wat bijen 
voor functie hebben, hoe een 
bijenvolk opgebouwd is en wie 

de baas bij de bijen is. Maar hij 
riep vooral op bijen te bescher-
men en te koesteren. Dit omdat 
ze een belangrijke functie in de 
natuur hebben, bijvoorbeeld voor 
de bestuiving van gewassen. 

Esther Ouwehand legde de leer-
lingen uit wie de baas in Neder-
land is en hoe onze staatsinrich-
ting is opgebouwd. Zij maak-
te de leerlingen op een leuke 
manier wegwijs door de Twee-

de Kamer en vertelde hoe zo’n 
dag  er daar uitziet. Ook Esther 
onderstreepte het belang van 
bijen. Zij vertelde dat haar mo-
tie om de verkoop van een be-
paald gif dat bijen doodt uit tuin-
centra te verbannen, onlangs is 
aangenomen. Bijval uit de poli-
tiek dus voor de bijen. De leer-
lingen op beide scholen toon-
den veel belangstelling en had-
den een ‘bij’zondere dag.
Bart Jonker

Aangenaam muziek luisteren
Heemstede – In het kader van 
het feestelijke jaar dat Wandel-
bos Groenendaal beleeft werd 
afgelopen zondag op een aan-
tal plaatsen rondom het bos mu-
ziek gepresenteerd. Zoals bij ‘t 

Molentje waar Rob Hinse onder 
meer de trekharmonica bespeel-
de. Subtiele klanken waar met 
aandacht naar werd geluisterd.
Minder subtiel maar prachtig vol 
van geluid liet het Symfonisch 

Blaasorkest Heemstede van 
zich horen. Bondsong Goldfin-
ger klonk als een klok tussen de 
groene reuzen aan de rand van 
het bos. Even verder, in het be-
zoekerscentrum van de kinder-
boerderij delicate klanken van 
Michel Duijves (basklarinet) sa-
men met zoon Nikolai, die de 
cello ter hand had genomen. Sa-
men zetten zij de foto-expositie 
‘To the Island’ muzikaal kracht 
bij.
De expositie is te zien tot 5 ju-
li. Het boek ‘To The Island’ is on-
der meer te koop bij boekhandel 
Blokker.
Info: www.michelduijves.nl en 
facebook/ToTheIsland.
 Zowel op zaterdag 22 als 29 ju-
ni om 11.00 uur geeft Michel een 
wandeling met uitleg over zijn 
project To the Island rond de Zo-
chervijver.
Verzamelen om 11.00 uur bij het 
bezoekerscentrum. Gratis.

Zomerfoto =
win een zomerboeket

Inspiratie? water, tuin, boot, 
schaduw, koel drankje, etc.

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (12)

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

Ingang aan de Sparrenlaan
Een wel heel fraaie ansichtkaart 
in kleur, en toch bijna honderd 

jaar oud. In het westen gaat de 
zon (als altijd) onder en kleurt de 
hemel theerooskleurig. We zien 
de ingang van Groenendaal aan 
de Sparrenlaan, tegenover pan-
nenkoekenrestaurant de Konij-
nenberg, met de voormalige por-
tierswoning en het hek aan bei-
de zijden van de weg.
De Sparrenlaan werd omstreeks 

1760 in opdracht van mr. David 
van Lennep, de toenmalige eige-
naar, aangelegd als hoofdverbin-
ding van de Herenweg naar het 
vroegere herenhuis Groenen-
daal. Dit huis, dat later afgebro-
ken is, stond dichtbij het huidi-
ge restaurant. Waarschijnlijk da-
teert de half ovaalvormige terug-
springende hekpartij, bestaan-
de uit met natuursteen beklede 
hekpijlers uit deze tijd. Een par-
ticuliere buitenplaats moest nu 
eenmaal ’s avonds afgesloten 
kunnen worden.
De portierswoning is rond 1810 
gebouwd en staat achter het 
hek. Eigenaar van Groenendaal 
in die tijd was Adrian Elias Ho-
pe. Het is aannemelijk dat de 
bekroning met ronde van kan-
telen voorziene (Middeleeuw-
se) burchttorens uit de tijd van 
A.E. Hope stammen, en kunnen 
worden beschouwd als stenen 
poortwachters. In 1873 werd de 
familie Van Merlen eigenaar van 
Groenendaal. Zij vonden het vast 
grappig, dat in hun eigen fami-
liewapen ook een burcht staat, 
die veel gelijkenis vertoont met 
de torentjes op de pijlers aan de 
Sparrenlaan. 

Meer over de Van Merlens, de 

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(3 tot en met 10 juni 2013)

Huwelijken:
Rogier Strunk & Silvia L. Tab-
bers
Ronaldus A.M. van Zuijlen & 
Tessa W. Borgardijn
R. Mens & Rianne E. Houten-
bos

Geboorten:
Jinte F. van der Neut, dochter 
van Tijmen T. van der Neut en 
Merel M.F. Woortman

Wie, Wat, Waar, Waarom
en Wanneer?

Vijf vragen aan… is nieuw in de Heemsteder. In vijf antwoorden 
leest u meer over een (oud-)inwoner die iets te vertellen heeft! 
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. In deze af-
levering is het woord aan Charlotte van der Stuijt.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Ik ben Charlotte van der Stuijt, 18 jaar. Ik voel mij een echte  
Heemsteedse, ik heb op Hageveld gezeten en speel bij Harmo-
nie  St Michael. Naast het spelen op de hoorn, zit ik ook in het be-
stuur. De Heemsteder is voor mij mijn wekelijkse dosis plaatselijk 
nieuws  en ook de advertenties te koop/gevraagd vind ik leuk.

Wat voor werk doe/deed je?
Naast mijn studie psychologie heb ik een bijbaantje als verkoop-
medewerker in een brillenwinkel.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd zet ik mij het liefst op alle mogelijke manieren in 
voor  de Harmonie. Buiten de Harmonie besteed ik ook veel tijd 
aan  stijldansen. Muziek is mijn rode draad...

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Hoewel het heerlijk rustig wonen is, met bos, duinen en strand 
op prettige afstand, mag het van mij wel wat bruisender. Zo is 
er op  een vrijdag- of zaterdagavond niet zoveel te beleven in 
Heemstede.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Ik vind het het leukste om in de zomer met mooi weer  
openluchtconcerten te geven, zodat iedereen kan genieten van 
de  muziek die wij als Harmonie maken.

Wie, Wat, Wat, W W

De

Vijf W’s 
voor...

Charlotte van der Stuijt

aankoop in 1913, de drukte op de 
Sparrenlaan rond 1970 (je mocht 
toen met auto’s door Groenen-
daal heen) en over het huidige 
ecologische beheer van Groe-
nendaal in ‘Groenendaal van 
buitenplaats tot wandelbos’, 240 
pagina’s in full colour, 25 euro, 
verkrijgbaar bij de Heemsteedse 
boekhandels of de HVHB. Meer 
informatie via www.hv-hb.nl. Kijk 
ook eens op de speciale websi-
te van de gemeente Heemstede: 
wandelbos.heemstede.nl (zon-
der www). Hier kunt u zien wat 
er de komende maanden alle-
maal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina over het wan-
delbos.

Vrienden voor 
Vrienden-diner
Heemstede – In Het Kunstbe-
drijf organiseert ArneRamak op 
zondag 23 juni een ‘Vrienden 
voor Vrienden’-diner. In het ate-
lier is plaats voor vijftig gasten. 
Gasten kunnen vijf of zes gan-
gen verwachten. Met heerlijke 
wijn (of fris) en de mooiste in-
grediënten die je je kunt wensen. 
Deelname aan het diner kost 50 
euro per persoon. Vanaf 17.00 
uur zijn de gasten welkom. Het 
diner duurt tot uiterlijk 23 uur. 
Aanmelden voor het Vrienden 
voor Vrienden-diner geschiedt 
volgens het principe ‘wie het 
eerste komt, wie het eerst maalt’. 
Klik op: www.facebook.com/
events/249237951885575.

Heemstede - Stip en Ster-
re, bewoners van kinderop-
vang Schuylenburght aan de 
Camplaan 40 vieren op 22 ju-
ni het 10-jarig bestaan en wel 
tussen 10 en 16 uur. Vooraf-
gaand aan het heuglijke feit, 
organiseren Stip en Sterre 
een open week.

Tijdens deze week kan elke be-
langstellende een kijkje komen 
nemen. In de open week is het 
ook mogelijk dat de kinderen 
van het kinderdagverblijf en de 
bso een vriendje of vriendinne-
tje mee mogen nemen om te ko-
men spelen, mits de leidster/kin-
dratio dit toelaat. Belangstellen-
de (groot)ouders zijn eveneens 
van harte welkom.
De open week wordt feeste-
lijk afgesloten met een bruisen-
de zaterdag, waarop er voor de  
kinderen  een scala aan activitei-
ten georganiseerd zal worden op 
gebied van toneel, kunst, knut-
selen en sport.
Als kers op de taart kan er ook 
geslingerd worden aan een echt 
rad van fortuin. Stip en Ster-
re zorgen voor 
verrassende 
prijzen.
Stip en Ster-
re halen alles 
uit de kast 
om er voor 
het kleine 
goud een 
onvergete-
lijke dag 
van te ma-
ken.

Open week en 
jubileumfeest 

Schuylenburght
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Wethouder moet huiswerk over maken

Nog geen visie op de 
toekomstige bibliotheek
Heemstede - Tijdens de com-
missievergadering Samenle-
ving van dinsdag 11 juni bleek 
dat geen van de raadsleden ook 
maar enig idee heeft hoe de bi-
bliotheek er in de toekomst uit 
moet zien. Verder werd duidelijk 
dat wethouder Botter zijn visie 
voor de toekomst heeft gedaan 
op basis van de inbreng van de 
bibliotheek zelf. Het snijden in 
eigen vlees blijft moeilijk. Eer-
der al, tijdens de burgerbijeen-
komst, werd al duidelijk dat nie-
mand weet hoe een bibliotheek 
er over 10 jaar uit moet zien en 
of die zelfs nog wel bestaat. Alle 
partijen willen iets als een infor-
matiecentrum, meer activiteiten 
zoals exposities, lezingen, een 
ontmoetingsplek en ook een mo-
gelijke samenwerking met Cas-
ca en of de ouderenbonden. Het 
progamma van eisen bevatte al 
veel aanknopingspunten en de-
ze werden in eerste instantie on-
derschreven door het CDA, GL 
en de PvdA. HBB wilde vooral 
inzetten op de jongeren en een 
kleine collectie boeken presen-
teren van maximaal 6 jaar oud. 
Andere boeken zijn eenvou-

dig te bestellen via het systeem 
van de samenwerkende bibli-
otheken. PvdA pleitte voor rui-
me openingstijden, studieruim-
ten en wil de boeken graag be-
houden. D66 vond dat het pro-
gramma vooral was geschre-
ven op basis van de huidige si-
tuatie. De bibliotheek moet vol-
gens D66 wel blijven maar dan 
anders. Hoe anders dat wist nie-
mand. D66 vond het opvallend 
dat de bibliotheek 40 m2 had in-
geruimd voor een infobalie. Die 
is misschien helemaal niet nodig 
is in een nieuwe opzet. 

Wethouder boos
De VVD stak een spaak in het 
wiel van de aanvankelijke saam-
horigheid. De liberalen vonden 
het eisenpakket onvoldoende. 
Ook de interesse vanuit de be-
volking vinden zij onder de maat 
en ze twijfelen aan de behoefte 
die de bibliotheek vervult. Is het 
wel een taak van de gemeen-
te om een ontmoetingsplek cre-
eren, vragen zij zich af. De VVD 
wil bezuinigen en ze zijn er nog 
niet zeker van dat het oude post-
kantoor voldoet. Zij vroegen wet-

Lees onze aanbevelingen zodat 
onnodige stress en schuldge-
voelens kunnen worden voor-
komen!

Vijf manieren om schuld-
gevoel te voorkomen 
U herkent het vast wel. Na een 
bezoek aan uw bejaarde va-
der of moeder dringt zich een 
innerlijke stem aan u op: ‘Je 
had het niet zo moeten doen’. 
Schuld kan leiden tot vermoeid-
heid, stress of zelfs depressie. 
Maar zover hoeft u het niet te 
laten komen. Bij de vijf meest 
voorkomende schuldgevoelens 
bieden wij u suggesties om uw 
gedachten en energie een posi-
tieve richting te geven. 

1. ‘’Ik voel me schuldig omdat ik 
onvoldoende tijd doorbreng met 
mijn bejaarde moeder’’
Situatie: u kunt bekneld ra-
ken tussen uw verantwoorde-
lijkheidsgevoel en andere ver-
plichtingen zoals uw gezin en 
werk . Na verloop van tijd kan 
dit u uitputten. 
Suggestie: besteed de tijd die 
u samen doorbrengt zo zinvol 
mogelijk. Verlies u niet in prak-
tische regelzaken. Neem de tijd 
voor elkaar, bijvoorbeeld door 
tijdens de maaltijd herinnerin-
gen op te halen en plezier te 
hebben.

2. ‘’Ik voel me schuldig wanneer 
ik mijn geduld verlies’’
Situatie: uw ouders kunnen uw 
geduld op de proef stellen. Er 

zijn manieren om met ongeduld 
om te gaan zonder u schuldig 
te voelen.
Suggestie: ongeduld is een 
waarschuwing dat u een stap 
terug moet doen.  Door goed 
voor uzelf te zorgen kunt u  
weer voor een ander zorgen. 
Zoek manieren om te ontspan-
nen door bijvoorbeeld afleiding 
te zoeken of activiteiten voor u 
zelf te ondernemen. 

3. ‘’Ik voel me schuldig wanneer  
ik tijd voor mijzelf neem’’
Situatie: u voelt zich verplicht 
om al uw  tijd en energie aan 
uw ouders te besteden, net zo-
als zij dat voor u als kind deden.  
Maar u kunt uw eigen behoef-
ten niet altijd negeren.
Suggestie: bespreek de moge-
lijkheden om tijd voor u zelf te 
nemen met uw partner of vraag 
advies bij een organisatie voor 
mantelzorgondersteuning. Blijf 
activiteiten ondernemen waar u 
zelf plezier aan beleeft.

4. ‘’Ik voel me schuldig omdat ik 
vader naar een verzorgingshuis 
heb gebracht’
Situatie: u weet dat uw vader 
dit nooit heeft gewild en u heeft 
het gevoel  dat u meer had 
moeten doen zodat hij thuis 
kon blijven wonen.
Suggestie:  accepteer de situ-
atie. Probeer het verblijf in het 
verzorgingshuis zo prettig mo-
gelijk te laten verlopen. Bezoek 
hem zo vaak u kan en besteed 
de tijd die u daar doorbrengt zo 

zinvol mogelijk (zie schuld nr  
1). Maak de woonruimte per-
soonlijk door fotolijstjes en an-
dere persoonlijke dingen van 
thuis neer te zetten. Haal her-
inneringen op aan goede tijden. 

5. ‘’Ik voel me schuldig wan-
neer  ik boos word of gefrus-
treerd raak’’
Situatie: emoties zoals boos-
heid  zijn net zo normaal als 
blijdschap en liefde. U hebt 
het recht om u te voelen zoals 
u zich voelt. Het kan belastend 
zijn om negatieve gevoelens op 
te kroppen.
Suggestie: zoek een veili-
ge uitlaatklep voor uw emo-
ties. Praat het van u af, verzet 
uw zinnen door te gaan sporten 
of muziek te maken of bezoek 
een vriend(in) om uw emoties 
te uiten.
Voor de momenten dat u niet bij 
uw ouders kan zijn kunt u over-
wegen vervangende mantel-
zorg van Home Instead Thuis-
service  in te zetten. Een vaste 
medewerker kan op regelmati-
ge  tijden langskomen om uw 
vader of moeder gezelschap te 
houden of om samen dingen 
te ondernemen. Op deze wijze 
verlost u zichzelf van het kna-
gende gevoel ‘tekort te schie-
ten’.

Home Instead Thuisservice
Thuiszorg, maar dan anders!
023 – 82 00 392     
info@homeinstead.nl     
Herenweg 115  Heemstede

Heemstede - Twee weken lang 
konden klanten meedoen aan 
een prijsvraag georganiseerd 
door de DA Drogist en A. Vogel 
(bekend van de homeopathie). 
Naast een leuke korting actie op 
alle A. Vogel producten konden 
klanten een mooie, stoere Beach 
Cruiser  winnen.
Zaterdag jl. werd de fiets ver-
loot.  De 11-jarige Constance uit 
Heemstede is de gelukkige en 
blije winnaar van deze fiets.  De 
DA Drogist in de Jan van Goy-
enstraat en de medewerkers van  
A. Vogel  wensen Constance dan 
ook veel fiets plezier met deze 
beach cruiser!
Gezien de nieuwe wetgeving op 
homeopathische middelen zal 
er het een en ander  verande-
ren aan de verpakkingen.  Op de 

meeste verpakkingen zal per 1 
juli de gezondheid claim/verwij-
zing waarvoor het product ge-
bruikt kan worden verdwijnen. 
Alleen de naam van het product 
blijft staan. Het zal voor de con-
sument hierdoor wellicht moeilij-
ker zijn een keus te maken. On-
danks een uitgebreide handte-
keningenactie door de consu-
ment en drogisterijbranche blijft 
deze wet van kracht.
Het team van DA Drogist van der 
Schuit staat graag voor u klaar 
om u te adviseren op het gebied 
van homeopathie.
De DA Drogist is uitgekozen tot 
beste drogist 2013! “Daar zijn wij 
erg trots op en om dit te vieren 
met de klanten vindt u in deze 
krant extra korting coupons”, al-
dus DA Heemstede!

houder Botter met een beter stuk 
te komen. Botter maakte zich 
daarover boos. Hij dacht dat hij 
met een goed verhaal was ge-
komen en nu moet het opeens 
anders. Andere partijen trok-
ken richting VVD. De aanvan-
kelijke voorstanders bleken nu 
ook nieuwe noten op hun zang 
te hebben en konden zich vin-
den in de wens van de VVD om 
met een nieuwe visie te komen. 
Ruitenberg (PvdA) vond wel dat 
de VVD uit was op een schra-
le bibliotheek. Botter wilde wel 
een nieuw voorstel maken maar 

zou de vergadering niet eer-
der verlaten dan dat de partijen 
hem vertelden wat zij dan wel 
wilden.

Nieuw plan
Na een schorsing konden de 
partijen en de wethouder zich 
vinden in het volgende. De wet-
houder komt met een voorstel 
met betrekking tot 1) de fysieke 
uitleen van boeken, 2) maatwerk 
voor de doelgroepen zoals ou-
deren en jongeren, 3) Mogelijk-
heden een ontmoetingscentrum 
te integreren samen met Cas-
ca. Pas dan kan worden besloten 
hoeveel ruimte de bibliotheek 
nodig heeft en kan de commissie 
ruimte verder gaan met het zoe-
ken naar een geschikte locatie. 

Wat nog speelt
Het huidige gebouw zou te duur 
zijn, te groot en moet worden op-
geknapt. De beoogde nieuwe lo-
catie (het voormalige postkan-

toor) is in eigendom bij Hoorne 
BV de ontwikkelaar die ook de 
nieuwe Vomar wil bouwen. Mo-
gelijk wil Hoorne BV ook de hui-
dige bibliotheek verwerven in 
een ruil met het oude postkan-
toor. Het is onduidelijk hoe het 
krachtenspel tussen de gemeen-
te en Hoorne verloopt, ook in re-
latie tot de bouw van de Vomar. 
Het einde van het verhaal blijft 
onvoorspelbaar. Dat de wethou-
der met iets heel anders komt 
valt te betwijfelen. Zolang de in-
formatie via internet en E-books 
tot ons komt staat de toekomst 
van een bibliotheek op de tocht. 
Of de ongeveer 800.000 euro die 
nu aan de bibliotheek wordt be-
steed anders en beter kan wor-
den aangewend, kan alleen de 
VVD over de lippen krijgen. De 
ongetwijfeld kostbare aankoop 
of verbouwing van een ander 
pand bleef nog buiten de dis-
cussie. 
Eric van Westerloo

(editorial)

Home Instead Heemstede 

Voelt u zich verantwoordelijk voor uw vader of moeder?

Heeft u vaak het gevoel dat u niet 
genoeg doet?

Trotse winnares bij DA Drogist
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Vergunning bouw nieuwe 
Vomar zo goed als rond
Heemstede - In tegenstelling 
tot wat wethouder Van de Stadt 
tijdens de commissievergadering 
op 13 juni de raadsleden voor-
hield, is er met het goedkeuren 
van de haalbaarheidsstudie een 
vrijwel onomkeerbare beslissing 
genomen. De delegatie van Vo-
mar en ontwikkelaar Hoorne BV 
waren zienderogen opgelucht. 
13 insprekers probeerden de 
raadsleden op andere gedach-
ten te brengen. Alleen de direc-
ties van Vomar en Hoorne pleit-
ten uiteraard voor nieuwbouw. 
Vomar deed het voorkomen als-
of zij dit alles uit ‘liefdadigheid’ 
doen voor de inwoners. Zij wil-
len met omwonenden knelpun-
ten bespreken en helpen oplos-
sen. De drie collegepartijen VVD, 
CDA en D66 zijn warm voorstan-
der van het plan. Hier en daar 
een wens, maar wat te doen als 
de wensen niet worden vervuld 
werd niet duidelijk. Johan Maas 
(PvdA) voerde de oppositie aan 
en verweet D66 van gedraai en 
dacht dat deze partij burgerparti-
cipatie hoog in het vaandeel had 
staan en het nu laat afweten. Hij 
vroeg zich af wat D66 in ruil voor 
het voorstemmen had binnenge-
haald. Het verweer van D66 was 
summier. Zij waren eerst tegen 
maar gaandeweg tot het besef 
gekomen dat ook Vomar rech-
ten heeft als eigenaar van de 
grond. D66 vindt de nieuwbouw 
het beste voor Heemstede. Leen-
ders (VVD) benadrukte dat er 
nu geen onomkeerbaar besluit 

wordt genomen. Hij bereidde de 
weg voor zijn wethouder voor 
door hem wat inkoppers voor te 
schotelen. Van de Stadt maakte 
daar gebruik van door te zeggen 
dat hij de ingebrachte argumen-
ten meeweegt in de verdere be-
sluiten. Er komen nog momen-
ten (bouwvergunning, wijziging 
bestemmingsplan) dat de raad 
kan ingrijpen en de burgers kun-
nen inspreken. Hij wees op het 
feit dat tijdens de bouw aan alle 
wettelijke normen en voorschrif-
ten moet worden voldaan en dat 
daar streng op wordt gelet. Hij 
sloot af met de woorden: “Ik ga 
het waarmaken.” Maas (PvdA) 
was nog niet klaar met zijn be-
zwaren. Er is volgens hem een 
overmatige inschatting gemaakt 
van de voordelen, het past niet in 
het bestemmingsplan, er is geen 
profiel aan de Binnenweg, te veel 
verkeersdruk en het parkeerpro-
bleem is een oneigenlijk argu-
ment. Van der Have (HBB) heeft 
nog altijd geen behoefte aan een 
extra supermarkt in Heemste-
de en vindt dat de omwonenden 
nu een te hoge tol moeten be-
talen. Het parkeerprobleem is in 
haar ogen schromelijk overdre-
ven. Leuven (GL) vroeg het col-
lege het voorstel aan te hou-
den en eerst antwoorden te ge-
ven op de vele vragen van een 
aantal bewoners. Het CDA hield 
zich vooral buiten de discus-
sie. Zij kiezen voor het algeme-
ne belang, willen de geluidsknel-
punten helder hebben en pleiten 

voor een schuin dak op het ge-
bouw. Johan Maas trachtte D66 
te verleiden mee te gaan met 
zijn verzoek via een bewoners-
participatie op internet een on-
derzoek te houden over de wen-
selijkheid van een nieuwe su-
permarkt. Hij noemde de bur-
gerparticipatie een kroonjuweel 
van D66. Deze partij zag de bui 
al hangen en ging niet mee. On-
danks de felle pleidooien van de 
insprekende omwonenden spra-
ken zij schijnbaar voor doven-
mansoren. Grote zorgen hebben 
de omwonenden over de gevol-
gen voor de staat van hun hui-
zen als er straks gebouwd wordt 
en er onder andere permanen-
te bronbemaling (grondwater) 
plaatsvindt om de parkeergara-
ge droog te houden. Zowel Vo-
mar als de wethouder verklaar-
de dat alle kosten voor Hoorne 
zijn. Planschade, het omleggen 
van leidingen, het graven van 
de toegang naar de garage… 
Alle maar dan ook alle kosten 
zijn voor de ontwikkelaar. Hei-
kel punt blijft de ingang aan de 
Binnenweg. Het huidige poortje 
van een meter of vijf is volstrekt 
ontoereikend. Leenders (VVD) 
vindt een brede ingang aan de 
Binnenweg een must maar sprak 
daarbij niet over een breekpunt. 
Ondanks de technische moge-
lijkheden nog bezwaar te ma-
ken zal het nu genomen besluit 
de start blijken een tot een on-
omkeerbaar proces. 
Eric van Westerloo

D66 blijft bij eerder standpunt 
over Vomar: ‘Ja, mits’

De fractie heeft zich nooit prin-
cipieel tegen de verplaatsing van 
supermarkt Vomar gekeerd, en 
is van mening dat elke particu-
lier of ondernemer een eerlijke 
kans moet krijgen om zijn of haar 
plannen te realiseren. De fractie 
heeft zowel met omwonenden, 
winkeliers als de ontwikkelaar 
gesproken over de voor- en na-
delen van het plan.
Feit is dat de grond in bezit is van 
Hoorne Vastgoed en die heeft 
het recht om daar te gaan on-
dernemen. Ook laat het bestem-
mingsplan grote supermarkten 
toe in Heemstede.

Voorwaarden
Uit de nieuwe plannen en on-
derzoeken die nu gepresenteerd 
zijn, blijkt dat voor een beperkt 
deel van het gebied een aan-
passing van het bestemmings-
plan nodig is. Op dit moment ligt 
hiervoor nog geen officiële aan-

vraag, het is dus een ontwerp 
waarin nog wijzigingen kunnen 
worden aangebracht. Daarom 
heeft D66 al in een eerder stadi-
um enkele voorwaarden gesteld 
aan de plannen.
Die voorwaarden behelzen on-
der andere het realiseren van de 
entree van de parkeergarage op 
het Julianaplein, het creëren van 
een achterom voor de bewoners 
en het minimaal houden van de 
verkeersoverlast. 

Zorgvuldigheid
Bij het bepalen van haar stand-
punt op de plannen voor een 
Vomar op deze plek moest de 
D66-fractie zowel de belan-
gen van de ondernemer, als de 
omwonenden als die van de 
Heemstedenaren zorgvuldig af-
wegen.
Woordvoerder Bert van der Lin-
den: “Uiteindelijk zijn we bij ons 
standpunt gebleven omdat uit 

Gecertificeerde dakkapellen
Select Windows/Van der Vlugt 

onderscheidt zich
Regio – Select Windows/Van der Vlugt heeft een nieuw product 
ontwikkeld: een dakkapel met een zeer hoge isolatiewaarde, voor 
de kenners: RC 4.19. En dat is zelfs een stuk beter dan de vereis-
te RC 3,5 bij nieuwbouw. Door adviesbureau Vierveijzer is in mei 
2013 de SW dakkapel op deze punten getest. De resultaten zijn 
zeer goed, want de nieuwe dakkapel voldoet aan de eisen van 
het Bouwbesluit en aan de strenge eisen voor warmteweerstand. 
Ook is er geen schade te verwachten door bijvoorbeeld condens 
in het dak of de zijwanden. Omdat deze eisen door het Bouwbe-
sluit zijn bevestigd, krijgen klanten een officieel certificaat uitge-
reikt bij hun dakkapel. Net zoals de heer Marcel Bras uit Drie-
huis (zie foto).
Select Windows/Van der Vlugt onderscheidt zich van andere le-
veranciers door een eigen kunststofkozijnenfabriek in Hoorn. Ko-
zijnen worden daar op moderne wijze geproduceerd met Hol-
landse kwaliteit die ook wordt toegepast in de nieuwe dakkapel-
len. Wist u dat kunststof in 125 kleuren en veel uitvoeringen ver-
krijgbaar is en dat kunststof kozijnen met houtnerffolie niet te 
onderscheiden zijn van houten kozijnen?
,,Iedereen kan een dakkapel bouwen,’’ zegt Hans Plug, bedrijfs-
leider Van der Vlugt montageafdeling,, Maar bij ons is dat een 
kwaliteitsproduct. En juist bij een dakkapel was veel winst te be-
halen. Er wordt vaak bezuinigd op isolatie. We hebben daarom 
een nieuwe manier van isoleren gebruikt die in de nieuwbouw 
wel wordt toegepast maar nog niet bij dakkapellen. Het gaat om 
een isolatieproduct dat compact is, zodat de dikte van de wanden 
werkbaar blijft. Verder hebben wij nog meer interessante pro-
ducten die de dakkapel meerwaarde kunnen geven, zoals elek-
trische plafondverwarming via een infraroodsysteem. In Finland 
bestaat dit al 23 jaar. Het is een energiezuinige manier van ver-
warming, op afstand bedienbaar en onzichtbaar omdat het wordt 
verwerkt in het plafond. Instellen gebeurt met afstandsbediening. 
Deze verwarming maakt radiatoren op zolder overbodig. Verder 
kunnen wij desgewenst meteen warmtecollectoren op de dakka-
pel plaatsen. Heel gewild zijn ook de Screenlines en duettes, de 
zonwering tussen het dubbelglas. 
De dakkapellen kunnen naar wens van de klant worden ge-
bouwd en er zijn veel extra’s mogelijk. Een dakkapel geeft dan 
niet alleen meer ruimte en licht, maar maakt het leven op zolder 
een stuk comfortabeler.’’
Naast dakkapellen en kunststof kozijnen kunnen ook  schuif-
puien, balkonbeglazing, vouwwanden, garagedeuren, luifels, 
carports, veranda’s en zonwering worden aanschouwd in de 
showroom van Select Windows/Van der Vlugt aan Vondelweg 
540 in Haarlem. Voor meer informatie www.vandervlugt.nl of 
023-5382277.

Feest De Rozenburgh
Heemstede - In 1973 werd Serviceflat ‘De Rozenburgh’ een feit. 
Het bestuur biedt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan op 
zaterdag 22 juni de bewoners een feestje aan.
Eind 2012 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Dat betekende een verjonging van de leden en bracht o.a. met 
zich mee, dat statuten e.d. aan deze tijd werden aangepast. 
Zo is de naam nu gewijzigd in Appartementencomplex De Ro-
zenburgh.

de diverse onderzoeken blijkt 
dat een supermarkt met bijbe-
horende parkeerruimte op de-
ze plek een positieve impuls is 
voor de economie van Heemste-
de.
Maar er moet nog wel wat ver-
anderen aan de huidige plannen 
want er is nog niet voldaan aan 
alle voorwaarden die wij in een 
eerder stadium gesteld hebben.”

Heemstede - De fractie van D66 Heemstede wijkt in haar re-
actie op het plan om een Vomar te situeren aan de Binnen-
weg/Eikenlaan, niet af van haar eerdere standpunt: ‘ja, maar 
alleen onder bepaalde voorwaarden’.  

Sportiviteit…
Het 1e (tennis)team van Mer-
lenhoven is kampioen gewor-
den. Ik was daar getuige van. 

Wat schetst echter mijn 
verbazing, dat de teamcap-
tain in de laatste wedstrijd 
van Merlenhoven vervan-
gen werd door een behoorlijk 
sterke speler. Ook een sterke 
speelster werd ingezet.

Mag, natuurlijk. Maar spor-
tief…?
Verliezen moet kunnen, maar 
dan wel eerlijk.
E. de Bruyn, Haarlem.

INGEZONDEN
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Sterkste papa van Heemstede
Heemstede - Afgelopen zaterdag daagde Jasper de Zwart van 
Verfhandel Ree de papa’s uit tijdens het vaderdagevenement in 
The Vintage Store. Er werd volop gestreden welke papa de mees-
te schilderskracht had door twee emmers latex met strekkende 
armen zo lang mogelijk in de lucht te houden. Vele krachpatsers 
hadden een scherpe tijd neergezet maar er kan er maar één de 
winnaar zijn en dat was Benjamin van der Wall uit Heemstede met 
ruim 3 minuten. Hij ontvangt een waarde bon van 50,- euro.
Voor tips en adviezen kon een ieder beroep doen op de kennis van 
de vakspecialist. “Hoe pimp ik een oud meubeltje op, gekocht bij 
de Vintage Store?” Informeer bij Ree, Binnenweg 89, Heemstede.
Tel. 023 5286479 en website: www.verfhandelree.nl (ook op Face-
Book).

Uitleg van ‘de Heemsteder’…
WhoZnextteams uit Heemstede succesvol
Heemstede - De gemeente Heemstede en Sport-
service Heemstede-Zandvoort vinden het belang-
rijk om jongeren te behouden voor de sportver-
enigingen. Dit doen zij onder andere via het pro-
ject WhoZnext. Een WhoZnextteam is een team van 
jongeren dat binnen de sportvereniging of buurt 
jeugdactiviteiten organiseert. In Heemstede zijn 
vier WhoZnextteams actief, bij KRZV Het Spaarne, 
HBC Tafeltennis, De Heemsteedse Reddingsbri-
gade en het gemeentelijke team Heemgames. Op 
donderdag 6 juni kwamen de teams bij elkaar om 
ideeën uit te wisselen en tips te krijgen.
De terugkombijeenkomst in het clubhuis van de 
Reddingsbrigade werd geopend door Hubert Ha-
bers van Sportservice Heemstede-Zandvoort. Ver-
volgens kregen de aanwezige jongeren en team-

coaches uitleg van Joke van der Zee van De Heem-
steder over het schrijven van persberichten. De jon-
geren schrijven immers zelf persberichten om met 
hun activiteiten in de krant te komen. In het twee-
de deel van de bijeenkomst werden ideeën en tips 
voor activiteiten uitgewisseld. De al georganiseerde 
evenementen bleken zeer divers, van sportactivitei-
ten tot feestavonden. Ook de evenementen die in 
de planning staan bleken origineel. Zo wil het team 
van de Reddingsbrigade een levend Super-Mario 
spel spelen op de skatebaan naast de accommo-
datie. De teams gaven elkaar fl ink wat tips. Zo deed 
het team van de Heemgames al de nodige ervaring 
op met het binnenhalen van sponsors. HBC tafel-
tennis organiseerde al eens samen met een  ande-
re sportvereniging een activiteit.

De jongeren vonden de avond erg interessant: “Het was echt een leu-
ke en leerzame avond!”

Niels Aarnoudse - Bennebroek, Charlotte Adema - Haarlem, Isaura Aligbeh 
- Hoofddorp, Jiska Appel - Heemstede, Bouchra Asbihi - Haarlem, Joep As-
sendelft - Hillegom, Bram Baarslag - Zandvoort, Tessa Bakker - Hillegom, 
Christel Bart - Zwanenburg, Robin Bastiaanse - Bennebroek, Sophie Beers - 
Heemstede, Sebastiaan Berendsen - Bennebroek, Hanna Blaauw - Heemste-
de, Koen Blad - Heemstede, Victor Blank - Haarlem, Britt Blankenaar - Heem-
stede, Milan de Blok - Heemstede, David van der Blonk - Aerdenhout, Tessa 
van Boerdonk - Heemstede, Teun Bolsius - Hoofddorp, Fleur Boogaart - Bent-
veld, Tom Boot - Hoofddorp, Iris Boot - Hoofddorp, Sjors Bootsman - Hoofd-
dorp, Martijn Bosma - Bosch en Duin, Thomas van Bourgondiën - Hoofd-
dorp, Joost Bremmers - Bennebroek, Malou Broekhuizen - Hoofddorp, Ellen 
van den Brom - Hillegom, Nienke Brouwer - Heemstede, Florien Brouwer - 
Heemstede, Donna Brouwer - Hillegom, Jeroen de Bruijn - Heemstede, Lisa 
Büller - Heemstede, Tim Buzink - Bennebroek, Osoul Chouchane - Haarlem, 
Tess Clement - Heemstede, Mark Croes - Heemstede, Bram van Dalen - Ben-
nebroek, Alexander Dammers - Heemstede, Joost Dijkstra - Hillegom, Dan-
ny Dijkzeul - Haarlem, Rens Doornbusch - Haarlem, Galina Dorland - Heem-
stede, Yosha van Droffelaar - Haarlem, Rosan van den Dungen - Heemste-
de, Robert van Eden - Heemstede, Niels van Eijk - Heemstede, Nina Eijpe - 
Hoofddorp, Jasper Endlich - Heemstede, Margot Enneking - Heemstede, Aziz 
Ercan - Hoofddorp, Charlotte Francken - Hoofddorp, Jessie Franke - Zand-
voort, Mick Fruytier - Heemstede, Jelle Geerars - Bennebroek, Simone Geer-
lings - Heemstede, Patrick van der Geest - Hillegom, Roelien van der Geest 
- Heemstede, Sascha Geven - Heemstede, Michael Groeneveld - Hoofddorp, 
Nikki Groeneweg - Heemstede, Stef de Groot - Hillegom, Stijn Haas - Haar-
lem, Tamar van Haastrecht - Hoofddorp, Eva de Haes - Heemstede, Linde Ha-
negraaf - Haarlem, Willemijn Heblij - Heemstede, Eva Heddema - Heemste-
de, Nick Heineman - Haarlem, Robin Hensens - Heemstede, Merel Hilgersom 
- Haarlem, Carly Hill - Vogelenzang, Sophia Hodge - Hoofddorp, Jurriaan van 
‘t Hoff - Bennebroek, Jamie Holton - Hoofddorp, Rianne Hoogvliet - Hillegom, 
Coen Hout - Heemstede, Tim Huizing - Hoofddorp, Juliëtte Hutten - Benne-
broek, Youri Jansen - Hoofddorp, Koen Jansen - Vijfhuizen NH, Alice Janssen 
- Haarlem, Casper Jantzen - Amsterdam, Orline de Jong - Heemstede, Niels 
de Jong - Vijfhuizen NH, Dominique de Jong - Hoofddorp, Tom Joosten - Hil-
legom, Bo Kauffman - Hillegom, Eva Kelderman - Vijfhuizen NH, Lanette Kem-
pers - Hoofddorp, Luuc Kieboom - Hoofddorp, Myrthe Kilsdonk - Hoofddorp, 
Sabine Kleinjan - Haarlem, Davita de Kleuver - Haarlem, Jessey Kochheim - 
Aerdenhout, Rosan Kreuzen - Zwanenburg, Hylke Kroon - Zwaanshoek, Mij-
ke de Kruijf - Haarlem, David ter Kuile - Heemstede, Rosa Kuipers - Hoofd-
dorp, Bas Kwant - Heemstede, Charlotte Laman Trip - Zwanenburg, Joram 
de Leeuw - Hoofddorp, Lucas Lenselink - Heemstede, Robin van der Linde - 

Heemstede, Sjoerd Lochtenberg -
Heemstede, Michelle Lochtenberg -
Heemstede, Maarten Lodders - 
Hoofddorp, Lieke Lohmeijer - 
Hoofddorp, Marios Lomis - Ben-
nebroek, Roy van Loon - Hoofd-
dorp,  Pauline Maaten - Hoofddorp, 
Marijn Mado - Haarlem, Tessa Makkus - Hoofddorp, Evan Markidis 
- Heemstede, Anne Meerveld - Vogelen- zang, Pepijn Meewis - Heem-
stede, Kaj Meijer - Haarlem, Willemijn Meltzer - Heemstede, Robby Miezen-
beek - Zandvoort, Donna Moerenhout - Haarlem, Timothy de Moor - Hoofd-
dorp, Max Moser - Bennebroek, Xavier Mous - Aerdenhout, Martijn Muller - 
Heemstede, Roy Nekeman - Hillegom, Maartje Nelissen - Heemstede, Anna-
bel Neugebauer - Hoofddorp, Lucas Nieuweboer - Heemstede, Sander Paap 
- Zandvoort, Stefan van Paassen - Heemstede, Lotte ten Pas - Bennebroek, Li-
sanne Pattynama - Heemstede, Jasper Pieper - Heemstede, Nout Prins - Bloe-
mendaal, Sasha Prins - Nieuw Vennep, Marieke Prins - Hoofddorp, Pamela 
Raaff - Zandvoort, Margot Rakers - Heemstede, Anniek Reehoorn - Heemste-
de, Thijs Reijnders - Heemstede, Niels Reinders - Heemstede, Maarten Rijk-
hold Meesters - Heemstede, Anna Marise Rocha - Haarlem, Rick Roelofs - 
Hillegom, Bram Römer - Haarlem, Anne-Sophie Romijn - Nieuw Vennep, Da-
nique Roozekrans - Haarlem, Mees Ruijgrok - Bennebroek, Etienne Sauve-
planne - Zandvoort, Isa Schellekens - Haarlem, Jaap Scholten - Aerdenhout, 
Lennart Schut - Heemstede, Daan Schuurman - Haarlem, Patrick Selvi - Zwa-
nenburg, Shaun Sie - Hoofddorp, Aniek Siezenga - Hoofddorp, Joost Sisto - 
Heemstede, Noor Sluis - Heemstede, Iris Smits - Hoofddorp, Yvemarie Som-
sen - Heemstede, Jasper Steenvoorden - Bennebroek, Yuri Sturkenboom - 
Hoofddorp, Maarten Sukel - Heemstede, Giulio Tan - Heemstede, Tjitske Te-
vonderen - Heemstede, Paul Tiessen - Heemstede, Koen van Tilborgh - Haar-
lem, Joshua Touati - Haarlem, Merel Trossèl - Hillegom, Jeroen van Tubergen - 
Hoofddorp, Asti den Uijl - Heemstede, Anna Vaartjes - Haarlem, Florien Veer-
man - Hoofddorp, Julius van der Veldt - Heemstede, Candide Verbruggen - 
Hillegom, Tijmen Verburgh - Heemstede, Annabelle Verhagen - Heemstede, 
Camille Verhoeff - Hoofddorp, Ariënne Verveen - Heemstede, Boris Vlottes - 
Haarlem, Wenling van Voorden - Haarlem, Alix Weidema - Hoofddorp, Jessica 
van der Weijden - Heemstede, Joost van der Werff - Heemstede, Bas van der 
Werff - Heemstede, Daan de Winter - Bentveld, Simone Wolfswinkel - Hoofd-
dorp, Anthonia Wolleswinkel - Haarlem, Art van Wonderen - Zandvoort, Mees 
Wools - Haarlem, Isabel Yim - Hoofddorp, Maarten van der Zalm - Hoofddorp, 
Marle Zijlstra - Haarlem, Auke Zijlstra - Heemstede, Anne van der Zijpp - Aer-
denhout, Etkin Zivkara - Lijnden, Koen Zwetsloot - Hoofddorp.

Geslaagden Atheneum College Hageveld !

Harmonie
naar buiten

Heemstede - Het eerste bui-
tenconcert van Harmonie St. Mi-
chaël heeft plaats gehad in de 
prachtige tuin van woonzorg-
centrum Kennemerduin. Het or-
kest was verheugd over de vele 
bezoekers, die genoten van het 
concert, ook al moesten zij nog 
even de jassen aanhouden. Het 
orkest neemt het mooie weer 
mee naar het volgende concert 
op het binnenplein van de Franz 
Leharlaan dat op woensdag 26 
juni wordt gehouden. 
U hoort  o.a. muziek uit de mu-
sical de tovenaar van Oz. Maar 
ook Disney fi lms en een heuse 
medley van de meest bekende 
liedjes van Ramses Shaffy ont-
breken niet in het repertoire. 
Verder kunt U zich wanen in een 
tocht naar Mars en in de prach-
tige bergen met gele herfstkleu-
ren in Zwitserland.

U bent welkom vanaf 19.30 uur 
op het binnenplein van de Franz 
Lehar laan. Neem klapstoel, plaid 
of kussen mee. Toegang: gratis.
Meer informatie op www.stmi-
chael-heemstede.nl.

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Het Trefpunt Benne-
broek houdt zondag 23 juni 
een viering aan het Akonie-
tenplein 1 te Bennebroek.
Voorganger is ds. J.E.th.Nak- 
Visser en de dienst begint om 
10.00 uur. 
Tevens Kom in de kring.

Kerkdiensten
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Bevlogen vrouw neemt afscheid van 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede - Het plezier in het 
werk van Ted Herkes straalt er 
vanaf. In woord en gebaar maakt 
zij duidelijk zich als een vis in het 
water te voelen bij WOH. Ruim 
12 jaar mocht Ted directeur zijn 
van de stichting waaraan zij haar 
hart heeft verpand. Het berei-
ken van de pensioengerechtig-
de leeftijd doet haar met pijn in 
het hart vertrekken. Met slechts 
drie full-time formatieplaatsen 
en ruim 100 vrijwilligers ‘runde’ 
zij de stichting. “In de loop der 
jaren zijn we van alles voor en 
met ouderen gaan doen”, zegt ze. 
“Zo halen en brengen wij men-
sen naar afspraken in het zie-
kenhuis of huisarts. We bieden 
hulp bij de administratie, belas-
tingaangiften of klusjes in huis. 
Onze vrijwilligers doen dat graag 
en geheel belangeloos. De vas-
te krachten bestaan onder an-
deren uit ouderenadviseurs die 
de ouderen bezoeken en vast-
stellen op welke punten oude-
ren hulp kunnen gebruiken. On-
ze vrijwilligers voeren de hulp 
vervolgens uit.” Ze worden bege-
leid en ondersteund door de so-
ciaal cultureel werker, de andere 
sociaal cultureel werker coördi-
neert alle activiteiten in De Pau-
wehof. In de loop van de decen-
nia is WOH uitgegroeid tot een 
niet meer weg te denken organi-
satie in Heemstede. Groot is niet 
altijd beter en dat bewijst WOH 
dagelijks. 

“Het is waardevol als wij er 
voor kunnen zorgen dat er met 
een beetje hulp ouderen lan-
ger thuis kunnen blijven wonen. 
Dat scheelt ook een hoop kos-
ten want een verzorgingshuis is 
vele malen duurder”, weet Ted 
Herkes uit ervaring. “Dat beet-

je extra zorg dat ouderen kun-
nen gebruiken om langer zelf-
standig te blijven wordt te vaak 
onderbelicht. Er zijn nog veel 
‘stille’ problemen, omdat oude-
ren niet graag naar buiten tre-
den met hun noden. Wij zijn er-
voor om dit te signaleren en hulp 
te bieden.” Ted neemt op 26 juni 
afscheid maar daar denkt ze nog 
niet zo over na. “Ik ben nog volop 
bezig en afbouwen, ja wat is dat? 
Ik heb er nog niets van gemerkt. 
In de loop der jaren is er van al-
les veranderd. Zo wordt er goed 
samengewerkt met de Pauwen-
hof op het gebied van cursus-
sen en tijdsbesteding voor ou-
deren. Door te bezuinigen op de 
personeelskosten kon de taak-
stellende begroting worden ge-
haald zonder concessies te doen 
aan het veldwerk. Naast de ge-
meentelijke subsidie ontvangt 
de stichting op incidentele ba-
sis nog wel eens geldmiddelen 
om iets extra’s te doen. Daarvoor 
moeten zij wel een prestatie le-
veren. Zowel voor de Rabobank 
als de Bavo-stichting zijn dagen 

georganiseerd waarbij jeugd en 
ouderen elkaar ontmoeten. Van 
peuters tot pubers tot ouderen 
was dit een groot succes.

Ted Herkes gaat haar tijd zeker 
niet achter de geraniums door-
brengen. Ze heeft hobby’s ge-
noeg maar het zal haar aan de 
tijd ontbreken ze allemaal te 
kunnen uitoefenen. Ze wil graag 
gaan golfen, bridge in de win-
termaanden, veel lezen, schilde-
ren en eens zonder tijdsdruk van 
een vakantie genieten. Binding 
met het werk houdt zij als lid van 
de WMO-raad in haar woon-
plaats en ze is al druk doende 
excursies voor te bereiden vanuit 
het Rijksmuseum. Met Ted Her-
kes verdwijnt een inspirerende 
kracht achter het ouderenwerk 
in Heemstede. Op haar afscheid, 
dat wordt gevierd op 26 juni in 
De Pauwehof, Achterweg 19, 
is een ieder in de gelegenheid 
om vanaf 16.00 uur afscheid van 
haar te nemen. Het ouderenwerk 
in Heemstede zal haar missen.
Eric van Westerloo
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Heemstede - Te weinig eten of 
niet eten doet eerder kwaad dan 
goed!

Veel dames en heren die bij La-
Riva aan de Raadhuisstraat in 
Heemstede komen voor een vrij-
blijvende figuuranalyse komen 
vaak met het volgende: ”Ik eet 
niet veel maar ik val toch niet af, 
hoe kan dit?”
Of: “Al die moeite voor niets” 
of ”Ik kom al aan van een glas 
water!” of “Met die pillen en 
poeders zou het toch wel luk-
ken?”

Van te weinig of niet eten, of 
afvallen met pillen en poeders, 
verliest u in het begin misschien 
wel gewicht maar uiteindelijk 

wordt u alleen maar zwaarder! 
Hoe komt dit nu precies? 
Te weinig calorieën verstoort de 
stofwisseling. Als het lichaam 
minder voedsel krijgt, zal het 
daar ook zuiniger mee omsprin-
gen. Dat betekent niet dat ge-
woon eten daar weer verande-
ring in brengt. Als u bijvoorbeeld 
van 800 calorieën per dag op-
eens weer overgaat op ca. 1800 
calorieën wordt het verschil 
waarschijnlijk als vet opgeslagen 
(en niet als energie verbruikt) 
omdat de stofwisseling niet zo 
snel kan omschakelen. 
Hoe minder er gegeten wordt, 
hoe sneller men zwicht. Wan-
neer u zichzelf niet toestaat te 
eten, is de kans op een schreeu-
wend hongergevoel groter… en 

overeten kan dan het gevolg zijn! 
Heel weinig eten berooft het li-
chaam van energie, en vaak ook 
van wilskracht!
Een drastische beperking van 
het aantal calorieën kan leiden 
tot een ernstige verstoring in 
een voedingspatroon. Het is we-
tenschappelijk bewezen dat te 
weinig eten in verband staat met 
het ontstaan van eetstoornis-
sen. De meeste mensen juichen 
over een caloriearme dieet als ze 
afvallen en wijten het aan zich-
zelf dat ze na afloop weer bijko-
men.

Afslanken op een gezonde
manier? LaRiva helpt…
Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 

oud. Vrouw of man. LaRiva kan 
u helpen om op een geheel na-
tuurlijke wijze af te slanken. De 
methode werkt snel, vergt wei-
nig inspanning en vooraf wordt 
een schriftelijke garantie op 
centimetervermindering gege-

ven. Voor meer informatie of een 
gratis figuuranalyse: LaRiva 
Raadhuisstraat 27 te Heemstede. 
Tel: 023 5474419 Open: ma. t/m 
do. 09.00-20.30 vrij. 09.00-16.30, 
zaterdag 9-13
www.lariva.nl.

LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie legt uit:

Waarom u niet blijvend afvalt 
zonder normaal en gezond eten

Heemstede - Een uurtje aan de koffie bij de firma Vosse instal-
latietechniek geeft een heel andere kijk op energie dan dat de 
meeste mensen hebben. Vooral het besparen op energie en mo-
gelijkheden het in een woning of bedrijf aangenaam te maken 
zijn legio. Op zijn visitekaartje staat ‘trotse eigenaar’ en dan heb-
ben we het over Sander Wessels directeur/eigenaar van de firma 
Vosse. Hij is ook echt trots op het werk dat hij levert en de eerlijke 
contacten met zijn klanten. Al 82 jaar is de naam Vosse een be-
kend installatiebedrijf in Heemstede en de wijde omgeving. 

Sander Wessels heeft onlangs ‘een frisse wind’ door het bedrijf 
laten waaien. Dit doet hij natuurlijk samen met de enthousias-
te medewerkers op de werkvloer en de dames op kantoor. Het 
aardige van een gesprek met Sander is dat er een wereld voor 
je open gaat op het gebied van een prettige en energievriende-
lijke woonsituatie. Momenteel krijgt vooral de energiewinning uit 
zonlicht veel aandacht maar er is zoveel meer. Warmte die uit de 
grond komt door het water diep onder de grond te laten verwar-
men. Hetzelfde systeem levert in de zomer juist de koeling. Zeker 
voor bedrijfspanden is dit een nuttige en duurzame investering. 
De warmte uit de binnen- of buitenlucht kan worden gebruikt om 
water en/of de radiatoren te verwarmen. Het gebruik van één en-
kel zonnepaneel, om het water van een boiler te verwarmen, is 
een mooie duurzame oplossing. Zelfs bij somber weer levert dit 
kleine paneel nog voldoende energie om zijn taak uit te voeren. 
In combinatie met een verwarmingsketel is men altijd verzekerd 
van warm water maar tegen veel minder kosten. 
Er zijn ook verwarmingsketels die het huis verdelen in sectoren 
waarbij bijvoorbeeld de benedenverdieping is voorzien van vloer-
verwarming en op de etages radiatoren staan. De slimme ketel 
zorgt voor de gewenste temperaturen per etage. De besparing zit 
hem in dit geval vooral in het feit dat vloerverwarming zuiniger is 
dan warmte via radiatoren. Het is echt de moeite waard om het 
team van Vosse eens te laten nagaan wat er in uw specifieke si-
tuatie past en het meeste voordeel oplevert. 

Het bedrijf doet nog veel meer dan het bedenken en uitvoeren 
van kostenbesparende en milieuvriendelijke oplossingen. Voor al 
het loodgieters- en cv-werk kunt u bij hen terecht evenals het 
compleet verzorgen en plaatsen van nieuwe badkamers. Een an-
der specialisme is het herstellen, aanleggen of renoveren van da-
ken inclusief alle hemelwater afvoeren en het onderhoud aan de 
riolering. Spaargeld levert op de bank niets op en door de infla-
tie zelfs verlies. Volgens Wessels is het daarom verstandig juist 
nu te investeren en in te zetten op kostenbesparing door het te-
rugdringen van het energieverbruik. Bovendien is de BTW op ar-
beidsloon nu slechts 6% in plaats van 21%. Nog een reden om nu 
te investeren in uw woongenot! Vosse laat zien met de tijd mee te 
gaan en zij volgen de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied 
dan ook op de voet. Natuurlijk hebben zij het nu erg druk met het 
plaatsen en aansluiten van zonnepanelen maar er is zoveel meer 
mogelijk en dat willen Sander Wessels en zijn team u graag laten 
zien. Voor contact 023-5286802 of kijk op www.vosse.nl.

Vosse volgt laatste 
ontwikkelingen op de voet

Er is meer dan
energie van de zon
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Heemstede - De nieuwe haring 
is er weer! In samenwerking met 
hofleverancier Jacob den Dulk 
presenteert Café de 1ste aanleg 
aanstaande vrijdag 21 juni van-
af 17.00 uur een grootse ‘nieuwe 
haringparty’. De zeegekaakte en 
handgefileerde topkwaliteit ha-
ring van den Dulk uit Schevenin-
gen zijn een begrip in de Sche-
veningse haven en ze komen di-
rect van de boot naar de Raad-
huisstraat in Heemstede.
Een unieke gelegenheid om de 
nieuwe haring te komen proe-
ven. Gastheer Kees Heger en 
zijn team delen graag wat mooie 
schalen rond. Wie echt wil door-
happen kan een mooi bordje be-
stellen met 2 stuks volvette nieu-
we haring voor de speciale ac-
tieprijs van 3,80 euro. Daar kan 
geen vishandel tegenop. 

De nieuwe haring kent een rij-
ke geschiedenis in Nederland. 
De vis werd in voorbije jaren 
nog met bomschuiten (houten 
platbodems) op het strand van 
Scheveningen aangevoerd en de 
manden vis werden vervoerd in 
karren die werden voortgetrok-
ken door honden. De vishandel 
op de hondenkar, de houten zeil-
loggers en de netten aan de ha-
ven zijn inmiddels verdwenen, 
maar smaaksensatie van de top-
kwaliteit haring is gebleven!
De haring is een slanke, langge-
rekte vis met een hoog vetgehal-
te en vrij zachte graten. De rug 
van de haring is donkergroen 
tot staalblauw en de zijden zijn 
zilverwit met soms een parel-
moerglans. Een volwassen ha-

28 juni: Midzomernacht 
dinerCrayenesterbasisschool
Heemstede - De Crayenester-
basisschool in Heemstede be-
staat op 26 augustus dit jaar 75 
jaar. Om alvast in de stemming 
te komen voor dit jubileum wordt 
er op 28 juni een Midzomer-
nacht Diner georganiseerd aan 
de Crayenestersingel voor de 
school. Dit diner is voorouders, 
medewerkers en oudleerlingen 
van de school.
Het Midzomernacht Diner wordt 
een fantastische avond met als 
thema Diner en blanc. Wit zal 
de basis kleur zijn in het décor 
van lange tafels aan het water 
met sfeervolle verlichting en live 
muziek. Er wordt een driegan-
gendiner geserveerd, welk me-
de wordt mogelijk gemaakt door 
onze vele locale sponsors. 
De avond wordt afgesloten met 
een borrel voor ouders, mede-

werkers en oudleerlingen van 
de Crayenesterbasisschool op 
het schoolplein. Tijdens de-
ze borrel vindt  een verloting-
plaats en zullen ludieke objec-
ten en interessante activiteiten-
ter veiling worden aangeboden. 
Denk hierbij aaneen lounge set 
voor het terras, een kostuum op 
maat, een half jaarbloemen, een 
schoonheidsbehandeling etc. 
De opbrengst van de avond zal 
ten gunste komen van de lus-
trum activiteiten, begin volgend 
schooljaar.
Bent u een oudleerling (1938-
1992), ouder of medewerker van 
de Crayenesterbasisschool?Dus 
meld u dan nu aan via de web-
site: https://hoezo.congrezzo.nl/
dinercray
Aanmelden kan tot  en met 20 
juni a.s.

Ambachtelijke sieraden en edelsmeden
op het Wilhelminaplein

Atelier NW: Makers van moois

De letters NW staan voor de 
achternamen van de eigenaren 
Nieuwenhof en Wit. “We hebben 
samen het ambacht en de oplei-
ding tot edelsmid gevolgd en zijn 
al 8 jaar samen in dit mooie vak 
werkzaam”, vertellen de sympa-
thieke Ruud en Mirjam. “Daar-
door hebben wij een vaste klan-
tenkring kunnen opbouwen.  En 
nu openen wij een atelier op het 
Wilhelminaplein.  In tegenstel-
ling tot een reguliere juwelier, 
komen onze klanten bij ons voor 
handgemaakte sieraden die per-
soonlijk en uniek moeten zijn. 
Ons atelier is laagdrempelig, om-
dat iedereen bij ons terecht kan 
voor handgemaakte sieraden 
van topkwaliteit in iedere prijs-
klasse. 
Daarnaast kan iedereen bij ons 
langskomen voor reparaties, 
waardebepaling van sieraden, 
het omsmelten van oud goud en 
herbewerken van sieraden, om 
daar weer iets persoonlijks van 
te maken.  Zo hebben wij bij-
voorbeeld erfstukken als  trouw-
ringen van grootouders, symbo-
lisch verwerkt in nieuw ontwor-
pen trouwringen, waarbij de oor-
spronkelijke ringen niet verloren 
gingen. De klant is ook echt ko-
ning: wij ontwerpen en maken 
alleen sieraden die geheel naar 
de wens van de klant zijn. Al-
les is mogelijk. Wij nemen daar-
om rustig de tijd voor onze klan-
ten. Eerst maken wij een af-
spraak met de klant waarbij wij 
goed luisteren naar de wen-

sen en voor welke gelegenheid 
het sieraad is. Dit gesprek doen 
wij samen. Wij maken daarbij 
een schets van het ontwerp tij-
dens het gesprek. Wij stellen 
het ontwerp net zolang bij tot-
dat de klant 100% tevreden is en 
hier een goed gevoel over heeft. 
Of het nu gaat om een handge-
maakt uniek sieraad dat een per-
soonlijke en emotionele waarde 
heeft, of om twee unieke siera-
den die een eenheid vormen, zo-
als trouwringen: een klant die 
bij ons tevreden de deur uit-
gaat, is voor ons het allerbe-
langrijkste. Als het ontwerp he-
lemaal naar wens is, gaan wij 
het sieraad daadwerkelijk ma-
ken en bewerken in ons atelier. 
Topkwaliteit pur sang: wij wer-
ken alleen met eersteklas mate-

rialen. Hoogstaande edelmeta-
len, zoals diverse goudsoorten, 
zilver, platinum en edelstenen 
als perfect geslepen diamanten 
uit Antwerpen, robijnen en saf-
fieren. Ook gebruiken wij de eer-
steklas parels van Schoeffel. Niet 
voor niets noemen wij ons ‘ma-
kers van moois’!”

Atelier NW is gevestigd aan het 
Wilhelminaplein 22 in Heemste-
de en werkt maandag, dinsdag, 
vrijdag en zaterdag op afspraak. 
Het atelier is altijd twee dagen in 
de week voor publiek geopend: 
op woensdag en donderdag, tus-
sen 8.30 en 17.30 uur. U kunt dan 
binnenlopen  om een afspraak te 
maken of terecht voor sieraadre-
paraties en waardebepalingen. 
Ter kennismaking is Atelier NW 
de komende twee weken echter 
iedere dag, met uitzondering van 
zondag, geopend tussen 08.30 
en 17.30 uur.

Wilt u meer informatie? Kijk dan 
eens op de website www.ate-
liernw.nl of op facebook: face-
book/atelierNW. Of belt u op tel.
nr.: 023-751 87 13. Een e-mail 
sturen kan ook, naar info@ate-
liernw.nl.
Bart Jonker

Heemstede - Ambachtelijk gemaakte sieraden symboliseren 
een verpersoonlijking van onszelf of een verbintenis uit lief-
de, bijvoorbeeld een huwelijk. Edelsmederij en sieraadatelier 
NW opende afgelopen vrijdag de deuren op het Wilhelmin-
aplein. Een uniek sieraad geheel naar uw wens ontworpen en 
ambachtelijk gemaakt? Of een sieraad op maat laten maken, 
herbewerken of restaureren? Dit is allemaal mogelijk, in alle 
prijsklassen bij atelier NW. Het atelier is op zichzelf al een sie-
raad en welkome aanvulling voor het nostalgische Wilhelmin-
aplein én Heemstede. Een leuk gesprek met de jonge  enthou-
siaste eigenaren en ervaren edelsmeden:  Ruud van den Nieu-
wenhof en Mirjam de Wit.

Buitenspeeldag met 
aandacht voor verkeer 
Heemstede – Kinderdagver-
blijf Bumme, Buitenschool-
se Opvang De Ruimte en Kin-
deropvang Humanitas nodig-
den vorige week woensdag 
kinderen uit voor de Buiten-
speeldag.

Buiten spelen is enorm belang-
rijk voor kinderen. Daar zijn we 
het allemaal over eens.  Het is 
gezond, leuk en goed voor de 
ontwikkeling van kinderen. Om 
die reden is de buitenspeeldag 
in het leven geroepen door Vei-
lig Verkeer Nederland. 

Aan de Bronsteeweg werd het 
een en ander voor de kleintjes 
gepresenteerd. Het thema was 
“Held in het verkeer”. Van 10.30 
tot 12.30 uur was er spelaanbod 
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar 
oud en tussen 12.30 en 15.00 
uur was er van alles te doen voor 
kinderen van 4 tot 13 jaar oud.
Het activiteitenprogramma was 
als volgt: Een verkeercircuit, een 
springkussen, een knutselactivi-
teit, autobandenrace, step/skel-
terrace, verkeersspellen en zelfs 
de politie met politiebus en te 
motor waren deze dag aanwezig. 

Alles in het teken van het ver-
groten van verkeersveiligheid en 
hier met elkaar (de buurt) over 
na te denken.

Vrijdag ‘nieuwe haringparty’ 
1ste Aanleg

ring is 20 tot 40 centimeter lang 
en de vis kan, als we hem niet 
naar binnen happen, 18 jaar oud 
worden. De haring leeft in grote 
scholen en voedt zich met plank-
ton. De scholen verplaatsen zich 
in de loop van het jaar van voed-
selgebieden naar vaste paai-
plaatsen waar de kuit wordt af-
gezet. Na 2 tot 7 weken gaat de 
jonge haringen naar de opper-
vlakte om zich met plankton te 
voeden. Na 3 tot 4 jaar is de ha-
ring volgroeid en volwassen.
Elk jaar doorloopt de haring de-
zelfde cyclus. In mei begint daar-
om de vangst van de maatjesha-
ring. Deze naam is een verbas-
tering van het woord ‘maagdjes-
haring’; haring die nog niet ge-
slachtsrijp is, maar wel voldoen-
de vet heeft opgebouwd. Hier-
na volgt een korte periode waar-
in sprake is van ‘volvette ha-
ring’. Deze haring heeft al hom of 
kuit, maar heeft nog niet zijn li-
chaamsvetten verloren. Het na-
jaar is de tijd van de ‘volle haring’ 
die met hom of kuit zijn gevuld. 
In de winter heeft de hom of kuit 
zijn bestemming gevonden en 
is de haring mager en verzwakt. 
Er wordt dan gesproken van ‘ijle 
haring’. Deze gaat vooral naar de 
haring verwerkende marinade-
industrie.

Café de 1ste  Aanleg bevindt 
zich op de hoek Raadhuisstraat 
/ Kerklaan te Heemstede en is 
dagelijks geopend vanaf 16.00 
uur. Tel. 023-5286035.

Voorwegkoor
Heemstede – Helaas is in het artikel over het Voorwegkoor in de 
Heemsteder niet opgenomen dat de tekst van het ‘loflied’, gearran-
geerd door dirigent Bas ‘t Hart, is geschreven door bestuurslid van 
het koor, Ernst Verdam. Excuses, redactie.
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Heemsteedse Reddingsbrigade bij Sportfair
Heemstede - De afgelopen tijd 
is voor vele brigadeleden een 
drukke periode geweest. Op 30 
mei was er voor de waterhulpver-
lening-groep een bewaking ge-
pland bij een cios-triatlon aan en 
in de Toolenburgerplas te Hoofd-
dorp. In overleg met de organi-
satie, gemeente Haarlemmer-
meer en Heemsteedse reddings-
brigade als bewakingseenheid 
moeten besluiten om dit eve-
nement niet door te laten gaan, 
vanwege een te lage watertem-
peratuur. Op 2 juni heeft de wa-
terhulpverlening met 16 brigade-

leden de bewaking gedaan bij de 
Spaarne-lenterace tussen Ben-
nebroek en de roeivereniging 
aan het Spaarne in Heemstede. 
Voor het eerst was de HRB aan-
wezig met vijf eigen reddingsbo-
ten met daarbij nog een boot van 
de reddingsbrigade uit Haarlem. 
Aan de roeirace deden ongeveer 
1000 roeiers mee verdeelt over 
225 boten. Tussen 4 en 7 juni zijn 
de EHBO’ers van de reddingsbri-
gade present geweest tijdens de 
avondvierdaags in Heemstede. 
Het evenement waarbij de red-
dingsbrigade al jaren de eerste 

hulp verleent indien noodzake-
lijk. Er zijn geen echte ongeval-
len gemeld waarbij handelend 
moest worden opgetreden. 
Op 7 juni hielp de brigade bij het 
Kinderbeestfeest in Amsterdam. 
Met twee van de boten is daar 
voor vervoer over water gezorgd 
tussen het marinecomplex aan 
het IJ en Artis Amsterdam  Het 
KinderBeestFeest is een beslo-
ten feest in dierentuin Artis voor 
chronisch zieke en/of gehandi-
capte kinderen tot en met 16 jaar 
samen met hun ouders, broertjes 
en zusjes. Het feest wordt geor-
ganiseerd door Stichting Kin-
derBeestFeest in samenwerking 
met diverse partijen.
Op 23 juni is de Sportfair 2013 
Haarlemmermeer. De Heem-
steedse Reddingsbrigade is ook 
daarbij aanwezig. De HRB staat 
daar met een kraam om leden te 
werven en informatie te verstrek-
ken over alle brigadeactiviteiten. 
Ook op het water is men actief 
met drie reddingsboten voor toe-
zicht bij de diverse wateronder-
delen.  Info op www.heemsteed-
sereddingsbrigade.nl.

Vervoer van zieke kinderen door 
reddingsbrigades door Amster-
damse grachten richting Artis.

Regio - Zeilschool Aalsmeer viert zaterdag 22 juni zijn 44-jarig 
bestaan met een grandioze Open dag met aantrekkelijke water-
sportactiviteiten op de wal en op de plas. 

Van 14.00 to 17.00 uur zijn er:
•  gratis zeil- en surflessen voor volwassenen en jeugd (vanaf 5 

jaar) onder leiding van ervaren en enthousiaste instructeurs. 
Vooraf aanmelden via onze website is 

  noodzakelijk  www.zeilschoolaalsmeer.nl.
•  gratis rondvaarten langs de zeil- en surfgroepen met een luxe 

sloep
•  kleurwedstrijd voor de allerjongsten met 3 mooie prijzen 
•  superkoopjes van o.a. nieuwe en gebruikte zeilpakken
•  uitgebreide informatie over lessen, verjaardagpartijtjes, zakelij-

ke en persoonlijke arrangementen, etc.

Zeilschool Aalsmeer, geleid door Peter de Wit, is een  bloeiende 
onderneming met de unieke mix van persoonlijke aandacht, pro-
fessionaliteit én plezier.  Inmiddels kleurt het vrolijke geel/blauw 
al 44 jaar de fraaie Westeinder Plassen.  44 Jaar en het verveelt 
nooit? Nee, antwoord Peter, het is een bron van inspiratie en ple-
zier.   Zeilen & surfen zijn  prachtige buitensporten, die nooit ver-
velen. Je bent voortdurend aan het ‘spelen’ met de wind en de 
golven. Ook de naschoolse opvang, de vele verjaardagfeestjes, 
feesten en partijen zorgen voor veel plezier en dynamiek.

Wat heeft de zeilschool te bieden?
•  professionele en enthousiaste medewerkers 
•  CWO & VDWS erkende cursussen, vaarbewijs- en instructeu-

ropleidingen
•  prima voorzieningen zoals leslokalen, zwemvesten, kleedka-

mers, douches en een 
  sfeervolle horecaruimte met terras aan de haven
•  goed onderhouden vloot met vele bootsoorten zoals catama-

ran, 1 & 2 mans Lasers,  Optimisten, Open Bic’s, kano’s, wind-
surfboards, Valken en Randmeren.

•  warme zeil- en surfkleding
•  verhuur en....veel plezier!

Zeilen en surfen vergroot je wereld zeggen ze bij de zeilschool.

Waar te vinden? 
Het bedrijf is gelegen aan de Kudelstaartseweg 64 te Aalsmeer.  
Parkeren kan op het recreatieterrein Vrouwetroost (op 2 minu-
ten loopafstand).

Zeilen vergroot je wereld

Zaterdag 22 juni
Open Dag op 

Zeilschool Aalsmeer
HBC jeugdkampioenschappen tennis
40 Finalisten met een beker naar huis
Heemstede - Met meer dan 140 
inschrijvingen waren de HBC 
Jeugd Club Kampioenschappen 
tennis al voor de start een suc-
ces. In tijden van verminderde 
belangstelling voor evenemen-
ten als deze, is dit TV HBC toer-
nooi een uitzondering. Nadat in 
twee weken alle poulewedstrij-
den waren afgewerkt, stonden in 
het weekend van 15 en 16 juni 
de halve en hele finales op het 
programma.
Onder veel belangstelling van 
ouders, familieleden en vrienden 
zijn er 14 spannende én winde-
rige finalepartijen gespeeld. Van-
af 10.00 uur werd het park bezet 

door jeugdspelers die in de di-
verse categorieën hun partijen 
afwerkten. Enkele finalisten kwa-
men uit in twee of zelfs drie ca-
tegorieën. De spanning werd op-
gevoerd wanneer een derde set 
de beslissing moest brengen. Het 
krachtverschil was dan minimaal. 
Op de twee woensdagmiddagen 
streden 60 mini- en 3/4 tennis-
sers om de titels. Voor een deel 
van deze jongste jeugdleden was 
dit het eerste tennistoernooi. Al-
le deelnemers aan het Mini Toer-
nooI gingen trots met een gou-
den, zilveren of bronzen medail-
le naar huis. De winnaars van het 
3/4 Toernooi kregen een mooie 

beker. HBC mocht ook tijdens 
dit toernooi rekenen op veel be-
langstelling. Een waar spekta-
kel dat na de zomer een vervolg 
gaat krijgen. Het enthousiasme 
van deze jonge jeugd geeft hoop 
voor de TV HBC toekomst.
Dankzij de inzet van veel HBC-
vrijwilligers en betrokken ouders 
kan de jeugdcommissie terugkij-
ken op een meer dan geslaagde 
Jeugd Club Kampioenschappen 
2013. De foto’s van deze kampi-
oenschappen staan op de web-
site www.tvhbc.nl waar u ook al-
le informatie kunt vinden over 
deze tennisvereniging aan de 
Sportparklaan.
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Het vervangen van de verrotte 
vurenhouten kozijnen is versnelt, 
doordat er geen welstandscom-
missie aan te pas hoefde te ge-
komen. Voorwaarde daarvoor 
was het leveren van kunststof 
kozijnen in exact dezelfde kleur 
als de huidige: antraciet.

Gezien de keuze uit maar liefst 
125 verschillende kleuren was 
dit voor Select Windows / Van 
der Vlugt geen onoverkomelij-
ke opgave. Uit brandveiligheids-
overwegingen zijn de kozijnen 
van de eerste ramen van het ver-
bindingsgebouw bovendien ge-
maakt van 30 mm dik aluminium.  
Door het beplakken van de ove-
rige kunststof kozijnen met grij-
ze ColorNed folie is het gebruik 
van de verschillende materialen 
niet te zien. 

Kunststof kozijnen met speciale wensen
Flevohuis Amsterdam klaar voor toekomst

Regio - Locatie Flevohuis, on-
derdeel van Zorggroep Am-
sterdam-Oost,  is een modern 
centrum voor wonen, zorg, 
behandeling en dienstverle-
ning. Het Flevohuis biedt on-
der andere verpleeghuiszorg 
met veel zorgvoorzieningen 
voor ouderen uit de buurt die 
zelfstandig wonen. De Stich-
ting ZGAO heeft aan Select 
Windows / Van der Vlugt ge-
vraagd het verbindingsge-
bouw te voorzien van nieuwe 
kunststof kozijnen. 

Compleet aanbod
kunststof kozijnen
Kozijnenspecialist Select Win-
dows / Van der Vlugt heeft op 
het gebied van kunststof kozij-
nen een bijzonder veelzijdig le-
veringsprogramma: vaste ramen, 
draai ramen, draai- en kiepra-
men enzovoorts. Daarbij komt 
dat de kunststof kozijnen door 
toepassing van een folie met 
houtnerf precies op houten ko-
zijnen lijken. De belangrijkste 
voordelen van kunststof zijn het 
onderhoudsarme karakter, de 
inbraakwerendheid, de isolatie-
waarde én de lange levensduur. 

Veiligheidsbeglazing
gebouwen
Uitgaande van de eisen uit de 

NEN 3569 Veiligheidsbeglazing 
in gebouwen, ter voorkoming 
van lichamelijk letsel bij onge-
vallen, koos Select Windows / 
Van der Vlugt voor de ramen van 
het verbindingsgebouw voor ge-
laagd (eenzijdig) glas. Deze zor-
gen bovendien voor extra isola-
tie en werken inbraakwerend. 
Doordat er tijdens de werkzaam-
heden schermen in de gangen 
werden geplaatst, konden de 
werkzaamheden probleemloos 
doorgaan. Op deze manier kon-
den de bewoners de gebouwen, 
ook tijdens de verbouwing, ge-
woon bereiken.

Meer weten?
Ga naar www.vandervlugt.nl of 
bel Tel.: 023 538 22 77.

Jouw favo muziek door een DJ èn:
Win een limousinerit bij Primera de Pijp!
Heemstede - Na het succes van vorig jaar orga-
niseert Primera de Pijp Heemstede voor de vijfde 
keer de schoolparty. Dit jaar heeft De Pijp weer 
vele schoollijnen ingekocht zoals Blond, Vans, I 
‘m Famous, Ajax en meer.

Korting
Maandag 24 en 25 juni van 18.30 tot 21.30 uur 
zal DJ Pascal uit Vogelenzang jouw favoriete mu-
ziek draaien. De winkel is een grote party, daar-
naast krijg je op al je schoolspullen 15 % korting, 
een leuke tas en een presentje.
Nieuw dit jaar is de Limo-actie, wanneer je voor 
10 euro schoolspullen koopt, maak je kans op 
deze prijs. De winnaar mag samen met 6 klas-

genoten plaatsnemen in ‘the white Hummer li-
mousine’!
Woensdagavond 26 juni om 20.00 uur zal de 
prijsuitreiking plaatsvinden, zorg dat je er bent, 
want alleen dan kan je winnen. Donderdagmid-
dag om 15.30 uur word je bij Primera de Pijp op-
gehaald en nadat je over de rode loper hebt ge-
lopen, word je ontvangen met kinderchampagne.
Vervolgens neem je plaats in de limo. De rit ein-
digt bij dé ijssalon van Heemstede: Willem van 
Dam. Hij zal jullie als VIP feliciteren met een spe-
ciale ijscoupe! Dus kom naar Primera de Pijp aan 
de Raadhuisstraat 30 te Heemstede voor al je 
schoolspullen en wie weet win jij die Hummer li-
mousine rit… Bosbeek naar buiten

Heemstede - Donderdagavond 
20 juni en vrijdagavond 21 ju-
ni is het motto in Bosbeek; naar 
buiten! Veel bewoners van ver-
pleeghuis en woonzorgcentrum 
Bosbeek (Glipperdreef 209) ma-
ken dan een wandeling door de 
schitterende omgeving van de 
Glip. De routes lopen over het ei-
gen landgoed, door wandelbos 
Groenendaal of over het mooie 
terrein van  Mariënheuvel. Be-
woners worden vergezeld door 
familieleden, vrijwilligers en me-
dewerkers. Er doen ongeveer 75 
bewoners mee, vergezeld door 
even zoveel begeleiders. Genie-
tend van de avondzon, vogel-

geluiden en elkaars gezelschap. 
Ook wordt de creativiteit geprik-
keld door de wandeling te com-
bineren met een puzzeltocht. 

Beide avonden wordt om 18.45 
uur gestart bij de receptie voor 
een wandeltocht van 30 tot 45 
minuten. Vrijdagavond 21 ju-
ni wordt de wandeltocht feeste-
lijk af gesloten met muziek,  een 
hapje en een drankje in het Gla-
zen Paleis. Het evenement is mo-
gelijk door sponsoring van onder 
andere bloemisterij Harry, slage-
rij van der Werff, accordeonist 
Rob Hinse en de brandweer van 
Heemstede en Bennebroek.

Watertaxi
Heemstede - “In verband met 
de werkzaamheden aan de 
Herenweg ter hoogte van de 
Rivierenbuurt is in de vaarweg 
gelegen aan de Grevelingen 
tijdelijk een watertaxi ingezet!” 
Jolande Lansink

INGEZONDEN

Aan romantische terrastafeltjes…

Nationaal Park 
Zomerfestival 7 juli

Regio - ’t Woud Ensemble 
speelt op 7 juli de voorstel-
ling Zomergasten tijdens het 
Nationaal Park Zomerfestival. 
Dicht op de toeschouwers, 
aan romantische terrastafel-
tjes - met een goed glas wijn 
en een lekker hapje – is ie-
dereen een zomergast.Vanaf 
nu kunnen kaartjes gereser-
veerd worden.  

Het is vakantie. Niets moet, alles 
kan. Luieren zonder schuldge-
voel. Buiten eten en drinken aan 
lange gedekte tafels. Gesprek-
ken voeren, die het hele jaar zijn 
blijven liggen. Een ideale situa-
tie. Toch?

De Zomergasten nemen hun in-
trek op het landgoed waar een 
lange zomer wacht. Ogenschijn-
lijk vredig en ontspannen, tot-
dat de onderliggende intriges en 
spanningen aan de oppervlakte 
komen.
 
In een oud amfitheater, ach-
ter Landgoed Duin & Kruidberg, 
speelt ‘t Woud Ensemble haar 
nieuwe voorstelling Zomergas-
ten dicht op de toeschouwers: 
aan romantische terrastafeltjes - 
met een goed glas wijn - is ie-
dereen een zomergast.  Zomer-
gasten van ’t Woud is een vrije 
bewerking van het origineel van 
Maxim Gorki, gevolgd door de 
eenakter Tragicus tegen wil en 
dank van Anton Tsjechov. Daar-
mee presenteert ’t Woud  twee 
Russische meesterschrijvers op 
een zomeravond in het Neder-

land-Rusland jaar.  Met Mari-
an Mudder, Ad van Kempen en 
Lukas Dijkema en regie door 
Teuntje Klinkenberg. 

Over het Nationaal 
Park Zomerfestival
‘Rijkdom in de natuur’ is het the-
ma van het derde ‘Nationaal 
Park Zomerfestival’. Op zondag 
7 juli is er op Landgoed Duin & 
Kruidberg in Santpoort-Noord 
van alles te beleven. Jong én 
oud kunnen genieten van the-
ater, muziek, natuur, sport en 
workshops. Het festival is duurt 
van 12.00- 18.00 en is leuk voor 
jong en oud.

Reserveren 
Speciaal voor deze gelegen-
heid stelt Natuurmonumen-
ten het oude amfitheater in het 
Nationaal Park ter beschikking. 
De bezoekers vertrekken ge-
zamenlijk vanaf het festivalter-
rein op Landgoed Duin & Kruid-
berg. ’t Woud ensemble speelt 
om 16.30-18.00. De kassa sluit 
16.15.Toegang tot het theater 
kost 20,00. 65+ pas en CJP hou-
ders 17,50. Jongeren tot 18 jaar: 
12,50.
Reserveer snel op: www.np-
zuidkennemerland.nl.
 
Theaterarrangement: Op vertoon 
van uw theaterkaartje, krijgt u bij 
Brasserie DenK 5,- korting op 
het festival 3-gangenmenu ‘Van 
de Markt’. U betaalt dan 29,50  
euro i.p.v. 34,50. Hiervoor dient u 
wel vooraf even apart te reser-
veren bij www.duin-kruidberg.nl!



Heemstede
Exposities

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

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

Woensdag 26 juni
• Buitenconcert Harmo-
nie St Michael, binnenplein 
F. Leharlaan, v.a 19.30 uur. 
O.a. muziek uit Disneyfilms en 
medley liedjes Ramses Shaffy.

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

Theater
Zaterdag 29 en zon-
dag 30 juni
• Voorstelling in Theater de 
Luifel, Heemstede: ‘Gouwe 
handjes’, tragikomedie van 
Haye van der Heyden. Aan-
vang zaterdag: 20.15 uur. Zon-
dag: 14.30 uur.
Louis is een rijke, gepensio-
neerde zakenman. Emma is 
zijn grote liefde. Op haar sterf-
bed laat zij Louis beloven dat 
hij op zoek gaat naar een an-
der. Maar na een goed hu-
welijk is dat niet zo makke-
lijk. Kaarten: 12,50 via thijm-
groep@gmail.com met ver-
melding van gewenste da-
tum en aantal kaarten; of: 06-
43544556.

Agenda
Cultuur

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

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

Donderdag 20 en
vrijdag 21 juni
• Bosbeek naar buiten: 
wandeling met puzzeltocht 
door bewoners en begelei-
ding van Bosbeek in omge-
ving van de Glip. Start bei-
de avonden: 18.45 uur. Tocht 
duurt zo’n 45 min. Wandel-
tocht wordt vrijdag feeste-
lijk afgesloten met muziek en 
hapje/drankje in het Glazen 
Paleis. 
Glipperdreef 209, Heemstede, 
telefoon: 023 892 9900.

Vrijdag 21 juni
•  ‘Nieuwe haringparty’ 
in café 1ste Aanleg, van-
af 17.00 uur. Hoek Raadhuis-
straat / Kerklaan, Heemstede. 
Tel. 023-5286035.

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

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

Vrijdag 28 juni
•  Midzomernachtdiner 
Crayenesterbasisschool 
ikv 75-jarig bestaan. Dit di-
ner is voor ouders, medewer-
kers en oudleerlingen van de 

school. Thema Diner en blanc. 
Met afsluitende borrel en ver-
loting met een veiling. Meld u 
nu aan via https://hoezo.con-
grezzo.nl/dinercray.
Aanmelden kan tot  en met 20 
juni a.s.

Aerdenhout
Diversen

Dinsdag 25 juni
• Vrouwen van Nu– afd. 
Aerdenhout houdt afde-
lingsmiddag in de tuinzaal 
van de Adventskerk, Leeu-
werikenlaan 7 te Aerdenhout, 
aanvang: 14.30 uur. Deze 
keer Workshop ‘klein ge-
luk’. Op een inspirerende ma-
nier aan de slag gaan met de 
recepten uit het succesvolle 
‘Handboek voor klein geluk’ 
door één van de auteurs In-
ge Jager. Introducés welkom. 
Informatie: tel. 023 – 5243448. 

Regio
Exposities

20 juni t/m 7 juli
• Werk van Marion Boon 
in Galerie De Waag, Spaar-
ne 30 Haarlem. Titel: familie-
geheimen. Serie familiepor-
tretten waar aspecten als een-
zaamheid en verlatenheid bij-
na tastbaar zijn. 

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

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

t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Anneke van Schie.

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

Christine van der Velden.

30 juni t/m 25 augustus
• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt 
uit de natuur. Opening zondag 
30 juni om 16.00 uur. Verder: 
donderdag t/m zondag 12.00 - 
17.00 uur. Tel. 023-551 84 32, 
info@37pk.nl | www.37pk.nl.

Tot en met 2 juli
• Nieuwe expositie vm ge-
meentehuis Bennebroek: 
Frank Stolk. Kleurrijke kunst. 
Bennebroekerlaan 5. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-

dag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

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

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

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen ervan 
verboden worden.  Voor de 
ander staat juist het verbod op 
de hoofddoek symbool voor 
onderdrukking en moet iede-
re vrouw zich volgens haar ei-
gen overtuiging kunnen kle-
den. Sander Stoepker (47) fo-
tografeerde 1 vrouw, moslima 
Boutaïna Azzabi, met 100 van 
haar hoofddoeken. Ze stu-
deerde Communicatie aan de 
Hogeschool Utrecht en werkt 
bij Al Jazeera. 

Muziek
Vrijdag 21 juni
• Kinderen (8-17) spe-
len klassiek voor een goed 
doel. Vanaf 19.30 uur. Op 
Nieuwe Kerksplein Haarlem. 
Bij slecht weer wijkt de groep 
uit naar de kerk. Meer info: 
www.muziekschool-bloemen-
daal.nl.
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gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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

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

Vergadering 
gemeenteraad 

27 juni

Nu ook brieven en 
enveloppen 
in nieuwe huisstijl
Vanaf deze week hebben de brieven en enveloppen 
van de gemeente een nieuw uiterlijk.
Eerder werden al de website, folders, kranten etc. 
van de gemeente in een modern jasje gestoken, 
en in dezelfde huisstijl is er nu dus het nieuwe 
briefpapier. Krijgt u post van de gemeente, dan ziet 
die er dus anders uit dan u gewend was. Maar de 
afzender blijft uiteraard de gemeente Heemstede.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’
Op donderdag 4 juli van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’ 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
De interactieve workshop is voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. 

Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. Hoe u 
kunt omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren. 
Hoe u grenzen stelt en kinderen leert om op een 
positieve manier mee te werken. U wordt aan het 
denken gezet over uw eigen manier van opvoeden 
en maakt een opvoedaanpak die u thuis direct in de 
praktijk kunt toepassen. 
Heeft u interesse? Ga naar www.cjgheemstede.nl en 
geef u op. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

Veteranendag 2013 in Heemstede
Nieuw: Avondconcert in Pinksterkerk
Aanstaande zaterdag 22 juni viert Heemstede 
de jaarlijkse veteranendag. Zowel overdag als ’s 
avonds zijn er actitviteiten waarbij alle inwoners 
van harte welkom zijn. Nieuw dit jaar is het 
(gratis) avondconcert van de regimentsfanfare 

Paspoort of identiteitskaart nodig? 
Maak online een afspraak via www.heemstede.nl, kom langs 
op het afgesproken tijdstip en u hoeft niet te wachten!

“Garde Grenadiers en Jagers”, om 20.00 uur in de 
Pinksterkerk. U bent van harte uitgenodigd bij het 
programma overdag én ’s avonds; u kunt gewoon 
langskomen, aanmelden is niet nodig. Kijk voor het 
complete programma op www.heemstede.nl.
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workshop. Wilt u meer informatie over de methode 
Positief Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.



Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner van 
Heemstede denkt over en kijkt naar het 
Heemsteedse groen en het achterliggende 
beleid. Het invullen van de enquête 
vraagt ongeveer 10 minuten van uw 
tijd. Uw reacties worden meegenomen 
bij het opstellen van het definitieve 
Groenbeleidsplan.

De enquête wordt gehouden in het kader 
van het nieuwe concept groenbeleidsplan 
Heemstede 2014. U kunt tot 14 augustus uw 
mening geven over: 
- de kwaliteit, kwantiteit en (ecologisch) beheer 

van het Heemsteeds groen, zowel in de 
- hoofdgroenstructuur als in de wijken;
- het (eventuele) afschaffen van de 

kapvergunning met uitzondering van 
monumentale en beeldbepalende bomen;

- de mogelijkheden en bereidheid voor 
particuliere ‘groene’ initiatieven;

- projecten ter verbetering of behoud van het 
groen.

- gelegenheid om zelf suggesties voor het 
groen in Heemstede te doen.

Vul de enquête online in via 
bit.ly/enqueteheemstede.

Hoe denkt u over het groen in 
Heemstede?
Doe mee aan de enquête en geef uw mening!

Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

- B. Bel, geb 24-10-1990, 
 Haemstedelaan 11, per 11-06-2013;
- M. van Bakel, geb 14-12-1964, 
 Van Lyndenlaan 24, per 11-06-2013
    
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon14023).

Wijziging CAR-UWO
Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat 
de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van 
de gemeente. Het betreft diverse redactionele 
wijzigingen in de CAR-UWO en treden met ingang 
van 1 juli 2013 in werking. 

Nieuw Mandaatbesluit 
gemeentelijke belastingen 
Heemstede 2013
Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het hoofd 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid een 
nieuw Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 
Heemstede 2013 vastgesteld. Het Mandaatbesluit 
treedt met ingang van 11 juni 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is het Mandaatbesluit 
gemeentelijke belastingen 2012 ingetrokken.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen 
met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te 
Bennebroek, telefoonnummer (023) 512 60 66.

Nieuw terrassenbeleid 
centrumgebied Heemstede
Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het college de 
Nadere regels Terrassenbeleid voor het Centrum van 
Heemstede vastgesteld. De Nadere regels treden 
met ingang van 20 juni 2013 in werking. 
Het Terrassenbeleid was opgenomen in deelnotitie 
3 bij de Welstandnota. De desbetreffende passages 
in deelnotitie 3 komen eveneens met ingang van 
20 juni 2013 te vervallen.

Nieuw Regeling briefadres gemeente 
Heemstede 2013
Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het college de 
Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 
27 juni 2013 in werking. 

Bovenstaande regelingen liggen tot en met 
11 september 2013 ter inzage op het gemeentehuis 
en zijn na inwerkingtreding ook digitaal te 
raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’. 

Lokale regelingen

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 27 juni 2013 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 27 juni 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Benoemen en beëdigen secretaris 

rekenkamercommissie Heemstede
- Kadernota 2014-2017
- Vaststellen Verordening gunning opdrachten 

door toekenning van een uitsluitend recht 
Heemstede 2013

- Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid ZuidKennemerland

Hamerpunten:
- Jaarrekening Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Voorjaarsnota 2013
- Verordening incidentele subsidies 

ouderenbonden

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

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

Vergadering gemeenteraad

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan 
de Blekersvaartweg 84.
Of het nu gaat om het aanvragen van een 
voorziening in het kader van de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (zoals OVtaxi, aanpassingen in de 
woning of een rolstoel) of om informatie en advies, 
wij helpen u graag verder. Iedere werkdag tussen 
09.00 en 12.00 uur kunt u, zonder afspraak, bij het 
Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw 
vraag te stellen.

Loket Heemstede, Blekersvaartweg 84 (hoek 
Koediefslaan-Blekersvaartweg), tel: (023) 548 30 40. 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur.

Loket Heemstede

Heb je gemeentelijke ervaring? 
Werk je graag buiten? 

Als 

Inspecteur Bouw- 
en Woningtoezicht 

(36 uur p/w) 

houd je toezicht op bouw- en 
sloopactiviteiten, het gebruik van 

gemeentegrond en het opsporen van 
illegale bouw, sloop en gebruik. 

Werken bij gemeente Heemstede 
betekent werken bij een ongedwongen 

maar professionele organisatie. 

Lees alles op 
www.werkenbijheemstede.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Winterlaan 9 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 5145, ontvangen 1 juni 2013.  
- Offenbachlaan 41 het maken van 2 doorbraken 

in een muur wabonummer 5149, ontvangen 28 
mei 2013. 

- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging 
wabonummer 5150, ontvangen 3 juni 2013. 

- Irislaan 11 het kappen van 1 dennenboom 
wabonummer 5195, ontvangen 3 juni 2013. 

- Lieven de Keylaan 21 het plaatsen van 2 
dakramen wabonummer 5199, ontvangen 4 juni 
2013. 

- Provinciënlaan 4C het regen- en winddicht 
maken van het balkon wabonummer 5213, 
ontvangen 6 juni 2013. 

- Kadijk 34A het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5215, ontvangen 5 juni 2013. 

- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5222, ontvangen 5 juni 2013. 

- Broeder Josephlaan 3 het uitbreiden van een 
woonhuis op de 1e verdieping wabonummer 
5226, ontvangen 6 juni 2013. 

(Uitgebreide procedure)
- Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de 

gebouwen Plataan en Eik van de Hartekamp 
wabonummer 5200, ontvangen 6 juni 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- In het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
onderstaande aanvragen de beslistermijn te 

verlengen met een termijn van 6 weken.
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, ontvangen 1 juni 
2013.

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

- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4880, ontvangen 20 mei 2013. 

- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4852, ontvangen 16 mei 2013. 

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

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4879, 
ontvangen 19 mei 2013. 

- Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4798, ontvangen 10 mei 2013. 

- Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4802, ontvangen 10 mei 2013. 

- Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4804, ontvangen 8 mei 
2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(Reguliere procedures)
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, ontvangen 21 mei 
2013.

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

- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4880, ontvangen 20 mei 2013. 

- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4852, ontvangen 16 mei 2013. 
- Coby Riemersmalaan 14 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 5001, ontvangen 25 mei 
2013. 

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4798, 
ontvangen 19 mei 2013. 

- Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4802, ontvangen 10 mei 2013. 

- Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4804, ontvangen 8 mei 
2013. 

- Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4798, ontvangen 10 mei 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Bankastraat 1 het kappen van 2 loofbomen 

wabonummer 4993, verzonden 14 juni 2013. 
- Torenlaan 10 het kappen van 5 bomen 

wabonummer 4998, verzonden 14 juni 2013. 
- Jacob van Campenstraat 57 het vergroten 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 5090, verzonden 14 juni 2013. 

- Jacob van Campenstraat 59 het vergroten 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 5091, verzonden 14 juni 2013. 

- Linge 6 het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak wabonummers 4806, 
verzonden 14 juni 2013. 

- Raadhuisstraat 15 het oprichten van een 
sportschool wabonummer 5074, verzonden 14 
juni 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

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

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

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

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

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

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