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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

OPEN
TOT EIND JUNI 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?

Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!
WIE HELPT? Goede verdienste!

Bel Martin van Ooyen: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom

VAKANTIE-VAKANTIE-VAKANTIE-
BEZORGERS!

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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WMO website: www.samenzorgen.net geopend

Minder geld van het rijk maar 
meer zorgtaken voor gemeente
Heemstede – Alles wat u wilt 
weten over zorg is vanaf nu te 
vinden op de website www.sa-
menzorgen.net. Alleen de naam 
van de website is al zorgvul-
dig gekozen: samen zorgen. 
Er wachten grote veranderin-
gen voor mensen die nu ge-
bruik maken van de AWBZ, 
Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten, WMO, Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning of 
Jeugdzorg. Welke gevolgen dat 
heeft is te vinden op de nieu-
we website van de gemeenten 
Heemstede, Bloemendaal en 
Haarlemmerliede. Donderdag-
middag waren de drie wethou-
ders, Christa Kuiper (Heemste-
de), Jur Botter (Bloemendaal), 
en Wim Westerman (Haarlem-
merliede), uitgenodigd om het 
digitale doek te openen. 
U ziet direct de tekst: Van-
af 1 januari 2015 worden drie 
nieuwe wetten van kracht: de 
Wet maatschappelijke onder-
steuning, Jeugdwet en Participa-
tiewet. Hierdoor komen er veel 
nieuwe taken bij de gemeenten 
te liggen. Dit zijn de zogenaam-
de decentralisaties in het sociaal 
domein. De nieuwe taken komen 
wel met een bezuiniging. De 
gemeenten krijgen minder geld 
van het rijk voor de WMO maar 
er komen zorgtaken bij, plus 

de jeugdzorg die over gaat naar 
de gemeenten.

Participatiewet
In de nieuwe Participatiewet 
worden de bijstandswet, de so-
ciale werkvoorziening en de Wa-
jong bij elkaar gezet met minder 
geld. Vandaar dat de gemeenten 
deze nieuwe website openen om 
zoveel mogelijk vragen te kun-
nen beantwoorden en  de in-
formatie die langzamerhand be-
schikbaar komt, voor iedereen 
direct op te roepen is. Ongeveer 
1000 mensen met huishoudelij-
ke hulp krijgen een brief waar-
in de bezuinigingen worden aan-
gekondigd. Wim Westerman zegt 
op voorhand al dat het voor de 
meeste mensen verwarrend is. 
De tegenstrijdigheden in de Eer-
ste en Tweede Kamer maken het 
niet makkelijker. Als cliënt zal je 
maar zorg nodig hebben!  Op de 
website moet je kunnen vinden 
wat dit betekent voor jouw zorg. 
Jur Botter ziet de website als een 
vraagbaak waarop steeds meer 
informatie beschikbaar komt. 
Christa Kuiper verzekert dat er 
snel antwoord komt op vragen 
die je op de website kan stel-
len. Er is een speciaal kopje met 
‘Stel een vraag’ die je op een site 
brengt met veelgestelde vragen 
en waarop u zelf een vraag kunt 

invullen. Kuiper verwacht dat er 
via de wetswijziging 1000 cliën-
ten bij komen. Het aantal uren 
voor huishoudelijke hulp kan 
omlaag als door de decentrali-
satie, het zelforganiserend ver-
mogen van de burger gaat wer-
ken. Het budget gaat met 20% 
omlaag! Er wordt ook kritisch 
gekeken naar de hulpmiddelen. 
Botter heeft een praktijkvoor-
beeldje. Hij rekent voor wat een 
scootmobiel kost en hoe slim-
merds die op marktplaats ko-
pen. Goedkoper! Dan zie je dat 
het inderdaad soms anders kan. 
Het jaar 2015 wordt een over-
gangsjaar. Er zijn nu ongeveer 
400 tot 500 inwoners in de drie 
gemeenten die alle hulp waar 
ze recht op hebben, behouden. 
In 2015 zal wel worden beke-
ken of het minder kan. Want dat 
het krapper wordt, dat moge dui-
delijk zijn!. Mensen die moeite 
hebben met computers en geen 
toegang hebben tot internet, volg 
de kranten, want de gemeen-
te blijft de nodige voorlichting 
gewoon op papier doorgeven. 
Ook het Loket van de gemeente 
kan vragen over de WMO be-
antwoorden, maar volgens Co-
rinne Mens loopt het met vragen 
nog niet storm, dat verwacht ze 
wel. 
Ton van den Brink 

V.l.n.r.: Wim Westerman, wethouder Haarlemmerliede, Christa Kuiper, wethouder Heemstede, Jur Botter, 
wethouder Bloemendaal.

Marenka's 
Voorjaar

Heemstede – Gewoon in de eigen tuin van Marenka Groenhuij-
zen: Azalea Indica wit. Een heerlijk riekende Jasmijn, kleinbloe-
mig op stam. Toch niet veel voorkomend.
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www.vosse.nl • info@vosse.nl
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Camplaan 35
2103 GV Heemstede
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aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
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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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Viering 
Trefpunt 

Bennebroek
Regio - Op zondag 22 ju-
ni wordt in het Trefpunt-aan 
het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek een viering gehou-
den met ds. J.J. van der Hei-
den (Haarlem). De dienst gaat 
van start om 10.0 uur. Tevens 
Kindercafé. Zie ook:
www.pkntrefpunt.nl.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Kerken toen en nu deel 5:

‘de Kleine Vermaning’

In de serie over de Heemsteed-
se kerken gaan we verder met 
Doopsgezinde kerk op de hoek 
van de Postlaan en de Lieven de 
Keylaan.

Dit pand met kosterswoning is 
in 1926 als verenigingsgebouw 
en kerk van de Nederlandse Pro-
testantenbond, afdeling Heem-
stede-Bennebroek gebouwd on-
der architectuur van H.Tuninga. 
Na opheffi ng van deze afdeling 
van de NPB in 1996 is, na een in-
terne verbouwing, het gebouw in 
gebruik genomen van de “Ver-
eenigde Doopsgezinde Ge-

meente” te Haarlem. In aanslui-
ting op de ‘Grote Vermaning’ in 
de Spaarnestad de ‘Kleine Ver-
maning’ genoemd. (Vermaning is 
een oude naam voor een Doops-
gezinde kerk) (Bron Librariana). 
Op de toenfoto is het stil in de 
straat. Op de foto van nu (juni 
2014) van Harry Opheikens is er 
veel parkeergelegenheid nodig.

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 

Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen er dan voor dat de foto 
gescand wordt, u krijgt het origi-
neel terug. Vertel uw verhaal er-
bij en misschien hebben andere 
lezers wel aanvullingen.
 
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website  www.hv-hb.nl”.  Hier 
kunt u ook – als u die heeft – uw 
vragen stellen.

Kerk Postlaan, toen. Kerk Postlaan, nu.

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 22 juni, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Zondag 29 juni, aanvang 10: 
00 uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Zondag 6 juli, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Heemstede - Prinses Beatrix 
heeft op woensdag 11 juni op 
het Sint Agathaplein in Delft het 
startsein gegeven voor de Natio-
nale Tuinweek van Groei & Bloei. 

Tijdens de Nationale Tuinweek 
organiseert Groei & Bloei ver-
schillende groene activiteiten. 
Zie voor de activiteiten in Zuid-
Kennemerland: www.zuid-ken-
nemerland.groei.nl  De Nationa-
le Tuinweek eindigt in onze re-

gio met de Open Tuinendag. Op 
zondag 22 juni stellen 12 trotse 
tuinbezitters in Heemstede en 
Haarlem-Zuid met plezier hun 
tuin open. Ontdek de verborgen 
groene paradijsjes waarvan de 
poorten dichtbij uw huis eenma-
lig open gaan. Een unieke kans 
om ideeën op te doen in tuinen 
van echte liefhebbers. 

In deze tuinen ziet u mooie bloe-
men- en plantencombinaties en 

wandelt u door origineel ontwor-
pen tuinen. Een mooie gelegen-
heid om andere tuinliefhebbers 
te ontmoeten en van elkaars tips 
en trucs te leren. Kom gezellig 
langs, laat u inspireren. 

De tuinen zijn zondag 22 juni te 
bezoeken vanaf 11.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis.

Op zondagochtend 22 juni van-
af 11.00 uur ligt de lijst met Open 
Tuinen en een plattegrond voor u 
klaar op de volgende adressen:
•  Crayenesterlaan 21 te Haarlem
•  Johan Wagenaarlaan 29 te 

Heemstede
•  Burgemeester van Doornkade 

4 te  Heemstede (ingang om de 
hoek, Melchior Treublaan).

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmati-
ge basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over 
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. De-
ze keer gaat het over de activiteiten in de Nationale Tuinweek 
in Zuid-Kennemerland.  Heeft u een tuinvraag, mail dan naar
info@zuidkennemerland.nl.                                           

Voor de tuinliefhebbers…

Zondag 22 juni
Open Tuinendag
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Minidag bij jongeren-zeilvereniging de Haven
Heemstede – Leuk sfeertje 
daar aan die haven aan de Nij-
verheidsweg waar de Jongeren-
zeilvereniging  zaterdagmiddag 
nieuwe kinderen ontving. Tien 
kinderen, al in zwemvesten, za-
ten in het pas gemaaide gras 
aandachtig te luisteren naar de 
instructies van de bootsman van 
de dag, Freek. Ze zouden ken-
nis gaan maken met de zeilver-
eniging. Samen met de ervaren 
stafleden een proeftochtje ma-
ken naar de Put van Vink, de plas 
naast de brug naar Schalkwijk. 
Met de boot ben je er zo, vader 
moest met de auto een heel stuk 
omrijden. Eenmaal aangeko-
men bij de Put werd er wat ge-
zeild in de vletten en de 16 kwa-
draten, de vroegere BM`s. De Mi-
ni’s, vanaf 7 jaar, varen voorlopig 
in de houten vletten met de ori-
ginele, kleine zeilen en met lich-
te riemen. Ze leren zeilen op het 
Spaarne, de Put van Vink en de 
Molenplas onder leiding van 
de ministaf, elke zaterdag tus-
sen 11.00 en 13.30 uur. Ze leren 
omgaan met het materiaal, ma-
ken kennis met zeilen, roeien en 
wrikken, halen diverse eigen di-
ploma’s en het CWO kielboot 
I diploma. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan het wer-
ken in teamverband, het verant-
woordelijk zijn voor een boot en 

je bootsmaatjes, saamhorigheid 
en groepsgevoel. Allerlei spelle-
tjes en opdrachten op de wal ho-
ren daar ook bij. Naast de op-
komsten op zaterdag gaan de 
Mini’s 2 keer per jaar op week-
end en in de zomervakantie voor 
5 dagen op zomerkamp. In de 
winter worden er veel spelletjes 
gedaan, maar ook wordt er geza-
menlijk aan de boten geklust. Ju-
nioren leren zelfstandig te varen 
in de vletten met volledig tuig. 
Er wordt gewerkt aan de verant-
woordelijkheid van de leden door 
een bootsman en kwartiermees-
ter aan te wijzen. Naast spelle-
tjes, en uitdagende activiteiten 
wordt er ook zeilles gegeven vol-
gens het CWO systeem, Commis-
sie Watersport Opleidingen,  en 
krijgen de leden de mogelijkheid 
om hun CWO II en III te halen.
Senior ben je al vanaf 14 jaar 
of ouder, je hebt de nodige zei-
lervaring of je CWO I en II ge-
haald. Op de achtergrond is er 
de begeleiding van de senioren-
staf. Als senior  zeil je in polyes-
ter 16 kwadraten. Je wordt op-
geleid tot het diploma CWO kiel-
boot III. Verder is er de mogelijk-
heid om te trainen voor CWO IV 
en aan de slag te gaan als begin-
nend zeilinstructeur. Met zomer-
kamp gaan de senioren twee we-
ken naar Friesland: eerst via het 

Noordzeekanaal en de Oranje-
sluizen naar het IJsselmeer,  dan 
de lange tocht over de randme-
ren naar Friesland. Je slaapt aan 
boord van je boot onder de dek-
tent. De Senioren verzorgen hun 
eigen winterprogramma. Natuur-
lijk hoort daar ook het onderhoud 
aan de boten bij. Leuk klussen 
met elkaar. 

De vloot
Je vaart in vletten, een vlet is niet 
zomaar een bootje, maar een 
klassieke houten vlet met een 
flinke geschiedenis. Vroeger wer-
den ze gebruikt als reddingsboot 
bij Zandvoort en als postboot 
voor Terschelling. Nu hebben ze 
mooie namen als De Bever, Zee-
meeuw, Fuut, Haai en Bruinvis. 
De senioren varen in vijf 16 kwa-
draten. Heerlijke toerboten. De 
RaaR, Joenit, Aoife, Trekschuit en 
Droeftoeter. De hele staf is trots 
op hun sleper de Kenau, sinds 
jaar en dag in hun bezit, met ste-
vige DAFmotor kan hij de volle-
dige vloot slepen. Daarnaast ligt 
nog het B-bootje, een klein mo-
torbootje wat door de Mini’s ge-
bruikt wordt om hun programma 
te draaien. Het lidmaatschap van 
de Mini’s bedraagt 120 euro per 
half jaar. Dit is inclusief weeken-
den, exclusief het zomerkamp.
Ton van den Brink 

Heemstede - Afgelopen za-
terdag was bij voetbalvereni-
ging HBC de super afsluiting 
van het seizoen: traditiege-
trouw met de Goede Doelen-
dag!
Deze dag is voor de 3e keer 
georganiseerd en is gekozen 
voor de Stichting Jarige Job 
als goed doel. Er zijn veel kin-
deren die in armoede leven in 
Nederland, en waar dus geen 
geld is voor een cadeautje op 
hun verjaardag, slingers, bal-
lonnen en om op school te 
trakteren. De stichting zorgt 
ervoor dat zij toch - net als an-
dere kinderen - hun verjaar-
dag kunnen vieren. De Stich-
ting Jarige Job is een lande-
lijke stichting die op dit mo-
ment 1300 verjaardagsboxen 
per maand uitreikt aan jarige 
kinderen. En er hierdoor voor 
zorgt dat hun verjaardag écht 
een feestje wordt!
Zij willen zelfs dit jaar probe-
ren om totaal 18.000 verjaar-
dagsboxen uit te delen. Hier-
voor werken ze samen met 
verschillende voedselbanken, 
gemeenten en scholen.
Bij HBC sprak dit doel de 
jeugdspelers zeer aan. De op-
dracht voor de Goede Doelen-
dag was: kom een wedstrijd 
spelen, met jouw team te-
gen de ouders en doneer een 
klein (of groot) bedrag voor 
het Goede Doel. Of bedenk 
een ludieke actie die geld in 
de melkbus brengt. Twee jon-

gens uit een D-team, Thijs en 
Bas van Bruggen, maakten van 
loomelastiekjes armbandjes 
en verkochten die. Dat bracht 
80,- euro op! 
Een ander lid van HBC stelde 
twee kaarten ter beschikking 
voor de wedstrijd Ajax-PSV op 
de eerste ring. Iedereen kon 
bieden vanaf 100,- euro. 
De Jeugd Werkgroep Activitei-
ten zorgde voor hele leuke ge-
sponsorde prijzen voor de lo-
terij en voor een spellencircuit 
tegen een kleine betaling. Ook 
zij haalden veel geld op.
HBC heeft totaal 44 jeugd-
teams van de mini’s tot A-ju-
nioren, waarvan de meesten 
hebben meegedaan aan de 
Goede Doelen-dag die duurde 
van 9.00 uur tot 21.45 uur.
Om 12.00 uur was de tussen-
stand van het gedoneerde 
geld: 650,- euro. Om 13.00 uur 
was dat ruim verdubbeld tot 
1.325,- euro!
Mevrouw Amber Merkus 
van de Stichting Jarige Job is 
rond 16.00 uur een (voorlopi-
ge) cheque overhandigd van 
2.500,- euro, waar zij heel erg 
blij mee was. De uiteindelijke 
opbrengst van de Goede Doe-
lendag is 3.150,- euro gewor-
den. Dit bedrag is door de or-
ganisatoren maandag aan 
haar overgedragen.
Al met al een mooie afsluiting 
van een superleuke dag en 
een goed voetbalseizoen. 

Goede Doelen-dag bij HBC

(30 mei t/m 11 juni 2014)

Huwelijken:
Jeroen S. van Egmond & Saskia Woudstra

Thomas Mooij & Sandra Veelen
Cem Bektas & Demet Genç

Johan D. de Bruin & Duska Jaborowicz

Geboorteaangiften: 
Timo J. van Oort, zoon van M.H. van Oort & J.I. Schlotter

Burgerlijke Stand
Heemstede 

PUZZEL VOLGENDE 
WEEK MEE ENWIN!!!

WIN!!!
Ter waarde van

€ 1099,-

Lounge 
set Mundo

Weet wat er leeft





 
08   de Heemsteder  •  18 juni 2014

Zaterdag 14 juni was er 
weer diploma zwemmen bij 
SportPlaza Groenendaal.
De volgende kinderen zijn 
geslaagd voor hun A-, B- of 
C-Diploma!

Diploma  A
Kaan Albayrak, Zehra Albay-
rak, Ibrahim Alobaidy, Mo-
hammed Alobaidy, Per Bak-
kenhoven, Josephine Braacx, 
Pleun ter Braak, Lieve Broek-
huizen, Lauren Denys, Tim 
van Eijk, Yanis Elaidi, Jort Fes-
ten, Sila Harlaar, Johan Hoog-
ma, Imke Heger, Merit van 
der Heiden, Yanick Hemelaar,  
Josephine van der Horst, 
David van Ieperen, Shad Is-
sa, Rachelle Jakma, Jas-
mijn de Jonge, Noah Klimpe, 
Tobias Knijnenburg, Sanne-
marie Knoop, Thijs Koenen, 
Alex Kossen, Ralph Kops, 
Rodney Kwaasteniet, Thijs 
Langhout, Blue Linnenkamp, 
Dionne Marinus, Jip Meijer, 
Remco van der Meulen,  In-
dy Moerman, Madelief Nie-
sen, Romy Oosterhof, Xillian 
Roseboom, Davy Schepers, 
Jolijn Schins, Noor Schend-
stok,  Bo Schoo, Lisa Sijs-
ma, Jurik Shamoyan, Bernt 
Sinnema, Anoek Stuurwold, 
Mick van Teeffelen, Bram van 
Turen, Féline Wahjad, Ju-
lia Walkotte, Teddy Wensing, 
Demir Yener, Lucas van Zeg-
gelaar, Sarah Zonneveld, Ai-
dan Zuur.

Diploma B
Amadeo Pagano van Amers-
foort, Teun Arnold, Nikki van 
Bevervoorde, Destiny Bon, 
Luuk Brand, Rick van Brum-
melen, Felice Buitenhuis, 

Diploma-
zwemmen
14 juni 2014

Fiene Burger, Tess Burgers, 
Benjamin van Duffelen, Raul 
van der Ent Braat, Boris Exel, 
Kick Flederus, Aliex Heus-
dens, Iggy van der Heuvel, 
Ilana Hilberts, Boris-Jan Jan-
sen, Eva Kaandorp, Tygo Ken-
selaar, Costijn Kroese, Yaes-
sin van Leeuwen,Timo van 
der Linden, Jordan Luyben, 
Djoeke Matthijsse, Rian-
ne Noordman, Loïs van Oij-
en, Fabiënne Oolders, Jacco 
Peters, Isabelle Portegies, 
Mike Reddering, Veer de 
Ruig,  Maurine Roelants, Gi-
anluco Salvadori, Silvan van 
der Sande, Carlijn Smidt, Stijn 
Tabak, Eveline Teunissen,  
Philippe Thiescheffer, Annick 
Tonen, Alisa Versteeg, Daniek 
van Vuren, Eric van der Wei-
de, Lucas Westenbroek, Emi-
ly Wolsak.

Diploma C
Ilias Ait Hassou, Akram Ba-
li, Storm Dam, Ryen Halma, 
Pippa Hes, Ole de Jong, Fam-
ke Kromhout, Damyn Lahbal, 
Brandon Motoc, Fia van Offe-
ren, Sophie van Putten, Anne 
Smolenaars, Evi Smolenaars, 
Demelza Stricker, Tamara 
Tijdeman, Mitch Veira,  Chris-
tel van Vliet, Jeffrey de Vries, 
Julius de Vries.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd! 

Of u de politie maar wilt helpen
Heemstede - In de commissie 
middelen (11/6) kam politiechef 
Groenendaal de jaarlijkse No-
ta Veiligheidsbeleid toelichten. 
Nu heeft de gemeenteraad vrij-
wel geen invloed op het doen en 
laten van de politie. Veelal wordt 
de prioriteit en de inzet per dis-
trict bepaald. Opvallend was de 
stijging met 300% (!) van de ver-
nieling van auto’s. Na maatre-
gelen in de buurten waar dit 
plaatsvond zijn de vernielingen 
gestopt. In de top tien van mis-
drijven valt over de hele linie een 
verbetering te zien. De buren-
ruzies werden bijna gehalveerd, 
met 18 gevallen nog steeds te-
veel uiteraard. De jeugd ging 
zich correcter gedragen en de 
217 hulpvragen van bewoners 

vielen ook mee. Bij de rapporta-
ge hoort ook een lijst met priori-
teiten voor het lopende jaar. De 
politie zet extra in op diefstal-
len uit woningen en van voertui-
gen zoals auto’s, brom- en snor-
fietsen. Aandacht blijft er ook dit 
jaar nog voor de vernieling van 
auto’s.
De contacten tussen de inwo-
ners en de politie zijn minimaal. 
De politie wil hier verandering in 
brengen door het inzetten van 
de sociale media en technische 
hulpmiddelen. Naast het aan-
gifte doen op het bureau kun-
nen agenten ook thuis komen. 
Een aantal voertuigen is uitge-
rust met apparatuur om digitaal 
aangifte te doen. Er komt een 
extra wijkagent bij. Deze vierde 

agent voor Heemstede is HBO-
geschoold. De politie verwacht 
veel van zijn bijdrage in de con-
tacten met burgers. Tot slot gaat 
de politie landelijk - dus ook in 
Heemstede - werk maken van 
heling. Bedrijven die goederen 
opkopen wordt gevraagd te mel-
den wat zij aannemen. Door een 
koppeling met andere bestan-
den hoopt de politie de afzet-
markt, na diefstal, minder aan-
trekkelijk te maken. Tot slot doet 
de politie Kennemerkust een be-
roep op de inwoners om zich aan 
te sluiten bij burgernet. De ge-
meente is bereid om initiatieven 
van mensen bij het opzetten van 
buurtpreventie te faciliteren.
www.burgernet.nl.
Eric van Westerloo

58ste avondvierdaagse 
van start

Heemstede - Gisteren, dinsdag 17 juni, is de 58ste avondvier-
daagse begonnen. Ruim 5200 deelnemers wandelen een af-
stand van 5, 10 of 15 kilometer in de omgeving van Haarlem, 
Heemstede en Spaarndam. Bij de start kunnen mensen zich 
aanmelden om ook deel te nemen aan dit gezellige en sportieve 
evenement. Woensdag en donderdag alsook vrijdag zijn de ove-
rige dagen, de laatste vierdaagse-avond worden de deelnemers 
ingehaald met muziek.
In Heemstede starten de wandelaars vanuit sportclub RCH aan 
de Sportparklaan, vanaf 18.00 uur. De tochten voeren richting 
Woestduin en natuurpark ‘de Overplaats’ terwijl natuurlijk het 
wandelbos Groenendaal ook niet ontbreekt. Een uitstapje naar 
Haarlemmermeer en de Zuid-Schalkwijkerweg wordt niet ge-
schuwd. Schalkwijk kent verrassend veel groene gebieden. Met 
name de zoom tussen de bebouwing en de Ringvaart of het 
Spaarne zijn prima wandelgebieden die ook voor de 5 km wan-
delaars vanuit het startbureau eenvoudig te bereiken zijn. 
Bij het voltooien van de 4 avonden is er voor elke deelnemer een 
medaille. Ook aan deze editie van het evenement zetten weer 
vele vrijwilligers zich in.

Vertrouwd adres tegen vriendelijke prijzen

Van der Wolf Fietsen naar 
de Raadhuisstraat verhuisd
Heemstede – Een nieuwe 
naam, een nieuw adres maar 
nog steeds dezelfde vertrouw-
de rijwielservice en deskundig-
heid waarop klanten kunnen re-
kenen. Voorheen opereerde Van 
der Wolf Fietsen zeer succesvol 
in het Touchdown Center onder 
de  naam Fietsreparatie Bollen-
streek. De naam Fietsreparatie 
Bollenstreek was niet zo relevant 
meer in Heemstede,  dus ver-
dween deze en werd  veranderd 
in Van der Wolf Fietsen. Door de  
toenemende vraag naar repara-
ties en de verkoop van fietsen 
voor welke beurs dan ook, groei-
de Van der Wolf Fietsen in het 
Touchdown Center uit zijn jasje. 
Tijd om uit te breiden: Gert-Jan 
van der Wolf en Nancy Kaptein 
verhuisden onlangs naar een 
mooiere en ruimere nieuwe win-
kel aan de Raadhuisstraat 65-A. 
Een verhaal van letterlijk en fi-
guurlijk groeiend ondernemer-
schap in Heemstede.
 “Nu we hier in de Raadhuis-
straat zitten, is het grappige dat 
mensen vragen of we nieuw zijn, 
omdat we eerst in het Touch-
down Center zaten” lacht Gert-
Jan van der Wolf. “Daar wisten 
de mensen ons ook al vanaf de 
eerste dag te vinden. Door on-
ze vaste klanten  merken we dat 
we veel  mond-tot-mondreclame 
krijgen: we hebben het lekker 
druk. In Heemstede wordt echt 
heel veel op de fiets gedaan. 
Niet zo gek eigenlijk: de prach-
tige omgeving nodigt al uit om 
mooie fietstochten te maken. En 
daarnaast is de fiets praktisch en 
relatief goedkoop in het gebruik. 
Het technische van de fiets heeft 
mij altijd al gefascineerd: ik was 
pas 11 jaar toen ik begon met 
het sleutelen aan fietsen. Inmid-
dels zit ik al 20 jaar in dit vak. Ik 
weet waar ik over praat. Van der 
Wolf Fietsen is toch een rede-

lijk uniek concept: wij zitten in 
een ander segment dan de re-
guliere rijwielhandelaren. Wij zijn 
sterk in deskundige reparaties 
en tweedehands fietsen tegen 
schappelijke prijzen. Niet alleen 
tweedehandsfietsen, maar ook 
voor accessoires en een nieuwe 
fiets tegen een vriendelijke prijs 
kun je bij ons terecht. Wij voe-
ren bijvoorbeeld kwaliteitsfietsen 
van de merken Vogue en Avalon. 
Echt degelijke fietsen, maar te-
gen een veel lagere prijs. On-
ze missie is altijd voor de klant 
te gaan, een goede kwaliteit te-
gen lagere prijzen te bieden. Een 
kopje koffie staat altijd klaar en 
de klant krijgt zijn fiets altijd op 
de afgesproken tijd terug: men-
sen zijn nu eenmaal vaak afhan-
kelijk van hun fiets. Daarom zijn 
we ook op maandag geopend en 
dat is ook al vrij uniek in de rij-
wielhandel”. Nancy Kaptein: “Ik 
doe graag de verkoop en Gert-

Jan is de man voor het techni-
sche gedeelte van de fiets. Daar-
naast hebben we in de zaak nog 
een leuk hoekje ingericht met 
handgemaakte cadeauartikelen, 
waarbij onze vriendin Lies Schilp 
ons helpt. Lies hebben we ont-
moet in het Touchdown Center 
en het klikte gelijk tussen ons. 
We vinden het ook heel gezellig 
dat ze mee is gekomen naar de 
Raadhuisstraat.” “Om onze ope-
ning te vieren bieden we tot en 
met 31 juli een korting aan van 
10 % in onze zaak dus kom ge-
woon een keer langs”, aldus 
Gert-Jan van der Wolf en Nan-
cy Kaptein.

Van der Wolf Fietsen, Raad-
huisstraat 65-A in Heemstede, 
tel. 023-5297121/06-14844059. 
Maandag t/m zaterdag geopend 
van 09.00-18.00 uur. Zie ook Fa-
cebook.
Bart Jonker
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Patrick Hart, eigenaar 
van Rijwielspecialist Hart. We 
zijn vanaf 1976 met onze winkel 
gevestigd aan de Zandvoortsel-
aan. Mijn vader, Joop Hart, was 
tot 5 jaar geleden bij de zaak be-
trokken en ik zit er ook alweer 
vanaf 1986.”
Waarom komen de klanten bij 
jullie??
“De klanten komen hier voor 
service en kwaliteit. Vooral de 
elektrische fietsen hebben echt 
deskundig onderhoud nodig. 
Dan wil je zeker weten dat het 
bedrijf waar je hem koopt er over 
een aantal jaren nog steeds is. 
We hebben in bijna 40 jaar on-
ze sporen wel verdiend.”
Is er in jullie vakgebied veel 
veranderd?
“Na rages als de mountainbike is 
de grootste stap voorwaarts nu 
de e-bike. Aanvankelijk dach-
ten we dat de e-bike iets zou zijn 
voor de oudere doelgroep, maar 
dat is echt verleden tijd. Er zijn 
nu volop mamafietsen met tra-
pondersteuning, retro-en spor-

tieve e-bikes te koop. Je pakt 
voor grote afstanden vaker de 
fiets. Ook voor scholieren die 
wat verder weg wonen van hun 
school wordt door de ouders 
vaker geïnvesteerd in zo’n e-bike 
in plaats van in een busabonne-
ment.”
De mooie kant van mijn vak 
is: 
“Dat ik met mensen van alle leef-
tijden te maken heb. Dat komt 
omdat we van driewielertjes tot 
omafietsen verkopen. Die laat-
ste categorie wordt overigens 
verkocht aan scholieren en niet 
aan oma’s, haha. Daarnaast vind 
ik de band die we met onze vas-
te klanten hebben opgebouwd 
erg leuk. Er komen hier volwas-
senen binnen met hun kinderen 
aan wie we zelf hun eerste kin-
derfietsje hebben verkocht.”
Zijn er lastige kanten?
”Je moet altijd vooruit denken 
wat de hit gaat worden komend 
jaar en je moet voldoende voor-
raad hebben, rekening houdend 
met de levertijden. Verder lijkt 
het me voor startende onder- 

Heemstede – We hebben de leukste winkelstraat van Neder-
land en individuele winkels en bedrijven in Heemstede sco-
ren tevens uitstekend bij het publiek. Goed nieuws ook over 
de economie, want we kruipen uit de crisis. Of niet helemaal? 
Hoe gaat het met de ondernemers in onze gemeente? De 
Heemsteder maakt nader kennis met enkelen van hen en legt 
ze tien vragen voor.

nemers moeilijk om een rijwiel-
handel te beginnen. Je moet 
enorme investeringen doen in 
je voorraad en maar zien dat ze 
terugverdiend worden. Die op-
startzorgen hebben wij geluk-
kig niet .” 
Merk je dat de economie 
aantrekt?
“De mensen waren de voor-
bije jaren wat voorzichtiger met 
hun uitgaven. Dat hebben wij 
ook gemerkt. Na de huizenmarkt 
die nu aantrekt, zal de midden-
stand wel volgen. Het zou heel 
goed kunnen dat de mensen dan 
weer wat makkelijker geld uitge-
ven aan een nieuwe fiets. Maar 
wij mogen sowieso niet klagen, 
want in Heemstede en Aerden-
hout  zitten we toch aan de goe-
de kant van de crisis ten opzich-
te van andere regio’s.”
Mijn dierbaarste bezit is……
“Mijn vrouw en onze twee kinde-
ren van 14 en 10 jaar. Als het met 
hen goed gaat, kan ik in mijn 
werk ook beter presteren.” 
Wat vind je van Heemstede?
“Ik ben geboren in Haarlem, 
maar woon sinds mijn twintig-
ste in Heemstede en zou er nooit 
meer weg willen. Ik hou van het 
vele groen in de gemeente en 
het grote en gevarieerde aanbod 
van zelfstandige ondernemers. 
De mensen zijn prettig in de 
omgang. Ik heb het idee dat 
iedereen elkaar redelijk in zijn 
waarde laat. Betrokkenheid en 
respect zie je terug in het dorp, 
naar mijn mening.” 
Ik heb bewondering voor:
“Ik vind het knap als je iets pro-

DEZE WEEK:

RIJWIELSPECIALIST HART

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

beert te ondernemen, in het 
groot of in het klein. Ik hoop 
ook altijd dat ze slagen in hun 
opzet. Soms zie je dat mensen 
jaloers zijn op het succes, maar 
ik vind het mooi als ze het red-
den, ook in mijn vakgebied. Ach-
ter iedere collega-fietsenhandel 
die omvalt zit vaak een gezin. Dat 
is toch triest.”
Hoe zie je de toekomst?
“Ik ben positief ingesteld en zie 
altijd maar weinig beren op de 
weg. Middenin de crisistijd heb 
ik het naastgelegen pand ge-

kocht. Ik wil nog heel wat ja-
ren door met deze zaak en dan 
moet je dat vertrouwen hebben. 
Of ik positief ben over het Ne-
derlands elftal? Ach, de poulefa-
se komen ze waarschijnlijk door, 
maar daarna is het wel klaar. De 
verdediging is daarvoor te zwak. 
Het zou me zeer verbazen als ik 
ongelijk krijg.” 

Rijwielspecialist Hart is geves-
tigd aan de Zandvoortselaan 34, 
Heemstede.
Mirjam Goossens

Regio – Een moment suprê-
me op de Grote Markt in Haar-
lem vorige week dinsdag. Daar 
opende illusionist Hans Klok op 
zijn eigen opzienbarende wijze 
de Ticketbox bij de VVV. “De eer-
ste Ticketbox in Europa, dus vrij 
uniek”, kondigde Esther Brasser 
van Haarlem Marketing aan. Op 
deze manier kunnen de inwoners 
van Haarlem ter plekke kaartjes 
voor theater- en muziekvoorstel-
lingen kopen. Een Ticketbox bij 
de VVV op zo’n centrale locatie 
als de Grote Markt brengt zo het 
rijke cultuuraanbod van Haarlem 
dichterbij en maakt cultuur toe-
gankelijker.” Na de aankondiging 
een minishow van Hans Klok, 
die het publiek wist te betove-
ren met zijn verbazingwekken-
de acts. “Er komen twee soorten 
groepen mensen naar mijn voor-
stellingen. De ene groep komt 
om zich te verbazen over mijn 
trucs, de andere groep komt om 
erachter te komen hoe mijn trucs 

nu precies in elkaar steken”, 
grapte de enthousiaste magi-
er. Het publiek genoot: zweven-
de tafels, vervaarlijke zwaarden 
die een voor een werden weg-
gehaald waarop zijn assistente 
bovenop bleef zweven en kaar-
ten- en krantentrucs. Maar het 
leukste was toch wel dat vanwe-
ge deze opening Hans Klok 24 
theaterkaarten aan het publiek 
verlootte voor een voorstelling 
naar keuze. Na de show maak-
ten veel fans gretig van de ge-
legenheid gebruik om een selfie 
te maken met Hans Klok of door 
gewoon met hem op de foto te 
gaan. De sympathieke illusionist 
nam hier alle tijd voor. Hans Klok 
opent overigens het nieuwe the-
aterseizoen met zijn theatershow 
‘The new Houdini’ op 5, 6 en 7 
september in de Stadsschouw-
burg Haarlem. Kijk hiervoor op 
de website www.theater-haar-
lem.nl.
Bart Jonker

Hans Klok zet het publiek in vuur en vlam met zijn spectaculaire acts( Fotografie Bart Jonker Productions 
© 2014).

 Hans Klok schudt trucs en theaterkaarten uit zijn mouw:

Eerste Ticketbox bij VVV
in Haarlem geopend



Programma voor Heemstede
Gedurende het weekend kun-
nen cultuurliefhebbers tentoon-
stellingen bezoeken op Huis te 
Manpad in Heemstede. Op Huis 
Leyduin in Vogelenzang geeft 
countertenor Systse Buwalda 
een midzomerconcert. Dan is 
er het foodevenement met Bui-
tenplaatsproducten op de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat in 
Heemstede. Op het Oude Slot 
in Heemstede is een bijzondere 
tekenactiviteit ‘Droom je eigen 
buitenplaats’ voor het hele gezin. 
Kijk voor het programma, data, 
tijden en entree op www.buiten-
plaatseninbeeld.nl of klik hier.  
De buitenplaatsen in de regio 
zijn uitstekend te combineren via 
een fietsroute. Deze is te down-
loaden op www.buitenplaatsen-
inbeeld.nl. Een tocht langs bui-
tenplaatsen in Kennemerland in 
combinatie met een routeboek-
je en een culinair aanbod op bij-
voorbeeld Landgoed Groenen-
daal in Heemstede of Bartifol in 
Heemstede. 

Historie Buitenplaatsen
Rijke Amsterdamse stedelingen 
leefden tussen 1600 en 1900 een 
intrigerend leven. Zij ontvlucht-

ten de drukke, stinkende stad en 
trokken zich tijdens de vijf maan-
den tellende zomerperiode terug 
op hun weelderige buitenplaat-
sen. In hun gecreëerde lustho-
ven ontspanden zij en genoten 
de rijke kooplieden van litera-
tuur, poëzie, muziek, beelden-
de kunst en het aanleggen van 
tuinen. Nederland telde rond de 
6.000 buitenplaatsen, waarvan er 
circa 550 van bewaard zijn ge-
bleven.

Buitenplaatsen in Beeld
Het Midzomer Buitenplaatsen-
weekend is onderdeel van Bui-
tenplaatsen in Beeld. De buiten-
plaatsen in Kennemerland staan 
hierbij als cultuurhistorische 
identiteit centraal. Met het pro-
gramma maakt Cultuurcompag-
nie Noord-Holland buitenplaat-
sen zichtbaar, enthousiasmeert 
zij nieuwe partijen voor samen-
werking en bevordert zij onder-
linge samenhang door bestaan-
de en nieuwe arrangementen en 
activiteiten op te nemen in een 
jaarprogrammering. Buitenplaat-
sen in Beeld komt tot stand in 
opdracht van provincie Noord-
Holland.

Heemstede – Kennemerland is rijk aan buitenplaatsen; monu-
mentale panden met aangelegde tuinen, moestuinen, boom-
gaarden en koetshuizen. Tussen 1600-1900 waren dit zomer-
verblijven van rijke stedelingen die de stinkende stad ont-
vluchtten voor een zomer in hun lusthof. In het weekend van 
28-29 juni staat, net als vroeger, ontspanning en genieten van 
cultuur en natuur centraal. Tijdens dit Midzomer Buitenplaat-
senweekend openen acht onontdekte buitenplaatsen in Ken-
nemerland hun poorten voor publiek. Zij bieden een zomers 
programma aan vol muziek, tentoonstellingen, workshops, 
fietstochten en lekker eten en drinken.

Fietsen en culinair genieten

Midzomer Buitenplaatsen-
weekend 28 en 29 juni

Buitenconcerten 
harmonie

Heemstede - Klapstoelen mee 
naar buiten en lekker luisteren 
naar muziek van Harmonie St. 
Michaël. Dat kan deze zomer 
weer. Vrolijke klanken, die goed 
in het gehoor liggen. Onder meer 
kan geluisterd worden naar The 
Rolling Stones en Nina Simone.
Het concert vindt plaats op de 
woensdagavond van 25 juni en 
van 2 juli a.s. Aanvang is 19.30 
uur, de locatie: het plein van de 
Franz Leharlaan en het plein van 
de Anna Blamanlaan. Het con-
cert gaat alleen door bij droog 
weer en de toegang is vrij! Info: 
www.stmichael-heemstede.nl.

Masterclass improvisatie in 
Theater de Luifel

Heemstede - Toneelvereniging 
Alberdingk Thijm presenteert op 
zaterdag 21 juni in Theater de 
Luifel te Heemstede een master-
class improvisatie alsook ‘Fred’,  
van Theatergroep Carver.
De regie is in handen van Mari-
anne Narold.
De improvisatie is voor de pauze, 
erna komt ‘Fred’, een uit impro-
visatie ontstaan toneelstuk van 
Theatergroep Carver.
Fred is de broer van Paula en de 
man van Mary. Na zijn dood zijn 

de vrouwen op elkaar aangewe-
zen. Maar dan tart Mary de situ-
atie door een man in huis te ha-
len…
Schrijnend, hilarisch en soms 
pijnlijk herkenbaar!
Kaarten à 12,50 euro zijn ver-
krijgbaar aan de zaal. Of via 
thijmgroep@gmail.com / tel: 06-
43544556. Theater de Luifel: He-
renweg 96, Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.alberdingkthijm-nl.

Lezing in 
kader van 

Veteranendag
Heemstede - Op zaterdag 
21 juni geeft Saskia Kloos-
ter, mede-auteur van het boek 
De Nederlandse koopvaardij 
in oorlogstijd een lezing over 
dit werk. Saskia Koster is on-
derzoeker bij het Nederlands 
Instituut voor Militaire His-
torie en zal in de nabije toe-
komst promoveren op een on-
derwerp dat direct aan het 
boek gerelateerd is. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog speelde 
de Nederlandse koopvaardij 
een cruciale rol bij het trans-
port van troepen en materieel; 
de inzet van de koopvaardij 
was zonder twijfel de belang-
rijkste Nederlandse bijdra-
ge aan de geallieerde eind-
overwinning. De prijs daarvoor 
was hoog. Tijdens de jarenlan-
ge en wereldwijde inzet  kwa-
men circa 3400 zeelieden om 
en werd de koopvaardijvloot 
meer dan gehalveerd. Waar in 
bestaande boeken in de regel 
de scheepvaart centraal staat, 
gaat het in dit boek om de er-
varingen van de zeevarenden 
zelf. Mede aan de hand van 
brieven, dagboeken en her-
inneringen komt de strijd op 
zee tot leven en krijgen ook 
het zeemansleven aan wal, de 
opvang in vreemde havens en 
de ervaringen van het thuis-
front kleur. Ten slotte wordt 
de vraag beantwoord hoe het 
in Nederland (ver) na de oor-
log was gesteld met de steun, 
aandacht en waardering voor 
de koopvaardijveteranen en 
hun gezinnen. De hoofdstuk-
ken worden afgewisseld met 
acht bijzondere portretten.
Deze lezing is in het kader 
van de Veteranendag 2014 en 
wordt georganiseerd in sa-
menwerking met de Vetera-
nen Advies Commissie Heem-
stede. Aanvang 10.30 uur, 
Boekhandel Blokker Binnen-
weg 138, Heemstede - Reser-
veren gewenst 023-5282472 – 
Toegang vrij.

Concert Heemsteeds popkoor 
Voice Collective

Heemstede - Het Heemsteedse 
popkoor Voice Collective geeft 
op donderdag 26 juni een con-
cert in Galerie Het Kunstbedrijf 
te Heemstede, Raadhuistraat 56. 
Dat begint om 20.00 uur (zaal 
open om 19.45 uur). Voice Col-
lective brengt een meerstem-
mig poprepertoire ten gehore. 
Naast een aantal bekende en 
minder bekende nummers staan 
ook nummers van onder ande-
re Queen, Adèle, Niels Geuse-
broek en Ramses Shaffy op het 
programma. 
Kaarten zijn aan de zaal ver-

krijgbaar en kosten 5,- euro per 
stuk. Vooraf kaarten reserveren 
kan door een mail te sturen aan 
voicecollective@live.nl.   
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Vooral mannelijke leden (te-
noren en bassen) kan het koor 
goed gebruiken, bij voorkeur niet 
ouder dan 49 jaar. Voice Collec-
tive repeteert elke donderdag-
avond van 20 tot 22 uur in basis-
school Icarus (Kerklaan 90/92) in 
Heemstede.

Kijk voor meer informatie op 
www.voicecollective.nl.
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Zoektocht naar gezonken boot 
bij de Schouwbroekerbrug
Heemstede   De hulpdiensten 
hebben vrijdag aan het einde 
van vrijdagochtend 13 juni lang-
durig gezocht naar een mogelijk 
gezonken boot.
Een man zag rond half twaalf 
bij de Schouwbroekerbrug een 
bootje in het water en toen hij 
even later weer keek zag hij al-
leen nog maar het hoofd van een 
persoon en was het bootje weg. 
Omdat hij het niet vertrouwde 
alarmeerde hij de brandweer.

Omdat in eerste instantie nog 
niet helemaal duidelijk was waar 
het bootje exact gezonken zou 
zijn, heeft de brandweer met een 
bootje rondgevaren.

Nadat de man die het heeft zien 
gebeuren naar de brug was ge-
haald en ook een andere vrouw 
vertelde luchtbellen te hebben 
gezien in het water zijn twee dui-
kers van de brandweer te wa-
ter gegaan. Een van de duikers 
heeft het water bij de Schouw-
broekerbrug afgezocht naar het 
bootje maar dat werd niet meer 
aangetroffen. Na ongeveer een 
uur, rond half een, werd de zoek-
tocht gestaakt.

Vele fietsers keken vanaf de 
brug naar de verrichtingen van 
de hulpdiensten. Tijdens de dui-
kinzet was het scheepvaartver-
keer rondom de brug stilgelegd.
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De school aan de Adriaan 
Pauwlaan is in 1924 gebouwd op 
het voormalig landgoed van de 
buitenplaats ‘Bosch en Hoven’. In 
het markante gebouw dat werd 
ontworpen door architect Jong-
kind werd aanvankelijk een lage-
re school en een ULO, de voor-
loper van de MAVO, gevestigd. 
Negentig jaar later is de Bosch 
en Hovenschool die valt onder 
de Stichting voor Christelijk Pri-
mair Onderwijs Zuid-Kennemer-
land uitgegroeid tot een basis-
school van10 groepen met 255 
leerlingen en 18 leerkrachten. 
Daar is een ingrijpende verbou-
wing in 1980 aan vooraf gegaan, 
volgens directeur Caston Kroon. 
“Alles is eruit geweest, behalve 
de voorgevel. Er is een stuk aan-
gebouwd en zelfs het dak ging 
eraf.” Over een school met een 
dergelijk lange historie is natuur-
lijk veel te vertellen. Zo speelde 
de school in de oorlogsjaren een 
rol in het schoolverzet. Onder 
leiding van de toenmalige voor-
zitter dominee Barger weiger-
de de school mee te werken aan 
een namenlijst van de leerlingen. 
Zijn weigering leverde hem een 
anderhalve maand verblijf op in 
kamp Amersfoort. Naar deze do-
minee is na de oorlog de huidige 
Gerrit Bargerschool vernoemd.                                                                                              
In onze tijd heeft de school dui-
delijke doelen voor ogen, vertelt 

Heemstede – De Bosch en 
Hovenschool bestaat dit jaar 
90 jaar. Van 10 tot 13 juni 
werd dit historische feit ge-
vierd met een feestweek voor 
ouders, leerkrachten en de 
kinderen zelf.

Marlijn Kroeze eerste districtskampioene  
turnen van GSV Heemstede
Heemstede - Zaterdag 14 ju-
ni vond de laatste wedstrijd in 
de vijfde divisie turnen plaats in 
Amsterdam. 
De beste meisjes uit de regiofi-
nales mochten hieraan deelne-
men. De competitie tijdens de-
ze kampioenschappen was, door 
deelname van de beste turn-
sters uit andere regio’s, bijzonder 

zwaar. De jeugdmeisjes Mirre 
van der Wal en Christa de Breuk 
mochten in de tweede wedstrijd 
turnen. 
Ze begonnen allebei met een 
mooie overslag over de pega-
sus. Maar op de brug liet Mirre 
niet haar kip zien, die ze zo goed 
geoefend had de laatste weken, 
waardoor het laatste stukje van 

haar oefening niet goed ging. 
Christa ging voor safe en turn-
de geen kip. Op de balk bleven 
beide meisjes staan. Christa 
turnde een bruggetje achterover 
en kreeg hier waardering van 
10.55 voor. Met haar vloeroefe-
ning liet Mirre weer zien wat ze 
waard is; een strakke oefening 
met een mooie arabier flick flack 

en een 11.4 op het score bord.
Vera Moerbeek turnde tegen de 
junioren. Ook zij begon met een 
overslag over de pegasus. Hier-
na kwam de brug. Omdat er toch 
geen doorstroming meer is, ging 
ze voor haar risicovolle, maar 
mooie oefening met drie kip-
pen erin. Wel een paar slordig-
heidsfoutjes, maar volledig ge-
turnd. Er waren maar acht meis-
jes die een hoger puntentotaal 
scoorden. Ook bij de balk bleef 
ze er netjes op staan. Haar vloer-
oefening heeft ze met de hoog-
ste risico’s opgewaardeerd; een 
arabier schroefsalto en een salto 
uitstap overslag. Met de hoog-
ste uitgangswaarde een 10.80 
als score en een 13de plek op de 
ranglijst.

Marlijn met haar
kampioensmedaille
Tot slot kwam Marlijn Kroezen 
(net op tijd) binnen. Haar per-
soonlijke doel was een top 10 
plaatsing bij haar, mogelijk laat-
ste, turnwedstrijd. Ze sprong een 
half in half uit; wat gewaardeerd 

werd met 12 punten! De hoog-
ste score van alle concurren-
ten. Hierna de brug; geen favo-
riet toestel van Marlijn. Met twee 
ontbrekende eisen scoorde ze 
toch nog 10.233. Bij de balk bleef 
ze wel staan met haar bruggetje 
achterover, maar een wankeling 
na de fouetedraai resulteerde 
in een val. In haar vloeroefening 
had ze ook een mooie opwaar-
dering gemaakt tot een D score 
van een 3.6 met een salto uitstap 
arabier flick flack salto, overslag 
salto en een arabier streksalto. 
Een 1ste plaats op vloer en dat 
betekende ook dat ze van de 9de 
plaats heel onverwacht werd op-
geroepen voor de 1ste plaats op 
het podium. Het onverwachte 
kampioenschap was binnen.

Het deelnemende team van  GSV 
Heemstede.

Marlijn met haar kampioensme-
daille.

Kroon. “We doen veel aan een 
goede sfeer en daarnaast zijn we 
ambitieus. We vinden het belang-
rijk alles uit de kinderen te halen 
wat erin zit. Dat betekent in de 
praktijk dat we de slimme kinde-
ren meer uitdaging bieden en de 
kinderen die moeite hebben om 
mee te komen extra ondersteu-
nen. Daar ben je constant mee 
bezig, om te zorgen dat er een 
rustig leerklimaat heerst waar-

in de kinderen maximaal kunnen 
presteren.”                    Zoals al-
le scholen is de Bosch en Hoven-
school in de loop der tijd meege-
gaan in de digitalisering. “Maar 
cruciaal voor een school blijft 
toch het team van goede en ge-
motiveerde mensen waar je over 
kan beschikken.”                                        

Zonnig f eestje                                                                                                           
De festiviteiten werden dins-

dag afgetrapt met het traditione-
le schoolreisje naar Artis en het 
Archeon. Voor de oudste groe-
pen wachtte een fikse survival in 
Almere. Woensdag stond in het 
teken van creatieve optredens 
van de jongste groepen voor al-
le leerlingen. Opnieuw droeg 
het mooie weer bij aan de feest-
vreugde en bleek de aanwezi-
ge ijscokar een regelrechte hit.                                                                  
Sport vormde de hoofdmoot 
van het programma van don-
derdag, terwijl de kleuters in de 
weer gingen met Vera de Back-
ker en haar boek ‘Het geheim 
van Joris en Draakje’.  Na de 
schoolpicknick werd geld inge-
zameld voor de Dex Foundation 
en de India Pama Stichting door 
middel van een sponsorloop.                                                      
De feestweek werd vrijdag af-
gesloten met een barbecue op 
het schoolplein voor alle betrok-
kenen van de Bosch en Hoven-
school, waarna iedereen op tijd 
weer thuis was om voor de buis 
Spanje-Nederland te bekijken.                                                         
De Bosch en Hovenschool mag 
dan de respectabele leeftijd 
hebben bereikt van een hoog-
bejaarde, de basisschool bruist 
als nooit tevoren van activiteit.                         
Mirjam Goossens

   90-jarige Bosch en Hovenschool viert feest

Oude dame is springlevend



Heemstede - Stralend en dolge-
lukkig nam de winnares van het 
Heemsteder dictee, Tineke Hart-
man, de prachtige Parker Sonnet 
Masculine brown pink gold vul-
pen in ontvangst uit handen van 
Alexander Mengerink van vul-
penspeciaalzaak de Roos. De-
ze schitterende vulpen, een van 
de topmodellen van Parker, werd  
door de Roos in samenwerking 
met de importeur van de pen-
nenfabrikant als hoofdprijs ter 
beschikking gesteld. Parker zelf 
bestaat al meer dan 125 jaar.
De vulpen heeft een winkelwaar-
de van 210,- euro en is voorzien 
van een 18 karaats gouden pen-
punt en een soft touch grip van 
bruine lak. Hierdoor schrijft de 
pen heerlijk zacht en comforta-
bel. Tineke Hartman uit Zand-
voort schreef zelf geschiede-
nis en won op 5 juni jongstleden 
het eerste Heemsteder dictee 
met slechts 4 fout. “Ik ben met 
de pen in de hand geboren en 
schrijf nog steeds alles met een 
pen: ik ben nu eenmaal geen 
computermens”, lacht de opge-
togen winnares. “Ik ben dage-
lijks met taal bezig en was vroe-
ger corrector en redactrice bij de 

Ontdek de smaak van Heemstede op 28 juni 
Fietsen langs onontdekte 
buitenplaatsen in Kennemerland 
Heemstede – Het waren vorig 
jaar 2000 fietsers die langs de 
landgoederen fietsten, dit jaar 
worden de fietsers in de wat-
ten gelegd door de winkeliers 
van Heemstede. Zij zijn de leuk-
ste straat van Nederland en wil-
len laten zien dat ze ook de lek-
kerste straat van Nederland zijn. 
Want 28 en 29 juni wordt de 
Midzomer Buitenplaatsen week-
end gehouden. Deelnemers aan 
de zomerse fietstocht langs de 
buitenplaatsen kunnen op de 
Binnenweg en Raadhuisstraat 
kennis maken met “De smaak 
van Heemstede”. Daar pakken 
53 bedrijven die eten of drin-
ken verkopen inclusief de res-
taurants en horeca, uit met hap-
jes en slokjes. Vergunningen zijn 
verleend en de kramen komen 
op tijd. In vijftien kramen kunt u 
proeven wat de Lekkerste straat 
van Nederland in huis heeft. De 
food & dranken winkels in het 
Centrum gaan u verrassen met 
specialiteiten, proeverijen, tips 
en tal van nieuws en lekkers. 
Bij La Vie aan de Raadhuisstraat 
hoort u in hun binnentuin Itali-
aanse muziek. Rond de dorps-
pomp kramen met lekkers en 
terrasjes bij de ijssalon van Dam 

en restaurant Tante Bep. Bij Juul 
aan de Julianalaan kunnen kin-
deren zandtaartjes bakken. Bij 
Batifol  een hamburger met pro-
secco eten, verderop in de Bin-
nenweg die speciaalzaak Voe-
dingswaar die uitpakt met muf-
fins met amandelen. Wist u dat 
vanuit heel Nederland hier klan-
ten komen die speciale voeding 
nodig hebben? Tot en met Albert 
Hein op het einde doet mee. Al-
lemaal enthousiaste winkeliers 
die u het goede leven gunnen. 
Zij laten zien hoe rijk de Raad-
huisstraat en Binnenweg zijn 
met vele speciaalzaken van uit-
zonderlijk hoog niveau. Met een 
trotse eigenaar achter de toon-
bank. Dat heet exclusiviteit. 

Buitenplaatsen
Bezoekers vanbuiten die met 
de trein naar Heemstede ko-
men, kunnen tijdens dit Midzo-
mer Buitenplaatsen weekend 
een fiets huren bij het station. 
Ze krijgen er gelijk een fietsrou-
te langs buitenplaatsen bij. Vo-
rig jaar waren er 2000 bezoekers 
die meededen. Er wordt dit jaar 
op meer gerekend. Cultuur lief-
hebbers kunnen tentoonstellin-
gen bezoeken op Huis te Man-

pad in Heemstede, Beeckes-
tijn in Velsen-Zuid, Huis te Zaa-
nen en Paviljoen Welgelegen in 
Haarlem.. Elswout in Overveen is 
op 29 juni het podium voor een 
bruisend Midzomerfestival met 
activiteiten voor het hele gezin. 
Op het Oude Slot in Heemstede 
is een bijzondere tekenactiviteit 
`Droom je eigen buitenplaats` 
voor het hele gezin. 

Buitenplaatsen in Beeld
Het Midzomer Buitenplaats-
weekend is onderdeel van Bui-
tenplaatsen in Beeld. De buiten-
plaatsen in Kennemerland staan 
hierbij als cultuurhistorische 
identiteit centraal. Met het pro-
gramma maakt Cultuurcompag-
nie Noord Holland buitenplaat-
sen zichtbaar, enthousiasmeert 
zij nieuwe partijen voor samen-
werking en bevordert zij onder-
linge samenhang door bestaan-
de en nieuwe arrangementen en  
activiteiten op te nemen in een 
jaarprogrammering. Buitenplaat-
sen in beeld komt tot stand in 
opdracht van provincie Noord- 
Holland. Voor informatie zie de 
website: www.buitenplaatsenin-
beeld.nl 
Ton van den Brink 

Aanmelden tot 1 juli
Luisterende oren gezocht 

bij Hulpdienst Sensoor
Regio - Op zoek naar boeiend werk in een leuke vrijwilligersor-
ganisatie? Sensoor Haarlem zoekt luisterende oren! Na de zo-
mert start de training voor nieuwe vrijwilligers. De hulpdienst zit 
te springen om mannen en vrouwen, die goed kunnen luisteren 
en die bereid zijn om een aantal uren per week op wisselende tij-
den een telefoondienst te doen.
Wie aan de training wil meedoen kan zich tot 1 juli a.s. aanmel-
den via het aanmeldingsfor-mulier op de website www.west-
midden.sensoor.nl. Sensoor West-Midden heeft vestigingen in 
Alkmaar, Zaandam, Haarlem en Hilversum. Op alle vestigin-
gen zijn nieuwe vrijwilli-
gers welkom. Training en 
scholing mogelijk, een 
speciale vooropleiding is 
niet vereist. Voor alle in-
formatie kunt u bellen 
met het regiokantoor van 
de hulpdienst, telefoon-
nummer 072-5621044 
(tussen 9.00 en 14.00 
uur.) Of kijk op www.
west-midden.sensoor.nl.
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Winnares Tineke Hartman verguld met Parker vulpen

De Roos reikt hoofdprijs 
Heemsteder dictee uit

Heemsteedse en Bloemendaal-
se courant. Dat moet zo’n beet-
je rond 1961 geweest zijn.” En 
wat is verder haar geheim om de 
Nederlandse spelling zo uitmun-
tend te beheersen? “Veel lezen, 
schrijven en cryptogrammen 
maken”, vervolgt Tineke enthou-
siast. “Ik ben in ieder geval heel 
blij met deze vulpen en zal deze 
met verve gebruiken!”
Vulpenspeciaalzaak de Roos is 

al meer dan 60 jaar een begrip 
in de leukste winkelstraat van 
Heemstede. Wilt u meer weten 
over de diverse prachtige pen-
nencollecties bij de Roos, loop 
dan eens binnen in de winkel 
op Binnenweg 110 in Heemste-
de, tel. 023 528 9177. Of kijk op 
de website www.vulpenspeciaal-
zaak.nl en op de Facebookpagi-
na van de Roos.
Bart Jonker

(te) weinig publiek...

Braderie Bennebroek -
Wie heeft de langste adem?

In het kader van de Bennebroekse feestweek werd afgelopen za-
terdag ook de traditionele braderie gehouden. Of heeft u die ge-
mist? Dat kan best want dit jaar was de kramenmarkt nagenoeg 
weggestopt op het stukje Middendorp achter de skatebaan. 
Vooral de lokale en particuliere kraamhuurders zagen hun ‘winst’ 
verdampen. De omzet dekte de kosten voor de kraam niet of nau-
welijks vanwege de gemiste massa bezoekers die men gewend 
was toen de markt nog op de ‘oude’ plek zat.
Volgens de aankondiging zou de markt als gebruikelijk op de Ben-
nebroekerlaan zijn. Hoewel dat vorig jaar ook niet lukte vanwege 
wegopbrekingen aan de Herenweg in Heemstede omdat de bus 
en de braderie elkaar in de weg zouden zitten. Afgelopen 15 ju-
ni echter was die reden er niet en waarom er dan toch geen toe-
stemming was één van de gezellige hoogtepunten van de feest-
week op het ook voor rollatorbezitters veel comfortabelere asfalt 
te houden, is een raadsel.
En houden kraamhuurders het bij een volgende editie voor ge-
zien? KNA-voorzitter Beliën moet er heel goed over nadenken: 
“We houden hier financieel niets aan over, maar als we er leden 
door bij krijgen is dat natuurlijk onbetaalbaar en die hebben we 
juist hard nodig.”  In elk geval hield muziekvereniging KNA de 
moed er in met hun braderieactie “Wie heeft de langste adem?” 
– Eén bezoeker die 30 seconden onafgebroken een noot op 
de voor dat doel beschikbare trombone heeft geblazen won de 
gratis muziekles.
B. Gomarus (Bennebroek)

INGEZONDEN
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Veteranendag met speciale 
gast: Lodewijk de Waal

Presentatie boek 
Het programma start in de och-
tend om 10.15 uur in Boekhandel 
Blokker waar een boek-presen-
tatie zal plaatsvinden door me-
vrouw Saskia Klooster. Zij is een 
van de auteurs van het boek: ‘De 
Nederlandse Koopvaardij in oor-
logstijd’ en schreef het inleiden-
de hoofdstuk. Iedereen is wel-
kom.    

Herdenking
Om 12.45 uur zal een herden-
kingsbijeenkomst voor omgeko-
men veteranen plaatsvinden op 
de algemene begraafplaats aan 
de Herfstlaan. De herdenking is 
vrij toegankelijk.

Programma Raadhuis
Vanaf 13.45 uur zal rond het 
raadhuis een grote verzameling 
militaire voertuigen staan opge-
steld  die ten tijde van de Twee-
de Wereldoorlog  en tijdens de 

vredesmissie in Libanon in ge-
bruik zijn geweest. Voor de kin-
deren wordt een oude veldkeu-
ken ingericht zodat er militaire 
pannenkoeken  kunnen worden 
gebakken.
Gedurende de middag is er uit-
gebreid gelegenheid voor inwo-
ners (jong en oud) kennis te ne-
men van de ervaringen en verha-
len van de veteranen. 
De Teisterband zal tijdens deze 
middag zorgen voor de muzika-
le omlijsting; er zullen korte toe-
spraken worden gehouden door 
burgemeester Marianne Hee-
remans en Lodewijk de Waal, 
oud-voorzitter van de vakcentra-
le FNV.

Rondrit
De dag wordt  rond 15.30 uur 
afgesloten met een uitgebrei-
de rondrit met alle oude militaire 
voertuigen door het centrum van 
Heemstede. 

Heemstede - Op zaterdag 21 juni vindt in Heemstede de jaar-
lijkse viering van Veteranendag plaats. De dag wordt georga-
niseerd door de gemeente Heemstede en de Adviescommis-
sie Veteranen. Met de hulp van de vereniging Keep them Rol-
ling en de Libanon (Unifil) veteranenvereniging zal de Heem-
steedse veteranendag extra aandacht  trekken van de inwo-
ners. Oud-voorzitter van de FNV Lodewijk de Waal is deze dag 
te gast bij de veteranen.

Heemstede - Op zondag 22 ju-
ni organiseert de ondernemers-
vereniging Jan van Goyen haar 
jaarlijkse kunstmarkt, nu voor de 
15e keer. De kunstmarkt is open 
van 11.00 tot 17.00 uur en de toe-
gang is vrij.
In de gezellige Jan van Goyen-
straat presenteren ongeveer 65 
kunstenaars uit heel het land 
unieke creaties. Door de veelzij-
digheid en variatie in het gepre-
senteerde werk is deze kunst-
manifestatie aantrekkelijk voor 
de kunstgeïnteresseerde, maar 
ook voor bezoekers, die op on-
gedwongen wijze kennis willen 
nemen van verschillende disci-
plines uit de beeldende kunst. U 
vindt er beeldhouwwerk, siera-
den, keramiek, glastechniek en 
een keur aan schildertechnieken 
als olieverf, acryl en aquarel.

Een kleine impressie van het
aanbod:
De foto op de poster is van de 
schilderes Nelleke de Blaauw. 
Zij is geboren in Haarlem. In het 
gezin werd veel geschilderd. Met 
passie heeft Nelleke zich gestort 
op diverse cursussen om de 
verschillende technieken te le-
ren, onder andere het aquarelle-
ren. Veel van haar onderwerpen 
komt uit haar reizen naar Gha-
na. Zo ook het schilderij van het 
Vliegermeisje, dat op de poster 
staat.

Tiny Bosma gebruikt in haar 
werk twee basismaterialen, na-
tuursteen en brons. Bij natuur-
steen baseert zij zich op de ru-
we contouren van de steen, die 
zij vervolgens gaat verfijnen tot 
een model. Haar voorkeur gaat 
uit naar abstracte vormen. Het 
boeiende van werken met na-
tuursteen is het eigen karakter 
van de steen. Bij het modelle-
ren van de steen luistert zij daar 
naar, waardoor al werkende een 
bepaalde vorm ontstaat die haar 

Zondag: Unieke creaties op
de Kunstmarkt Jan van Goyenstraat

aanspreekt. Bij brons bedenkt ze 
van te voren het model. Om het 
model te kunnen vormen maakt 
zij gebruik van de ‘de verloren 
was’ methode.

Rosita van Wingerden is edel-
smid. Aan de Kohnstamm aca-
demie in Amsterdam volgde zij 
haar opleiding tot docent hand-
vaardigheid. In 1985 begon zij 
aan de opleiding edelsmeden in 
Haarlem, later gevolgd door de 
opleiding goudsmeden aan de 
vakschool in Schoonhoven. In 
1993 heeft zij het meesterteken 
verworven en sinds 1992 is zij lid 
van de Haagse Kunstkring.
Zij vervaardigt en ontwerpt in 

haar eigen atelier ambachtelijke 
sieraden en objecten.
Rosita gebruikt in haar werk 
naast goud, zilver en edelstenen 
ook kunststoffen en natuurlijke 
materialen.

Muziek
De muzikale omlijsting van de-
ze Kunstmarkt wordt, zoals ge-
bruikelijk, weer verzorgd door de 
Spaarnetown Jazzband, die van-
af 13.00 uur door de straat zal lo-
pen. Voor een ieder die op zoek 
is naar een kunstwerk voor thuis, 
op het werk, als geschenk of die 
slechts door nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld is deze markt 
zeker een bezoek waard. 

Regio - Op zondag 29 juni wordt in Sportcentrum Uitgeest voor 
de tweede keer het Hobbyfestival gehouden.
De standhouders vullen circa vijftig marktkramen met nieuwe 
producten en benodigdheden voor de diverse creatieve hobby’s. 
Op het Hobbyfestival zijn materialen aanwezig voor onder ande-
re (3D)kaarten, miniaturen, poppen, scrapbooken, ponsen, ha-
ken, breien, borduren en sieraden maken. Ook kan men aan-
schuiven bij een aantal demonstraties.
Standhouders tonen de noviteiten op hobbygebied, er zijn work-
shops en de bezoekers kunnen in gesprek gaan met kenners; 
daar kan geen internet tegenop! De bezoekers krijgen het ma-
gazine Hobbyfestival gratis; 36 pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s, zolang de voorraad strekt, bij de entree. 
Op de website: www.hobbyfestival.nl, kan men een kortingsbon 
voor een euro korting op de entreeprijs downloaden. Het Hob-
byfestival wordt georganiseerd door Heins & Hobby’s, op zon-
dag 29 juni in Sportcentrum Uitgeest op de Zienlaan 4 in Uit-
geest. Openingstijden van 10.30 tot 16.30 uur. Entree volwas-
senen: vier euro (kortingsbon op site), kinderen tot 12 jaar gra-
tis onder geleide.

Creatieve hobbybeurs 
in Uitgeest

SportPlaza pakt uit met 5-jarig jubileum
Heemstede - Op 1 juli is het 
al weer vijf jaren geleden dat 
SportPlaza de exploitatie van 
Sportcentrum en sportpark 
Groenendaal overnam. Het suc-
ces is te danken aan de trouwe 
schare gasten die zich elke keer 
weer laat verrassen. SportPlaza 
pakt binnenkort uit met leuke ju-
bileumactiviteiten.

Indoor Jungle Speelparadijs
Een gedeelte van de sporthal 
wordt  omgetoverd tot Indoor 
Jungle Speelparadijs, met Jungle 
glijbaan, super Leeuwen spring-
kussen en een heuse disco met 
lichtshow. Klim en klauter op on-
ze grote glijbaan en leef je uit op 
het grote springkussen! Kinde-
ren spelen tegen maar juist ook 

met elkaar. Tussendoor kunnen 
de kinderen een glaasje limona-
de drinken hetgeen bij de prijs 
inbegrepen is.

Wanneer:  Van 6 juli tot en met 
zondag 17 augustus. Maandag 
t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 
uur 
Zondag van 13.30 tot 16.00 uur 

Voor wie: Voor kinderen tot en 
met 12 jaar met een ouder.

Aqua Speel In
In het wedstrijdbad wordt een 
Aqua Speel In georganiseerd 
met per week wisselende mega 
speelobjecten voor kinderen met 
een zwemdiploma, zoals de Wipe 
Out en Jungle Ship. 

Marine Run 6 juli t/m 13 juli 
Piratenschip 14 juli t/m 20 juli 
Circusschip 21 juli t/m 27 juli 
Safarischip 28 juli t/m 3 augustus 
Waterwereld 4 augustus t/m 10 
augustus 
Wipe Out 11 augustus t/m 17 au-
gustus 
Wanneer: Van 6 juli tot en met 
zondag 17 augustus 2014. Ma 
t/m vr van 13.00 tot 17.00 uur 
Zondag van 13.30 tot 16.00 uur 
Voor wie: Voor kinderen tot en 
met 12 jaar in het bezit van mi-
nimaal zwemdiploma A.

Fun 4 Kids Experience
Vanaf de zomervakantie wordt 
tijdens de volgende activitei-
ten; Jip’s peuter- en babyzwem-
men, turbozwemles A, B en C en 
recreatiezwemmen (13.00-14.00 
uur) het Fun 4 Kids Experience 
Center gebruikt. Een ideale com-
binatie om speels te leren.

Meer weten?
Bel Sportplaza Groenendaal 
Heemstede of bel 023 5292072 
of mail infogroenendaal@
sportplaza.nl.

Kunstmarkt vorig jaar.
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Tegenstelling links en rechts zichtbaar 
bij debat over gemeentefinanciën
Heemstede - In de commissie 
middelen van woensdag 11 ju-
ni kwamen de diverse financië-
le rapportages aan de orde. De 
voorjaarsnota, reserves en voor-
zieningen alsook de kadernota.
Vooral bij de kadernota ont-
stond discussie tussen opposi-
tie en collegepartijen. De finan-
ciële situatie van de gemeente 
is niet slecht en er valt hier en 
daar wat geld vrij. De opposi-
tie was er als de kippen bij om 
overschotten direct in te zet-
ten voor armoedebestrijding, het 
herstellen van de combinatie-
functie cultuur, meer geld naar 
het groen en de bezuiniging op 
de bibliotheek ongedaan ma-
ken. Het college, gesteund door 
HBB, VVD en het CDA, voelde 
daar niets voor. Leenders (VVD) 
wil liever overschotten terugge-
ven aan de burgers via het be-

perken van de afvalstoffenhef-
fing, de OZB, of het minder laten 
stijgen van de overige lasten. De 
voorgenomen correctie voor de 
inflatie, dat nu op 2% is gesteld, 
blijkt vrijwel zeker (in 2014) lager 
uit te vallen. Van Zon (D66) had 
in een landelijk onderzoek gele-
zen dat de hoogte van het par-
keertarief geen invloed heeft op 
de omzet van de winkeliers. Wat 
de democraten betreft kan het 
uurtarief voor het parkeren dan 
ook omhoog naar 2 euro, waar 
het college dit bevriest op 1,50 
euro. Heikel punt bleek ook het 
pontje bij de Cruquiushaven. Dit 
is bekostigd door de provincie 
maar het ding werkt niet goed. 
Het college wil er nu een brug 
aanleggen. Kosten: 175.000 eu-
ro. Als de pont wordt wegge-
haald eist de provincie het geld 
terug. Momenteel wordt gespro-

ken met de provincie om onder 
deze claim uit te komen. Gerlof 
Brinck (HBB) denkt dat de op-
lossing voor het pontje eenvou-
dig kon worden gevonden door 
de techniek iets aan te passen. 
Leenders ziet winst door af te 
zien van de plaatsing van onder-
grondse containers voor kleding. 
In zijn ogen zijn er voldoende be-
drijven die interesse hebben in 
het oude textiel. Met deze dis-
cussie nam de commissie mid-
delen een voorschotje op de ko-
mende begrotingsbehandeling. 
Duidelijk werd dat in lijn met het 
collegeprogramma het college 
een behoudende koers vaart en 
weinig tot geen nieuwe beleid 
ontwikkelt. De oppositie ziet mo-
gelijkheden om geld in te zetten 
op het sociale domein en duur-
zaamheid. 
Eric van Westerloo

Heemstede -  Op zondag 29 ju-
ni, om 13.00 en 16.00 uur, voert 
musicalschool Blijmond uit Be-
verwijk haar nieuwste produc-
tie op in theater de Luifel aan de 
Herenweg 96. Het gaat hier om 
een jeugdmusical over de be-
levenissen op het meisjesinter-
naat ‘Leer Goed’. De musical is 
geschreven en geproduceerd 
door het IJmuidens schrijvers-
echtpaar Charis en Erik de Ruij-
ter, tevens de drijvende krachten 
achter Blijmond. Het is alweer de 

vijfde musical die zij op de plan-
ken brengen. Ongeveer 30 leer-
lingen, in leeftijd variërend van 5 
tot 40, zullen hun beste beentje 
voor zetten om u een leuke mid-
dag te bezorgen.
Kaarten kosten 7,50 euro (be-
stellen via info@blijmond.nl of 
op de dag van de voorstelling 
aan de kassa). Profiteer nu van 
2,50 euro korting door de aan-
kondigingsflyer in deze krant uit 
te knippen. Neem mee en be-
taal aan de kassa van de Luifel 

slechts 5 euro toegang (per per-
soon). Voor meer info, bel: 06-
38508718.

Knip de flyer in deze krant uit!
Met korting naar de nieuwe musical
‘Het Internaat’ van Musicalschool Blijmond

Presentatie 28 juni bij Blokker

Vijfendertig jaar in de cockpit 
levert een amusant boek op
Heemstede - In zijn tijd als vlie-
ger gaf Siem J.M. Nieuwenhuijse 
zijn oren en ogen flink de kost. 
Vanuit zijn ijzersterke geheu-
gen diepte hij honderden verha-
len op en vertrouwde de meest 
amusante toe aan het papier. 
Het resultaat, een vlot geschre-
ven boek dat een inkijk geeft in 
de wereld van de verkeersvlie-
ger. Het aardige van het boek is 
dat het teruggaat in de tijd. Een 
tijd dat vliegen voor velen nog 
bijzonder was, de luxe niet op 
kon en de regelgeving minder 
streng was. Het beroep van pi-
loot had zeker in de vorige eeuw 
een indrukwekkende status. De 
maatschappijen staken veel geld 
in de opleiding van vliegers. On-
danks dat bemanningen het op 
hun reizen vaak bont maakten, 
werd er zelden iemand ontsla-

gen. Maatschappijen stonden 
niet te trappelen om gebeurte-
nissen van welke aard dan ook 
naar buiten te brengen. Zo ble-
ven de waargebeurde verhalen 
onderbelicht. 
Nieuwenhuijse is nu al ruim 
een kwarteeuw met pensioen 
en vond het tijd om deze voor-
vallen eens samen te vatten in 
een boek. Het resultaat mag er 
zijn en is voor de lezer lichte kost 
en aldus een aanrader voor lek-
ker lezend op het strand of in 
de achtertuin. Opgeleid als vlie-
ger bij de luchtmacht was Nieu-
wenhuijse een van de eerste pi-
loten die op straalvliegtuigen 
mocht vliegen. Uit dienst en op-
genomen in het corps van een 
grote airline moest hij beginnen 
op propellervliegtuigen. De ver-
maarde DC3 (Dakota) de DC6, 

de super Connie en de Convair 
en andere. Met de intrede van de 
straalvliegtuigen kwam zijn erva-
ring bij de luchtmacht goed van 
pas. In meer 100 korte verhalen 

doet Nieuwenhuijse verslag van 
de nukken van zijn collega’s, de 
technische problemen die zich 
voordeden en de vaak ludieke 
oplossingen om de problemen, 
ergens ver van huis, op te lossen.
Vele hoofdstukken gaan over de 
escapades van de bemanning 
als zij ergens in den vreemde 
verbleven. Stewardessen ston-
den open voor een relatie, al 
was het soms maar voor even. 
De vliegers hadden de dames 
dus voor het uitkiezen. Open-
hartig als hij is schuwt Nieuwen-
huijse ook deze verhalen niet in 
zijn boek. De afgelopen drie win-

ters sloot hij zich op zijn zolder-
kamer in Heemstede en begon 
te schrijven. Na drie jaar, of lie-
ver na drie winters, ligt er een 
boek van 415 pagina’s met naast 
de tekst vele foto’s. Op zater-
dag 28 juni presenteert Nieuwe-
huijse zijn boek bij Boekhandel 
Blokker. Ook daar zal hij onge-
twijfeld de bezoekers boeien met 
leuke verhalen uit de luchtvaart. 
Zelf schrijft hij in zijn voorwoord: 
“Ik prijs mij gelukkig dat ik, in de 
bijna informele sfeer, heb mogen 
meedraaien in dit fascinerende 
bedrijf.” 
Eric van Westerloo

ERA-makelaar Van den Putten vertelt: “Het klopt dat wij onze 
nieuwe verkopers met klem adviseren om mee te doen aan de 
Open Huizen Route. Op zaterdag 21 juni organiseren we weer 
een landelijke Open Huizen Route. Veel huizenzoekers oriënte-
ren zich op de markt tijdens de Open Huizen Route. Het grote 
voordeel voor huizenzoekers is dat ze zonder afspraak kunnen 
binnen kijken. Het is makkelijk, laagdrempelig en snel. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kan iedereen zonder afspraak hui-
zen komen kijken, die meedoen aan de Open Huizen Route. Veel 
mensen kijken op internet welke huizen ze leuk vinden en stel-
len zo hun top 10 samen. Vaak vinden mensen dat ze de hui-
zen pas echt kunnen beoordelen als ze er geweest zijn. De ver-
koper ontvangt de mensen voor een snel bezoek. Het is echt 
een speeddate. Vindt een kijker een huis interessant, dan maakt 
hij een vervolgafspraak voor een uitgebreide bezichtiging on-
der onze begeleiding naderhand. Soms komen mensen vrijblij-
vend kijken, maar worden ze enthousiast en kopen ze een huis. 
We hebben ook mensen die heel gericht komen kijken. Zij we-
ten precies wat ze willen. 
Inmiddels worden er in toenemende mate weer huizen verkocht 
net voorafgaand aan de Open Huizen Route. Mensen die aan 
het onderhandelen zijn durven niet het risico te nemen dat er 
een kaper op de kust komt tijdens de Open Huizen Route en 
willen voorkomen dat het huis meedoet. Dus wordt het laatste 
onderhandelingsgat vaak overbrugd vlak voor de Open Huizen 
Route. Een goede reden voor verkopers om mee te doen!” aldus 
Van den Putten. 

Meer weten over de huizen die meedoen? 
U vindt het kantoor van Van den Putten ERA Makelaars aan de 
Bronsteeweg 45 (t/o de rotonde) te Heemstede of kijk op onze 
website: www.vandenputten.com. 
U kunt ons die dag ook telefonisch bereiken voor eventuele vra-
gen of een uitgebreide brochure op halen indien U een wo-
ning heeft bezocht die Uw bijzondere belangstelling heeft. Mis-
schien wilt U dan gelijk een afspraak maken om de woning nog 
een keer rustig te bezichtigen in het bij zijn van de makelaar en 
eventueel Uw eigen aankoopmakelaar. 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat U een woning heeft bezocht 
van een collega-makelaar en daarvoor een vakkundig oordeel 
van een aankoopmakelaar wilt hebben. Uiteraard kunt U dan 
ook bij ons terecht en bent U natuurlijk ook van harte welkom. 
Bel gerust met ons kantoor voor een afspraak om te zien wat wij 
voor U kunnen betekenen bij één van de belangrijkste beslissin-
gen van Uw leven. 
Tips voor Open Huizen Route bezoekers en verkopers vindt u 
op www.facebook.com/ERAOpenHuizenRoute. ERA-makelaars 
zijn in Nederland actief in zo’n 130 plaatsen, maar wereldwijd in 
meer dan 30 landen. U vindt de huizen die meedoen op www.
era.nl. Alle Nederlandse ERA-makelaars zijn ook lid van de Ne-
derlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Speeddaten tijdens
Open Huizen Route

Heemstede - “Als huizenzoekers merken wij ook dat de 
huizenmarkt aantrekt. We zijn alweer te laat geweest bij 
twee huizen, waar we wilden gaan kijken. Ze bleken net 
verkocht te zijn, waardoor de bezichtiging niet doorging. 
Nu willen we er bij de Open Huizen Route meteen bij zijn. 
Veel huizen die net nieuw op de markt zijn doen mee. 
Ideaal voor ons dus!” aldus een huizenzoeker. Hij gaat 
gericht op zoek naar een huis. Geldt dat voor iedereen? 



Uit de commissievergadering ‘Ruimte’ (2)
Heemstede - Restaurant La Via 
en de eigenaar van het pand, de 
heer Smit, lieten buiten de com-
missievergadering (12 juni) we-
ten dat zij teleurgesteld zijn in 
de gemeente. “Wij zijn niet be-
trokken bij het overleg en dat 
betreuren wij. Ook wij hebbern 
een horecabedrijf en zitten hier 
al 29 jaar. Onze terrasvergunning 
is altijd geweigerd en nu komen 
er tegenover ons pand wel ter-
rassen.”
HBB vroeg of het mogelijk is na 
18.00 uur twee parkeerplaatsen 
in te richten als terras voor La Via. 
Wethouder van de Stadt vond dat 
een ludieke oplossing en gaat kij-
ken of dat misschien kan.

Inrichting kop Bleekersvaart
De winkeliers zien na de her-
inrichting vier parkeerplaatsen 
verdwijnen. De eigenaar van het 
pand zou vijf jaar geleden heb-
ben aangegeven liever geen par-
keerplaatsen op zijn terrein te 
willen. Toch zijn er nu vierplaat-
sen voor de winkels en die haalt 
de gemeente straks weg. Op die 
plaatsen komt groen. De win-
keliers willen graag twee plaat-
sen terug hebben. Volgens de 
wethouder komt er één extra 
plaats bij op de Koediefslaan, 
maar dat vinden de winkeliers 
onvoldoende.”Als iemand een 
doos wijn wil inladen kan hij zijn 
auto niet even kwijt”, verklaarde 

de heer Janus namens de win-
keliers. Bewoners van de bo-
venwoningen zien de  geplande 
bomen niet zitten. De PvdA wil-
de van de wethouder de toezeg-
ging dat deze 1e fase van het op-
knappen binnen het budget blijft 
en dat er niet wordt doorgegaan 
met de volgende fases alvorens 
er duidelijkheid is over het nu 
geraamde tekort van om en na-
bij de 250.000 euro. Van de Stadt 
zegde dit toe. Van der Have HBB 
drukte de wethouder op het hart 
in gesprek te gaan met de eige-
naar van de grond over de par-
keerplaatsen en de bomen.

Sloop Meerlhorst 
Zorgverlener Nova Zembla uit 
Oestgeest wil het pand kopen 
van Pré Wonen. Er zitten nu 17 so-
ciale huurwoningen in het pand. 
Het pand is verouderd en brand-
gevaarlijk. Ondanks de jaarlijkse 
huuropbrengst van 60.000 euro, 
heeft Pré Wonen weinig tot niets 
aan het onderhoud gedaan. In-
tussen zijn er nog maar drie 
huurders over en ook die ver-
trekken. Nova Zembla wil er een 
zorgcentrum in huisvesten. Het 
gebouw is daarvoor ongeschikt 
dus moet het worden afgebro-
ken voor nieuwbouw. Jaap Ver-
schoor van de historische ver-
eniging vindt sloop een slech-
te optie. Het pand staat niet op 
de monumentenlijst maar is het 

oudste pand aan de Van Mer-
lenlaan en stamt uit 1903. Vol-
gens hem kan er, na verbouwing, 
ruimte komen voor ZZP’ers, ate-
liers of kinderopvang. D66 zag 
hier een kans om autistische jon-
geren te huisvesten. De jongeren 
die nu rond de wateroren willen 
gaan wonen. Van Vlijmen (CDA) 
richtte zich op de toekomst. “Het 
worden voorzieningen voor meer 
draagkrachtige mensen voor 
om en nabij de 5.000 euro per 
maand. Wat nu als hogere in-
komens worden afgeroomd? 
Weg businessplan”, stelde hij. De 
PvdA is faliekant tegen de ont-
trekking van sociale woonruim-
te en wil graag van wethouder 
Ates weten hoe het staat met het 
bestand aan sociale woningen. 
Maas, altijd goed voor een one-
liner: “Wij zijn tegen de vrije jon-
gens in de zorg.” D66 wilde ook 
wel eens cijfers zien en betreurt 
het als het pand weg moet. Wet-
houder Ates vond het wel een 
mooi plan. De grond rondom het 
gebouw is en blijft van de ge-
meente want er ligt een bezink-
bak in de tuin. Het is geen mo-
nument, de gemeente is geen 
eigenaar, het pand is in slechte 
staat. Als het later geen zorgin-
stelling meer is, krijg het gewoon 
een nieuwe bestemming volgens 
Ates. De raad doet hierover op 
26 juni een uitspraak. 
Eric van Westerloo

Sandra Vlaar (Directeur Les Petits kinderdagverblijf) en Stefan Schil-
der (Evenementen Manager SportSupport, organisatie
Heemstede Loop). Foto: SportSupport.

Les Petits Kinderopvang sponsor 
FamilyRun Heemstede Loop
Heemstede - Met trots pre-
senteert de organisatie van de 
Heemstede Loop Les Petits Kin-
deropvang als nieuwe sponsor 
van haar jaarlijkse FamilyRun op 
26 oktober. De Heemstede Loop 
is blij met de toetreding van Les 
Petits Kinderopvang, want hier-
door kunnen we jou als deelne-
mer een nog mooiere sportbele-
ving van de Heemstede Loop be-
zorgen!
De Les Petits FamilyRun is be-
doeld voor de jonge sportievelin-
gen uit Heemstede en omstreken. 
Deze Run is voor kinderen tot 12 
jaar die alleen of samen met hun 
ouders/verzorgers een sportieve 
uitdaging willen aangaan. Tijdens 
de Les Petits FamilyRun (1,5 km) 
lopen de deelnemers hun route 
onder aanmoediging van een en-
thousiast publiek.
In 2013 was de FamilyRun met 
850 deelnemers een enorm suc-
ces en wij zijn er zeker van dat 
dit jaar nog meer jonge sportlief-
hebbers hun weg naar de Fami-
lyRun weten te vinden. Ben jij er 
dit jaar op 26 oktober ook bij…?
Al jong met sport en spel begin-
nen!

Het is natuurlijk geen toeval dat 
Les Petits de FamilyRun spon-
sort: wij hebben sport en bewe-
gen hoog in het vaandel staan. 
Zowel de kinderen als onze me-
dewerkers vinden het erg leuk 
en belangrijk om samen spor-
tief bezig te zijn. Zo worden er 
op onze kinderdagverblijven en 
peuteropvang regelmatig work-
shops beweegkriebels en peu-
terdans gegeven. Voor onze ou-
dere doelgroep van 4-12 jaar 
organiseert Les Petits sportie-
ve workshops, doen we mee 
aan sportinstuiven en sluiten we 
jaarlijks af met een gezamenlij-
ke sportdag.
Ook worden er in samenwerking 
met Run2Day Haarlem looptrai-
ningen georganiseerd voor de 
kinderen van de Buitenschoolse 
Opvang en onze pedagogische 
medewerkers. Dit laatste met als 
doel om al onze toppers op een 
leuke manier kennis te laten ma-
ken met de loopsport waar ple-
zier in bewegen centraal staat!
Meer informatie over de Heem-
stede Loop en de Les Petits Fa-
milyRun vindt u op www.heem-
stedeloop.nl.

Verwey portrettenwedstrijd,
ook een winnaar uit Heemstede
Heemstede - De portretten van ruim 100 leerlingen van basis-
scholen uit de regio zijn te zien in het Historisch Museum Haar-
lem. De kinderen hebben zich laten inspireren door de portretten 
uit de tentoonstelling Kees Verwey - Mijn portretten ruiken naar 
stillevens, die nog tot 7 september te zien is. De jeugdige schilders 
(van 7 tot 12 jaar) hebben een portret gemaakt van hun vriend-
je, vriendinnetje of van zichzelf. Door een deskundige jury zijn drie 
winnaars gekozen, en Karlijn (categorie groep 4-5, basisschool De 
Ark) is er een van.
De winnende portretten komen t/m 4 juli naast de echte Verweys 
te hangen. De overige meesterwerkjes, waaronder de drie eervol-
le vermeldingen van Linde, Sousa (beiden De Ark) en Febe (Bos 
en Duinschool) zijn in de educatieruimte van het museum te be-
wonderen.

Heemstede - Afgelopen week 
is het bekend geworden: al-
le eindexamenkandidaten van 
HJF Huiswerkbegeleiding zijn 
geslaagd! Dat is een score van 
100%.
Op de foto ziet u enkele kan-
didaten, die een cadeautje ont-
vangen. Wilt u dat uw kind 
ook slaagt op school en voor 
het eindexamen: neem con-
tact op met Hedwig Jurrius, 06-
46577776. U kunt nu aanmel-
den voor het nieuwe schooljaar.

HJF Huiswerkbegeleiding feliciteert 
haar eindexamenkandidaten!

Meers Paarden 
Centrum ‘Best 

zittende manege’
Regio - Meers Paarden Centrum 
in Nieuw-Vennep heeft 15 ju-
ni de prijs voor de ‘Beste zitten-
de manege van de regio’ in ont-
vangst mogen nemen tijdens de 
regiofinale van de FNRS-zitcom-
petitie. Aan deze wedstrijd de-
den 80 geselecteerde ruiters mee 
waaronder ook uit Heemstede. Bij 
Meers Paarden Centrum zal op 
29 juni a.s. een van de 12 regio-
finales van de FNRS Zitcompe-
titie worden georganiseerd. Zie: 
www.meerspaardencentrum.nl.
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De afgelopen weken is heel wat geschoffeld. En natuurlijk ge-
poot, gezaaid en gelegd. Vorige week zijn nog twee soorten snij-
bonen gelegd. Gelegd, niet gezaaid! Zo heet het zaaien van bo-
nen nu eenmaal.
Bonenzaad is het, gedroogde, boontje dat in de peul is gegroeid. 
Voor het leggen worden de harde boontjes vaak een dag ge-
weekt, zodat ze, eenmaal in de grond, eerder ontkiemen. En na 
het leggen maar wachten totdat het groen boven de aarde uit-
komt. Het groen uitgroeit tot een plant. De plant bloemen krijgt. 
De bloemen worden bestoven. De bestoven bloemen boontjes 
worden. De boontjes groeien totdat ze groot genoeg zijn om ge-
oogst te worden. Om daarna, nadat ze zijn gekookt, gegeten te 
worden. Door ons mensen. 
Wat een geluk dat bijen en hommels gek zijn op het stuifmeel 
van de bloemen. En op het stuifmeel van snijbonen, tuinbonen 
en alle andere soorten bonen en groenten. Als dat niet zo zou 
zijn…

De periode van poten, zaaien en leggen is nu zo goed als voor-
bij. De tijd van oogsten breekt aan. De kinderen gaan resultaat 
zien van al hun werk. De afgelopen dagen zijn radijs, sla en an-
dijvie geoogst en daarna thuis opgegeten. Niets lekkerder dan 
zelf gekweekte, onbespoten, groenten.  Over twee weken, de 
laatste les voor de vakantie, worden de Frieslanders, de aardap-
pelen, gerooid. Wie van de kinderen zal de grootste oogst mee 
naar huis kunnen nemen?

De vereniging Groei & Bloei organiseert dit jaar van zaterdag 
14 tot en met zaterdag 21 juni voor de eerste maal de Nationa-
le Tuinweek. Als grootste tuinvereniging van Nederland en Bel-
gië willen zij meer mensen enthousiast maken om actief te gaan 
tuinieren. In het kader van de Tuinweek konden ook de tuinen 
van Kimt op de 14e worden bewonderd. Belangstelling voor ons 
project was er. Het was een komen en gaan van belangstellen-
den. Een gezellige drukte in onze prachtige oase.
Voor degenen die de open tuin dag hebben gemist; de tuinen 
van Kimt zijn voortaan iedere zondagmiddag geopend. Belang-
stellenden zijn tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom om 
de tuinen te komen bewonderen, te genieten van al wat er groeit 
en bloeit (en dat is veel) en van de stilte of van het gekwetter 
van de vogels.   

Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de 
tuinen beschikbaar. 
Theo Duijs

KOM IN MIJN TUIN!

Oogsten!

Uit de commissievergadering ‘Ruimte’ (1)

Cruquiusweg
De heer Assema, van de be- 
wonersvereniging Nova-terrein, 
had vernomen dat de provin-
cie in augustus nieuw stil asfalt 
gaat leggen vanaf de grens met 
Heemstede tot de brug over de 
Ringvaart. Een uitgelezen mo-
gelijkheid, vond hij, om ook het 
stukje in Heemstede te renove-
ren met stiller asfalt. Zowel de 
provincie als de gemeente is op 
de hoogte dat de geluidsbelas-
ting bij de woning veel te hoog 
is. Wethouder Van de Stadt kan 
het gevraagde niet toezeggen: 
“Ons stukje weg is pas in 2020 
aan de beurt. Nu renoveren kost 
naar schatting 100.000 euro.” 
Voor geluidschermen is te weinig 
ruimte en of de bewoners tegen 
een scherm van 2 meter willen 
aankijken leek hem van niet. Als 
de wethouder zou instemmen en 
de raad akkoord zou gaan, staan 
binnen de kortste keren andere 
straten met een hoge geluids-
belasting op de stoep. Wel zeg-
de de wethouder toe de politie 

te verzoeken meer te handha-
ven op snelheid en te bezien of 
het stukje 80 km weg kan wor-
den teruggebracht naar 50. Dat 
dit lukt is allerminst zeker.

Renovatie Thorbeckelaan 
De heer Breedveld vroeg aan-
dacht voor een extra kinder-
speelplaats, eenrichtingsverkeer 
in de Van Houtstraat en de be-
planting langs het water laten 
staan. Uit de schriftelijke reacties 
van omwonenden bleek dat niet 
iedereen hetzelfde denkt over de 
plannen. Zo willen oudere be-
woners geen speelplek naast de 
deur. Anderen vinden eenrich-
tingsverkeer niet nodig. Waar 
weer andere bewoners een par-
keerprobleem in de wijk voor-
wenden, hebben sommige be-
woners daar nooit iets van ge-
merkt. Het plan werd, zoals ge-
presenteerd door het college, 
aangenomen, met dien verstan-
de dat de beplanting blijft staan 
en er geen grasveld wordt aan-
gelegd.

Klachten drukte Van Dam
De heer Jur Fortuin van Het 
Kunstbedrijf zag met verbazing 
tekeningen voorbijkomen waar-
op zijn pand niet eens was inge-
tekend.
Er komen terrassen waar nu nog 
auto’s parkeren. De auto’s ver-
huizen naar de zijkant van de 
straat. Fortuin voorziet overlast 
doordat tafels en stoelen voor 
zijn ingang komen te staan. Op 
de tekening is dat niet het ge-
val maar zonder afscheiding 
wordt het lastig. Zijn toegang is 
en blijft ongeveer twee meter en 
dat moet voldoende zijn volgens 
de commissie. Er zal wel overleg 
komen met de exploitanten van 
de terrassen om overlast te be-
perken.
De VVD merkte op dat er steeds 
meer klachten komen over de 
drukte bij de firma Van Dam. 
Rijen mensen en fietsen maken 
geen goede indruk. Of Van Dam 
misschien een extra kassa kon 
plaatsen.
Maas (PvdA) wilde de zekerheid 
dat de heer Fortuin zijn ingang 
altijd vrij kan gebruiken. Die toe-
zegging kreeg hij en de toezicht-
houders zullen daar op gaan let-
ten. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Op 12 juni kon de agenda van de commissiever-
gadering ‘Ruimte niet eens geheel worden afgewerkt en hiel-
den de raadsleden het rond middernacht voor gezien. Er viel 
genoeg te bespreken. Insprekers bij verschillende agenda-
punten geven vergaderingen altijd een extra dimensie. 

Workshop 
‘Labyrint maken 
en lopen’
Regio - Zaterdag 21 juni krij-
gen deelnemers aan de work-
shop Labyrint maken en lopen 
uitleg over het fenomeen ‘la-
byrint’. Ieder maakt naar eigen 
idee vervolgens op een zelf mee- 
gebracht doek een labyrint dat 

ook geschikt is voor thuisge-
bruik. ‘s Middags lopen  de deel-
nemers vanuit het idee ‘we cre-
eren ons eigen levenspad’ een 
groter labyrint en daarna ook het 
eigengemaakte.
De workshop vindt plaats van 
10 uur tot ongeveer 5 uur in het 
Roosenstock-Huessyhuis, Hage-
straat 10 te Haarlem olv Marie-
ke Willemse en Gerard van der 
Waard. Verdere informatie kunt 
u krijgen via info@ruimtevoor-
heling.nl.

Jeffrey van de Wakker vijzelt puntengemiddelde op
Bowling Vereniging Haarlem wint 
Haarlemse Bowlingkampioenschappen
Regio – Een gezellig en sportief 
onderonsje bij Claus Partycen-
ter Hoofddorp afgelopen zon-
dag. Daar nam de  Heemsteedse 
profbowler Jeffrey van de Wak-
ker deel aan de Haarlemse bow-
lingkampioenschappen. Deze 
vinden plaats tussen de vereni-
gingen Haarlem, Haarlemmerlie-
de en Haarlemmermeer, waar-
bij de clubs onderling strijden 
voor het kampioenschap.  Jef-
frey kwam uit voor Bowling Ver-
eniging Haarlem. Iedere vereni-
ging stelde 3 teams van 5 man 
op, die bestonden uit een jeugd- 
en 2 seniorenteams.  Zij speel-
den 3 games waaruit een ran-
king voortvloeide waarmee pun-
ten konden worden verdiend. Uit 
de teams zelf werden de 3 bes-
te heren en 3 beste dames ge-
kozen die nog 4 games individu-
eel speelden. Na een spannen-
de onderlinge krachtmeting en 
nadat er weer vele strikes wa-
ren gegooid, mede door Jeffrey, 
werd Bowling Vereniging Haar-
lem eerste. Bowling Vereniging 
Haarlemmerliede en Bowling 
Vereniging Haarlemmermeer be-
machtigden respectievelijk een 
tweede en derde plek. Bij de in-
dividuele scores werd bij de he-
rensingles Jeroen Grove van 
Haarlem eerste met 975 punten 
over 4 games. Rob Sanders van 
Haarlemmerliede is tweede ge-
worden met 917 punten en Mark 
Biesma van Haarlemmerlie-

de werd derde met 897 punten. 
Jeffrey van de Wakker zelf haal-
de een goede bovengemiddelde 
score van 804 over 4 games.
Bij de dames is Wendy Kok 
van Haarlem eerste geworden 

met 816 punten en Andrea Ho-
man van Haarlemmermeer werd 
tweede met 808 punten. Anne 
Breems van Hoofddorp verwierf 
de derde plaats met 751 punten.
Bart Jonker

Jeffrey kegelde weer aardig wat punten bij elkaar (Fotografie: Bart 
Jonker Productions © 2014).
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V.l.n.r. Wim Westerman, Christa Kuiper-Kuijpers, Jur Botter, Joyce Lan-
genacker en Gert-Jan Bluijs. (Foto: René Vervloet.)

Er is een nieuw Paswerkbestuur
Heemstede - Vanwege de nieuwe samenstelling van de colleges 
van burgemeester & wethouders is het Paswerkbestuur gewijzigd. 
Paswerk is de sociale onderneming van de vijf gemeenten in de re-
gio Zuid-Kennemerland. In het bestuur zijn de vijf wethouders ver-
tegenwoordigd die werk & inkomen in hun portefeuille hebben. Het 
nieuwe bestuur is nu als volgt samengesteld: Joyce Langenacker 
(gemeente Haarlem, voorzitter), Christa Kuiper-Kuijpers (gemeente 
Heemstede, vice-voorzitter), Jur Botter (gemeente Bloemendaal, se-
cretaris), Gert-Jan Bluijs (gemeente Zandvoort, bestuurslid) en Wim 
Westerman (gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude, bestuurs-
lid). Jur Botter zat in de afgelopen vier jaar namens de gemeen-
te Heemstede al in het Paswerkbestuur; de vier anderen zijn nieuw. 
De dagelijkse leiding van Paswerk (1.100 medewerkers) ligt bij alge-
meen directeur Cees Boon.

Nationale collecte Handicap.nl 
van 23 tot en met 28 juni
Heemstede - In Den Haag wor-
den allerlei ingrijpende maatre-
gelen genomen waarbij veel ei-
gen bijdragen gevraagd worden. 
Chronisch zieken en gehandi-
capten met een laag inkomen 
worden daarbij onvoldoende ge-
compenseerd. Voor alle zaken 
waarbij mensen buiten alle rege-
lingen vallen, wordt er nu meer 
en meer een beroep gedaan op 
de hulp van het Ango Fonds (Al-
gemene Nederlandse Gehandi-
capten Organisatie).
Van maandag 23 tot en met za-

terdag 28 juni collecteert Handi-
cap.nl voor mensen met een be-
perking in Nederland. Het geld 
dat Handicap.nl ophaalt gaat 
naar het Ango Fonds. Vanuit dit 
Fonds wordt individuele finan-
ciële hulp verleend aan men-
sen die buiten andere regelin-
gen vallen, ongeacht ze lid van 
de Ango zijn of niet. Daarnaast 
geeft de Ango sociaal, juridisch 
en financieel advies aan mensen 
met een beperking. Meer infor-
matie op www.ango.nl/steun of 
bel naar 033-4654343.

Regio – Ook tijdens de 28e van de Friese Ballon-
feesten in Joure werd er een fotowedstrijd gehou-
den. Jaarlijks worden er door de bezoekers gro-
te aantallen prachtige foto’s gemaakt. Van al die 
mooie platen zijn er bijna 300 via www.ballonfees-
ten.nl ingestuurd. Uit alle inzendingen is de foto 
van Aloys Bodewes door de jury en Facebookvol-
gers als winnaar naar voren gekomen. De inwo-

ner van Aerdenhout maakte een sfeervolle foto van 
een heteluchtballon boven een bijna verlaten Fries 
meer bij ondergaande zon. De winst levert Aloys 
een ballonvaart met diner voor twee tijdens de 29 
editie op. De Friese Ballonfeesten in Joure worden 
dit jaar gehouden van 23 tot en met 27 juli. Alle in-
formatie over Nederlands grootste ballonfestival is 
te vinden op www.ballonfeesten.nl

Ooievaarslaan?
Heemstede - Op donderdagavond 12 juni  stond om 20.00 uur 
de volle maan groot en laag aan de hemel. Dat leverde in com-
binatie met het ooievaarsnest aan de Fazantenlaan dit sfeervol-
le plaatje op. Toevallig heeft de laan waar deze foto is gemaakt 
ook een vogelnaam. Fazanten blijven echter lager bij de grond. 
Voor deze keer mag de locatie best Ooievaarslaan heten! Foto: 
Dick Vermeij.

Atheneum College Hageveld te Heemstede

Lijst geslaagden VWO 2014 
(eerste tijdvak)

Femke Adamse, Diederik Adema, Nicole Aldenkamp, Jessica Anto-
nisse, Genia Baardman, Falco van Bakel, Gerben Bakker, Elisabeth 
Becking, Koen van Beek, Marjolein Beks, Koen Benjamins, Anne-
marijn van den Berg, Lotte van den Berg, Hugo Bloem, Céline de 
Boer, Douwe Boer, Solien Bokani, Manal Bouskla, Margot Branger, 
Jeroen Braspenning, Arthur Breurkes, Maurits Brood, Sander Bub-
berman, Dion Bulk, Brinio Claerbout, Oscar Cnossen, Victor Cnos-
sen, Maxime Croft, Arnout van Dael, Laura Dammers, Jori Damond, 
Micha Davids, Inge Dedding, Maria Deetman, Mees Delzenne, Nien-
ke Dirks, Christiaan Doelman, Michiel Doelman, Frederique Doren-
stouter, Jimmy Drogtrop, Nassira El Hasnaoui, Sophie van Elderen, 
Florien Ellenbroek, Jonas Esser, Daniel Golden, Yoren van Gorkom, 
Tom Greeven, Pieter Griffioen, Lennard Groenendijk, Ewoud Groe-
neveld, Kyra Haakman, Joost de Haan, Martine de Haan, Vincent 
van Haaster, Sarah Habets, Florine de Haes, Lex Hagens, Janine Ha-
rinck, Noor ten Harmsen van der Beek, Lotte Harrijvan, Loes Heems-
kerk, Carlijn Hoogstad, Laura Hordijk, Marjolein Hortensius, Luuc 
Hulsebosch, Sophie Hutten, Bart Janse, Simon de Jong, Eva Joosten, 
Noor Kieboom, Anna Kiers, Wouter Klarenbeek, Famke Kolenberg, 
Joost Koning, Stef Koning, Jip Kouwenhoven, Floor Kuijer, Jona-
than Landwier, Tommy van Leeuwen, Masha Leyting, Florian van Lo-
chem, Marloes Lodders, Perrine van Loef, Coen van de Luijtgaarden, 
Floor Lycklama à Nijeholt, Olaf de Mare, Joep Matheij, Sanne Mat-
heij, Stijn van Maurik, Melle Meewis, Eva Molendijk, Iris Molin, Li-
anne van der Moolen, Noor Nieuweboer, Sascha Nijdam, Sacha den 
Nijs, Timo Oei, Anne Offringa, Marjolijn Oosting, Charlotte Oostman, 
Lars Op de Coul, Tegan Otto, Jasmijn Overbeek, Murielle van Pam-
pus, Martijn Papendrecht, Valerie Paul, Nina van de Paverd, Judith 
van der Pluym, Sam van de Poll, Emma Polman, Stijn Pruijssers, Max 
van Put, Anouk van Ravestein, Marije Riepstra, Gino van Riessen, 
Stijn Roelen, Anne Roerink, Nick Rohde, Pauline van Rossum, Anne 
Rozekrans, Tom Rozekrans, Mark Ruigrok, Rogier van Schaik, Frank 
Scholtens, Dirkje Schoon, Resi Schoonderwoerd, Myrthe Sijtsma, Si-
mone van Slooten, Job Sluis, Joey Smit, Martijn Sprokkereef, Reinier 
Stuijt, Lisa Swaalf, Bas Teuwen, Lotte Tjin, Megan Tolner, Max Tuin-
stra, Rens van der Veldt, Jasper Veltman, Rosanne Verburgh, Rinske 
Vermeij, Ricardo Vieira Rijo, Lilian Vijver, Juno Vink, Jasper Warmen-
hoven, Daan Warmerdam, Laura van Warmerdam, Wouter Warnaar, 
Paulette Waterlander, Bas van der Weijden, Manoa Weijgertse, Rein 
van Welie, Marijn van der Werf, Lauren Wessel, Martijn Wessels, Rik 
Wessels, Nils Westhoff, Jeroen Wiersema, Joris Willig, Thijmen Wil-
tink, Sophie Winters, Jente Witte, Arnout Zaal, Tess Zijlstra, Frances-
ca Zuurhout, Jelle Zwaan

Kudde oerosjes 
logeert in 

Heemstede
Heemstede - De kudde oeros-
jes van Landschap Noord-Hol-
land trekt een jaar lang door de 
provincie. In lang vervlogen tij-
den zwierven kuddes oerossen 
ook door ons land. Dit kunstpro-
ject verwijst naar het oeroude 
verleden. Beschermers van het 
Landschap verlenen het kunst-
project gastvrijheid. Deze maand
logeert de kudde eenmalig in 
Heemstede in de tuin van Diane
Martens aan de Leidsevaart. De 
kudde bestaat uit 9 keramieken 
osjes en kwam tot stand dank-
zij een samenwerking tussen 
Landschap Noord-Holland en de 
kunstenaar Berry Zeemensch. 
Elk oerosje is uniek. Dankzij een 
bijzonder bak- en oxydatietech-
niek krijgt elk beeld zijn eigen 
kleuren, van bruin en grijs tot ro-
zig en blauw.
U kunt ze spotten vanuit de boot 
of vanaf het fietspad Leidse-
vaartweg, tussen de Geniebrug 
en de spoorwegovergang Laan-
tje van Alverna.

Sfeervolle foto 
van Aerdenhouter wint fotowedstrijd



 

Woensdag 18 juni
t/m zondag 22 juni

Expositie in De Waag, 
Spaarne 30 in Haarlem, werk 
van beeldend kunstenaars 
Theo Schouten en Ton Ka-
lishoek. Opening zondag 
8 juni 16.00 uur. Informatie: 
www.kzod.nl.

Woensdag 18 juni
t/m dinsdag 8 juli

Aquarellen van Carin van 
der Putten in Gemeente-
huis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5, Bennebroek. 
Toegang gratis. Openingstij-
den: maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot en met 12.30 uur 
en woensdag van 13.30 tot en 
met 16.30 uur.

Woensdag 18 juni
t/m donderdag 12 juli
Solo-expositie van Jan Ver-
schueren in Galerie Année, 
Gedempte oude gracht 33 in 
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

Woensdag 18 juni
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke 
Lekkerkerker in Casca De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Mixed media, in niveau 
gelaagde texteer, intuïtie-
ve impressies en veelkleurige 
abstracte formaten.

Woensdag 18 juni
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

Vrijdag 20 juni
Workshop foto’s bewerken 
met Picasa in de Biblio-

theek Hillegom, 09.30-11.30 
uur. Aanmelden:
www.bibliotheek-zuidkenne-
merland.nl.

Zaterdag 21 juni
Concert in de Nieuwe Kerk 
te Haarlem met Laura 
Trompetter, slagwerkster. 
Programma: van Bach tot ei-
gentijdse muziek.
Aanvang 15.30 uur.
Toegang: uw gift.

Veteranendag Heemste-
de met o.a rondrit militaire 
voertuigen, boekpresenta-
tie en herdenking.
10.15 uur bij Boekhandel 
Blokker boek-presentatie ‘De 
Nederlandse Koopvaardij in 
oorlogstijd’.
12.45 uur herdenkingsbijeen-
komst voor omgekomen vete-
ranen, begraafplaats Herfst-
laan.
13.45 uur rond het raadhuis 
een grote verzameling mili-
taire voertuigen met div ac-
tiviteiten. M.m.v. De Teister-
band. Ook toespraken van 
burgemeester Marianne Hee-
remans en Lodewijk de Waal, 
oud-voorzitter van de vakcen-
trale FNV.
Afsluiting met om 15.30 uur 
uitgebreide rondrit door het 
centrum van Heemstede. 

Zaterdag 21 juni
Toneelver. Alberdingk 
Thijm organiseert master-
class improvisatie. Theater-
groep Carver presenteert to-
neelstuk ‘Fred’ in theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanv. 20.15 uur. Kaar-
ten à 12,50 euro via o.a thijm-
groep@gmail.com of aan de 
zaal.
Kijk voor meer informatie op 
www.alberdingkthijm-nl.

Vrijwilligers van het Par-
kinson Café Haarlem en 
Omstreken organiseren 
een rommelmarkt in Buurt-
centrum SamenInDeBuurt, 
Bernadottelaan 140 in 
Haarlem. 10.00 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis. Kleding, spul-
letjes, koffi e/thee/fris en ge-
bak, spelletjes en muziek.
Opbrengst is voor het Par-
kinson Café. Informatie: 023-
5278170 of 5270927.

Lezing over boek ‘De Ne-
derlandse koopvaardij in 
oorlogstijd’ door mede-au-
teur Saskia Klooster. Aan-
vang 10.30 uur – 
locatie: Boekhandel Blokker 
Binnenweg 138 in Heemste-
de - Reserveren gewenst 023-
5282472 – Toegang vrij.

Zondag 22 juni

Groot aantal tuinen open 
tijdens Open Tuinen Dag 
Bennebroek. Van 11.00-
16.00 uur. Toegang gratis. In-
formatiefolder met adressen 
opengestelde tuinen zondag 
vanaf 11.00 uur verkrijgbaar 
op Reek 15 en Gladiolenlaan 
13 te Bennebroek. 
Een aantal kleine en grotere 
tuinen is te bezichtigen; tui-
nen aangelegd en onderhou-
den door liefhebbers of door 
vakmensen; wilde of meer ge-
cultiveerde tuinen. De Open 
Tuinendag is de gelegenheid 
bij uitstek om ervaringen uit 
te wisselen tussen tuineige-
naren en bezoekers en be-
zoekers onderling.

Kunstmarkt in de Jan van 
Goyenstraat, van 11.00 tot 
17.00 uur. Met optredens van 
de Spaarnetown Jazzband 
vanaf 13.00 uur. Ook aanwe-
zig, de Italiaanse ijscoman 
(dhr. Scotto).
Kijk ook op:
www.janvangoyenstraat.nl.

Foto: Francis Schennik.

Op de fi ets langs de bui-
tenplaatsen van weleer, in 
de buurt van Bennebroek. 
Tussen 10.00-11.30 uur. Aan-
melden noodzakelijk, via 
www.gaatumee.nl.  Bel voor 
meer informatie: 088-0064455 
(tijdens kantooruren). Kosten 
7 euro, kinderen tot 12 jaar 
3 euro. Beschermers 4 euro, 
hun kinderen tot 12 jaar mo-
gen gratis mee.
Vertrekpunt: Parkeerterrein bij 
Speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg 4c, op de grens van 
Heemstede en Bennebroek.

Zondag 22 juni
en zondag 29 juni

KNNV-Libellenwerkgroep 
Zuid-Kennemerland houdt 
zijn libellenexcursie in De 
Waterleidingduinen, in-
gang Oase. Tijd 12.00 uur tot 
14.00 uur.
Op zondag 29 juni op Mid-
denduin, ingang aan de Duin-
lustweg, van 11.00 uur tot 
13.00 uur. Tijdens deze pu-
bliekswandeling leert u al-
les over de leefwijze en voort-
planting van libellen. 
Deelname gratis. Bij regen 
gaan de excursies niet door. 
Voor informatie: tel. 023-528 
90 09.

Woensdag 25 juni
en woensdag 2 juli
Buitenconcerten Harmo-
nie St. Michaël, aanv. 19.30 
uur. Locaties: plein van de Fr. 
Leharlaan en plein van An-
na Blamalaan. Toegang vrij. 
Droog weer, dan gaan de 
concerten door. Info:
www.stmichael-heemstede.nl.

Donderdag 26 juni
Concert popkoor Voice 
Collective bij Het Kunst-
bedrijf, Raadhuisstraat 56, 
Heemstede. Aanv. 20.00 uur. 
Zaal open: 19.45u. Onder 
meer nummers van Queen 
en Ramses Shaffy. Kaarten: 5 
euro. voicecollective@live.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.voicecollective.nl.

Zaterdag 28 juni
NAH-café voor mensen 
met een niet-aangeboren 
hersenletsel, woonachtig 
in Heemstede en Haarlem. 
Laatste bijeenkomst voor de 
zomerstop. Thema: Kunst op 
de hoek. Deelnemers kunnen 
hun /een eigen kunstwerk 
meenemen om er samen van 
te genieten en er over te pra-
ten. Princehof, Glipperweg 57 
in Heemstede. Aanv. 13.30 
en de toegang is gratis. Con-
sumpties voor eigen rekening.

Nieuw evenement in de 
Raadhuisstraat/Binnen-
weg ‘Ontdek de smaak van 
Heemstede’. Winkeliers laten 
u hun specialiteiten proeven. 
In het centrum van Heemste-
de, van 9-17uur. Georgani-
seerd door winkeliersvereni-
ging Heemstede.
Zie ook www.wch.nl.

Zaterdag 28 juni
en zondag 29 juni
Expositie haiku en ikeba-
na van Kazumi Higashi en 
haar dochter (Heemstede) 
Masako Higashi. Locatie: dr 

AgendA P. Cuyperslaan 8, Heemstede. 
Open tussen 11.00-17.00 uur. 
Tevens ikebanademonstra-
tie en gratis workshop vanaf 
15.00 uur.
Info: www.hanakunst.com.

Zondag 29 juni
HPhO Zomerconcert m.m.v. 
Jong NBE regio West. Aan-
vang: 20.15 uur. Pinksterkerk 
Camplaan 18, Heemstede. 
Meer info: www.hpho.nl.

Gallery Odyssey houdt tus-
sen 14.00 en 17.00 een ex-
positie met Cubaanse 
kunst.
Kunstenaars: Carlos Casas, 
Julio Fleitas, Manuel.
Adres: Pelikaanlaan 3 te 
Heemstede.

Licht klassiek concert in 
de hal van Huize Leyduin, 
14.30 uur. Rondleiding over 
landgoed voorafgaand aan 
concert mogelijk.
Informatie: 023-5291289 of 
ja.vanderveldt@kpnmail.nl.

Musical ‘het Internaat’ in 
Theater de Luifel. Door mu-
sicalschool Blijmond, ge-
schreven door Charis en Erik 
de Ruijter. Voorstelling om 
13.00 en 16.00 uur. 
Kaarten kosten 7,50 euro en 
zijn te bestellen via info@blij-
mond.nl of op de dag van de 
voorstelling aan de kassa van 
het theater (geen PIN). Voor 
meer info, 
bel 06-38508718.

Zomerfestival in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
bij bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen en op Els-
wout, 11.00-16.00 uur.
Programma: www.np-zuid-
kennemerland.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 juni 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Vergadering 
gemeenteraad

donderdag 26 juni

In deze uitgave:
- Exposities
- Handhavingsacties
- Bekendmakingen

Informatie of vragen over veranderingen in de zorg? 
www.samenzorgen.net
Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en 
Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor mensen die 
nu of straks gebruik maken van begeleiding, hulp 
of voorzieningen die onder deze nieuwe wetten 

vallen. Om cliënten, hun omgeving en andere 
geïnteresseerden te informeren is er nu de website 
www.samenzorgen.net. Via de website kunt u ook 
vragen stellen, suggesties doen of zich abonneren 
op een nieuwsbrief.

Informatiepagina in krant
Geen internet? Deze week verschijnt in het 
Weekblad Kennemerland-Zuid ook een 
informatiepagina over alle veranderingen. Als u 
deze krant niet ontvangt, kunt u een exemplaar bij 
het raadhuis afhalen. 

Ook na de zomer zullen we u naast de website 
tevens via andere kanalen blijven informeren. 

Veteranendag in Heemstede
Zaterdag 21 juni 2014

Het programma begint om 10.15 uur bij 
boekhandel Blokker met de presentatie van het 
boek ‘De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd’ 

door Saskia Klooster, één van de auteurs. U bent 
van harte welkom. Om 12.45 uur vindt een 
herdenkingsbijeenkomst voor omgekomen 
veteranen plaats op de algemene begraafplaats aan 
de Herfstlaan. Vanaf 13.45 uur zal rond het raadhuis 
een grote verzameling militaire voertuigen staan 
opgesteld die tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de vredesmissie in Libanon in gebruik zijn geweest. 
Voor de kinderen wordt een oude veldkeuken 
ingericht waar pannenkoeken worden gebakken. 
Rond 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een 
rondrit van oude legervoertuigen door het centrum 
van Heemstede. Kijk voor het complete programma 
op www.heemstede.nl.

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

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

een bewoonde indruk geven. Download de 
burenkaart via www.politiekeurmerk.nl/ 
zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten 
waar ze u kunnen bereiken in geval van nood.

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

om de inbrekers te pakken.

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

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

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

- Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat 

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

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips.



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Bronsteeweg 16 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 12680, ontvangen 
4 juni 2014. 

- Scheldelaan 1 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldaklvlak wabonummer 12681, 
ontvangen 4 juni 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling 

wabonummer 10913, verzonden 13 juni 2014. 
- Herenweg 7 het aanleggen van leidingen 

(elektra, water, riool) en septic tank wabonummer 
125732, verzonden 13 juni 2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik
- Glipper Dreef 209 brandveilig gebruik voor het 

woonzorgcentrum Bosbeek wabonummer 
10157, ontvangen 7 februari 2014. Uitgebreide 
procedure. De aanvraag ligt 6 weken ter inzage.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Exposities in raadhuis Heemstede
Expositie ‘ZIJN’
In de zomermaanden is in de Burgerzaal de 
bijzondere expositie ‘Zijn’ te zien. Onder het motto: 
Laat je inspireren, laat het gebeuren, laat het ZIJN 
hebben dertien professionele kunstenaars zich laten 
inspireren door werk van cliënt-kunstenaar van 
Stichting SEIN.   

Lard van der Pal
Op dit moment zijn in de publiekshal schilderijen 
te zien van Lard van der Pal. Zijn werk wordt 
impressionistisch genoemd met als geliefde 
onderwerpen: stadsgezichten en landschappen.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om deze exposities te komen 
bewonderen.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

per 3 juni 2014
- T.J. Vosshard, geboren 22-10-1966, 
 M. Vaumontlaan 104
- A.E. van Dijk, geboren 05-05- 1963, 
 Wasserij-Annalaan 97

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

per 25 april 2014
- R.V. Kenselaar, geboren 12-04-1966, 
 Alberdingk Thijmlaan 9

- J.J.J. van der Weert, geboren 26-08-1981, 
Vechtlaan 13

Per 30 april 2014
- C. António Teófilo, geboren 08-11-1974 en 

mevrouw Sequeira Amaral Teófilo 04-01-1976 en 
kind, Zandvoortselaan 75B

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken’. 

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.

Fiets Herenweg 103A Berkenhof 
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
damesfiets, merk Sparta, kleur bruin, aangetroffen 
op de Herenweg ter hoogte van huisnummer 103A 
Berkenhof. De fiets is niet in rijtechnische staat: hij 
heeft een verbogen stuur en platte voorband.

Fiets Jacobaschool, Lanckhorstlaan 
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
herenfiets, merk Batavus Traversa, kleur zwart/goud, 
aangetroffen in een fietsenrek bij de Jacobaschool 
op de Lanckhorstlaan. De fiets is niet in rijtechnische 
staat: hij heeft platte banden.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van genoemde fietsen krijgt tot en 
met 2 juli 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 
de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De fiets wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Melding verwijdering fietswrakken 
in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV). Op dinsdag 1 juli 2014 gaat de 
gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 

de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout en in de winkelstraten van Heemstede 
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. Tevens 
worden in deze gebieden alle fietskettingen en 
andere zaken verwijderd die aan fietsenklemmen 
of andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Opslag
Verwijderde fietswrakken worden tot en met 
5 oktober 2014 opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg te 
Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. 
Voor informatie en vragen kunt u bellen met de 
gemeente via telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties



Zomerconcert Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest

Heemstede - Op zondag 29 juni 
om 20.15 uur speelt het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
(HPhO) een bijzonder zomer-
concert in de Pinksterkerk. Aan 
dit concert wordt medewerking 
verleend door het Jong Neder-
lands Blazers Ensemble (NBE) 
regio west. Zowel het HPhO als 
het jong NBE regio west staan 
onder leiding van dirigent Dick 
Verhoef. Op het programma 
staan de Polovetsian Dances uit 
de opera Prins Igor van de Russi-
sche componist Alexander Boro-
din. Bezoekers kunnen ook luis-
teren naar het 8e Symfonie van 
Antonin Dvorak. Na de pauze 
zullen de blazers (en slagwerk 
en basgitaar) van het Jong Ne-
derlands Blazers Ensemble (re-
gio west) zich presenteren. De-
ze zeer jonge musici (tussen de 

15 en 19 jaar) spelen werken van 
o.a.  Rameau, Sweelinck en Pi-
azzolla. Het ensemble wordt re-
gelmatig uitgenodigd voor bij-
zondere gelegenheden. Zo trad 
het NBE op tijdens staatsbezoe-
ken in India, Thailand en Turkije, 
en was het te gast in de fameuze 
PROMS serie in de Royal Albert 
Hall in Londen. Na dit unieke op-
treden zullen het orkest en het 
Jong NBE zich samenvoegen tot 
één groot orkest en samen zullen 
zij dan Clint van Pieter Smithuij-
sen (geb. 1953) uitvoeren. Dit is 
een swingend stuk, geïnspireerd 
door de zeventigerjarenmuziek 
behorend bij Amerikaanse films 
en politieseries uit die tijd. Kaar-
ten (á 13,50/15,00 inclusief con-
sumptie) zijn verkrijgbaar aan de 
deur of in de voorverkoop via de 
website www.hpho.nl.

Rotaryclub Heemstede haalt 
met veiling 18.500 euro op

Heemstede - Tijdens een fees-
telijke veiling op dinsdag 10 ju-
ni in Buitenplaats De Plantage 
te Vogelenzang heeft de project-
groep AquaQuest van Rotaryclub 
Heemstede onder de bezielende 
leiding van veilingmeester Willem 
van den Berg, gemeentesecreta-
ris van Heemstede, ruim 18.500 
opgehaald. 100% van de op-
brengst wordt besteed om samen 
met de bevolking in het droge ge-
bied Kibaale in West Oeganda en 
met de lokale Rotaryclub Iganga 
regenwateropvang-tanks en toi-
letten te bouwen en hygiënetrai-
ning te geven. 

Veiling
Met 110 gasten en de hoge op-
brengst was de veiling zeer ge-
slaagd. Mede dankzij het enthou-
siasme van de aanwezige bie-

ders en de medewerking van de 
Rotarians en diverse sponsors. 
Een gevarieerd aanbod van bij-
na 40 veilingstukken ging onder 
de hamer. Buitenplaats De Plan-
tage was zeer behulpzaam om 
de avond culinair en financieel 
tot een succes te maken. De op-
brengst van de veiling gaat ge-
heel naar de realisatie van regen-
wateropvangtanks, toiletten en 
hygiëne training.

Het goede doel
Met AquaQuest levert Rotary-
club Heemstede al jarenlang 
een bijdrage aan de verbete-
ring van de levensomstandighe-
den in het west-Oegandese Ki-
baale. Water is hier schaars. Het 
zijn vooral kinderen die wel drie 
uur moeten lopen naar een wa-
terbron, die meestal vervuild is. 

Kinderen en volwassenen wor-
den ziek.  Kinderen kunnen niet 
naar school en vrouwen geen 
zorgtaken verrichten. Kennis van 
hygiëne is er nauwelijks en te-
veel mensen lijden onder de ge-
volgen van ziektes. Met de bij-
dragen vanuit Heemstede wor-
den regenwateropvangtanks, toi-
letten en hygiënetraining in de 
dorpen gerealiseerd. Water ha-
len kost dan nog maar een aan-
tal minuten en het water is bo-
vendien schoon. Minder mensen 
worden ziek en kinderen kunnen 
gewoon naar school en aan hun 
toekomst werken. Water kan nu 
ook worden benut om een groen-
tetuin te beginnen. Een gezin kan 
zichzelf voorzien van voedsel en 
de rest verkopen op de markt. Zo 
wordt de basis gelegd voor een 
beter leven.

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

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

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

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

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

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

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

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 juni 
2014 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 26 juni 2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Voorjaarsnota 2014
- Kadernota 2015-2018
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
- Benoeming voorzitter raadscommissie

Hamerpunten
- Nota Reserves en Voorzieningen – 

weerstandsvermogen 2014
- Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Jaarverslag en jaarrekening 2013 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

- Vaststelling verordening leerlingenvervoer 
gemeente Heemstede 2014

- Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep 

Haarlem als lokale omroep
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018

Overige punten
- Bekrachtiging geheimhouding
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 26 juni 2014
- 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 

Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 
2014
Op 29 april 2014 heeft het college het 
Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014 

vastgesteld. Hiermee is het Bijzondere bijstand en 
verstrekkingenboek 2011 vervallen. Het college 
heeft tevens een overgangsperiode vastgesteld 
ten behoeve van de huidige doelgroep die 

bijzondere bijstand ontvangt voor budget- 
of bewindvoeringskosten. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoekofficielebekendmakingen.nl

Nieuwe regelgeving
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