
5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl17 juni 2015

www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

‘Kijk in de Wijk’ rond het Oude Slot
Heemstede - Dit jaar zet Casca 
de Heemsteedse wijk rond het 
Oude Slot extra in de schijnwer-
pers. Er zijn diverse activiteiten 
die speciaal bij die wijk passen. 
Voor iedereen is wat te doen. De 
meeste activiteiten zijn gratis, 
zijn er toch  kosten aan verbon-
den dan wordt dit aangegeven. 
Het programma voor de aanko-
mende week:
Vanmiddag (woensdag 17 juni) 
staat huttenbouwen (eerste dag) 
op het programma in ‘De Slot-
tuin’, tussen het Oude Slot en de 
Cruquiusweg. Je bent welkom 
van 16.00 tot 17.30 uur.
De deelnemers gaan met z’n al-
len geweldige hutten bouwen. 
Met hout, karton, plastic en verf 

maken ze binnen 3 dagen de 
mooiste straat van Heemstede.
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
De entree is aan de Ir. Lelylaan. 
Huttenbouwen (tweede dag) in 
De Slottuin’ is op donderdag 18 
juni, weer van 16.00 tot 17.30 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Op vrijdag 19 juni van 19.30 tot 
21.30 uur zijn de gemaakte hut-
ten te bezichtigen.
Donderdag vindt tevens een his-
torische wandeling plaats. Die 
wordt gehouden tussen 19.00 en 
21.00 uur. U gaat met een gids in 
en om de wijk kijken en luiste-
ren naar de wijk en haar histo-
rie. Een gids vertelt allerlei we-
tenswaardigheden over de Ou-
de Slotwijk. Verzamelen gebeurt 

bij de grote parkeerplaats aan 
de Ir Lelylaan/Ringvaartlaan om 
19.00 uur. Meedoen is kosteloos, 
graag wel van tevoren opge-
ven via de telefoon of e-mail bij 
Casca: (023) 548 38 28 kies 1 of 
via kijkindewijk@casca.nl.
Verderop in de krant meer over 
de festiviteiten rond de wijk ‘Het 
Oude Slot’.

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Deze week in De krant!Volgende week in deze krant

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

24 JUNI
18.30 - 21.00 UUR

Zie het artikel in deze krant.

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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Kraan op bouwterrein omgevallen
Heemstede - Een grote heistelling die werkzaamheden verricht-
te op een bouwlocatie aan de Lanckhorstlaan is maandagmiddag 
15 juni omver gevallen. Het hijsblok van de kraan raakte een ge-
parkeerde taxibus maar daar zat gelukkig niemand in. Ook de on-
fortuinlijke kraanmachinist kon ongedeerd de heistelling verlaten.
Maandagavond was men druk bezig met twee grote kranen om 
de heistelling weer overeind te krijgen. Het is nog onbekend 
waardoor die kon omvallen.

Heemstede – Een prachtig burgerinitiatief dat 
voor velen als muziek in de oren klonk. Afgelo-
pen zondag vond een muziekfestival plaats in 
de  Componistenwijk. De muzikale familie Pool 
had dit georganiseerd, mede om de aandacht 
en steun te krijgen voor Stichting De Vrolijke 
Noot, die muziek maken en het bespelen van 

een instrument voor mensen met een lichame-
lijke of geestelijke handicap mogelijk maakt. 
De Wagnerkade was omgetoverd tot een wa-
re open concertzaal. Burgemeester Marianne 
Heeremans omarmde dit initiatief en opende het 
festival.
Lees verderop in de Heemsteder meer.

Vrolijke noten in de Componistenwijk
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 21 juni,  Joost–viering 
met ds. T.G. van der Linden 
(Haarlem). Aanv. 10 u.Kom in 
de kring en Jeugdviering.  
Zondag 28 juni, mw. ds. A. 
Drost (Amsterdam) Kindercafé

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 21 juni, dienst in de 
Pinksterkerk (Camplaan 18) 
met ds. A. Molendijk, m.m.v. 
de cantorij. 10u. Crèche  v. 
kinderen tot 4 jr, Kinderkring 
v. kinderen van 4 tot 12 jr.

 www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 21 juni, aanvang 10:00 
uur. Ds. M.A. Smalbrugge

Zondag 28 juni, aanvang 10:00 
uur. mevrouw Ds. J. van Werk-
hoven-Romeijn (Aerdenhout)

Zondag 5 juli, 10.00 uur. Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 21 juni, 10.00 uur 
dienst
Gastspreker: Arjo Barth van 
Youth for Christ Haarlem
SonRoos & Sonrise in the pic-
ture

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (9)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. diver-
se Facebookpagina’s, het Noord 
Hollands Archief.

In afl evering 7 hebben we het 
al over Cloosterweg 9 gehad, 
waarin we hebben verteld dat 
dit adres/pand in 1976 opgeno-
men werd in de fi rma Tieken. 
Het ‘toen’ plaatje is een fragment 
van een schilderij van Sientje van 
Noord (eigendom Nick Schoen-

maker).en toont zowel Clooster-
weg 7 en 9. Het is lastig te zien 
wat voor winkeltje het toen ge-
weest is. Misschien kunt u hel-
pen.
In de jaren 40 had een bedrijf(?) 
uit Haarlem (Gierstraat 78 rood), 
een werkplaats op Cloosterweg 
9 voor het vulcaniseren (rubber-
kwaliteit verbeteren) van o.a. rij-
wielbanden, gummilaarzen en 
tennisschoenen, aldus diver-
se advertenties. Ook weet men 
Pim van der Vlies te herinne-

ren met o.a. autobanden voor 
zijn pand met grote openslaan-
de garagedeuren, maar mis-
schien is dat ook wel Clooster-
weg 11 geweest. Daarvoor in de 
plaats zijn de twee lage pand-
jes eind jaren 70 gekomen, die er 
nu staan. Volgens een adverten-
tie uit 1966 heeft op Cloosterweg 
9 ‘De Meubelzaak van Heemste-
de’ gezeten als voorloper op de 
fi rma Tieken (1979). De nufoto 
van Harry Opheikens is van juni 
2015, herkenbaar door Clooster-
weg nummer 7.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

“De Vogelaar” van John Verha-
gen is een beeldje dat door de 
bewonerscommissie van de wijk 
het Vogelpark is gekozen uit een 
aantal ontwerpen. De projectont-
wikkelaar van deze wijk had een 
bedrag beschikbaar gesteld voor 
een kunstobject en in overleg met 
de Gemeente is dit beeldje geko-
zen. John Verhagen, begonnen 
als tekenaar en schilder, ontdekte 
begin negentigerjaren dat beeld-
houwen zijn echte passie is. In zijn 
beelden probeert hij ritme en be-
weging te vangen. Het bronzen 
beeldje is geplaatst in 2011.
Remco van den Berg   

KUNST 
HEEMSTEDE

in

Nieuwe Casca 
Nieuws komt uit
Heemstede - Deze week valt 
‘Casca Nieuws’ weer in uw brie-
venbus. In deze krant staan niet 
alleen nieuwtjes, interviews en 
leuke weetjes, maar ook een 
overzicht van alle clubs, cur-
sussen en activiteiten die van-
af eind augustus/begin sep-
tember van start gaan. Nieu-
we cursussen zoals o.a. Schilde-
ren - Los en met fl air en de Fo-
toclub de Luifel. Maar ook oude 
bekenden zoals de talencursus-
sen Engels, Frans, Spaans, Itali-
aans en Noors, voor beginners 
en gevorderden, verschillende 
bewegingscursussen Pilatus, Yo-
ga, Bodybalance en Chi Kung en 
nog veel meer andere cursussen 
vindt u in de Casca Nieuws. 
Heeft u de Casca Nieuws-krant 
gemist? U kunt ‘m van maan-
dag t/m donderdag tussen 9 en 
16 uur en op vrijdag tussen 9 en 
13 uur ophalen bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
of het cursusaanbod bekijken op 
www.casca.nl. 
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Heemsteedse Dinkelhoeve ook te bezoeken
‘Beleef biologisch, ga lekker naar de boer!’

Lekker naar de Boer laat je ken-
nis maken met (bio)boeren uit 
de buurt en maakt de lokale bi-
ologische landbouw zichtbaar 
en toegankelijk. Lekker naar de 
Boer is gebaseerd op beleven. 
Zodra je het erf oploopt, gaat er 
een wereld voor je open. Je ziet, 
ruikt en ervaart dan wat er zo bij-
zonder - of eigenlijk zo natuurlijk 
- is aan biologisch boeren. 
Op de Dinkelhoeve kun je de su-
pergezellige streekmarkt bezoe-
ken met allerlei lokale biologi-
sche producten. Niet alleen pro-
ducten van de Dinkelhoeve (ver-
se melk, rauwmelkse kaas, bio-

logisch roomijs en karnemelk), 
maar ook van diverse andere lo-
kale aanbieders en producenten. 
Ook FrieslandCampina is aan-
wezig met allerlei biologische 
zuivelproducten. Lekker proe-
ven en verantwoord boodschap-
pen doen! 
Tevens is er een heuse ambach-
tenmarkt met van alles te zien en 
doen, ook voor kinderen! 
Kom zoveel mogelijk op de fiets 
want parkeergelegenheid is be-
perkt. 

‘Jaar van de Bodem’
Biologisch boeren begint met 

Heemstede - Biologische producten zijn steeds breder ver-
krijgbaar. Wie benieuwd is naar de mensen en verhalen achter 
die lekkere, gezonde en diervriendelijke producten, kan aan-
komend weekend op tal van plekken ‘Lekker naar de Boer’. In 
heel Nederland doen zo’n 160 biologische boerderijen mee. 
Ook de Dinkelhoeve aan de Herenweg in Heemstede neemt 
deel aan deze festiviteit. Op zaterdag 20 juni is iedereen van 
harte welkom tussen 12.00 en 16.00 uur.

een gezonde en vruchtbare bo-
dem. In het Jaar van de Bodem 
2015 kan iedereen zelf komen 
bekijken hoe dat zit. Op biologi-
sche boerderijen wordt bijvoor-
beeld alleen echte mest en com-
post gebruikt. Dit ‘voedsel voor 
de bodem’ zorgt er voor dat de 
vruchtbaarheid behouden blijft. 
Speciaal voor het Jaar van de 
Bodem heeft Bionext een infor-
matie- en werkblad gemaakt 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Dit is verkrijgbaar op de deelne-
mende boerderijen. 

Fietsroutes naar de boer 
Lekker fietsen door het platte-
land en onderweg je tas volla-
den met lekkers van de boerde-
rij. Dat kan! Er zijn meer dan 25 
fietstochten uitgestippeld van de 
stad naar de boer in de buurt. 
Kijk op www.lekkernaardeboer.
nl/fietsroutes voor een route bij 
jou in de buurt.

Collecte Handicap.nl 22 tot en met 27 juni
Heemstede – Het geld dat Handicap.nl ophaalt 
met collecteren gaat naar het Ango Fonds. Van-
uit dit fonds wordt individuele financiële hulp ge-
geven aan mensen die buiten andere regelingen 
vallen. 

Van maandag 22 tot en met zaterdag 27 ju-
ni vindt de collecte plaats. Ook lokale initiatie-
ven worden met de opbrengst ondersteund. 

Bovendien geeft Ango sociaaljuridisch en finan-
cieel advies (zoals belastingadvies) aan mensen 
met een beperking.
Juist nu er zo bezuinigd wordt in de zorg en ei-
gen bijdragen worden gevraagd is collecteren 
nog hard nodig. Ango komt sinds 1927 op voor 
gehandicapten en chronisch zieken.
Meer informatie op www.ango.nl/steun of telefo-
nisch: 033-4654343.

Ida Adamse, Leana van den Akker, Esther Baars, Sophie van 
Bakel, Daniël Bakker, Diederik Becker, Sophia Beels, Tijs Bek-
kers, Iza Berghoef, Rian Bersee, Michelle van der Blij, Bodi Boe-
lé, Dirk den Boer, Jeroen Boot, Jente Boots, Julia Borgers, Nico 
Bos, Jeffrey Bouman, Maarten van Bourgondiën, Martijn Bras-
penning, Milou Buffinga, Dorian Buijse, Erik Bussing, Véronique 
de By, Mark Cappon, Hei-Wah Cheung, Pavine Crans, Friso Dam, 
Melissa Denayère, Kirsten Derogée, Henrieke Dielen, Tjeerd 
Dijkstra, Laurens van Driessen, Rogier Drijver, Jennifer van Dul-
ken, Maartje Duzijn, Tim Ellemeet, Felie Enzerink, Helène Eus-
sen, Laurens Feije, Lotte Forbes Wels, Nick Foree, Victor Franzen, 
Laura Geerars, Troy Gibb, Jeroen Glansdorp, Julia Greeven, Desi 
Griffioen, Suzanne van de Grift, Jasper Groen, Koen Haakman, 
Hugo Hamming, Marten Heemskerk, Sylke van der Heiden, Bob 
van den Hof, Bente van ‘t Hoff, Sylle Hoogeveen, Hugo Hopman, 
Lucas van der Horst, Cas Hortensius, Willem Houck, Yoshita 
Jagernath, Inez Janse, Flip Jansen, Jasmijn de Jong, Jorryt de 
Jong, Rob de Jong, Tessa de Jong, Berber Jongbloed, Wessel 
de Jonge, Emma Josten, Rogier van de Kamp, Tim Kauffman, 
Anne-Merel van Kempen, Manon Kinders, Maarten Klaassen, 
Sabine Kleinjans, Jeroen Kloppenburg, Abel Koentjes, Christel 
Koopman, Aykut Köse, Stijn de Krijger, Luc Krimpenfort, Mart 
Kroon, Elisa ter Kuile, Simone Lammertink, Iris Langereis, Amber 
Leemans, Tom de Leeuw, Noëlle van Limpt, Max Lopes Cunha, 
Franciska Maarse, Istvan Mandemaker, Lea Markidis, Nathan-
ja van Marsbergen, Thomas van der Meer, Robin van der Meij, 
Julia Meijer, Stijn Moerman, Mats Montauban, Philipp Moser, 
Tobias Neuteboom, Noah Neveu, Steijn Nieuwenhuis, Sterre 
Nijburg, Samuel Nijhuis, David Nijssen, Olivia Nolst Trenité, 
Tobias Nolte, Vivian van den Nouwland, Maya Ouwehand, 
Hedwig Overwater, Rosalie Papendrecht, Reinier Pijpers, Lot-
te van de Poll, Suzanna Pouw, Jonathan van de Reep, Jane 
Regeling, Sil Reichart, Noah Rijneveldshoek, Wessel van der 
Rijst, Ysée Rocourt, Marleen Roest, Martijn de Roij, Bart de 
Rooij, Paul Ruigrok, Hannah Santhagens, Armand Sauveplan-
ne, Eveline Schollmann, Alexander Scholten, Nathalie Scholten, 
Rik Schoon, Jelte Schoonderbeek, Antoinette Sneeboer, Em-
melien Somsen, Tijn van Stekelenburg, Cas Stielstra, Ingeborg 
van der Stuijt, Mark Swaalf, Paolo Tasseron, Julian Tetro, Kristen 
Thomas, Josi Thunnissen, Annemarieke Timmers, Marc Tjoe Fat, 
Valerie Tuin, Maarten van Twisk, Hidde Vader, Alissa Valent, San-
der van Veen, Menno van Veen, Lars van der Veldt, Roald van der 
Ven, Michael Verhoeven, Stephan Verhulst, Mathijs Vermathen, 
Feline Voskuil, Ellen de Vries, Claire Wagenaar, Olaf Wallaart, 
Kyra Weidema, Stijn Westhoff, Sophie Winkenius, Juriaan Wol-
fers, Julia Wolters, Marijn Wolters, Ruben Zethof.

Atheneum College Hageveld
te Heemstede

Lijst geslaagden VWO 2015 
(eerste tijdvak)

Heemstede - HJF Huiswerkbegeleiding Heemstede fe-
liciteert haar geslaagden. Bij HJF Huiswerkbegeleiding 
hebben 6 kandidaten hun eindexamen gehaald. Op de 
foto Hester van Royen, Marit Vuyk en Mark Cappon. 
Tevens geslaagd maar niet op de foto: Flip Ruys, Noah 
Botter en Yamiro Jozefzoon.

Geslaagd! Wanneer is 
jouw straat 

aan de 
beurt?

Heemstede - In maar liefst 10 
wijken organiseert Casca deze 
periode avonden vol sport en 
spel. Jong en oud kan – gra-
tis – meedoen. Vrijwilligers ne-
men bergen sport- en spelma-
teriaal mee.

De straatspeelavonden van de 
komende week zijn op maan-
dag 22 juni in Geleerdenwijk op 
het pleintje achter de Evenaar, 
op vrijdag 26 juni in de Rivie-
renwijk op het speelpleintje 
aan de Linge; en ten slotte op 
maandag 29 juni in de Vogel-
wijk aan de Ooievaarslaan.
Op deze avonden worden de 
betreffende straten vanaf 17.00 
uur afgesloten voor verkeer. 
Omwonenden krijgen hierover 
vooraf bericht.

De straatavonden zijn van 
18.30-20.30 uur en helemaal 
gratis! Dus kom lekker spelen 
en doe mee! 

Joost-viering met thema ‘Doorgeven’
Regio - Zondag 21 juni: 
de eerste zomerdag en de 
laatste Joost-viering dit sei-
zoen in het Trefpunt, waar-
in voorgaat Teunard van der 
Linden.

Joost vraagt zich af wat je de 
moeite waard vindt om door te 
geven. Is er iets wat je zo raakt 
dat je het een ander wilt laten 
weten? Je kunt je trouwens af-
vragen of de ander wel op jouw 
verhaal zit te wachten.

Tweeduizend jaar geleden ging 
Paulus op pad. Zijn verhaal ging 
over geloof hoop en liefde. Hij 

vond de liefde de moeite waard 
om veel voor te wagen en om 
door te geven.

Teunard van der Linden
Teunard van der Linden is pre-
dikant in Zandvoort en geeft les 
aan een middelbare school in 
Amsterdam. 

Joost is er op de derde zondag 
van de maand om 10.00 uur in 
’t Trefpunt aan het Akonieten-
plein 1 in Bennebroek. Voor kin-
deren tot 15 jaar is er een apart 
programma. Kijk, luister en doe 
mee. Welkom!
Zie ook: www.pkntrefpunt.nl.
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Eerst visie ‘natuur, groen en 
landgoederen’, dan invulling bespreken
Heemstede - Tijdens de be-
handeling van de eerste aanzet 
voor een bestemmingsplan land-
goederen en groene gebieden 
(maandag jl) bracht wethouder 
Ates zichzelf in een moeilijk par-
ket. Geheel onnodig bleek ach-
teraf. Het stuk betrof slechts een 
inventarisatie van de wensen 
van de eigenaren van landgoe-
deren en bezitters van als natuur 
ingerichte gronden.
In de gespreksbevestiging aan 
de bezitters werd dan weer wel 
en dan weer niet een kleine 
opening geboden iets met hun 
grond of gebouwen te doen. Dit 
bleek voor nogal wat verwar-
ring te zorgen binnen de com-
missie Ruimte. Er lag geen visie 
aan ten grondslag. Het was mis-
schien beter geweest als er eerst 
uitgangspunten waren geformu-
leerd. Nu leek het erop dat het 
college op eigen houtje richting 
gaf aan de verzoeken.

Bij één onderdeel klom de com-
missie in de gordijnen. Bij de 
nieuwe Kwakelbrug over het 
Heemsteeds kanaal moet aan de 

zijde van Hageveld het pad wor-
den verbreed.
De benodigde (natuur-) grond 
is van het Bisdom Haarlem. Dat 
wil wel meewerken mits de ge-
meente een intentie af geeft 
open te staan voor de bouw van 
een clubhuisje t.b.v. activiteiten 
voor de jeugd. Wethouder Ates 
gaf het Bisdom de garantie dat 
hij zich hier hard voor zou ma-
ken. Dit vond de raad ongepast, 
een soort chantage. Voor Ates 
bleek het lastig duidelijk te ma-
ken wat hij bedoelde, wat fei-
telijk is gebeurd en wat de toe-
zegging precies inhield. Na vele 
vragen en antwoorden werd pas 
duidelijk dat de intentie weinig 
tot geen waarde heeft. Collega-
wethouder Van de Stadt schoot 
te hulp. “Zonder deze intentie-
verklaring geen pad en wordt de 
brug waardeloos. Met deze ver-
klaring komt het pad er nu de-
finitief wel. Of het Bisdom het 
clubhuisje mag bouwen, is aan 
de gemeenteraad”, zei hij. Het 
college had niets anders toege-
zegd dan de bouwaanvraag te 
steunen maar het is aan de raad 

om te beslissen. Daarmee was 
de kou uit de lucht. 
De commissie besloot om eerst 
een visie op te stellen wat Heem-
stede nu wil met het behoud van 
natuur, groen en landgoederen. 
Pas dan kan met enige onder-
bouwing gesproken worden over 
de feitelijke invulling. Uit de lan-
ge lijst met gespreksnotities viel 
wel op te maken dat veel eige-
naren verbouwingen, nieuw-
bouw of anderszins wensen. De 
gespreksnotities zijn na te le-
zen op de site van de gemeente: 
www.heemstede.nl Zo valt on-
der meer te lezen dat de eige-
naar van Bloemenoord zijn pand 
wil ombouwen tot zeer luxe se-
niorenwoningen en zelf op het 
terrein in een kleiner huis wil 
gaan wonen. Zo liggen er meer 
verzoeken van bezitters om iets 
met hun gebouw of grond te 
gaan doen. Het wachten is nu 
op een extra vergadering van de 
commissie om te komen tot uit-
gangspunten, alvorens er verder 
wordt gegaan met het opstellen 
van het bestemmingsplan. 
Eric van Westerloo
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Vrijdag nieuwe haringparty 1ste Aanleg
Heemstede - De nieuwe ha-
ring is er weer. In samenwer-
king met hofleverancier vispa-
leis Tol uit Haarlem presenteert 
Café de 1ste Aanleg aanstaan-
de vrijdag 19 juni vanaf 17.00 uur 
een grootse ‘nieuwe haring’ par-
ty. De zeegekaakte en handge-
fileerde topkwaliteit haring van 
de Volendammer Tol zijn een be-
grip; de haring komt direct van 
de boot naar de Raadhuisstraat 
in Heemstede.
Een supergezellige en smakelij-
ke gelegenheid om de nieuwe 
haring te komen proeven. 
Gastheer Heger en zijn team 
delen graag wat mooie scha-
len rond. Wie echt wil doorhap-
pen kan een mooi bordje bestel-
len met 2 stuks volvette nieuwe 
haring voor de speciale actieprijs 
van 3,80 euro. 

De nieuwe haring kent een rij-
ke geschiedenis in Nederland. 
De vis werd in voorbije jaren 
nog met bomschuiten (houten 
platbodems) op het strand van 
Scheveningen aangevoerd en de 
manden vis werden vervoerd in 
karren die werden voortgetrok-
ken door honden. De vishandel 
op de hondenkar, de houten zeil-
loggers en de netten aan de ha-
ven zijn inmiddels verdwenen, 
maar smaaksensatie van de top-
kwaliteit haring is gebleven!

De haring is een slanke, langge-
rekte vis met een hoog vetgehal-
te en vrij zachte graten. De rug 
van de haring is donkergroen 
tot staalblauw en de zijden zijn 
zilverwit met soms een parel-
moerglans. Een volwassen ha-

ring is 20 tot 40 centimeter lang 
en de vis kan, als we hem niet 
naar binnen happen, 18 jaar oud 
worden. De haring leeft in grote 
scholen en voedt zich met plank-
ton. De scholen verplaatsen zich 
in de loop van het jaar van voed-
selgebieden naar vaste paai-
plaatsen waar de kuit wordt af-
gezet. Na 2 tot 7 weken gaat de 
jonge haringen naar de opper-
vlakte om zich met plankton te 
voeden. Na 3 tot 4 jaar is de ha-
ring volgroeid en volwassen.
Elk jaar doorloopt de haring 
dezelfde cyclus. In mei be-
gint daarom de vangst van de 
maatjesharing. Deze naam is 
een verbastering van het woord 
‘maagdjesharing’; haring die nog 

niet geslachtsrijp is, maar wel 
voldoende vet heeft opgebouwd. 
Hierna volgt een korte perio-
de waarin sprake is van ‘volvette 
haring’. Deze haring heeft al hom 
of kuit, maar heeft nog niet zijn 
lichaamsvetten verloren. Het na-
jaar is de tijd van de ‘volle haring’ 
die met hom of kuit zijn gevuld. 
In de winter heeft de hom of kuit 
zijn bestemming gevonden en 
is de haring mager en verzwakt. 
Er wordt dan gesproken van ‘ijle 
haring’. Deze gaat vooral naar de 
haring verwerkende marinade-
industrie.
Café de 1ste Aanleg bevindt 
zich op de hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan geopend vanaf 16 uur. 
Tel. 023-5286035.

Haringparty anno 1920: tóen al een doorslaand succes in de 1ste 
Aanleg!

Heemstede - Vrijdag 12 juni vierde De Ark in Heemstede haar 
verjaardag. Een mooiere dag hadden ze niet uit kunnen kiezen. 
Met een temperatuur van 20 graden en de hele dag zon, kon de 
dag vanaf het begin al niet meer stuk. 
In de ochtend werd de vlag gehesen onder het zingen van het 
Ark-lied. Daarna was er een vossenjacht in de buurt en moesten 
de kinderen hun vreemd uitgedoste leraren zoeken. 
Vanaf 17.00 uur barstte het grote feest los. Thema dit jaar was 
‘Doen wat je anders nooit mag’. De kinderen van alle groepen 
hadden mee mogen denken over spellen die binnen dit thema 
paste. En dat varieerde van ‘in de plassen stampen’ tot ‘vechten 
en stoeien’, van ‘in een politie-auto zitten’ tot ‘in het hooi spelen’ 
en van ‘een quiz met vieze dingen’ tot ‘watergevechten’.
En veel van die wensen werden waargemaakt; de politie was 
aanwezig met een auto en had schilden, petten en kleding mee-
genomen, de brandweer kwam en de kinderen mochten alles 
bekijken, voelen en uitproberen, in de school was een boks- 
en stoeilokaal gemaakt, een lokaal waar allerlei scheikundi-
ge proefjes werden gedaan, een lokaal waar oude huishoude-
lijke apparaten onder begeleiding uit elkaar mochten worden 
gehaald en nog veel meer. Buiten was een podium waar van 
klein tot groot activiteiten werden gehouden zoals een mini-dis-
co maar ook een variant op de BZT show. Gedurende een span-
nende en vooral heel leuke quiz streden groep 7 en 8 tegen el-
kaar. En als er een vraag verkeerd werd beantwoord dan be-
stond de kans dat je een emmer vla, meel over water over je 
heen zou krijgen. En dat is natuurlijk ook gebeurd tot hilariteit 
van het publiek.
Er was een horeca-plein waar diverse lekkernijen te krijgen wa-
ren. Van frietjes, hamburgers en sate tot biologisch ijs van de 
Dinkelhoeve.
Genoeg leuks te doen voor de kinderen dus, maar ook zeker 
voor de ouders, opa’s en oma’s. Wat een feestdag. Dit zullen de 
kinderen van de Ark niet snel vergeten!

Een zonnige en zeer geslaagde 
verjaardag voor De Ark
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Patronaat: een poppodium dat geschiedenis schrijft
“Pop blijft een uitdijend heelal,
waar sterren verdwijnen en opkomen” 
Regio – Patronaat,  het veel-
zijdige Haarlemse poppodium 
waar menig band en artiest 
hun handtekening achterlaat. 
Een ultiem popcentrum van 
cultuur en muziek. Warry van 
der Leen, medewerker mar-
keting en publiciteit, verklaart 
het succes.

“Het product ‘muziek op het po-
dium’ is geweldig om mee te 
werken en de werkkring is hier 
erg prettig”, vertelt Warry. “En ik 
houd zelf van alle soorten mu-
ziek, dus het is geen straf om 
hier te werken. Ik werk hier vanaf 
1998. Het Patronaat is ontstaan 
op deze locatie aan de Zijlsingel 
in de oude St. Antoniusschool, 
die in de jaren 70 leegstond en 
gekraakt werd door kunstenaars, 
omdat de lichtval in een school 
ideaal is voor een atelier. Bene-
den was de gymzaal die leeg-
stond. In Haarlem had je des-
tijds geen echt poppodium zo-
als de Melkweg en Paradiso in 
Amsterdam. Als er een optreden 

plaatsvond, dan gebeurde dit in 
jeugdcentra of aula’s van scho-
len. Een groep popliefhebbers 
richtte toen Stichting Popmuziek 
Kennemerland op, met het doel 
podia te vinden, om leuke bands 
in Haarlem voor het publiek be-
reikbaar te maken. Popmuziek 
speelt sinds de jaren 60 een be-
langrijke rol in de jeugdcultuur. 
Rond 1983 vroeg de stichting 
aan de gemeente Haarlem of ze 
de gymzaal van de school mocht 
gebruiken als poppodium. De-
ze werd gebruikt als oefenruim-
te van een drumband, die geen 
overlast vormde voor omwonen-
den. Zo ontstond eigenlijk het 
Patronaat, Haarlems eigen pop-
podium van betekenis. De naam 
Patronaat stond boven een van 
de ingangen geschreven van 
de oude St. Antoniusschool. Be-
gin 1984 speelden hier de eer-
ste drie bandjes, waaronder de 
band Tent en dat werd een door-
slaand succes. Een jaar later 
stond het Patronaat ook aan de 
wieg van het eerste Bevrijdings-

Warry van der Leen (foto: bartjonkerproductions@yahoo.com).

Spetterende 25 sterren 
jubileumshow GSV dansdocent
Heemstede - Afgelopen zater-
dag vierde  Anneke van Oorsouw 
haar 25-jarig jubileum als ballet/ 
streetdancedocent in dienst van 
GSV Heemstede.  Locatie was de 
grote aula die wordt gebruikt als 
toneelzaal van de Schoter Scho-
lengemeenschap aan de Sport-
weg Haarlem.
In de aankondiging van haar 
show, als vanouds in samenwer-
king met haar man René, gaf An-
neke aan dat ze gebruikmaakte 
van oude en nieuwe elementen 
met zowel een knipoog naar het 
verleden, als naar het heden en 
de toekomst.
En toen begon de voorstelling, 
die letterlijk vliegend van start 
ging met de luchtfeeën op de 
voet gevolgd door de peuters als 
de vertederende sterretjes.  Het 
verhaal over inspiratie en fanta-
sie, geschreven door René, werd 
gesymboliseerd door de gelijk-
namige kronen van de luchtfee-
en.
Tira, de dochter van Inspi-
ra,  wordt  verbannen omdat 

ze de kroon van inspiratie door 
haar onhandigheid op aarde 
laat vallen. Haar zoektocht naar 
de kroon brengt haar in aanra-
king met Lau en haar vriendin-
nen Bren en Dem.  Samen be-
leven ze wonderlijke avonturen 
met heksen en vlinders waarbij 
ook nog  een elf uit een bloem  
wordt bevrijd. Maar ook ontmoe-
ten we het tassenvrouwtje Sofia, 
de verwende Suzy en haar moe-
der en natuurlijk mag de slech-
te boevenbaas bijgestaan door 
zijn hulpjes niet ontbreken. Na-
tuurlijk loopt het allemaal goed 
af, zodat de show afgesloten kon 
worden met een bruisende fina-
le, waarna de nietsvermoedende 
juf Anneke nog even meervou-
dig werd gehuldigd  met zang en 
cadeaus. De schitterende kostu-
mering  gaf  extra  glans aan de-
ze stralende show waarvan jong 
en oud genoten.
GSV opent de deuren van de 
dansstudio weer vanaf begin 
september, voor ballet en street-
dance liefhebbers vanaf drie jaar.

Afscheid juf Petra van Altena
Regio - Na 45 jaar in het onder-
wijs neemt (juf) Petra van Altena 
afscheid van het onderwijs. Na 
de kweekschool en haar hoofd-
akte gehaald te hebben begon 
juf Petra met lesgeven in augus-
tus 1970 met klas 4B van de Val-
kenburgschool. Na 37 jaar les 
gegeven te hebben aan de groe-
pen 3 tot en met 8 op de Valken-
burgschool is ze gaan werken 
op De Tweemaster in Vijfhui-
zen. Dagelijks fietst ze nu van-

uit haar woonplaats Heemstede 
naar Vijfhuizen.

Op vrijdag 26 juni wordt door 
de leerlingen van haar huidi-
ge groep 8B voor genodigden 
de eindmusical opgevoerd. Van 
18.00 tot 19.30 uur is er een 
openbare receptie waarbij ou-
ders en oud-leerlingen afscheid 
kunnen nemen. U bent dan wel-
kom op De Tweemaster, Baars-
jesweg 1 in Vijfhuizen. 

pop dat hier werd gehouden. 
De naam van de stichting werd 
omgedoopt  tot Stichting Patro-
naat, met de doelstelling ‘bevor-
dering en verspreiding van mo-
derne muziek in de brede zin des 
woords’. Muziek is uiteindelijk de 
hoorbaarheid van de ziel. In 2005 
is op deze plek een het geheel 
nieuwe Patronaat opgetrokken, 
dat voldoet aan de podiumei-
sen van deze tijd. Hiermee ver-
dwenen ook de kunstenaars die 
zich steeds hadden opgehou-
den op de eerste verdieping. Al-
leen het oude beeld van St. An-
tonius is  behouden en bijgezet 
in een van de nissen. Het Patro-
naat biedt allerlei topklasse pop-
acts uit verschillende muziek-
stromingen. Zo zijn wij het eni-
ge poppodium in Nederland dat 
de band Kid Creole and the Co-
conuts brengt op 26 juni.  Op  17 
juni brengen wij Counting Crows 
& The Last Internationale, recht-
streeks uit de Verenigde Staten. 
Op 6 juli de topper Larry Gra-
ham & Graham Central Stati-
on met saxofoniste Candy Dul-
fer. In samenwerking met Capre-
ra in Bloemendaal op 24 juli Jett 
Rebel.  Maar het Patronaat kent 
ook veel zogenaamde ‘Experien-
ces’: optredens van coverbands 
die de grote wereldbands vertol-
ken, zoals The Bootleg Beatles, 
waar Paul McCartney zelf fan 
van is.  Verder The Doors Alive, 
die het repertoire van The Doors 
spelen en Big One met de mu-
ziek van Pink Floyd. Pop blijft een 
uitdijend heelal, waar sterren 
verdwijnen en opkomen.”
Kijk voor meer informatie en 
kaarten op www.patronaat.nl.
Bart Jonker

Bedevaartsreis Lourdes
Regio - De Lourdesgroep van Bisdom Haarlem-Amsterdam or-
ganiseert in samenwerking met de Limburgse Bedevaarten een 
treinreis naar Lourdes van 31 augustus tot en met 7 september. 
De reis begint in Maastricht
Belangstellenden voor deze bedevaartsreis kunnen vanuit Haar-
lem naar het station in Maastricht.

Informatie via Linda Walsweer (tel. 075-6177605), Diaken Philip 
Weijers (tel. 023-5246978) of Joke Hoekman (tel. 013-5216701 / 
06-42347729). Kijk ook eens op:
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl.
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Heemstede - “Wat zijn wij 
dankbaar dat we hier afscheid 
konden nemen van onze va-
der. Het is hier huiselijk. Jul-
lie staan altijd klaar. Met de 
sleutel van de afscheidska-
mer konden we komen en 
gaan hoe het ons uitkwam. 
Hier konden we in intieme 
sfeer bij elkaar zijn. We kon-
den er zelfs onze eigen sfeer 
maken.  En op de avond van 
het afscheid voor genodigden 
was de tuinkamer heel prettig 
om met elkaar een kopje kof-
fie te drinken, een troostende 
arm om je heen te krijgen en 
elkaar te spreken. De tuin is 
fijn om even in te lopen, op 
een bankje te zitten mijmeren 
of gewoon een frisse neus te 
halen.”

We horen steeds terug dat 
families ons Afscheidshuis 
een sfeervolle plek vinden om 
afscheid te nemen. Het hui-
selijke, het informele, het je 
eigen gang kunnen gaan zijn 
de dingen die ervaren wor-
den als heel fijn. 

We merken dat er behoefte 
bestaat om vrijblijvend ons 
pand met de afscheidska-
mers te bekijken.  

In die behoefte gaan we nog 
meer voorzien: Vanaf maan-
dag 6 juli staat de deur, op 
elke eerste maandag van de 
maand van 16.00 tot 18.00 
uur, voor u open.  
Vragen hoe het in zijn werk 
gaat bij een afscheid, hoe 
gasten ontvangen worden, 
hoe het gaat als u op elk ge-
wenst moment bij uw over-
ledene wilt zijn, worden be-
antwoord. Eveneens kunt u 
terecht voor uw vragen over 
uitvaarten en verzekeringen. 
Ook kunt u een afspraak ma-
ken voor een voorgesprek of 
kennismaken met één van 
ons.
Een van onze uitvaartbegelei-
ders kan u rondleiden en uw 
vragen beantwoorden. Een 
afspraak maken is dan niet 
nodig. 

Open deur
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding

Patty-Lou Leenheer
van Brokking &
Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Heemstede
Tel. 023-5310 238

Honkbal
RCH-Pinguïns wint dubbel tegen 
Sparks, maar verliest Reggie Valpoort 
Heemstede - Met 2 overwin-
ningen op Sparks lijkt RCH 
zich van een veilige marge 
t.o.v. de onderste (degrada-
tie)plaats te hebben verze-
kerd. 10 Punten voorsprong 
op Blue Devils en 6 op Sparks 
bieden weliswaar nog geen 
absolute zekerheid, maar in 
de wetenschap dat deze bei-
de achtervolgers ook nog 6 
x tegen elkaar moeten uitko-
men is het niet nodig in pa-
niek te raken. Een fikse te-
genvaller is wel dat Reggie 
Valpoort, die dit weekend pri-
ma op dreef was, met een 
schouder uit de kom in het 
ziekenhuis belandde.   

De Racing heeft dit seizoen al 
heel wat keren een royale voor-
sprong als sneeuw voor de zon 
zien verdwijnen, maar zaterdag 
in de thuiswedstrijd waren de 
rollen omgedraaid. De Sparks 
bouwden een 0-4 voorsprong op, 
waarvan er één op het conto ge-
schreven kon worden van wer-
per Hylke van Viersen, maar de 
overige 3 vooral op misgrepen 
van het Heemsteedse infield. Pas 
in de 5e inning sloeg RCH een 

bres in de Haarlemse verdedi-
ging onder leiding van Rutger 
Zwaal, toen Duco Nuyten na een 
honkslag (zijn eerste van zijn 3 
deze middag) binnengeslagen 
werd op een double van Andy 
Raaff. In de 7e inning kwam de 
grote ommekeer. Op 4 wijd, een 
honkslag en 2 veldfouten scoor-
de de thuisploeg 3 x en omdat 
ook reliever Guido Schoonder-
beek het tij niet kon keren liep 
de Racing uit naar een 5-4 voor-
sprong, die een slagbeurt later 
tot 7-4 werd uitgebouwd. 
Reliever Robin van Eis hield in 
de 7e en 8e inning de thuis-
plaat schoon, maar closer Mike 
Ruitenburg zag Tom Vreeken de 
Haarlemse nederlaag een wat 
dragelijker aanzien geven: 7-5.

In Haarlem-Noord kwam RCH 
al in de 2e inning op een 0-3 
voorsprong door Tommy Vader, 
Koen Werkman en Duco Nuy-
ten, alle drie op de honken ge-
komen door veldfouten, waar-
bij alleen de honkslag van An-
dy Raaff van de 3 Heemsteedse 
hits er toe deed. Een inning la-
ter scoorde de Racing wel op ei-
gen kracht de 0-4 na honksla-

gen van Reggie Valpoort, Tom-
my Vader en Koen Werkman. 
Toch kwam in de gelijkmakende 
slagbeurt de spanning even te-
rug toen bij 2 uit en niemand op 
de honken starting pitcher Dion 
Steyl zijn infield zag mistasten en 
het 2 honkslagen verder plotse-
ling 2-4 stond. Maar na runs van 
Donny Hamelink en Jessey de 
Jong in de 4e en Koen Werkman 
in de 5e inning stond het 2-7 en 
kwam de Heemsteedse overwin-
ning niet meer serieus in gevaar. 
Dion Steyl nam na 6 innings af-
scheid van de heuvel met een 
tot 3-7 geslonken voorsprong, 
waarna Lars Werkman de boel 
2 slagbeurten potdicht hield en 
closer Mike Ruitenburg alleen 
nog Duko Jansen toegang tot de 
thuisplaat moest toestaan: 4-7.

De stand:
Quick  20-20
RCH  20-14
Sparks  20-8
Blue Devils  20-4

Komend weekend speelt RCH de 
dubbel tegen Blue Devils, zater-
dag in Meppel, zondag op  het 
Heemsteedse Sportpark. 

Harmonieus 70-jarig 
lidmaatschap Frans Gozeling
Heemstede - Iemand die 70 jaar lid is van een 
vereniging en deze nog altijd een warm hart toe-
draagt. Dat is iets om trots op te zijn en komt 
echt niet vaak voor. De 84-jarige Frans Gozeling 
wist vorige week woensdagavond niet wat hem 
overkwam toen hij volkomen verrast de voordeur 
opende. Door de Harmonie St. Michaël werd 
hij in het zonnetje gezet met een onderschei-
ding, een oorkonde en een boeket bloemen. En 
daar bleef het niet bij: Frans en de hele Jan van 
den Berghstraat kregen vervolgens een prach-

tig concert op de koop toe, als kers op de taart. 
Natuurlijk uitgevoerd door zijn eigen muzikale 
makkers van Harmonie St. Michaël. Frans Goze-
ling werd op 14-jarige leeftijd lid van de Harmo-
nie, net na de bevrijding op 1 juni 1945. Hij heeft 
zich door de jaren heen als spelend lid en voor-
zitter altijd ingezet voor de Harmonie St. Michaël. 
Inmiddels bespeelt hij geen instrument meer, 
maar is hij nog steeds lid van de vereniging waar 
nog immer zijn hart en ziel ligt.
Bart Jonker

Frans Gozeling te midden van zijn muzikale makkers van Harmonie St. Michaël.
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Inloopavond in nieuwe 
toonzaal op Westerveld

Regio - Westerveld organiseert op woensdag 24 juni een in-
loopavond. U kunt zonder afspraak van 18.30 tot 21.00 uur bij de 
begraafplaats en crematorium binnenwandelen en de voor u be-
langrijke vragen stellen. 
De medewerkers ontvangen u in de toonzaal, die onlangs ge-
heel gerenoveerd is. Nieuw, modern meubilair en frisse kleuren 
nodigen uit tot open gesprekken. En uiteraard worden uitgebrei-
de collecties aan gedenktekens, urnen en assieraden getoond. 
U bent van harte welkom een kijkje te nemen en naar de moge-
lijkheden van Westerveld te informeren. Westerveld organiseert 
dit soort inlopen elke laatste woensdag van de maand. Kijkt u 
ook op: www.bc-westerveld.nl.
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Regio - Bewegen op de bellicon 
trampoline maakt blij en zorgt 
voor lichamelijke en geestelijke 
fitheid. De bellicon onderscheidt 
zich van andere minitrampoli-
nes door zijn soepele springmat 
en elastische elastiekringen in 
plaats van stugge metalen veren 
die een schokbelasting geven. 
De bellicon, ‘s werelds beste mi-
nitrampoline, is ooit ontworpen 
voor revalidatiedoeleinden, maar 
is ook een uitstekend fitnessap-
paraat. Trainen op de bellicon le-

vert al na een korte gebruiks-
duur merkbare voordelen voor 
de gezondheid op. U ervaart een 
compleet nieuwe manier van be-
wegen, waarbij u de bewegings-
intensiteit zelf kunt bepalen. Dit 
maakt de bellicon geschikt voor 
jong en oud. De afzonderlijke 
elastiekringen zijn qua sterkte af 
te stemmen op uw lichaamsge-
wicht.

Meer informatie vindt u op
www.bellicon.nl.

Zaterdag 13 juni was er 
Diploma zwemmen bij 
SportPlaza Groenendaal
De volgende kinderen heb-
ben hun A-, B- of C-diploma 
gehaald.

Diploma  A
Nisha Bakker, Mees Bloem, 
Senne Borghardt, Rover Bor-
tot, Finn Brandenburg, Finn 
de Bruijn, Jalou Corsmit, Jip-
pe Corsmit, Olivia Dutila, Finn 
Geeven, Belle Gilding, Lois de 
Graaf, Julius van ’t Hof, Tom 
Huynen, Koen Imthorn, Kim-
berly Jansen, Bart Kuiper, 
Alexandra Langedijk, Jelmer 
van de Leur, Finn Noorlander, 
Emma Oude Lenferink, Klaas 
Overgoor, Lisa Rees, Justin 
Rijbroek, Jasmijn Rog, Nout 
Rozemeijer, Thijs van Schaik, 
Lotte Siekman, Morgan Si-
mons, Wieger Spijksma, 
Sjahid Srifi-Kallal, Mees 
Theuns, Abel Traudes, Tin-
ca Truijens, Esma Nur Ûnal, 
Thijmen van Vaalen, Eline van 
Velthoven, Jonas Verbeek, 
Cees Vlaar, Kynan Vreede, 
Vera van der Weiden, Yor-
di Wieldraaijer, Julia Yilmaz,  
Nick Zijlstra.

Diploma B
Nees Albers, Meinske de 
Boer, Florine Blom, Romy Bol, 
Josephine Braacx,  Joy Broer-
se, Mendel Bus, Dilhan Can, 
Jens van Dam,  Maurits Fa-
bius, Julie Frese, Mies van 
Gaart, Nout Geerts, Felice 
de Gier, Jurre de Groot, An-
ne-Myrthe den Hartog, Ma-
rit Herman, Daniëlle Hoog-
kamer, Félinee Hubregtse, 
Daniëlle Impink, Siena Joos-
ten, Jorian Kappelhof, No-

Diploma-
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ah Kerkhof, Chalina Kidane, 
Finn Kolkman, Jules Kroon,  
David Kussendrager, Pien 
Lindeman, Nick Marchand, 
Thijs Mathot, Luna Meijer, 
Marijn Meijer, Suus Mei-
ninger, Gijs Messagie,  De-
rek Milton, Luuk Nederstigt, 
Indy van Norde,Tijs Noten-
boom, Lianne Nypels, Alex 
Oushoorn, Mattanja Over-
beek, Liselotte Palthe,  Noa 
Peerboom, Senna Pijst, Tho-
mas Pluim, Jente Postma, Lu-
ka Quinn, Zoran Sari, Mah-
bub Shah, Fedor Speelman, 
Wessel van der Staaij, Fenna 
Timmermans, Mikai Visser,   
Carli Vitalis, Lara Vogelzang,  
Olivier Westerhuis, Lieuwe 
Willekes Macdonald, Jesper 
van Zijtveld

Diploma C
Thomas Baan, Mick Bijker, 
Floris Cremer, Julie Deinum, 
Stijn Fennema, Daan Gabel,  
Mehdi Haythem, Jay Ho, Siep 
Hulsbosch, David v. Ieperen, 
Tamar v. Ieperen, Tristan Jozi-
asse, Amy kuiper, Maya Lin-
telo,  Keiko Loeffen, Rick Lüs-
ke, Pim van Meelen,  Valeriya 
Nosulenko, Josia Overbeek, 
Daniël de Putter, Dean Rey-
ner Antonio, Sven Reddering, 
Sophie Stoute, Casper Vis.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd! 

Bellicon, trainen op de minitrampoline 
voor een optimale gezondheid

Onderwaterhockey scheidsrechterscursus
bij Reddingsbrigade: alle deelnemers geslaagd!
Heemstede - Een grote groep 
onderwaterhockeyers van de 
Heemsteedse Reddingsbriga-
de heeft zich de laatste tijd ex-
tra goed over de spelregels ge-
bogen. Op zondag 7 juni was na-
melijk de scheidsrechterscur-
sus met examen in het club-
huis georganiseerd. Er zijn bij 
de sport onderwaterhockey ver-
schillende scheidsrechters no-
dig: 3 scheidsrechters in het wa-
ter en één scheidsrechter op de 
kant: de hoofdscheidsrechter. De 
hoofdscheidsrechter wordt ge-
assisteerd door een tijdwaarne-
mer en een secretaris. 
Als de teams onderwater spe-
len, zien de waterscheidsrech-
ters of er overtredingen worden 
gemaakt: bijvoorbeeld met de 
hand de puck spelen. De hoofd-
scheidsrechter geeft dan een 
geluidsignaal om het spel stil 
te leggen. Daarna kan het spel 
weer doorgaan, bijvoorbeeld met 
het nemen van een vrije puck. 
De scheidsrechterscursus startte 
met het doornemen van de be-

langrijkste regels. De ochtend 
werd afgesloten met een echt 
examen. Dat bestond uit veer-
tig vragen over de theorie, de 
regels en over filmpjes met be-
paalde overtredingen. De vragen 
waren niet altijd even makkelijk, 
soms was het lastig te zien wel-
ke overtreding op het filmpje ge-
toond werd. Gelukkig wist ieder-
een genoeg vragen goed te be-
antwoorden. Alle 17 deelnemers 
zijn geslaagd. Zo kan de Red-

dingsbrigade in het nieuwe sei-
zoen weer genoeg scheidsrech-
ters leveren voor de competitie-
wedstrijden.

Ben je nieuwsgierig geworden 
naar de sport onderwaterhoc-
key? Wil je een keer komen kij-
ken, of meespelen? Er is nog ge-
noeg plek voor startende onder-
waterhockeyers! Stuur een e-
mail naar: owh@heemsteedse-
reddingsbrigade.nl.

Op de afbeelding zijn de signalen te zien om (1) de aandacht van de 
hoofdscheidsrechter te trekken en om (2) aan te geven dat er een 
doelpunt is gemaakt.

HBC voetbalt voor de 
‘Kinderen van de Voedselbank’
Heemstede - Zaterdagoch-
tend 13 juni. Nog voor half 9 
schalt er al een vrolijk geluid uit 
de speakers over het terrein van 
HBC. De dames van kantine zij 
er weer vroeg bij om iedereen 
te voorzien van koffie en thee, 
de JWA (Jeugd Werkgroep Ac-
tiviteiten) zorgt voor de aankle-
ding van het terrein met fees-
telijke kraampjes, pannakooi en 
tafeltennistafel waar de jeugd 
zich deze dag ook weer opper-
best mee vermaakt heeft. En 
natuurlijk niet te vergeten de 
verkoop van de lootjes waarvan 
de opbrengst ten goede is ge- 
komen aan het goede doel. 
Klokslag half 9 opent de spea-
ker Klaas Lukkien het toernooi 
en geeft daarbij het startsein 
om de mini’s tegen de ouders te 

laten spelen. De bedoeling van 
dit jaarlijks terugkerende toer-
nooi is om geld in te zame-
len voor een goed doel. Vori-
ge maand kon er via de Face-
booksite van HBC gestemd wor-
den tussen 3 goede doelen en 
de meeste stemmen gingen 
naar ‘de Kinderen van de Voed-
selbank’. De opzet van het Goe-
de Doelen Toernooi is dat alle 
jeugdteams een half uur spelen 
op het kunstgras tegen hun ou-
ders of familieleden. Na afloop 
van het spel komt elk team bij 
Klaas doneren voor het Goede 
Doel en dat dit ruimschoots ge-
daan is blijkt wel uit de cheque 
die wordt overhandigd aan De 
Kinderen van de Voedselbank. 
Maar liefst 2.738,- euro is dit 
bedrag geworden, HBC is trots!

Vaders, ga suppen!

SUP-kinderpartijtje groot succes
Heemstede – Het eerste SUP-
kinderpartijtje was een groot 
succes vanuit de Haven van 
Heemstede. Tuday Sports Heem-
stede organiseerde dit leuke 
evenement onlangs. Suppen is 
helemaal in! Acht kinderen en 
een ouder gingen onder bege-
leiding van een gecertificeerd 
SUP-instructeur onder een stra-
lend zonnetje het water op. Spe-
lenderwijs werd kennis gemaakt 
met deze trendy watersport. Na 
een korte uitleg op de kant bij 
de Zwaaihavenbrug werd er 
al snel gepeddeld, eerst op de 
knieën en al snel staand op de 
SUP-boards. Na een uur ped-
delen werd afgesloten met een 
spelonderdeel in de haven. De-
wi de Bruin was in ieder geval te-
vreden over haar unieke partijtje 
op het SUP-board. Ook de vrij-
willige brandweer gaat eerdaags 

met 20 personen een combi cli-
nic/tour doen vanuit de Haven.
Voor Vaderdag is Suppen een 
wel heel apart cadeau. Of doe 
een SUP-les cadeau, voor alle 

sportieve vaders! Tuday Sports 
vind je aan de Nijverheidsweg 17 
in Heemstede.
Telefoon 06- 3901 3070 of kijk op 
www.tudaysports.nl.
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Commissie Ruimte unaniem akkoord 
met parkeerregime rond station
Heemstede - Uitgangspunt van 
het college was om te komen tot 
een nieuw parkeerregime rond 
het station. Reden voor deze wij-
ziging is dat de huidige parkeer-
meters aan vervanging toe zijn 
en dat de nodige kosten met zich 
meebrengt.
Verantwoordelijk wethouder Pie-
ter van de Stadt gaf eerder al aan 
dat het college zich zou confor-
meren aan de wensen van om-
wonenden.
Een bewonersenquête bracht 
uitkomst. De response was groot 
en er werd aangegeven wat men 
precies wilde. Een groep bewo-
ners uit het westelijk deel van 
de Herman Heijermanslaan, Al-
berdingk Thijmlaan en P.C. Bou-
tenskade bleek als enige vragen 
te hebben over de inrichting en 
uitkomst van die enquête. Er is 
in de omgeving momenteel een 
parkeermaatregel met vergun-
ning van 09.00 tot 18.00 uur van 
maandag t/m zaterdag. De be-

woners uit het meest oostelij-
ke deel hadden slechts behoef-
te om alleen van 09.00 tot 13.00 
een vergunningplicht in te stel-
len. De commissieleden en de 
wethouder waren bereid om het 
betreffende gebied toch weer 
op te splitsen in twee delen. Wel 
wilde de commissie het nieuwe 
regime over een jaar evalueren. 
Bewoners gaven nog mee dat 
in dat geval de twee gebieden 
apart moeten worden bevraagd. 
HBB deed nog een poging om 
te komen tot een verruiming 
van het aantal parkeerplaatsen 
op de Zandvoorter Allee en de 
Zandvoortselaan. De reactie van 
de wethouder hierop was dat 
dit pas aan de orde is zodra er 
groot onderhoud aan de wegen 
plaatsvindt. Het gaat dan vrijwel 
zeker ten koste van groen en dat 
willen veel bewoners ook niet 
kwijt. Een van de insprekers op 
deze avond vroeg specifiek naar 
de omstandigheden nabij de flat 

Rozenburgh. Hier wonen veel 
ouderen en het aantal parkeer-
plaatsen is ontoereikend. Daar 
is nu geen passende oplossing 
voor te vinden. Een probleem 
doet zich voor bij de nieuwbouw 
van het voormalige AWV-ge-
bouw dat momenteel wordt af-
gebroken. De 98 appartemen-
ten die daar voor in de plaats ko-
men hebben onvoldoende par-
keerplaatsen. Het kleine stukje 
grond waarop het gebouw komt 
te staan ligt in Haarlem. Door het 
gebied rond de Spoorlaan ver-
gunningplichtig te maken van 
ma t/m zo van 09.00 tot 20.00 uur 
wordt het toekomstige apparte-
ment bewoners onmogelijk ge-
maakt op Heemsteeds grondge-
bied te parkeren. Gevolg is wel 
dat de bewoners hun auto par-
keren in het vergunningvrije ge-
bied richting het Coornhert Ly-
ceum en dan via het brugge-
tje over de Leidsevaart naar hun 
appartement gaan. Veel vragen 

werden gesteld over parkeren 
voor bezoekers. Het ziet er naar 
uit dat er een passend regime 
komt voor bezoekers. Misschien 
digitaal met de mogelijkheid ook 
met een kaart te kunnen parke-
ren. Ook de kosten van een ver-
gunning zijn nog niet berekend. 
Het zal kostendekkend zijn vol-
gens het college. 
Wanneer een en ander van 
kracht wordt staat nog open. 

De afspraak is nu dat in het he-
le stationsgebied vrijwel overal 
een vergunning gaat gelden van 
09.00 tot 18.00 uur ma/zat, in het 
Spoorkwartier tot 20.00 uur ma/
zon en in het gesplitste gebied in 
het westelijk deel 09.00 tot 18.00 
uur ma/vr en in het oostelijke 
deel van 09.00 tot 13.00 uur ma/
vr. De gemeenteraad zal het stuk 
later dit jaar bekrachtigen.
Eric van Westerloo

Muziekfestival luistert Componistenwijk op
(Vervolg van pagina 1)
“Wat is er mooier om zo’n mu-
ziekprogramma hier te laten 
plaatsvinden, onder wakend oog 
van de componisten, waar deze 
wijk naar vernoemd is. Muziek 
dringt het hart binnen”,  aldus 
een enthousiaste burgemees-
ter Heeremans. Reden temeer 
om de muzikale familie Pool, be-
staande uit vader Amir, moeder 
Marja en dochter Mariska in het 
zonnetje te zetten. Bekend door 
hun muziekschool die 40 jaar 
bestaat, maar ook door hun goe-
de werk voor hun Stichting de 
Vrolijke Noot, die muziek voor 
echt iedereen bereikbaar maakt. 
Vandaar dit initiatief voor dit mu-
ziekfestival, in samenwerking 
met sportcentrum Nieuw Groe-
nendaal en restaurant Le Che-
val Blanc, die wijn verkocht voor 
het goede doel.  Er was een ge-
varieerd muziekprogramma sa-
mengesteld. Om 12.00 uur vond 
er op het veldje van de Heemha-
ven een Kids Bootcamp op live 
slagwerk plaats. David Koenes, 
uitgeleend door Nieuw Groe-
nendaal, coördineerde daar wat 

conditietraining, zoals push-ups, 
buikspieroefeningen, etc. Om 
12.50 uur werd het daadwerke-
lijke muziekfestival ingeleid aan 
de Wagnerkade met een uitvoe-
ring door de Jachthoornblazers ’t 
Panneland en Mariska Pool, zelf 
een begaafd harpiste.  Vervol-
gens een verrassende tapdans- 
en slagwerk-act. Mariska voeg-
de zich daarna bij een harpkwar-
tet, dat Zuid-Amerikaanse mu-
ziek ten gehore bracht. Zanger 
Fred Diepenhorst liet horen hoe 
mooi opera is. Alexander van 
der Wusten kroop samen met 
Amir Pool achter de toetsen met 

enkele composities in quatre 
mains. Diverse leerlingen van Ly-
dia’s Dance Centre toonden en-
kele knappe staaltjes van street-
dance. En zo ging het maar door 
zang (Stijn Vonk, Anne de Win-
ter, Madelijne Pleines en Helle 
Huisman) dans en muziekinstru-
menten (Marike Klaverwijden op 
blokfluit,  Puck  Kroon op harp) 
alles kwam voorbij. Het Spaar-
nekwartet sloot de gezellige 
middag af met Jazz Dixieland- 
muziek. Meer informatie over 
Stichting de Vrolijke Noot op 
www.stichtingdevrolijkenoot.nl.
Bart Jonker 

Fo
to

’s
: b

ar
tjo

nk
er

pr
od

uc
tio

ns
@

ya
ho

o.
co

m





 
16   de Heemsteder  •  17 juni 2015

 

Boekenmarkt
Zaterdag 20 juni grote boe-
kenmarkt in woonzorgcen-
trum Schalkweide, Floris van 
Adrichemlaan 15 Haarlem. 
10.00-13.00 uur.
Info: tel 023 - 892 2900.

Concert 
Zondag 21 juni om 19.30 uur 
concert ‘Lekker (lang) licht’ 
van Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest. In de Pinkster-
kerk, Camplaan 18, Heemste-
de. Toegang: 17,-/15,50 euro. 
Zie: www.hpho.nl.

Cultuurwandeltocht
Zondag 21 juni Bennebroek-
bos en de Overplaats. U komt 
meer te weten over botanicus 
Carl Linnaeus en tuinarchi-
tect Zocher. 10.00-11.30 uur. 
Aanmelden noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl. Info: 088-
0064455.

Huis Leyduin (foto: Dutch-
photo).

Vertrekpunt: parkeerterrein 
Linnaeushof, Glipperweg 4c, 
Heemstede. Volw. 7,- euro, Be-
schermers 4,- euro. Kinderen 
tot 12 jaar 3,- euro van Be-
schermers 2,- euro.
Vertrekpunt: Parkeerterrein bij 
Speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg 4c, 2104 AK op de 
grens van Heemstede en Ben-
nebroek. 

Feestweek
Kennemerduin
Zondag 21 t/m 27 juni Di-
verse activiteiten en festivi-
teiten rondom 50-jarig woon-
zorgcentrum Kennemerduin. 
Kraampjesmiddag 24 juni, v.a 
14.00 uur. voor iedereen toe-
gankelijk. 

Film
Donderdag 25 juni komische 
dramafi lm & lunch bij Casca. 
Info en reserveren tot 23/6: 
(023) 548 38 28 kies 1). Na de 
fi lm wordt in de foyer van de 
Luifel een gezamenlijke lunch 
geserveerd. 10.30 tot ± 13.30 
uur, Herenweg 96, Heemste-
de. Kosten inclusief lunch: 
12,50 euro. 

Hartingparty
Vrijdag 19 juni ‘nieuwe ha-
ring’party in de 1ste Aanleg, 
hoek Kerklaan/Raadhuisstraat 
te Heemstede. va 17.00 uur. 
Ism hofl everancier Vispaleis 

Tol uit Haarlem. Info: tel. 023-
5286035.

Kinderactiviteit
Maandag 22 juni straatspeel-
avond in de Geleerdenwijk, 
pleintje achter de Evenaar. 
Vrijdag 26 juni in de Rivie-
renwijk, speelpleintje aan de 
Linge
Maandag 29 juni in de Vo-
gelwijk aan de Ooievaarslaan.
Telkens van 18.30-20.30 uur 
en helemaal gratis! Spelmate-
riaal aanwezig.

Muziek
Vrijdag 26 juni t/m 5
juli Koorbiënnale 8, ‘Zingen 
anno nú’ Festival met diver-
se koren, vocalistensembles 
en workshops in Haarlem en 
Amsterdam. Meer informatie, 
data en inschrijving voor de 
workshops op www.koorbiën-
nale.nl. Kaarten via de centra-
le dagkassa in de Philharmo-
nie, tel. 023-5121212, per e-
mail kassa@theater-haarlem.
nl of via de VVV-ticketbox aan 
de Grote Markt 2 in Haarlem.

Zondag 5 juli Klassiek con-
cert met sopranen Claudia 
Biermann en Vanja Schoch. 
Begeleiding pianist Ernst Paul 
Fuchs. In de Oranjerie te Els-
wout.
Tijd: 11.00-12.15 uur. Beken-
de duetten en liederen alsook
pianostukken. 
Kaarten à 17,50 euro via mail: 
ja.vanderveldt@kpnmail.nl.

Natuurexcursie
Zondag 28 juni Welke plan-
ten groeien op de oude 
strandvlakte bij Leyduin? Bo-
tanische wandeling op buiten-
plaats Leyduin.
Van 10.00-11.30 uur olv Kees 
Planqué. Er groeien zo’n 180 
verschillende soorten planten. 
Aanmelden via www.gaatu-
mee.nl.
Info: 088-0064455. Deelname: 
Volw. 7,- euro, Beschermers 
4,- euro. Kinderen tot 12 jaar 
3,-euro, van Beschermers 2,- 
euro. Verzamelen bij informa-
tiehuisje De Kakelye.

Natuurwerkdag
Zaterdag 20 juni werkdag in 
het Groenendaalse Bos voor 
vrijwilligers. Esdoorns knippen 
en zagen. Verzamelen: 9.30 
uur op de grote parkeerplaats 
van Landgoed Groenendaal. 
Duur tot 15.00 uur. Informatie: 
Marc van Schie, 06-22575748 
en aanmelden via ivnzk.na-
tuurwerk@gmail.com.

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 18 juni t/m 5 

AgendA juli 7 beeldend kunstenaars 
van het Kunstenaars Collectief 
Velsen exposeren in de Waag, 
Spaarne Haarlem. Open do 
t/m zo: 13.00-17.00 uur. Zie 
ook: www.kunstenaarscollec-
tiefvelsen.nl, www.kzod.nl  en 
www.facebook.com/kunst-
zijonsdoel. 

T/m 30 juni Laatste expo-
sitie in voormalig gemeen-
tehuis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5, van bestuurs-
leden Stichting Tentoonstellin-
gen Bennebroek: Guus Coe-
ne, Jomien Hamerslag, Rens-
ke Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dineke 
van de Siepkamp. Maandag 
t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

T/m 3 juli Rob van Es expo-
seert bij Sanquin Bloedvoor-
ziening, Boerhaavelaan 32c te 
Haarlem. Veel foto’s van tul-
pen.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s  in 
hun werk zijn de landschap-
pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen 
en imaginaire landschappen. 
Op werkdagen: 11.00-15.00. 
Entree: 2,50 euro. Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51, 
Heemstede. 
 
Wijk-feest
Van woensdag 17 t/m 21 
juni ‘Kijk in de Wijk’ rond het 
Oude Slot. Festiviteiten van 
Casca. Woensdag 17 en don-
derdag 18 juni huttenbou-
wen in ‘De Slottuin’, tussen het
Oude Slot en de Cruquius-
weg. 16.00-17.30 uur. Aanmel-
den niet nodig. Vrijdag 19 ju-
ni 19.30-21.30 uur hutten be-
zichtigen. Ook donderdag his-
torische wandeling, 19.00 en 
21.00 uur, v.a. parkeerplaats Ir 
Lelylaan/Ringvaartlaan, 19.00 
uur. Meedoen is kosteloos, 
aanmelden: (023) 548 38 28, 
kijkindewijk@casca.nl.
Zaterdag 20 juni straten-voet-
baltoernooi, Ir. Lelylaan/Ring-
vaartlaan, 16.00-18.00 uur. 
Aanmelden: e-mail (team v. 6 
spelers). Ook zaterdag 20 ju-
ni jeu-des-boules, 19.00-21.00 
uur. Aanmelden niet nodig.
Zondag 21 juni Slotfeest,
talentenruilmarkt (16.00-
18.00 uur), tentoonstelling en
‘Potluck’ (iedere deelnemer 
brengt iets te eten mee), Slot-
laan, 16.00-21.30 uur.  
Aanmelden (023) 548 38 28, 
kijkindewijk@casca.nl.

Heemstede - De afgelopen maanden zijn de laatste puntjes 
op de ‘I’ gezet en heeft ook de buitenkant van de Wereldwinkel 
in Heemstede de nieuwe kleuren van de Landelijke Vereniging 
van Wereldwinkels gekregen. Voor zover u dat nog niet ontdekt 
heeft… Heemstede heeft een goeddraaiende moderne Wereld-
winkel waar u altijd voor een origineel cadeau terecht kunt. Vaak 
handgemaakt en aansluitend bij de laatste modetrends.

Kers op de taart
Neem nou taarten bakken… populairder dan ooit. Bij de We-
reldwinkel vindt u heerlijke fairtrade ingrediënten. Natuurlijk 
horen bij al die thuisbaksels mooie schalen en gebaksbordjes. 
Goed om te weten dat onze nieuwe taartschalen uit het Tunesi-
sche Sfax menigeen doet watertanden. Ze zijn mooi, modern en 
met de hand gemaakt.
In het Tunesische dorpje Sfax wordt het ambacht van potten-
bakken van generatie op generatie doorgegeven. Vrijwel elk huis 
heeft een werkplaatsje waar de hele familie keramiek maakt. De 
verkoop hiervan is een belangrijke inkomstenbron voor de fami-
lie en zorgt weer voor werkgelegenheid. En bijna nog belangrij-
ker: het geeft de familie een gevoel van eigenwaarde. Dat maakt 
het keramiek tot een prachtig cadeau om te geven of te krijgen!
Naast het taartservies zijn er de afgelopen weken ook prachtige 
andere schalen en kommen binnen gekomen. Ieder exemplaar 
is uniek. Loopt u gerust eens binnen om onze nieuwe winkel te 
herontdekken. Het zal u verrassen.De Wereldwinkel is open op 
dinsdag t/m zaterdag. Wees welkom op Raadhuisstraat Raad-
huisstraat 29, Heemstede. Telefoon: 023-529 1770.

Wereldwinkel Heemstede is blij 
met haar nieuwe frisse look!

Heemstede – De laatste voorjaarsfoto vindt u in deze krant.
Volgende week is het al zomer! Marenka Groenhuijzen fotogra-
feerde ditmaal de ‘uitenbol’ in close-up. Deze Uienbol (Christop-
hii) is zilverpaars van kleur en ook bekend onder zijn echte 
naam: Allium. De Alliums behoren tot de laatste voorjaarsbloei-
ers. Deze sier-ui ruikt naar ui en is winterhard. De bol heeft 7 
bloemblaadjes, zilverpaars. Zijn planttijd is september/oktober. 
De bloem houdt van halfzon en is geschikt voor alle grondsoor-
ten, mits het niet te nat is. Een goed houdbare snijbloem ook en 
zelfs uitgebloeid zijn de uienbollen prima geschikt om in een 
stukje te schikken. Zo decoratief! 
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Bewaakte fietsenstalling station Heemstede-Aerdenhout:
Veilig, droog en vanaf 16 juni gratis

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 juni 2015

Heemstede

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

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

25 juni

In deze uitgave:
- Bekendmakingen
- Training voor kinderen van 
 gescheiden ouders

De bewaakte fietsenstalling bij het station 
Heemstede-Aerdenhout is vanaf dinsdag 16 
juni 2015 gratis. De gemeenten Bloemendaal 
en Heemstede en NS maken dit financieel 
mogelijk, voorlopig als proef van twee jaar. 
Doel is om hiermee het gebruik van deze 
stalling te stimuleren en om overlast van fout 
geparkeerde fietsen op andere delen van 
het gebied rond het station te verminderen. 
Ook verwachten we hiermee het aantal 
fietsendiefstallen terug te kunnen dringen.

Fietsen kunnen maximaal 14 aaneengesloten 
dagen gratis gestald worden in de bewaakte 
NS- fietsenstalling. Fietsers hebben toegang 
tot de stalling met een bankpas (er wordt 
geen geld afgeschreven!). Mensen die al een 
maand- of jaarabonnement hadden, krijgen het 
abonnementsgeld terug, gerekend vanaf de dag dat 
de stalling gratis is, dus 16 juni.

Rond station Heemstede-Aerdenhout is een 
groot tekort aan gratis fietsenstallingsplaatsen. 
In de bewaakte NS Fietsenstalling is nog wel 
voldoende ruimte. Om het gebruik van deze 
stalling te stimuleren, wordt deze gratis toegankelijk 
gemaakt. Hiermee denken NS en de gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede voor de korte termijn 
voldoende fietsplaatsen rond het station te bieden. 

Tegelijkertijd worden er plannen gemaakt om in 
de toekomst nog meer fietsen rond het station te 
kunnen stallen. 

Zaterdag 20 juni werkdag in Groenendaal
Aan de slag in de natuur
Een leuke start van de zomer! Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in samenwerking met 
de gemeente Heemstede op zaterdag 20 juni een 
gezellige werkdag in wandelbos Groenendaal in 
Heemstede. Natuurliefhebbers die het leuk vinden 
om in de natuur bezig te zijn en een bijdrage willen 
leveren aan de natuur in Groenendaal zijn van harte 
welkom. U kunt op deze werkdag onder andere 
esdoorns knippen en zagen. Een dag lekker buiten 
werken om de natuur weer een beetje mooier te 
maken! 

Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding én 
lekkere vlaai bij de koffie!  Zorgt u voor koffie/thee? 
Verzamelen op zaterdag 20 juni om 9.30 uur op 
de grote parkeerplaats van Groenendaal bij het 

restaurant. De werkdag duurt tot 15.00 uur. 
Neem voor meer informatie contact op met 
Marc van Schie, 06-22575748. Aanmelden via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com.

Werk aan de weg
Werk aan de weg is noodzakelijk maar leidt vaak 
tot overlast. Wij houden u op de hoogte van de 
plekken waar aan de weg wordt gewerkt in de 
gemeente Heemstede. Kijk op www.heemstede.
nl/werkaandeweg voor de laatste informatie.

Foto: gemeente Heemstede



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 35, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 23225, 
ontvangen 1 juni 2015

- Hugo de Vriesplein 6, het maken van twee 
muurdoorbraken, wabonummer 23227, 
ontvangen 2 juni 2015

- Melchior Treublaan 8, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, 

 wabonummer 23328, ontvangen 4 juni 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Kadijk 38, het plaatsen van een kas, 

wabonummer 22374, verzonden 12 juni 2015
- Landzichtlaan 52, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 22300, 
 verzonden 12 juni 2015
- Hendrik Andriessenlaan 28, het plaatsen van een 

steiger, wabonummer 22168, 
 verzonden 12 juni 2015
- Franz Lehárlaan 78, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 22365, verzonden 12 juni 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Duin en Vaart 10, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 23140, ontvangen 22 

mei 2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Duin en vaart 10, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 23140, ontvangen 
 22 mei 2015. Belanghebbenden kunnen 

zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Op vrijdag 11 september starten twee Kind in 
Echtscheidings Situatie (KIES) trainingen op 
de Voorwegschool in Heemstede. Kinderen die 
in de gemeente Heemstede, Haarlemmerliede 
Spaarnwoude of Bloemendaal wonen, 
kunnen aan deze training meedoen. KIES 
is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van 
de scheiding. Er starten twee verschillende 
groepen, een voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en 
een voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan de 

hand van creatieve opdrachten, praten en spel, 
thema’s aan bod die op dat moment spelen. Voor 
ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt nu een 
aantal jaren de KIES training aan. Kinderen die 
aan deze training hebben meegedaan waren 
enthousiast. De ouders gaven aan dat hun kinderen 
door de training vrolijker zijn geworden en beter 
voor zichzelf opkomen. 
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden 
neem dan contact op met Francien Degewij. U kunt 

haar telefonisch bereiken op 06-44327513 of via de 
email fdegewij@kontext.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl bij 
cursussen en themabijeenkomsten.

Rectificatie bekendmaking Bestemmingsplan Havendreef
Dit betreft een rectificatie van de publicatie in 
HeemstedeNieuws van vorige week woensdag 10 
juni 2015. Omdat deze bekendmaking abusievelijk 

een dag later is gepubliceerd in De Staatscourant, 
wordt de ter inzage termijn en beroepstermijn voor 
het vastgestelde bestemmingsplan “Havendreef” 

verlengd tot en met vrijdag 24 juli 2015. Voor het 
overige wordt verwezen naar genoemde publicatie 
in Heemstede Nieuws.

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon / personen per 22 
april 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- D.M. Janssen, geboren op 16 maart 1983, p/a Mr. 
S. Van Houtenstraat 9

- M. Witjas, geboren op 05 oktober 1934, 
Herenweg 56a

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 

bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 25 juni 
2015 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 25 juni 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Voorjaarsnota 2015, inclusief effecten 
 mei-circulaire

- Kadernota 2016-2019, inclusief effecten 
 mei-circulaire
- Vatststellen onderwerpen voor extra schriftelijke 

toelichting in de Begroting 2016
- Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening

Hamerpunten
- Jaarrekening 2014 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2015

Overige punten
- Intentieverklaring inrichtingsplan Haven (ovb)
- Benoemen plaatsvervangend leden CDA in 

raadscommissies
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 mei 2015
- 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.



Toestanden bij 
Zandvoorter Allee
Heemstede - “Deze toestan-
den zien wij bijna iedere maan-
dagochtend op de Zandvoorter 
Allee. Omdat de vuilstortcontai-
ners ieder weekend vol zitten, 
zetten veel mensen het ernaast 
in plaats van het weer mee naar 
huis te nemen. Dit getuigt toch 
niet van erg sociaal gedrag…?” 
Een omwonende van dit ‘tafe-
reel’ stuurde deze foto naar de 
redactie. Het is inderdaad geen 
fraai gezicht… Zijn de contai-
ners te klein, zouden er meer bij 
moeten komen of hebben men-
sen tegenwoordig te veel afval?

Hutten bouwen, historische wandeling, sport 
en ‘Potluck’ in wijk rond Oude Slot
Heemstede – Casca organi-
seert in de wijk rondom Het Ou-
de Slot diverse activiteiten. 
Zaterdag 20 juni is het tijd voor 
het straten-voetbaltoernooi. Dat 
wordt gehouden op het voet-
balveld aan de Ir. Lelylaan/Ring-
vaartlaan van 16.00 tot 18.00 uur.
Welk team gaat met de zo felbe-
geerde Kijk-in-de-Wijk-Cup naar
huis? Om zeker van deelname te 
zijn meld je je telefonisch of per 
e-mail aan met een team van 6 
spelers. Een andere sport, jeu-
des-boules, kan worden gedaan 
in de binnentuin aan de Van Lyn-
denlaan. Ook op zaterdag 20 ju-
ni en dan van 19.00 tot 21.00 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Slotfeest met ‘Potluck’
Zondag 21 juni vindt het Slot-
feest plaats met onder andere 
een talentenruilmarkt, een ten-

toonstelling en ‘Potluck’ aan de 
Slotlaan. Ieder is van harte wel-
kom op zondag van 16.00 tot 
21.30 uur.
Het wordt een superslotfeest 
om deze geweldige Kijk-in-de- 
Wijk week af te sluiten. Het slot-
feest heeft een ‘Potluck’karakter. 
Dat is een gezamenlijke maaltijd 
waar elke deelnemer of groep 
deelnemers (vaak zelf bereid) 
eten meebrengt en deelt met de 
aanwezige gasten. Van Empelen 
Catering zorgt voor een lekkere 
basis. Bij het feest is ook de ten-
toonstellingvan de kunstwerken
‘je mooiste plekje in de wijk’. Tij-
dens de week kun je bij de ver-
schillende activiteit-momenten 
een canvas doek krijgen om de-
ze thuis te beschilderen en/of 
tekenen met jouw interpreta-
tievan je mooiste plekje in jouw 
wijk. Op zondag 21 juni mogen 

de werken worden ingeleverd en
worden ze geëxposeerd.

Talentenruilmarkt
Als klap op de vuurpijl is er vanaf
16.00 tot 18.00 uur de talenten-
in-de-wijk-ruilmarkt. Bijvoor-
beeld: Je bent een ster in het 
maken van fietsen maar kan wel
wat hulp gebruiken bij het on-
derhoud van je tuin. Of je kunt 
wel wat hulp gebruiken met het 
uitlaten van de hond, maar bent 
niet te beroerd om zo nu en dan 
iemand een lift te geven met je 
auto. Uw talenten worden tijdens
het samenzijn verzameld en op 
een wand in beeld gebracht.
Aanmelden kan vanmaan-
dag t/m donderdag tussen 9.00 
en 16.00 uur of op vrijdag tus-
sen 9.00 en 12.00 uur via tele-
foon (023) 548 38 28 kies 1 of via 
kijkindewijk@casca.nl.
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‘Stt... eendjes’

Heemstede – Een bijzondere gebeur-
tenis op de Crayenester Basisschool 
in Heemstede! Al een aantal weken 
zat er een eend te broeden in de klei-
ne plantentuin bij de ingang van de 
Crayenester school. Woensdagavond 
10 juni zijn er 11 schattige eendjes 
geboren. Via een zelfgemaakte trap 
konden moeder eend en haar kui-
kentjes de broedplek verlaten. Ze blij-
ven dicht bij huis en zwemmen in de 
Crayenestersingel.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels kostendelersnorm en 
verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ 
Heemstede 2015

Op 26 mei 2015 heeft het college de 
Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen 
Participatiewet, IOAW/IOAZ Heemstede 2015 

vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl

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’.
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