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ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN
BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

29 JUNI
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede - Afgelopen zaterdag stond 
Heemstede stil bij Veteranendag, een dag 
voor oud-strijders, aandacht voor hun mi-
litaire inzet in oorlogsgebieden met gevaar 
voor eigen leven met als doel vrede te bren-
gen en te bewaren. Na het gedenken was er 

tijd voor vertier. Onder meer verzorgd door 
de Heemsteedse zangeres Yvonne Weijers 
die zich had gestoken in kledij die de sfeer 
van de jaren 40 uit de vorige eeuw opriep. 
Klasse! Meer foto’s en een verslag van Ton 
van den Brink elders in deze krant.

‘De trots van alle zusters Augustinessen’
Heemstede – Aan de voor-
bereidingen en eerst les-
sen in mozaïeken maken 
van een project aan De Glip 
deed een aantal zusters van 
Thagaste aan de Glip dap-
per mee. Tot het project niet 
meer doorging. De teleurstel-
ling was groot, maar er kwam 
een anonieme gift en de les-
sen van Annemarie Sybrandy 
gingen door. Met zes bewo-
ners van de Glip en vijf zus-
ters Augustinessen werd een 
nieuw project gestart, te be-
ginnen met het goed kijken 
welke mooie vogels er rond-
om Thagaste wonen en vlie-
gen. Zuster Laeta Wessel 
kent ze inmiddels allemaal 
en noemt de specht, kool-
mees, het roodborstje en de 
pimpelmees. Met de zes van 
De Glip gingen de vijf zusters 
aan de slag om onder leiding 
van Annemarie Sybrandy een 
mozaïek te maken. Vrijdag-
middag mocht de 97-jari-
ge zuster Laeta het mozaïek 
onthullen als zelfbenoemde 
assistent van Koningin Maxi-
ma ‘die helaas verhinderd
was’. Iedere bezoeker van 

Thagaste ziet bij aankomst 
bij de voordeur het prachtige 
mozaïek, beschut onder de 

luifel, hangen. De trots van 
alle zusters Augustinessen.
Ton van den Brink

De sfeer uit de tijd van Wilhelmina

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

 

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

gratis
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Heemstede – Voor het eerst wordt ‘Beleef Heemstede’ ge-
houden. Een cultureel evenement met twee podia in hart-
je Heemstede, op de Binnenweg. Zaterdag a.s. tussen 
11.00 en 16.00 uur kan het publiek leuke optredens ver-
wachten. Van koorzang tot de Teisterband én er is plaats 
voor acts van Heemstedenaren die misschien wel voor het 
eerst optreden. Alle ruimte en gelegenheid in elk geval om 
inwoners kennis te laten maken met bestaand en nieuw 
talent op cultureel gebied. Voor dit evenement hebben Po-
dia Heemstede en de winkeliersvereniging van het centrum 
de handen ineen geslagen. Een van de grote publiekstrek-
kers zal ongetwijfeld New Harlem Deluxe zijn; een 20-kop-
pige big band bestaande uit scholieren tussen 10 en 18 
jaar oud, die een mix brengen van jazz, funk en pop. 

New Harlem Deluxe tijdens 
‘Beleef Heemstede’



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402

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 zich 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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 26 juni, Oude Kerk/
Pinksterkerk: geen dienst.
Waterleidingduinen, De 
Oase, 10.30u: ds. A. Mo-
lendijk. Kinderkring (4 tot 
12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 33 is de 
laatste in rij van het tweede 
blok van 7 huizen. In het arti-
kel over nummer 31 schreven 
we al over slijterij Verkruy-
sen & de Lange dat in veel 
advertenties de slijterij ge-
noemd werd op nummer 31, 
maar ze zaten toch wel dege-
lijk op nummer 33 van 1936 
tot 1982.
Voor het echter zover was, zat 
eind jaren 20 fi rma Schippers 
in het pand met o.a. Koloni-
ale Waren, Comestibles, Fij-
ne Vleeswaren enz. De heer 
Glerum, al eerder genoemd 
op nr. 21 nam de zaak van 
Schippers over begin jaren 
30, maar vertrok rond 1936 
naar nummer 21.
In een advertentie van de-
cember 1932 lezen we dat 
Jan van Goyenstraat 33 ook 
als bestelkantoor gebruikt 
werd door brandstoffenhan-
del ‘Spaarnestad’ voor de 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (29)

verkoop van ‘Engelsche An-
thraciet’. Vanaf 1936 dus de 
wijnkopers en distillateurs 
Verkruysen & de Lange en in 
een advertentie van 30 de-
cember 1938 lezen we dat 
Champagne te koop is tus-
sen fl  2,70 en fl . 5,20, “inclu-
sief fl esch, accijns, rechten 
en omzetbelasting. Franco 
huis”. Alleen Magnums (niet 
de ijsjes) gaan voor de dub-
bele prijs over de toonbank.
Sinds september 1982 zit 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 26 juni 10.00 uur 
Werelddienst
mevr. Clementine Tengue
vaste medewerker op het 
hospitaalschip van de or-
ganisatie Mercy Ships

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  26 juni: 10.00 uur. 
ds. J.E.Th. Nak-Visser.
Tevens Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 26 juni, aanvang 
10.00 uur.
Voorganger mevrouw Si-
fra Baayen – Op ’t Land 
(Utrecht)

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 26 juni om 10:00 
uur
Proponent M. Eijkelen-
boom - den Uijl uit Lopi-
kerkapel

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 29 juni
Open deur, vanaf 15:00 
uur. Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl
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proefl okaal ‘de Groene Druif’ 
in het pand na een fl inke ver-
bouwing. Regelmatig zijn er 
aanpassingen aan het pand, 
waaronder het huidige terras. 
De toenfoto laat de situatie 
zien in de jaren 30 toen Gle-
rum er zat.
De huidige eigenaar zit er in-
middels 2,5 jaar in en in de 
Café top 100 van 2015-2016 
stond ‘De Groene Druif’ op 
de 64ste plek. Aan het pand 

is niet echt veel veranderd, 
zoals op de nu-foto van juni 
2016 van Harry Opheikens is 
te zien.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 33 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Independence-menu bij
WIJ Heemstede

Heemstede - Maandag 4 
juli kunt u in Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de, terecht voor de Thema-
maaltijd.  Dit keer is het een 
Independence-menu met 
vooraf duo feuillette met 
gerookte zalm en eiersa-
lade, sperziebonen in spek 
gerold, gebakken aard-
appelen, rosbief met stro-
ganoffsaus, salade en toe 
lekkere icecream met slag-

room en vruchtjes. U kunt 
aan tafel tussen 17.15 en 
18.00 uur. De tafel staat ge-
dekt voor het aantal perso-
nen waarvoor u reserveert. 
Aanschuiven aan de stam-
tafel, voor mensen die al-
leen komen maar graag sa-
men willen eten, kan om 
17.45 uur. Het themadiner 
kost 9,95. Reserveren kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf: 023 – 548 38 28.





Heemstede – Home Instead Thuisservice heeft aange-
toond te beschikken over een kwaliteitsmanagementsy-
steem dat voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN ISO 
9001:2008. Per juni 2016 is Home Instead daarmee ISO ge-
certifi ceerd. Een bevestiging dat kwaliteit en professiona-
liteit hoog in het vaandel staan. Een mooie prestatie nog 
vóór het vijf-jarig jubileum in oktober dit jaar van Home 
Instead in Nederland. 
Toepassingsgebied De evaluatie van het kwaliteitsmanage-
mentsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certifi ca-
tiereglement van TÜV Nederland voor het toepassings-
gebied: Het bieden van thuisservice aan senioren op het 
gebied van metgezelschap, ondersteuning in en om huis, 
niet medische persoonlijke verzorging, training en advies. 
De certifi catie is onderworpen aan een jaarlijkse evalua-
tie door TÜV Nederland. Deze certifi catie geldt tevens voor 
alle operationele franchisevestigingen van Home Instead. 
Home Instead Thuisservice is een niet-medische dienstver-
lener voor senioren. Home Instead Thuisservice Nederland 
maakt onderdeel uit van Home Instead Senior Care, ’s we-
relds grootste dienstverlener op dit gebied. Ruim 65.000 
professioneel getrainde CAREGivers in veertien landen 
verlenen jaarlijks ruim 50 miljoen uur dienstverlening aan 
(voornamelijk) ouderen. Home Instead Thuisservice Neder-
land heeft veertien vestigingen waarvan twee eigen en elf 
franchise.

Donderdag 16 juni was een vijftal bewoners van de Thor-
beckelaan bij wethouder Hooij voor een vervolggesprek be-
treffende hun burgerinitiatief voor een mozaïekbank bij de 
speelplaats. Het resultaat was zeer teleurstellend. Ondanks 
een breed draagvlak in onze buurt met meer dan honderd 
handtekeningen, werd ons initiatief niet gehonoreerd.

Er was breed over gesproken bij de gemeente en ook lang, 
er waren bijna twee maanden verstreken na het indienen 
van ons complete plan. De conclusie: de deskundigen (po-
litie en jongerenwerker Mike Doodeman) vrezen voor over-
last door hangjongeren. Dat er al volop gelegenheid voor 
jongeren bij de speelplaats is, werd genegeerd. Wij wilden 
jongeren juist betrekken bij dit project, bovendien is een be-
tonnen ‘Social Sofa’ behoorlijk hufterproof.

Wederom werd verwezen naar stoeltjes die bij ‘Ons Tref-
punt’ zouden zijn, alleen dat is bijna altijd gesloten en de be-
heerder woont aan de andere kant van de wijk. Daar scoor-
den we een beetje mee. Want vervolgens stelde de wet-
houder voor om voor een proefperiode van 3 maanden een 
overtollige houten bank uit het bos of van de gemeentewerf 
te plaatsen. Onze vrees is, dat als de houten bank niet ver-
nield wordt of hangjongeren aantrekt er toch geen moza-
iekbank komt, want er is immers al een (houten) bank. En 
als de bank wel vernield wordt of hangjongeren aantrekt, 
verdwijnt deze bank dus weer.

Kortom, einde creatief buurtparticipatieproject, weg motiva-
tie en inspiratie! Na de domper van Elan Wonen laat nu ook 
de gemeente ons in de steek. Voor niets de buurt gemobi-
liseerd, we hadden al een werkplek geregeld en buurtbe-
woners popelden om deze zomer gezamenlijk aan de slag 
te gaan.

Het magere resultaat: een (voorlopige) houten bank, die 
gewoon standaard bij een speelplek hoort te zijn.

Marga Webbe, Thorbeckelaan

Mozaïekbank Thorbeckelaan 
(vervolg)

Lezerspost

Geslaagd met 
HJF Huiswerk-

begleiding!
Heemstede - Hier ziet u 
twee van de geslaagden van 
dit jaar. HJF Huiswerkbege-
leiding is trots op Salwa Sho-
ble. Zij haalde haar VMBO-
T diploma in 4 jaar, terwijl zij 
slechts 2,5 jaar op de basis-
school in Heemstede heeft 
gezeten. En daarvòòr heeft zij 
weinig onderwijs genoten in 
het roerige Somalië. Dus: ex-
tra goed van haar. Het laat-
ste jaar heeft HJF Huiswerk-
begeleiding haar (gratis) on-
dersteund. En zie: het is ge-
lukt. Salwa gaat verder op 
het MBO en heeft zich aan-
gemeld voor opleiding tand-
artsassistente. Maar uiter-
aard is HJF ook trots op de 
andere geslaagde kandida-
ten. Dit jaar is iedereen ge-
slaagd. Wilt u ook succes voor 
uw kind op school? Neem 
contact op met Hedwig Jurri-
us, 06-46577776.

Heemstede - Wie nu achter het Spaarneziekenhuis in Heemstede gaat kijken treft daar 
een mooi natuurgebied aan, dat vol staat met zomerbloemen als klaproos en distel. Eigen-
lijk onkruid dat welig tiert maar dat heeft zo zijn charme! Deze nieuwe natuur sluit mooi 
aan bij het Spaarne dat in verbinding staat met de Ringvaart. Je kunt er een leuke wande-
ling maken. Marenka Groenhuijzen deed dit en maakte haar eerste Zomerfoto van dit jaar: 
het is tenslotte sinds afgelopen dinsdag offi cieel zomer!           (foto: Marenka Groenhuijzen)

Vaderdag
Een paar dagen geleden ging ik naar de school van mijn 
dochter Sara om haar op te halen. Echter, anders dan nor-
maal, vertelde ze me dat ze onmiddellijk naar huis wilde. 
Ze ging snel naar haar kamer en vroeg mij en haar moeder 
haar niet tegen te houden.
Wat Sara die dag deed in haar kamer bleef een geheim tot 
de volgende dag. 
 Ik werd verrast met een symbolisch cadeautje wat vrij dui-
delijk onder leiding van de juf vervaardigd was op school. 
Ze verborg het de hele dag in haar kamer om me aan te 
bieden ter gelegenheid van Vaderdag, met een mooi lied-
je. De vreugde van een kind op zo’n moment kan niet wor-
den beschreven.
Het is een van de vele dingen die ik indrukwekkend vind in 
Nederland. De gemeenschap die Vaderdag viert. Het is een 
manier voor kinderen om trots en waardering voor hem te 
uiten. 
Het is mooi dat dit iets is wat kinderen op school leren. Om-
dat op zo’n jonge leeftijd de waarden en normen worden 
verankerd in het bewustzijn. Meer en dieper dan de waar-
den die zij op latere leeftijd leren. 
In Syrië en in de meeste Arabische landen, voor zover ik 
weet, is er geen speciale dag voor vader, maar wel voor 
moeder, zoals ik in een eerdere column geschreven heb. 
Misschien betekent het dat vrouwen dus zéker niet ‘min-
der’ zijn dan mannen in onze cultuur!
Soms gebeurt het in Syrië dat kinderen op moederdag 
ook een cadeau aan vader ge-
ven. Dat is niet de gewoonte 
maar eerder een kwestie van 
beleefdheid naar vader. U be-
grijpt dat vaderdag een van de 
dingen is waar ik van houd in 
Nederland! En ik hoop dat we 
beetje bij beetje ook deze soci-
ale gewoonte overnemen.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Home Instead Thuisservice
ISO 9001 gecertifi ceerd!

Zomerfoto
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Bij ‘Van de Zoete’ is echt alles homemade
Heemstede – Toen taar-
tenwinkel ‘Van de Zoete’ in 
de zomer van 2014 de deu-
ren opende, werd een droom 
van Julie Hannema, Quirine 
Boellaard en Barbara Brou-
wer werkelijkheid. De drie 
vrouwen, allen afkomstig uit 
het bedrijfsleven, deelden 
een gezamenlijke passie, na-
melijk het bakken van taar-
ten. Aanvankelijk leverden 
Barbara en Quirine die een
patisserieopleiding geno-
ten, hun originele en super-
verse taarten vanuit huis.  
Maar het succes haalde hen 
in en er werd uitgekeken 
naar een pand in Heemstede. 
De locatie aan de Binnenweg 
174 leek hen een prima plek 
met voldoende gelegenheid 
voor parkeren en in de nabij-
heid van andere ambachtelij-
ke winkels waar Heemstede 
zo beroemd om is.
Twee jaar later is er reden 
om met voldoening terug te 
kijken en een bescheiden 
feestje te houden op zater-
dag 25 juni, op de dag dat 
het winkelcentrum al feeste-

lijk is gestemd vanwege ‘Be-
leef Heemstede’.
Bij ‘Van de Zoete’ is alles
letterlijk homemade en dat 
is bij binnenkomst te zien. 
“We hebben bewust gekozen 
voor een interieur met een 
open karakter”, vertelt Quiri-
ne onder het genot van een 
cappuccino met een stukje 
(glutenvrije) chocolade mud 
taart. “Je ziet ons vanaf de 
toonbank de taarten maken 
en uit de ovens halen en dat 
verspreidt een lekkere geur. 
Volgens onze klanten voegt 
het echt iets toe aan het
gevoel dat je krijgt bij taart.” 
Lekker is het uitgangspunt, 
maar de dames maken taar-
ten die net iets anders zijn 
dan de traditionele bakkers. 
Zo zal je bij hen geen marse-
pein- of slagroomtaart aan-
treffen. Wel gaan de cheese-
cakes, worteltaart, citroen 
merengue, pecannotentaart 
en zelfs een superfoodtaart 
grif over de toonbank.
“Omdat we een klein en am-
bachtelijk bedrijf hebben, 
kunnen we inspelen op de 

vraag en suggesties van on-
ze klanten, zoals suiker- en 
glutenvrije producten. Dat is 
eigenlijk wat we voor ogen 
hadden: een winkel waar 
je taart en andere lekker-
nijen kan kopen en tevens 
kan aanschuiven aan de ta-
fels voor een kopje koffi e of 
thee en waar je taartservie-
zen, kookboeken en van al-
les om te bakken kan vinden. 
Hoewel we met minder sui-
ker proberen te werken en 
met eerlijke ingrediënten op 
basis van boter, meel en ei-
eren, is taart natuurlijk niet 
uitgesproken gezond. Maar 
het moet wel de ‘zonde’ 
waard zijn, vinden wij. Als je 
taart eet, eet dan een lekker 
stukje taart waarvan je kan 
genieten.”

Van de Zoete is gevestigd aan 
de Binnenweg 174 in Heem-
stede. Tel: 023-5292186.
Alle informatie over hun pro-
ducten en voor bestellingen 
is te vinden op:
www.vandezoete.nl.
Mirjam Goossens

Heemstede - Dat er veel te 
proeven is in Café de 1ste 
Aanleg is bij velen bekend. 
Naast de bijzondere bieren, 
wijnen, whisky’s, gin’s en je-
nevers is het nu tijd voor de 
nieuwe haring. In samenwer-
king met hofl everancier vis-
paleis Tol uit Haarlem pre-
senteert het café vrijdag 
24 juni vanaf 17.00 uur een 
grootse nieuwe haringpar-
ty. De zeegekaakte en hand-
gefi leerde topkwaliteit ha-
ring van de Volendammer Tol 
zijn een begrip, direct van de 
boot naar de Raadhuisstraat 
in Heemstede.
Kom de nieuwe haring proe-

ven! Gastheer Kees Heger 
en zijn team delen graag 
de mooie schalen rond. Wie 
echt wil doorhappen kan een 
mooi opgemaakt bordje be-
stellen met 2 stuks volvette 
nieuwe haring.
De nieuwe haring kent een 
rijke geschiedenis in Neder-
land. De vis werd jaren ge-
leden nog met bomschui-
ten (houten platbodems) op 
het strand van Scheveningen 
aangevoerd en de manden 
vis werden vervoerd in kar-
ren die werden voortgetrok-
ken door honden. De vishan-
del op de hondenkar, de hou-
ten zeilloggers en de netten 

aan de haven zijn inmiddels 
verdwenen, maar smaaksen-
satie van de topkwaliteit ha-
ring is gebleven!
De haring is een slanke, 
langgerekte vis met een hoog 
vetgehalte en vrij zachte gra-
ten. De rug van de haring is 
donkergroen tot staalblauw 
en de zijden zijn zilverwit met 
soms een parelmoerglans. 
Een volwassen haring 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 plankton. De scholen 
verplaatsen zich in de loop 
van het jaar van voedselge-
bieden naar vaste paaiplaat-
sen waar de kuit wordt afge-
zet. Na 2 tot 7 weken gaan de 
jonge haringen naar de op-
pervlakte om zich met plank-
ton te voeden. Na 3 tot 4 jaar 
is de haring volgroeid en vol-
wassen.
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’; ha-

ring die nog niet geslachts-
rijp is, maar wel voldoende 
vet heeft opgebouwd. Hier-
na volgt een korte periode 
waarin sprake is van ‘volvette 
haring’. Deze haring heeft al 
hom of kuit, maar heeft nog 
niet zijn lichaamsvetten ver-
loren. Het najaar is de tijd van 
de ‘volle haring’ die met hom 
of kuit zijn gevuld. In de win-
ter heeft de hom of kuit zijn 
bestemming gevonden en is 
de haring mager en verzwakt. 
Er wordt dan gesproken van 
‘ijle haring’. Deze gaat voor-
al naar de haring verwerken-
de marinade-industrie.
 Café de 1ste Aanleg, hoek 
Raadhuisstraat/Kerklaan, ge-
opend vanaf 16.00 uur.
Tel. 023-5286035.

Nadat de RVS als hoogste bestuursrechter al had beslist dat 
de spooroverweg bij het Laantje van Alverna in Heemstede 
openbaar is, heeft de Heemsteedse gemeenteraad onlangs 
met een (nipte) meerderheid besloten dat die openbaar-
heid ook politiek gerespecteerd moet worden. De minder-
heid van de raad wilde de overgang aan de openbaarheid 
onttrekken vanwege de vermeende risico’s voor kinderen 
en liet zich daarbij sterk leiden door emoties, zonder acht 
te slaan op de feiten. Het college van B&W en de meerder-
heid van de raad komt lof toe dat zij het recht en de feiten 
lieten prevaleren. 
Wij hopen dat ProRail en de aanwonenden van het laantje 
zich kunnen neerleggen bij de uitkomst van het juridische 
en politieke proces. ProRail heeft toegezegd voor 1 augus-
tus draaihekken te zullen plaatsen en die binnen een jaar 
te vervangen door een geavanceerde beveiligde overgang 
(zonder toeters en bellen). Dan is er voor de aanwonenden 
geen enkele reden meer om nog langer te ageren vanwege 
het vermeende risico van ongelukken. 

Wij danken allen die ons hebben gesteund in ons streven de 
overgang weer open te krijgen, zodat iedereen straks vei-
lig kan genieten van het mooie en historische Laantje van
Alverna. Als u de verdere gang van zaken wilt volgen kunt u 
terecht bij het weblog:
https://overwegalvernaopen.wordpress.com/

Actiegroep Overweg Alverna Open
Ferdinand Koene, Ok de Lange, Mieke Smink,
Maaike Vrugt

Spooroverweg bij Alverna 
binnenkort open

Lezerspost

Heemsteedse schaaters succesvol 
bij ISU Masters in Oberstdorf
Regio - Van 12 t/m 18 ju-
ni vond in het Zuid Duit-
se Oberstdorf de 12e editie 
plaats van de ISU Masters
Figure Skating Competition.

Aan dit Internationale
schaatsevenement voor 
schaatsers vanaf 27 jaar wa-
ren dit jaar 500 deelnemers 
uit 32 landen vertegenwoor-
digd in de disciplines kunst-
rijden, ijsdansen, paarrijden 
en synchroonrijden.

Het Heemsteedse ijs-
danspaar Jasperina en Klaas 
de Vries behaalde bij het ijs-
dansen twee mooie podium-
plaatsen. Een 2e plaats met 
de vrije dans en een 3e plaats 
met de verplichte dansen.
Tevens nam Jasperina nog 
deel aan het solorijden waar 
zij zich met een mooi pro-
gramma op de muziek van 
Michael Bublé reed naar een 
verdienstelijke 12e plaats in 
de categorie Gold ladies II.

Vrijdag nieuwe haringparty 1ste Aanleg
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‘Waardeer de veteraan, hij heeft het verdiend’
Heemstede – Tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst bij 
de gedenksteen voor mili-
tairen uit Heemstede die na 
de Tweede Wereldoorlog zijn 
gesneuveld in het voormali-
ge Nederlands-Indië, op de 
Algemene Begraafplaats aan 
de Herfstlaan zaterdagmid-
dag, werden kransen gelegd 
door burgemeester Marianne 
Heeremans en de veteranen. 
Marc Westendorp van de Ve-
teranen Adviescommissie 
hield hier een rede over de 
noodzaak van herdenken wat 
ons de geschiedenis heeft 
geleerd. Honderd jaar gele-
den waren er al veteranen, 

1916, Eerste Wereldoorlog. 
Veteranenzorg was beperkt, 
soldaten weren behandeld 
met de gedachte ze spoedig 
weer naar het front te stu-
ren. Er kwam een moder-
ne manier van oorlogvoeren 
met luchtwapens, tanks, mi-
trailleur en giftige strijdgas-
sen. De gevolgen die dit had 
voor de overlevende, maak-
te het ontbreken van vete-
ranenzorg nog nijpender. De 
oprichting van de Verenigde 
Naties in 1945 voorkwam een 
volgend conflict op wereld-
schaal, conflicten op kleine-
re schaal waren niet minder 
ingrijpend. De politionele ac-

ties in Indonesië vanaf 1946, 
Unifilmissie in 1986 naar Li-
banon, een vredesmissie in 
Bosnië, het veteranenzorgsy-
steem hield weinig rekening 
met individueel uitgezon-
den militairen die dreigden 
tussen wal en schip te val-
len. In 2006 Taskforce Uruz-
gan, een missie met veel ge-
varen en veel slachtoffers. Er 
is inmiddels veel verbeterd in 
de veteranenzorg. Er wordt 
veel gepraat, ook in de VN 
en de Veiligheidsraad. Soms 
kan het niet anders, maar  er 
wordt nagedacht over we-
deropbouw zodat de bevol-
king zelf na civiel-militaire 

interactie tussen NGO`s en 
een vredesmacht, haar eigen 
land weer kan besturen. Wat 
niet veranderd is, dat er altijd 
mensen blijven die geloven in 
een betere wereld, hun ver-
antwoordelijkheid nemen, op 
uitzending gaan en hun leven 
riskeren. Hier moet de sa-
menleving waakzaam zijn om 
veteranen te blijven erken-
nen voor het uitvoeren van 
moeilijke taken onder moei-
lijke omstandigheden. Marc 
eindigt met “Waardeer de ve-
teraan, koester de veteraan.” 

Veteranenfeest
Na het formele gedeelte was 
er tijd voor feest. ‘Kookoloog’ 
Edwin van Wieringen had 
als altijd de vetste, lekkerste, 
vooral de nieuwste haring 
van het land, ter zee en in de 
lucht. Met een koude borrel 
in het geheel in één keer naar 
binnen laten glijden, hier her-
ken je de echte veteraan aan. 
Plus aan zijn commentaar op 
het lekkers. Altijd is ie ver-
ser dan vorig jaar en vetter 
en dikker. Tevreden gezich-
ten, ook bij het optreden van 
zangeres Yvonne Weijers die, 
met haar bonte vos, als ko-
ningin Wilhelmina, de sfeer 
van die tijd wist te vertol-
ken met evergreens, begeleid 
met muziek uit 1945 van de 
Teisterband. Wat klinkt dat in 
2016 nog bevrijdend!  De ve-
teranen en hun grote fanclub 

van mede-Heemstedenaren, 
genoten van een demonstra-
tie van oude legervoertuigen, 
verzorgd door ‘Keep Them 
Rolling’. Het Korps Mari-
niers was aanwezig met twee 
paarden met volle bepakking 
en bij de mobiele veldkeuken 
werden weer pannenkoeken 
gebakken voor kinderen. Ook 
een eerste hulp veldpost met 
originele ambulances inclu-
sief uitrusting. Burgemees-
terHeeremans gaf in haar 
welkomspeech aan dat de 
Adviescommissie, tien jaar 
geleden gestart, bijna geheel 
is vernieuwd met Nico Baan 
als enige van de ‘oude hap’. 
Zij bedankte de commissie 
voor de medewerking bij de 
organisatie van de mooie Ve-
teranendag. Een dag met als 
doel: erkenning, waardering 
en elkaar ontmoeten. Erken-
ning als het gaat om beves-
tigen van het belang van het 
werk van militairen die op-
treden in oorlogssituaties en 
bij vredesmissies. Niet al-
leen een politiek oordeel over 
deelname, er zit ook een mo-
rele kant aan. De noodzaak 
wapens te gebruiken tegen 
een ander heeft niet alleen 
gevolgen voor de vijand maar 
ook voor wie het wapen moet 
gebruiken. Militairen kun-
nen na uitzending lichame-
lijke of geestelijke klachten 
krijgen, hebben hulp nodig 
waarbij erkenning kan hel-
pen. Waardering in de vorm 
van de Militaire Willemsor-
de die het Korps Commando-
troepen ontving voor hun in-
zet in Afghanistan en de ve-
teranendag hier. Bedoeld ook 
om de zichtbaarheid van de 
Heemsteedse veteranen te 
vergroten. Waardering was 
er ook voor veteraan Goos 
Blok die aandacht vroeg voor 
wat meedoen aan gewapend 
conflict met iemand doet. 
Niet provocerend, wel het 
gesprek aangaan.
Ton van den Brink
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Column 

Een brief van de postbode
L’enfer, c’est les autres 
of: wij waren het niet!

U denkt misschien dat postbodes geen ge-
wichtige mensen zijn, maar dan vergist u 
zich toch. Wij hebben zo nu en dan heuse 
vergaderingen. Dan krijgen wij drinken en 
belegde broodjes en klagen sommigen van 
ons altijd over uw brievenbussen.  – U weet 
niet wat die brievenbussen van u allemaal bij 
ons losmaken. Te klein zijn ze, dames en he-
ren, doodgewoon te klein. Waarom timmert 
u toch niet een keer iets leuks met een fi k-
se overhangende klep aan de bovenkant en 
zet u dat naast de deur? Wij raken zeer ge-
frustreerd van het feit dat wij uw pakjes op 
de zaterdag niet kwijt kunnen en dat u ze 
dan pas op de dinsdag opnieuw aangebo-
den krijgt. U denkt toch niet dat u de enige 
bent die daar last van heeft?

Zo, dat is er maar weer uit. Maar wat ik u 
eigenlijk vertellen wilde, is wat we op on-
ze laatste vergadering te horen hebben ge-
kregen: het schijnt dat sommige banken de 
ene keer hun post meesturen met ons, en 
de volgende keer met onze ‘blauwe’ broe-
ders en zusters. Het is zelfs nog erger: die 
‘blauwe’ post stoppen ze dan doodgewoon 

in hun vaste 
stapel Post-
N L- e n v e -
loppen! (Ik 
heb ze nooit 
vertrouwd, 
die banken. 
Zo zie je maar weer hoe fout die bezig zijn.)
Voor u is het ook niet leuk. Misschien hebt 
u ons wel onterecht beschuldigd en knaagt 
nu uw geweten. Weest u gerust, wij zijn niet 
boos op u. Maar voor uw toekomstige zie-
lerust kan ik u nog wél een goede raad ge-
ven: als u vanaf nu merkt dat men iets voor 
uw buren, of voor Bertus de Vries, of wie dan 
ook, in uw bus heeft gegooid, dan kunt u 
maar het beste als vuistregel hanteren dat 
wij het niet waren. Ook niet als er PostNL 
op staat. Wij zijn belangrijke, verantwoorde-
lijke mensen die vergaderingen bijwonen en 
ons druk maken om uw pakjes. U voelt zelf 
wel hoe onwaarschijnlijk het zou zijn ons van 
fouten te verdenken. Neemt u maar van mij 
aan, het waren ‘de anderen’.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Zo zie je maar weer hoe fout die bezig zijn.)

Heemstede – Het was be-
loofd, je kan er lekker proe-
ven, inderdaad, je kon za-
terdag kiezen uit 41 soor-
ten sambal.
Sambal met ketjap of zon-
der, knofl ook, tomaat, 
moeilijk kiezen. De aardi-
ge kaasboer uit Twente is  
verhuisd naar Den Haag 
en heeft daar al een grote 
vis aan de haak geslagen. 
Meneer Rutte is er al vaste 
klant, nu Heemstede nog.

Veel Heemstedenaren de-
den hun best om de lek-
kerste te proeven en ook 
dat lukte. Ook hier keuze 
uit zoveel soorten als: gras-
kaas, oude, jonge, belegen, 
boerenkaas, rauwe melk-
se, met  pesto of Italiaan-
se kruiden.
De kaasboer had er  schik 
in hier in Heemstede te 
staan. Droge worsten, Gro-
ninger Rookworst, dro-
ge worsten, sambal peper-
worst, Heemstede probeer-
de ze allemaal.

Honing, geoogst door de 
bijen die uitzwermden over 
de vele soorten velden en 
bermen. Ook hier werd heel 
serieus gesnoept.

Brocante, het bijna volle-
dige assortiment dat ge-
woonlijk in iedere Frans 
stadje te vinden is, nu in 
Heemstede.

Met witte kant, wit bedden-
goed naast zilveren bestek, 
zilveren kettingen, ringen, 
klein meubilair waarvoor 
verfhandel Ree altijd weer 
die mooie klassieke, nos-
talgische kleuren verf bij de 
hand heeft. Voor de doe het 
zelf brocanteur. Glaswerk 
of kristal, even goed luiste-
ren en drink maar uit. 

Kunst in brons gegoten, op 
de markt voor leuke prijzen 
en gaat heel veel markten 
mee. Edelsteen of halfedel? 
Het geeft een versteende 
blik op een ver verleden. 
Dat vind je allemaal op een 
streekmarkt, die de win-
keliers van de Binnenweg 
mooi naar Heemstede had 
gehaald.

Op de Binnenweg is altijd 
wel iets te beleven, moet 
je week aanstaande za-
terdag maar eens kijken 
op het nieuwe Culturele
Festival ‘Beleef Heemstede’.
Ton van den Brink  

Veel belangstelling op
de Binnenweg voor brocante 

...en lekkers!
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Maandagavond 27 juni:
meepraten over invulling Wilhelminaplein
Heemstede - Het Wilhel-
minaplein krijgt volgend jaar 
een opknapbeurt om het 
plein meer de uitstraling te 
geven die past bij dit histo-
rische hart van Heemstede. 
En inwoners kunnen mee-
denken over de ingrediënten 

die moeten helpen dit histo-
rische karakter te benadruk-
ken! Iedereen is van harte 
welkom op maandag 27 juni 
vanaf 19.30 uur in het raad-
huis te komen meedenken en 
ideeën voor de invulling van 
het plein te delen. 

Aanmelden kan tot 20 ju-
ni door een mailtje te sturen 
naar gemeente@heemste-
de.nl 
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl (Actu-
eel > Plannen en projecten > 
Wilhelminaplein).

Waterrijk Heemstede (7)
Heemstede - In deze waterrijke rubriek mag een blik op 
de Leidsevaart niet ontbreken. Hierbij een grappigheidje: 
u kunt door de cirkel van de brug bij de Amstellaan kijken 
op de vaart die momenteel hier en daar bedekt is met wa-
terlelies in de knop. Het blijft een mooie vaart waar menig 
recreatief kapitein graag te vinden is. Richting Haarlem 
of juist Zuid-Holland in. Verpozen en ontspanning gaan 
hand-in-hand met water.  (Joke van der Zee)

Nieuwe bijenkasten op Kinderboerderij ‘t Molentje
Heemstede – Huisimker Pim 
Lemmers van Kinderboerde-
rij ’t Molentje in Heemstede 
kreeg vorige week woens-
dag twee nieuwe bijenkas-
ten aangeboden. Een cadeau 
van Henk van Rooijen, na-
mens het telecom consultan-
cybedrijf NTCS. 
Intussen hebben de bijen 
(35.000 per volk) hun intrek 
in de nieuwe behuizing ge-
nomen. De oude kasten wa-
ren aan vervanging toe.

Zilver op NK Atletiek voor 
Heemstedenaar Nieuweboer
Heemstede - Lucas Nieu-
weboer liep op 19 juni, de 
slotdag van het Nederlands 
Kampioenschap Atletiek naar 
het zilver op de 3000m stee-
ple chase.
Tijdens deze spectaculai-
re wedstrijd, waarin de at-
leten zowel de waterbak als 
de balk moeten bedwingen, 
liep hij al snel richting de kop 
van de wedstrijd. Hij finishte 

in een mooie tijd van 9.15.69 
achter Simon Grannetia van 
TDR. Voor de 21-jarige at-
leet zijn eerste medaille op 
een NK bij de senioren. Bij 
Atletiekvereniging KAV Hol-
land kunnen ze het bord met 
clubrecords weer aanpassen. 
Nieuweboer verbeterde het 
29 jaar oude clubrecord op 
de steeple met ruim 10 se-
conden.
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Heemstede - Het seizoen 
2015-2016 is alweer een tijdje 
achter de rug met een fraaie 
5de plek voor RCH 1 in de 
vierde klasse D. Het vizier is 
echter alweer gericht op het 
nieuwe seizoen. 15 juni is al-
tijd de finale overschrijvings-
datum en dan zijn er ontzet-
tend veel verschuivingen, ook 
in het amateurvoetbal. Er ver-
trok een aantal spelers bij de 
zondagselectie, maar er kwa-
men ook spelers van buiten-
af. Op donderdag 16 juni kon 
kennisgemaakt worden met 
de nieuwe zondagselectie, 
waarbij hoofdtrainer Richard 
Hoogervorst duidelijk maak-
te dat hij niet alleen blij is 
met de komst van een aan-
tal nieuwe spelers, maar ook 
dat er vanuit eigen jeugd een 
aantal jongens doorstromen 
naar de zondag 1 en 2. Eer-
ste elftal speler Hakim Ajna-
oua, vorig jaar trainer van de 
zaterdag A1, wordt dit jaar de 
trainer van de zondag 2 en 
heeft daarin een aantal A1 
jongens uit de eigen oplei-

ding van afgelopen seizoen 
opgenomen. Hierdoor is een 
hele brede selectie ontstaan, 
waaruit een sterk zondag 1 
opgebouwd kan worden met 
als doel promotie af te dwin-
gen naar de derde klasse ko-
mend seizoen.
Voorzitter John Hegman is 
dan ook erg blij, dat RCH 
hard aan het werk is om een 
stevige basis op te bouwen 
voor de toekomst van RCH 
en dat ook kan met gedi-
plomeerde trainers vanaf de 
jeugd. De transferlijst van 
RCH is als volgt:
Nieuw: Marvin Ketting (DIO), 
Marc en Tom Juffermans 
(beiden Lisse zon), Ro Ro-
senhart (Geel-Wit), Roel van 
Berkel (Hillegom), Milko Snij-
ders (RCH zat), Cedric Cre-
ton en Reza Chamracz (bei-
den Heemstede), Branko de 
Keizer (VSV)
Vertrokken: Stefan Ebbeling 
(DSK), Justin Losekoot (DS-
OV), Ibi Kutlu (Stormvogels 
zat), Jermaine van Klosteren 
(BSM), Thijs Hofman (Uni-

Richard en Hakim al druk in overleg over komend seizoen. 

Kindertriatlon op 
zaterdag 9 juli
Heemstede - Ook dit jaar 
organiseert de Heemsteed-
se zwem- en triatlonvereni-
ging HPC weer de HPC MY-
LAPS Kindertriatlon. Het eve-
nement valt samen met het 
100-jarig jubileum van HPC. 
Op zaterdag 9 juli gaan er 
circa driehonderd kinde-
ren van start in en rond-
om Sport Plaza Groenendaal 
in Heemstede. De HPC MY-
LAPS Kindertriatlon biedt 
kinderen van 6 t/m 14 jaar 
de mogelijkheid om een leu-
ke en sportieve dag te bele-
ven. Er zijn drie leeftijdscate-
gorieën: 6 - 8 jaar, 9 - 11 jaar 
en 12 - 14 jaar. Per categorie 
zijn de afstanden aangepast 
aan de leeftijd van de deelne-
mers. De Kindertriatlon gaat 
vooral om de sportieve be-
leving: professionele spullen 
of wedstrijdervaring zijn niet 
nodig. In verband met de vei-
ligheid zijn minimaal zwem-
diploma B en een fietshelm 
verplicht. Langs het hele par-
cours zullen wegafsluitingen, 
verkeersregelaars, EHBO 
en drank- en voedselposten 
aanwezig zijn. Per leeftijdsca-
tegorie zal er worden gestre-
den om de grote triatlonprijs 
van Heemstede, en uiteraard 
ligt er voor iedere deelnemer 
een medaille klaar. Voor meer 
informatie en inschrijving: 
www.hpcheemstede.nl/hpc/
nieuws-triathlon.

ted/DAVO), Michael van der 
Meer en Gino van Dijk (ge-
stopt).
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Kunstbezit ontdekken met 
Heemsteeds echtpaar
Heemstede - Keer op keer 
naar het museum? Volgens 
het Heemsteeds echtpaar 
Kristoffel Lieten en Micky Pil-
ler is dat spannend en eigen-
lijk altijd verrassend. “In mu-
sea kunnen we onverwach-
te dingen ontdekken. Je ziet 
niet alleen mooie voorwer-
pen, maar ook de musea zelf 
zijn meestal mooie gebou-
wen op speciale plekken in-
de stad, of de natuur. Hoewel 
musea aan de weg timmeren 
met tijdelijke exposities”, vin-
den Micky Piller en Kristof-
fel Lieten. “We moeten voor-
al ons eigen openbaar kunst-
bezit niet vergeten: de vaste 
collecties van de musea.”
Piller: “Het eigen kunstbe-
zit is de ruggengraat van het 
museum en dus van de Ne-
derlandse kunstwereld. Mu-
sea besteden veel aandacht 
aan die presentaties.”  Daar-
om bedachten ze de web-
site ‘Op weg naar de kunst’ 
(www.opwegnaardekunst.nl) 
waarin ze per provincie de 
permanente tentoonstellin-
gen van musea bespreken 
en (voorlopig) van een enkel 
buitenlandse museum. 
Piller is kunsthistoricus. Ze 
was de eerste conservator 
van het Eschermuseum in 
Den Haag. Ze schreef over 
tentoonstellingen en muse-
aal beleid voor de Haagse 
Post, NRC en het Financiee-
le Dagblad. Lieten is emeritus 
hoogleraar van de Universi-
teit van Amnsterdam. Hij is 
socioloog en Zuid-Azië des-
kundige en de enige hoogle-

raar die zich ooit met kinder-
arbeid bezighield. Piller: “Wat 
we samen delen is het ge-
concentreerd kijken en wat 
we zien interpreteren, we ge-
ven het een context. Kristoffel 
keek vooral naar mensen en 
ik keek naar kunst. Nu ver-
tellen we samen verhalen op 
onze website over het Neder-
landse kunstbezit.”
Inmiddels staan er ruim een 
dozijn musea bij Op weg naar 
de Kunst: van Leeuwarden 
en Groningen tot Maastricht 
en Middelburg.  En de reeks 
wordt aangevuld, ze noemen 
het een ‘groei-site’ omdat er 
maandelijks nieuwe musea 
bijkomen. Lieten: ”Er zijn wei-
nig landen in de wereld met 
zo’n hoge museumdichtheid 
als Nederland. Haarlem heeft 
twee wereldvermaarde mu-
sea: Teylers, het oudste mu-
seum van Nederland, en na-
tuurlijk het Frans Halsmuse-
um waar toeristen van hein-
de en verre naar toe komen. 
Wie weet dat in en vlakbij 
Zwolle ook twee goede mu-
sea zijn? Maastricht heeft het 
prachtige Bonnefanten, een 
mooi gebouw met een goe-
de collectie en in Middel-
burg zit het Zeeuws Museum 
dat heel origineel met de ei-
gen klederdracht omgaat. Er 
is nog veel werk aan de win-
kel. We zijn pas een half jaar 
bezig.” 

Opwegnaardekunst.nl heeft 
een Facebookpagina en een 
Instagram account
@opwegnaardekunst. 

Kristoffel Lieten en Micky Piller.

Jonge ondernemer start bijzonder bedrijf: 
Dienstverlening en ontzorging voor uw auto
Regio - De in Haarlem wo-
nende Pieter Bos is een nieu-
we uitdaging begonnen: Car 
Company Haarlem. Een ei-
gen automobielbedrijf met 
bescheiden showroom in de 
oude Hendrik Figee fabriek. 
Een inspirerende locatie die 
aan de buitenkant statuur en 
nostalgie uitstraalt en aan de 
binnenzijde tal van units her-
bergt waar ondernemers hun 
ideeën tot uitvoer brengen. 
Het idee van Pieter was om 
het roer om te gooien. Ooit 
was hij beroepsmilitair bij de 
luchtmacht, ging daarna in 
de ICT-sector werken maar 
zijn hobby ‘de racerij’ gooi-
de op een positieve manier 
roet in het eten. “Al langere 
tijd adviseerde ik vrienden en 
kennissen op hun verzoek bij 
de aanschaf van een auto”, 
legt de ondernemer uit. Zijn 
jarenlange contacten in bin-
nen- en buitenland als Por-
sche-coureur kwamen hem 
daarbij goed van pas. “Op 
een gegeven moment dacht 
ik: waarom maak ik hier niet 
mijn werk van?” Volgens Pie-
ter komt er namelijk nog-
al wat kijken bij het plan om 
een auto aan te schaffen. 
“Veel mensen zijn op zoek 
maar weten niet goed naar 
wàt precies en laten zich 
nogal eens inpakken door 
mooie praatjes bij een dea-
ler of leiden door een mening 
van de buurman. 
Mijn doel is de juiste auto 
bij de juiste persoon te vin-
den. Een mooie, goede au-
to die bij iemands leven pást. 
Omdat de aanschaf van een 
auto vaak de op een na 
grootste uitgave in een huis-

houden is, is het de het de 
moeite waard om een aan-
tal belangrijke aspecten uit 
te besteden. En dat kan bij 
mij.” Pieter vertelt enthousi-
ast over het ‘ontzorgen’ dat 
geen nietszeggend mode-
woord is maar een blijven-
de betekenis heeft gekregen 
voor mensen die spaarzame 
tijd in hun drukke leven wil-
len besteden aan gezin, hob-

by en ontspanning en niet 
aan de tijdrovende zaken die 
bij het bezit van een auto ko-
men kijken. 
Eerst is Pieter de man die 
voor u een nieuwe auto vindt; 
op basis van gedegen en op-
recht advies plus zijn erva-
ring in de autobranche. Daar-
na neemt hij het gehele pak-
ket aan zorg om de auto uit 
handen. U heeft er geen om-
kijken meer naar. Twee vlie-
gen in één klap: de klant rijdt 
gelukzalig in een auto die 
op zijn lijf geschreven is én 
hoeft zich daarna geen zor-
gen meer te maken over on-
derhoud en reparaties. Car 
Company Haarlem houdt dat 
oogje namelijk in het zeil.

Afgelopen zondag opende 
Car Company Haarlem zijn 
deuren. Benieuwd wat Pieter 
voor u kan betekenen? Neem 
gerust contact met hem op. 
Telefoon: 06-20599305 en 
website:
www.carcompanyhaarlem.nl.
Joke van der Zee

Open repetitie Harmonie St Michael
Heemstede - Woensdag-
avond 29 juni houdt Harmo-
nie orkest een open repeti-
tie in de Princehof, Heem-
stede. Bespeel je een instru-
ment, hout of koper, of heb je 
dat vroeger bespeeld en wil 
je weer starten, dan biedt dit 
orkest een leuke en gezellige 
gelegenheid om gezamenlijk 
te spelen. Van 20.00 uur tot 
22.00 uur wordt gerepeteerd 
en iedereen die interesse 
heeft kan de repetitie bijwo-
nen en eventueel meespelen. 
Harmonie St Michael geeft 
tweemaal per jaar een con-
cert. Afgelopen jaren waren 
de thema’s en daarmee de 
muziek zeer divers: een kin-
derconcert met muziek uit 
Disneyfilms en sprookjes, 
een concert met Latijns Ame-
rikaanse muziek, een concert 

met filmmuziek. Dit najaar is 
er een concert met een klas-
siek thema. In juni speelt de 
harmonie buiten in de wijken 
van Heemstede. Op zaterdag 
25 juni wordt een uitvoering 

gegeven op de Binnenweg, 
om 11.00 uur. Informatie is te 
vinden op: www.stmichael-
heemstede.nl. Het adres van 
De Princehof is: Glipperweg 
57 te Heemstede. 

Zomer Kinder Film Festival
Heemstede - Woensdag 29 juni is er een vrolijke film 
voor peuters en kleuters (2+) bij WIJ Heemstede, in de 
grote zaal van De Luifel. Herenweg 96. Het verhaal gaat 
over een bekend konijntje dat samen met haar vriendjes 
op bezoek gaat in de dierentuin. De entree is 3,50.
Meer info: www.wijheemstede.nl.
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Heemstede - Elke laatste zondag van de 
maand, tussen 12.00 en 17.00 uur,  organi-
seert The Vintage Store aan de Cruquius-
weg 37A te Heemstede de (Kleding-) Kilo 
Sale. Aankomende zondag, 26 juni, kunnen 
vintage fashionliefhebbers weer profiteren 
van geweldige kortingen. Alle A-klasse da-
mes-, heren- en kinderkleding uit Londen 
hangt weer netjes gesorteerd per catego-

rie, om heerlijk doorheen te struinen en op 
jacht te gaan naar favoriete vintage items. 
Afrekenen is nog nooit zo leuk geweest: 
shoppen – wegen – afrekenen naar gewicht: 
vanaf 7 euro per kilo (1 kilo = 4 tot 6 T-shirts)                                                                                                                               
Dit is niet alleen goed voor u portemonnee 
maar ook voor het milieu!
Kijk voor meer info op:
www.thevintagestore.eu.

Kleding Kilo Sale bij The Vintage Store Heemstede

Sophie Aarts
Stijn Agterhof
Sharaiz Asin
Bess Balhuizen
Laura Bartelds
Bart van Beek
Christiaan Beels
Stijn Bekkers
Rosanna Bervoets
Lieke Bes
Vincent Blaauboer
Olivier Blom
Wesley Blom
Connor de Bont
Maaike van den Boom
Thijs Boon
Sander Boot
Jurian Bos
Danique Botter
Esmee Broekhuizen
Max de Bruijn
Jiske van Buren
Karlijn Cammel
Thijs Cassée
Didar Çevik
Sefa Cirakci
Marleen van de Coevering
Roxy Damen
Tijn Delzenne
Jonne Delzenne
Maaike van Dierendonck
Judith Dijkzeul
Saskia Dolfing
Fabian Driessen
Thomas Duetz
Louky van Eijkelenburg
Bram Endlich
Yarah Foree
Felix Francken
Laurens Geerts
Rens van der Geest
Ward Geskes
Giuseppe Gianfranceschi
Remco Graas
Max Groot
Merel de Groot
Fleur de Haan
Darius van Haastrecht
Gijs Habets
Emma Hagens
Emma van Hateren
Yazz Hendriks
Max Herbermann
Marc Herman de Groot
Ko Herremans
Merwin Hill
Lotte van der Hoek
Ties Hogenboom
Hannah Holton
Jenny Huizing
Jasper Hulsbosch
Eliana Jager
Seline Jansen
Yorick de Jong
Mats de Jonge
Sabine Jonkman
Quincy van Kampen
Michel Klaasen
Heleen Kleinjans
Sanne Koole
Wessel Koot
Willemijn Kornelius
Myron Koster
Luc Kouwenhoven
Anke Kraaijeveld
Job ter Kuile
Pieter van Laarhoven
Derek Lampe
Maxime Landwier
Charlotte Leijten
Sabine Lemmers
Tessa Leo
Tessa van Liempt
Melle van der Linde
Julie van Loef
Céline Lohmeijer
Thomas Lubbers
Joran van Marsbergen
Merel van der Meer

Sanne Meijer
Justus Mesman
Bjorn Meurkes
Sérénic Monté
Romee Mooren
Robbert van de Mortel
Job Mulder
Esmée Mulders
Aniek van Mulligen
Madieke Muntendam
Dieuwke Nauta
Marise van Noordenne
Cathy Olsthoorn
Ties Ormel
Marjolein Ossewaarde
Michiel Otte
Eline Overbeek
Nina Overtoom
Ruben Paap
Gianne van Pampus
Sophie ten Pas
Emma Peeperkorn
Julia Peeperkorn
Stefan Pieper
Sophie Piers
Arthur Platschorre
Floris van der Poel
Otto Polman
Pien du Pon
Denise Pool
Tijn Prins
Evi Pruntel
Tjarda Reeskamp
Luca Reniers
Rosemarie de Ridder
Kimberley Rijnenberg
Hugo van Rijsoort
Rogier Roohé
Mats Rooijers
Sara Sadrizadeh
Lys Schiereck
Fleur Schneiders
Mike Schouw
Randy van der Sluis
Bonne Stiksma
Hanna Stjernevi
Coen Stokman
Charlotte Stokman
Tim Stolte
Floortje Strobbe
Mick Stuijt
Aletta Stunnenberg
Marianne Swart
Carmen Timmerman
Casper Tjoa
Sander Tjoe Ny
Anne Tolsma
Remi Tromer
Hugo Vaartjes
Marie van der Velden
Bas Veltenaar
Jelle Verburg
Ninande Vermeer
Danique Verweij
Karlijn Verzijden
Danique van der Vlugt
Britt van der Voort
Wouter de Vries
Sanne de Vries
Julia Wasala
Nicole van der Weiden
Anne van der Weijden
Erik van Welsenes
Koen Wentinck
Jelmer te West
Kai Wester
River van Westerloo
Darix Westzaan
Frits Wiersma
Rosanne Wijn
Eline van den Wildenberg
Job Wiltink
Floris van Winzum
Deborah Wolleswinkel
Selim Yurtseven
Marten Zijlstra
Yaëlle Zijtregtop
Jeroen Zwaans
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1e tijdvak VWO College Hageveld

RTL 4 op bezoek bij KennemerZorg in Haarlem
Regio - Onlangs zijn er film-
opnames gemaakt bij Kenne-
merZorg in Haarlem voor het 
RTL 4 programma ‘Woontips’. 
De reden waarom Kenne-
merZorg gevraagd is om mee 
te doen is de wijze waarop 
zij in de thuissituatie invul-
ling geven aan de zorg. Ken-
nemerZorg werkt alleen met 
professionals en zet de cliënt 
centraal. Er wordt dus zorg 
op maat geleverd.
De directie van Kennemer-
Zorg heeft jarenlange erva-
ring in de thuiszorg en in een 
gemeentelijk WMO Loket. Er 
wordt goed gekeken naar de 
voorliggende voorzieningen 
die er toe kunnen bijdragen 
dat er in mindere mate een 
beroep op de professione-
le zorg hoeft te worden ge-
daan. Daarnaast ervaart de 
cliënt het kleine zorgteam en 
het tijdstip waarop de zorg 
wordt geleverd als zeer posi-
tief. De cliënt behoudt de ei-
gen regie.

KennemerZorg levert alle 
zorgdiensten en heeft onder 
meer een contract met het 
Zorgkantoor Zilveren Kruis 
voor de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ).

2 juli om 16.00 uur op RTL 4 
is de uitzending te zien bij het 
programma Woontips. Maan-
dag 4 juli is de herhaling om 

15.00 uur. Daarnaast is de af-
levering terug te kijken op 
www.rtlxl.nl.
Wilt u informatie over de 
zorgverlening ontvangen of 
over het werken bij Kenne-
merZorg dan regelt u dat 
met één telefoontje. Tel: 023-
5324060 of 06-1706 96 96. 
U krijgt dan direct de juiste 
medewerker aan de lijn.

Open Dag VEW
Heemstede - Op zaterdag 
25 juni organiseert voetbal-
vereniging VEW Heemstede 
een Open Dag voor alle klein-
tjes en jongeren uit Heemste-
de en omstreken die op zoek 
zijn naar een leuke en gezel-
lige voetbalvereniging waar 

zij onbezorgd kunnen spor-
ten. Er is geen wachtlijst en 
de contributie is niet hoog. 
Bovendien is het eerste jaar 
van een nieuw jeugdlid volle-
dig gratis. 
De Open Dag begint om 
10.00 uur en duurt tot 13.00 
uur. De ingang naar VEW 
vind je aan de Sportparklaan, 

tussen de hockeyvelden van 
Alliance en het zwembad 
Groenendaal in. Na een klei-
ne wandeling ligt de kanti-
ne dicht tegen de Ringvaart 
aan. Voor nadere informa-
tie mail of bel Michiel van 
Rooijen: jeugdvoorzitter@
vewheemstede.nl of
06-51998746.
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Tabletcafé over de leukste Bibliotheekapps
Regio - Wil je ook je Biblio-
theekzaken regelen op je ta-
blet, er e-books en kranten 
op lezen of genieten van luis-
terboeken? Dat kan! De Bi-
bliotheek heeft verschillen-
de gratis apps beschikbaar 
voor de tablet. Tijdens het 
Tabletcafé op vrijdag 24 ju-
ni, van 10.00 – 12.00 uur, la-
ten we je kennismaken met 
de verschillende gratis apps 

van de Bibliotheek, voor zo-
wel iOS als Android. Er staan 
enthousiaste en deskundige 
mediacoaches voor je klaar 

om je handige tips en trucs 
te leren. Daarnaast kan je on-
der het genot van een gratis 
kopje koffie, ervaringen delen 
met andere tabletgebruikers. 
Loop gezellig binnen bij het 
Tabletcafé in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuis-
straat 32), de toegang is gra-
tis.  Meer informatie is te vin-
den op: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl 

Grote boekenmarkt naast de Bavo van Haarlem
Regio - Op zondag 26 ju-
ni vindt een grote boeken-
markt plaats naast de Grote 
of St. Bavokerk aan de Gro-
te Markt in Haarlem. Op ruim 
vijfenzestig kramen zullen 
antiquaren en particulieren 
uit het hele land literatuur, 
bijzondere boeken, kaarten, 
bibliofiele uitgaven en strips 
te koop aanbieden. De markt 
duurt van 9 tot 17 uur en is 
vrij toegankelijk.
Na een korte afwezigheid 
wordt weer een Haarlemse 
traditie in ere hersteld. Wel 
zal door de uitdijende terras-
sen de markt iets kleiner uit-
vallen dan voorheen, maar 
door de komst van de be-
kendste antiquariaten uit het 
land zal de kwaliteit als van-
ouds zijn.
Tijdens de markt zullen tal 
van activiteiten plaatsvinden. 
Onder leiding van kinderboe-
kenschrijfster en illustratrice 

Nicole de Cock, die ook de 
fraaie poster voor de boeken-
markt ontwierp, zullen kinde-
ren in de gelegenheid ge-
steld worden om zelf boekjes 
te maken. Tevens signeert zij 
haar eigen boeken.

Taxaties
De bekende veilingmeester 
Bubb Kuyper zal een groot 
deel van de dag aanwezig 
zijn als taxateur. Iedereen die 
meent een bijzonder of zeld-
zaam boek in bezit te heb-
ben, is welkom om het boek 
op waarde te laten schatten. 
Daarnaast zal hij als marge-
drukker recente uitgaven van 
zijn Lojen Deur Pers verko-
pen. 

Wiener en Thomése
Traditiegetrouw is ook het 
bekende Haarlemse druk-
kercollectief De Hof van Jan 
aanwezig. De leden zullen 

veel nieuw werk te koop aan-
bieden van Haarlemse schrij-
vers, waaronder de toespraak 
die Lodewijk Wiener hield bij 
het Bordewijkgenootschap. 
Ook zal “Annabel”, een zo-
juist gereedgekomen werk-
je van P.F. Thomése hier te 
koop zijn.

Heemsteeds Philharmonisch Orkest bouwt 
viert feest met Karin Bloemen
Regio - Het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest (HP-
hO) concerteert op 26 ju-
ni met artieste Karin Bloe-
men in de Philharmonie in 
Haarlem. De 5e symfonie van 
Tsjaikovski zal klinken, vol 
Russische romantiek. Samen 
met Karin Bloemen speelt 
het HPhO mooie liedjes, een 
feest der herkenning. Het or-
kest viert het 50-jarig jubi-

leum met Bloemen! Het mu-
ziekgezelschap, dat in 1966 
begon als klein kamerorkest 
groeide uit tot een groot sym-
fonie-orkest waarin wekelijks 
zo’n 50 amateurmusici genie-
ten van de repetities op hun 
favoriete werken.
In maart 1966 dirigeerde de 
toen 31-jarige hoornist en di-
rigent Iman Soeteman de al-
lereerste repetitie van het – 
toen nog – Heemsteeds Ka-
mer Orkest.  
Soeteman bleef dirigent tot 
Dick Verhoef in 2008 letterlijk 
het stokje van hem overnam.
Vanaf het begin werd ge-
streefd naar uitvoeringen van 
een zo hoog mogelijk niveau 
en dat maakte het orkest al 
snel aantrekkelijk voor bij-
zondere solisten. Grote na-
men verleenden in de loop 
der jaren hun medewerking 
aan concerten van het HKO 
waaronder Herman Kreb-
bers (1978), Werner Her-
bers (1979), Jaap van Zwe-
den (1982), Theo Olof (1985), 

Boudewijn de Groot (1992) 
en ook – een toen nog piep-
jonge – Janine Jansen (1994). 
In 2001 werd de naam veran-
derd in Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest, het gezel-
schap was het formaat van 
een kamerorkest inmiddels 
ontgroeid en begon steeds 
grotere werken uit te voeren 
met grotere blazerssecties 
en een bredere strijkersbe-
zetting. Absoluut hoogtepunt 
was het concert in Het Con-
certgebouw in Amsterdam in 
2004, waar de 4e symfonie 
van Gustav Mahler werd uit-
gevoerd.
Een tournee naar Duitsland, 
een feestconcert in de Phil-
harmonie en een grootste 
uitvoering van de 9e symfo-
nie vormen de hoogtepunten 
van het feestjaar.
Het concert begint om 20.15 
uur en de Philharmonie is te 
vinden aan de Lange Begij-
nenstraat 11.
Kaarten vanaf 22,50 euro via 
www.theater-haarlem.nl.

Bijeenkomst
‘Kinderen met 

autisme en vrije 
tijdsbesteding’

Regio - Op 1 juli van 10.00 tot 
12.00 uur houdt het Autisme 
Informatie Centrum een in-
loop waar het thema ‘Kinde-
ren met autisme en vrije tijds-
besteding/vakantie’ centraal 
staat. Marloes Hietbrink van 
het Regionaal Autisme Cen-
trum vertelt over de grote be-
hoefte aan voorspelbaarheid 
en verduidelijking van kinde-
ren met autisme. Hoe kunnen 
ouders de vakantie voorbe-
reiden voor en met hun kin-
deren? Paula van Dijk van de 
Speel-o-theek van de Harte-
kamp Groep neemt speelma-
terialen mee en geeft nutti-
ge tips. Toegang en koffie of 
thee zijn gratis. U dient zich 
wel aan te melden: aichaar-
lem@hotmail.com 
Locatie is: Oostvest 60, 2011 
AK, Haarlem.

Boek over oorlogsjaren 
in Kennemerland
Regio - Je zou denken dat er 
in de oorlogsjaren 1940-1945 
weinig gebeurde in de regio 
Kennemerland. Maar zo rus-
tig is het rond Haarlem niet 
geweest. De mobilisatie in 
1939, en zelfs al de voormo-
bilisatie in 1938, toonden aan 
dat de regio van belang was. 
Er lagen immers een aan-
tal strategische plekken zo-
als de luchthaven Schiphol 
en de havens van IJmuiden. 
Geen wonder dan ook dat 
deze plekken in mei 1940 de 
doelen waren die gebombar-
deerd werden door invallen-
de Duitsers. Later bestook-
ten ook de geallieerden de-
ze doelen, inclusief de zware 
industrie zoals de hoogovens. 
Het boek ‘Kennemerland 40-
45’ laat zien hoe de militai-
re misère botst met de alle-

daagse werkelijkheid van de 
Kennemers.
Het boek kost 24,95 en ver-
schijnt in samenwerking met 
het Noord-Hollands Archief
verschijnt deze week.
Kennemerland leed onder 
de bezetting. De maatrege-
len werden steeds strenger, 
het kustgebied was zelfs ver-
boden terrein door de aanleg 
van de Atlantikwall. De drei-
ging tot het opblazen van de 
sluizen van IJmuiden deed 
een groot deel van de bevol-
king van de IJmond vluchten 
naar de hoge en droge dui-
nen. Op de derde dag na de 
capitulatie in mei 1945 kwa-
men de eerste Canadezen 
binnen rijden, waarvan in dit 
boek ook prachtige foto’s zijn 
opgenomen. Het herstel van 
geleden schade kon eindelijk 
beginnen.

Schrijver Arjen V.A.J. Bosman 
is archeoloog en eigenaar 
van het eenmansbedrijf Mi-
litary Legacy. Hij houdt zich 
al 35 jaar bezig met de 20e-
eeuwse krijgsgeschiedenis, 
maakte archeologische car-
rière in Romeins militair erf-
goed en publiceerde artike-
len en boeken over beide on-
derwerpen.
Kijk ook op:
www.wbooks.com.
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Open Dag Volkstuinvereniging
Regio - Volkstuinvereni-
ging ‘Nooit Rust’ houdt zon-
dag 3 juli een Open Dag van 
11.00 tot 16.00 uur. De Open 
Dag vindt plaats in het ka-
der van het 40-jarig jubile-
um. Er zijn diverse activitei-
ten zoals proeverijtjes, een 
kruiden/wildplukwande-
ling met tuinvrouw Teunis-
bloem, demonstraties boe-
ketten maken en wande-
len met oud stadsecoloog 

Dik Vonk. Biologieleraar en 
plantendokter Sander Roes 
is aanwezig voor al uw vra-
gen over ziektes en plagen. 
Er is een wandelroute uitge-
zet en een speciale speur-
tocht voor kinderen. Lo-
caties is de hoek Westelij-
ke Randweg/Leidsevaart/
Leidsevaartweg of Pelikaan-
laan (tijdelijk entree). Infor-
matie op: 
http://www.nooitrust.nl.

Informatieavond voor mensen 
met kanker in de familie
Regio – Op dinsdag 28 ju-
ni krijgt u algemene informa-
tie over erfelijkheid en kan-
ker. Wanneer is er kans op 
erfelijkheid bij kanker? Hoe 
kan dat onderzocht of aan-
getoond worden en wan-
neer doe je dat? Welke ge-
volgen kan erfelijke kanker 
hebben voor u en uw familie? 
Er is ruim gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Deze in-
formatiebijeenkomst vindt 
plaats in Adamas Inloophuis 

te Nieuw-Vennep. Sprekers 
zijn Petri Dienaar, verpleeg-
kundig specialist oncologie 
Spaarne Gasthuis en een Kli-
nisch geneticus. Aanmelden 
(verplicht) bij het Adamas In-
loophuis via mail@adamas-
inloophuis.nl, of (0252) 680 
233. Het Adamas Inloophuis 
vindt u aan de Eugenie Prévi-
naireweg 61, Nieuw-Vennep 
waar de bijeenkomst duurt 
van 19.30 – 21.30 uur (zaal 
open vanaf 19.00 uur).

16 en 17 juli Olympisch stadion Amsterdam

Merel grijpt net naast het podium
Heemstede - Dat Merel als 
junior B al goed mee kan 
komen in een sterk senio-
ren deelnemersveld, bewees 
ze al tijdens het NK indoor 
en de wedstrijden in België. 
Maar of ze ook echt opge-
wassen was tegen de Neder-
landse top op de 1500m tij-
dens het Nederlands Kam-
pioenschap atletiek outdoor, 
moest eerst nog maar bewe-
zen worden. Merel plaatste 
zich op donderdag met een 
tijd van 4.34min tijdens de 
series als snelste uit de twee-
de serie. Dat de onderlinge 
verschillen niet groot waren 
bewezen de eindtijden.

Maar liefst 5 atleten finish-
ten in de tweede serie binnen 
een tijd van 0,6sec.
Een dag later volgde de fi-
nale met daarin alle toppers 
op deze middenafstand. Zo-
als gewoonlijk op kampioen-
schappen was het aanvangs-
tempo laag en werd de uit-
slag in het laatste gedeel-
te van de race bepaald. Met 
nog 500m te gaan versnel-
de Manon Kruiver en ging 
het gehele deelnemersveld 
in de achtervolging. Ondanks 
verwoede pogingen van Me-
rel de kopgroep te achterha-
len bleek het krachtsverschil, 
in de slotronde, met de eer-

ste drie senioren toch nog 
net iets te groot. Op twee 
seconden van een podium 
plaats kwam Merel als vier-
de over de streep.Gezien de 
sterke bezetting een uitslag 
waarmee Merel achteraf ge-
zien heel goed kan leven.
Merel kan terug kijken op 
een geslaagde wedstrijd en 
weet dat ze als junior B nog 
geruime tijd heeft om deze 
achterstand goed te maken.
Uitslag: 1500m NK 1500m 
senioren 1. Manon Kruiver 
4.28, 26min 2. Lotte Krause 
4.30,52min 3. Karin Nieuwen-
huijsen 4.32,07min 4. Merel 
van der Marel 4.34.12min 
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Inloopavond op Westerveld
Regio - Begraafplaats & Crematorium Westerveld in 
Driehuis organiseert op woensdag 29 juni weer een in-
loopavond. Geïnteresseerden kunnen zonder afspraak 
van 18.30 tot 21.00 uur binnenwandelen en vragen stel-
len. De medewerkers van Westerveld ontvangen u graag 
met een kop koffie in de toonzaal, waar ook de uitgebrei-
de collectie gedenktekens, urnen en assieraden te bekij-
ken is.
Ellis Verkerk, teamleider Info & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende mogelijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,U kunt altijd een eigen plek uitzoe-
ken in het gedenkpark. Een plek omringd door weelderig 
groen, op een heuvel of juist op een open plek. Wester-
veld heeft zoveel moois, er is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van een monument adviseren 
wij u graag.’’
Om juiste keuzes te kunnen maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mogelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een wensenformulier ontwikkeld. Ook 
dat kunt u tijdens de inloopavond bekijken en meenemen 
naar huis. Zie ook: www.bc-westerveld.nl.

Kijk in de Provinciënwijk
Heemstede - Van maandag 
20 t/m zaterdag 25 juni orga-
niseert WIJ Heemstede ‘Kijk 
in de Wijk’.
Ieder jaar wordt één Heem-
steedse wijk in het zonnetje 
en worden er voor en met be-
woners gezellige activiteiten 
op touw gezet. Dit jaar is de 
Provinciënwijk aan de beurt. 
Het startsein was afgelo-
pen maandag de straatspeel-

avond en op woensdag 22 ju-
ni is er voetbaltoernooi Pro-
vinciën Kampioenschap van 
14-16 uur op het gras achter 
flatgebouw de Groenling. Je 
kunt nog meedoen! 
Op donderdag 23 juni is er 
voor kinderen van 7 tot 12 
jaar een hartenworkshop bij 
de speelplek achter de flat 
Groenling, waarbij zij op een 
speelse manier met hun hart 

en de gevoelens die daar wo-
nen in contact komen. De 
workshop is van 16-17 uur. 
Aanmelden is wenselijk. Ook 
is er op 23 juni een histori-
sche wandeling, start vanaf 
de flat Roodmus van 19-21 
uur. Om deel te nemen aan 
de wandeling graag telefo-
nisch of via de mail aanmel-
den. Ten slotte is er op 23 ju-
ni een tuinstoelconcert van 
Harmonie St. Michaël bij de 
entree van de flat Geelgors 
van 19.30-20.30 uur.
Op zaterdag 25 juni wor-
den er plantjes geplant in 
de boomspiegels, en kunnen 
kinderen kunst maken met 
ministeck of stoepkrijt tussen 
15.00 en 17.00 uur bij de en-
tree van flat Blauwvink.
Ook als u niet uit de wijk 
komt bent u van harte wel-
kom om een ‘kijkje’ te komen 
nemen!
Opgeven, alleen wanneer 
vermeld bij de activiteit, kan 
telefonisch: 548 38 28 of via 
de mail:
kijkindewijk@wijheemstede.
nl. Alle activiteiten zijn gratis.
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Green8Group sponsort Stichting 
Woongroep Heemstede - 1e zonnepaneel!
Heemstede - Op woensdag 
15 juni heeft Stichting Woon-
groep Heemstede uit handen 
van HR-Manager mevrouw 
van Es van de Green8Group 
een cheque ontvangen van 
€900 als bijdrage voor de 
zonnepanelen die straks het 
nieuwe gebouw van de Stich-
ting Woongroep van Energie 
gaan voorzien. Green8Group 
in Haarlem is een koepelor-
ganisatie van acht succesvol-
le innovatie bedrijven op het 

gebied van content, content 
distributie, digitale marke-
ting en het ontwikkelen van 
IT-platformen. 
Een fijne aftrap voor de Stich-
ting, die nu bezig is om spon-
soren te zoeken voor de zon-
nepanelen. Hoe meer zonne-
panelen zij kunnen aanschaf-
fen, hoe lager straks de ener-
gierekening wordt voor de 
toekomstige bewoners! 
De bouw van het apparte-
mentencomplex bij de wa-

tertoren vordert gestaag, de 
binnenmuren van de bega-
ne grond zijn reeds verre-
zen. De jong volwassenen die 
er straks gaan wonen komen 
regelmatig langs om even 
te kijken. De opleverdatum 
wordt waarschijnlijk eind de-
cember. 
Wilt u ook een bijdrage doen 
aan dit unieke woonproject 
van Heemstede?
www.woonprojectheemste-
de.nl voor meer informatie.

HFC reserves kampioen van 
Nederland na 2-3 winst op Ajax 2
Regio - Een ongekende 
prestatie en voor de club 
uniek was het behalen van
het kampioenschap van Ne-
derland voor tweede elftallen.
Het elftal dat wordt getraind 
door Tristan Buchinhoren is 
de kweekvijver voor het eer-
ste team. Op meerdere spe-
lers wordt tijdens het seizoen 
een beroep gedaan om in het 
eerste elftal te spelen of als 
reserve op de bank plaats 
te nemen. Dat is tevens de 
achilleshiel van alle twee-
de elftallen. Lang niet iede-
re week wordt er daarom met 
dezelfde mannen gespeeld.
Gedurende het seizoen ont-
wikkelde het team, ondanks 

de wisselingen, zich tot ti-
telkandidaat voor de reser-
ve hoofdklasse zondag. De 
vreugde was groot toen dat 
kampioenschap een feit was. 
Het smaakte naar meer. Het 
toetje, tegen de kampioenen 
van de andere hoofdklassen 
zaterdag en zondag, bracht 
het team van captain Koen 
Duitshoff en leider Matthijs 
Mollmann waar het zo hard 
voor had gestreden. Na klin-
kende overwinningen in de 
poulefase werd Ajax 2, zater-
dag 18 juni, op eigen grond 
met 2-3 verslagen. De gro-
te man bij HFC was Vince de 
Kwant die twee doelpunten 
voor zijn rekening nam. Het 

Ajax team, waarin ook voor-
malige profs spelen, kwam 
na een achterstand steeds 
terug in de race. Kort voor tijd 
viel de beslissing en had HFC 
de buit binnen. Zeker drie 
van de spelers uit het team 
verhuizen het komende sei-
zoen naar het eerste elftal.
A-junioren die overkomen 
naar de senioren vullen de 
open plaatsen in. Na de kam-
pioenschappen van de ve-
le jeugdteams van HFC en 
de promotie van het eerste 
naar de tweede divisie sluit 
de Kon. HFC een fantastisch 
voetbaljaar af met dit Neder-
lands kampioenschap.
Eric van Westerloo

Lezing bio Paul McCartney
Heemstede - Op zaterdag 
25 juni geeft Flip Hammann 
een lezing over de onlangs 
verschenen biografie van 
Philip Norman over Paul Mc-
Cartney. De lezing bij Boek-
handel Blokker begint om 
16.30 uur en wordt om 16.00 
uur vooraf gegaan van een 
optreden van Jaap Stork op 
de piano. Dit evenement is 
een onderdeel van ‘Beleef 
Heemstede’.
 
Dit is het verhaal van een van 
de meest succesvolle song-
writers van onze tijd, van een 
man die schijnbaar moei-
teloos de mooiste liedjes 
schreef, die werd overladen 
met roem, maar zich op zijn 
zeventigste nog net zo onze-
ker voelde als toen hij als tie-
ner samen met John, Geor-
ge en Ringo de wereld ver-
overde. Philip Norman laat 
de lezer kennismaken met de 
jonge Paul McCartney. Zijn 

jeugd was getekend door het 
verlies van zijn moeder Ma-
ry. Zijn vader Jim werd niet 
alleen Paul’s houvast, maar 
ook zijn eerste en enige mu-
ziekleraar. Norman toont hoe 
de samenwerking met John 
Lennon zich vormt, hoe het 
nog piepjonge duo de ene 
hit na de andere produceert, 
en hoe hun onderlinge wed-
ijver uiteindelijk leidt tot het 
uiteenvallen van de Beatles. 
Maar hij vertelt ook het ver-
haal van de ex-Beatle Paul 
McCartney, die zich terug-
trekt in Schotland, waar hij 
besluit zijn eigen band Wings 
op te richten.

Een compleet en fascinerend 
levensverhaal van een groot 
icoon uit de geschiedenis van 
de popmuziek.
 
Toegang is vrij en reserveren 
gewenst via 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl.

Straatspeelavonden in juli
Heemstede - De jaarlijk-
se straatspeelavonden van 
WIJ Heemstede zijn nog op 
maandag 11 en woensdag 
13 juli. Jeugdwerkers nemen 
van allerlei spelmaterialen 
mee. Meedoen is gratis, zorg 

wel voor begeleiding van de 
jongste kinderen.
Op maandag 11 juli is de In-
dische Wijk aan de beurt, de 
Meerweg en ten slotte op 
woensdag 13 juli kan er op 
straat worden gespeeld in 

Taalcoaches uit Heemstede 
bijeen in De Luifel

Heemstede – Negen-
tig taalcoaches troffen el-
kaar dinsdagmiddag in 
de grote zaal van De Lui-
fel om met elkaar even 
bij te praten. In Heemste-
de zijn 180 taalcoaches al 
maanden bezig om vluch-
telingen uit Syrië of Eritrea 
Nederlands te leren. Ze 
hebben wel van Vluchte-
lingenwerk trainingen ge-
volgd. Clara Wittop van het 
Platform Vluchtelingenhulp 
Heemstede ontving de ne-
gentig, waaronder veel be-
kende gezichten, met een 
proefexamen inburgeren. 
Pittige kost!

Negentig burgers die zich 
inzetten om de Nederland-
se taal van verblijfgerech-
tigde vluchtelingen te ver-
beteren door het oefenen 
van de taal in de praktijk, 
passend bij niveau, oplei-
ding en leerdoel en het 
vergaren van kennis over 
de Nederlandse samenle-
ving. Links en rechts hoor 
je aan tafeltjes hoe inven-
tief taalcoaches dit doen. 
Een mevrouw vertelt heel 
enthousiast hoe ze met een 
Syrische vrouw naar `Kom 
in mijn Tuin` geweest is. 
Geen les geven maar pra-
ten, voordoen en contacten 
leggen  met andere men-
sen die ook op die tuin lo-
pen en meedoen. Zij helpt 
haar met de voor ons meest 

simpele dingen die voor 
mensen uit een andere 
cultuur onbegrijpelijk zijn. 
Hoe ga je met een buur-
vrouw om die net een baby 
heeft gehad, bezoeken? Af-
spraak maken? Moet dat? 
Wat neem je mee? Hoe 
zeg je dingen? Maar ook 
wie is de baas in huis? Vra-
gen over familie in Duits-
land of Portugal en hoe 
zou ik die kunnen bezoe-
ken? Wie gaat daar over? 
Vragen over gezondheid, 
ziekenhuis, thuiszorg. Als 
je kiespijn hebt ga je naar 
de dokter toch? Moeilijke 
begrippen als de woning-
bouwvereniging, de Twee-
de Kamer, en de Eerste? 
Wie neemt in Nederland de 
beslissingen? De Koning 
toch?  

Taalcoaches zijn gedurende 
1 à 2 uur per week beschik-
baar om met de vluchteling 
te werken aan taalverbe-
tering. Een combinatie van 
taal en inburgeren tussen 
mensen die elkaar verstaan 
zonder elkaars taal te be-
heersen. Het lukt ze en dat 
geen voldoening, dat zie je 
bij alle taalcoaches.

Clara Wittop heeft nog een 
kleine dertig coaches no-
dig, u kunt haar bellen 
06-81500886.
Succes verzekerd!
Ton van den Brink 

het centrum aan het Res No-
vaplein.
Op deze avonden worden 
de betreffende straten vanaf 
17.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht. De 
straatavonden zijn van 18.30-
20.30 uur.
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Regio – Dit jaar viert Tuin-
centrum de Oosteinde zijn 
45-jarig bestaan. U kent het 
centrum aan de Zandlaan 
in Hillegom – grens Benne-
broek – natuurlijk van het ve-
le tuin- en kamergroen en 
‘aanverwante artikelen’ maar 
er is meer. In een serie van 
drie artikelen maakt u (na-
der) kennis met drie onder-
delen van de formule. De fi -
lialen in Hillegom en Vijfhui-
zen hebben een uitgebrei-
de afdeling met alles voor 
uw huisdier. Heeft u een kat, 
hond, cavia, konijn, vissen of 
vogels? Dan zit u bij De Oos-
teinde goed!
In het jubilerende tuincen-
trum is er een ruim assorti-
ment dierbenodigdheden en 

accessoires. Uiteraard op ge-
bied van voer voor onze vier-
voeters en voor gevleugel-
de dan wel geschubde ge-
zelschapsmaatjes. Daarnaast 
ook artikelen die het le-
ven van ons huisdier (en dat 
van ons!) aangenaam ma-
ken. Van grit voor in de kat-
tenbak tot goede aanlijn-ar-
tikelen voor de hond. Natuur-
lijk ook vele speeltjes, stevige 
drinkbakken en niet te verge-
ten de mooie manden. Func-
tioneel en tegelijkertijd heel 
stoer is het merk Lief! Bij de 
Oosteinde is een fi jne collec-
tie blauwe items voor honden 
en roze artikelen voor kat-

ten. Manden en kus-
sens zijn er in diverse 
uitvoeringen, echt leuk 
om even naar te kijken. 
Heeft u trouwens an-
dere vragen op gebied 
van verzorging, voer of 
advies nodig voor an-

dere vragen over uw huis-
dier?
Op de afdeling wandelend 
komt u vast Marisca Jansen 
tegen. Al 21 jaar werkt zij bij 
De Oosteinde en is helemaal 
happy om de verantwoorde-
lijke taak als ‘hoofd’ van de 
afdeling op zich te nemen. 
“Fijn is dat je betrokken bent 
bij de inkoop en zelf al het 
bestelwerk kunt doen.” Ma-
risca is ooit begonnen bij de 
kamerplanten maar voelt zich 
tussen de dierenbenodigd-
heden echt als een vis in het 
water, om in termen te blij-
ven. “Wat erg leuk is, is dat 
De Oosteinde ook een eigen 

diervoedermerk heeft. Mis-
schien weet niet iedereen dat 
maar ons huismerk is te her-
kennen aan de doorzichti-
ge plastic emmertjes met ge-
le sticker. Reuze handig om 
de lege verpakking dus weer 
opnieuw te gebruiken en te 
vullen met bijvoorbeeld hon-
denkoekjes”, aldus Marisca.
Een ander leuk item is de 
kant-en-klare aquarium-
bak met visjes, inclusief wa-
terplantjes. Huisdieren ge-
ven altijd gezelligheid in huis. 
Als u de keuze heeft ge-
maakt kunt u bij Tuincentrum 
de Oosteinde in elk geval alle 
benodigde zaken kopen om 
het uw gezelschapsdier he-
lemaal naar de zin te maken.
U bent welkom bij de fi lialen 
in deze omgeving: Zandlaan 
22 Hillegom en Schipholweg 
1088 Vijfhuizen. Kijk ook op 
www.deoosteinde.nl.
Joke van der Zee

Marisca Jansen komt u tegen op de dierenafdeling bij 
Tuincentrum de Oosteinde in Hillegom. “Lief! Is een
geweldig mooi merk met stoere accessoires voor hon-
den en katten.”

Bijeenkomsten
Donderdag 23 juni Mee-
discussiëren over evt fusie 
Heemstede met Bloemen-
daal of Haarlem in de toe-
komst. Organisator: CDA 
Heemstede. In Raadhuis 
(Burgerzaal). aanv. 20.30u.

Vrijdag 24 juni Vrolij-
ke Vrijdag Wij Heemstede, 
maandafsluiting met spel, 
bewegen en maeer. Gratis 
toegang. 15-17u. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Maandag 27 juni Mee-
denken over opknapbeurt 
Wilhelminaplein Heem-
stede. Belangstellenden 
welkom vanaf 19.30 uur 
in Raadhuis Heemstede. 
Aanmelden kan tot 20 juni 
via gemeente@heemstede.
nl Info: www.heemstede.nl 
(Actueel > Plannen en pro-
jecten > Wilhelminaplein).

Evenementen
Zaterdag 25 juni ‘Beleef 
Heemstede’. Nieuw cultu-
reel festival in Heemstede 
met muziek, kunst en cul-
tuur voor alle leeftijden. Op 
straat en podia. Loc: Bin-
nenweg, ter hoogte van de 
winkelgalerij: 11.00-16.00 
uur. Zelf performen? Mail 
vóór 18 juni naar: podia-
heemstede@gmail.nl.

T/m zaterdag 25 juni 
‘Kijk in de Wijk: Provincien-
buurt’. Diverse activiteiten 
voor en met bewoners zo-
als op woe 22/6 een voet-
baltoernooi achter fl at ‘de 
Groenling’. Do 23/6 voor 
kinderen hartenworkshop. 
Aanmelden: 5483828. His-
torische wandeling op 23/6 
en tevens tuinstoelcon-
cert St Michael. Zat 25/6 
plantjes planten in boom-
spiegels en stoepkrijten bij 
Blauwvinkfl at.
Info: kijkindewijk@wij-
heemstede.nl Alle activitei-
ten gratis.

Jeugd
Zaterdag 9 juli Kindertri-
atlon HPC MYLAPS voor 
kinderen van 6 t/m 14 jaar. 
Rondom Sport Plaza Groe-
nendaal Heemstede. Strijd 
om grote triatlonprijs van 
Heemstede.
Info en inschrijving:
www.hpcheemstede.nl.

Maandag 11 juli Straat-
speelavond Meerweg, 
Heemstede. 18.30-20.30u. 
Straat afgesloten vanaf 
17.00 uur. Meedoen is gra-
tis. Div spelmaterialen aan-
wezig. Woensdag 13 juli: 
Res Novaplein. Georgani-
seerd door Wij Heemstede.

Lezingen
Zaterdag 25 juni vertelt 
Flip Hammann, Beatles-
kenner, over nieuwe bio-
grafi e van Philip Norman 
over Paul McCartney. Aanv. 
16.30u Om 16u. Treedt pi-
anist Jaap Stork op. Boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. Toe-
gang vrij, reserveren ge-
wenst: 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl

Dinsdag 5 juli ‘Nederland 
gezien vanaf het Pieterpad’, 
14.00 uur. WIJ Heemstede. 
Verzorgd door Wim van der 
Ende. Entree: 4,-. Reserve-
ren: 023-5483828. Heren-
weg 96, Heemstede.

Muziek
Zondag 26 juni bouwt 
het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest een feest-
je met Karin Bloemen in de 
Philharmonie Haarlem.
V.a. 20.15 uur. Kaarten: 
vanaf 22,50 euro via:
www.theater-haarlem.nl.

Open dagen
Zaterdag 25 juni Kleine 
kinderen en jongeren zijn 
welkom bij VEW, 10.00-
13.00 uur. Ingang Sport-
parklaan tussen Alliance 
en het zwembad in. Info: 
Michiel van Rooijen jeugd-
voorzitter@vewheemstede.
nl of 06-51998746.

Zondag 3 juli Open Dag 
Volkstuinvereniging ‘Nooit 
Rust’. 11.00-16.00 uur. 
Diverse activiteiten zoals 
wildplukwandeling, speur-
tocht voor kinderen en 
proeverijtjes. Loc: West. 
Randweg/Leidsevaart of 
Pelikaanlaan (tijd. entree).
www.nooitrust.nl.

Tentoonstellingen
T/m zondag 3 juli ‘Men-
selijke emoties’, thema voor 
nieuwe Waagexpositie van 
Esther te Marvelde.
Zie ook: www.kzod.nl,
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel en
www.marvelde.com.

AgendAAgendA
Tuincentrum al 45 jaar verkoper van kwaliteit
Alles voor uw lieve huisdier bij De Oosteinde

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
Nederland gezien vanaf het Pieterpad
Heemstede - Dinsdag 5
juli wordt een lezing bij WIJ 
Heemstede gehouden over 
het Pieterpad. Te voet door 
Nederland tussen de Wad-
denkust en Zuid-Limburg 
over het Pieterpad. 475 kilo-
meter door streken met hun 
eigen cultuur en dialect. Wim 
van der Ende is al vanaf 1980 
betrokken bij het meest be-
kende Lange Afstand Wan-

delpad. Hij vertelt over de
geschiedenis van het Pieter-
pad en wat er zoal komt kij-
ken bij het maken van een 
wandelpad. U maakt op 
heel bijzondere wijze kennis 
met uw eigen land door zijn
vlotte verhalen en prachti-
ge foto’s.  Voor veel wande-
laars is het Pieterpad het be-
gin van hun tocht naar Santi-
ago de Compostella.

Wim van der Ende, sociaal 
geograaf, is fotograaf en pu-
blicist en woont in Zeist. Zijn 
werkterrein is vooral het Ne-
derlandse cultuurlandschap. 
De middag begint om 14.00 
uur en de entree is 4,- eiro. 
Als u verzekerd wilt zijn van 
een plek, is het verstandig 
om te reserveren, tel: (023) 
548 38 28 of bij de receptie 
van De Luifel.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 juni 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Vergadering gemeenteraad
- Omgevingsvergunningen

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’

Heeft u iets verloren of gevonden?

Op woensdag 13 juli van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘Leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede. 

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om 
te gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan 
bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd 
wordt. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken.
De presentatie van de workshopleider wordt 
afgewisseld met filmpjes en oefeningen. Ouders 
worden tijdens de workshop aan het denken gezet 
over hun eigen manier van opvoeden en maken 

een opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan 
worden gebracht. 
Ouders die interesse hebben voor deze 
workshop kunnen zich inschrijven via de knop 
themabijeenkomsten en cursussen op www.
cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze workshop. Er kunnen maximaal 12 ouders 
deelnemen.
Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden, kijk op www.positiefopvoeden.nl.

U kunt dit melden bij de gemeente. U kunt de 
melding digitaal of persoonlijk doen via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis of via telefoonnummer 14 023. 
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 
www.heemstede.nl bij ‘Gevonden/verloren 
voorwerp melden’.

Sponsorcheque voor vrijwilligers 
Meermond en IVN
Op 17 juni 2016 reikte wethouder Heleen Hooij 
namens Wecycle een sponsorcheque van € 1000 uit 
aan Marc van Schie (IVN Zuid-Kennemerland) en Eric 
Jagtman/ Franke van der Laan (Park Meermond). 
Beide organisatie mogen dit bedrag delen.
Wecycle is een organisatie die de inzameling van 
gebruikte elektrische apparaten promoot. Vanaf 
oktober 2105 hield Wecycle een promotionele actie 
op een groot aantal milieustraten; hoe groter de 
hoeveelheden ingeleverde elektrische apparaten, 
hoe groter de kans op een prijs voor een goed doel. 
Dankzij de inzameling van deze apparaten door 
inwoners van Heemstede en omstreken kunnen 

beide natuurvrijwilligers nu extra activiteiten binnen 
hun groepen organiseren.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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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Omgevingsvergunningen

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Vergadering gemeenteraad

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 2, het kappen van 2 eiken, 

wabonummer 43134 , ontvangen 6 juni 2016 
- Javalaan 11, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 43301, ontvangen 9 juni 2016
- Wandelbos Groenendaal, het kappen van 12 

esdoorns, wabonummer 43328, ontvangen 8 juni 
2016

- Leidsevaartweg 73, onderhoudswerkzaamheden 
bedrijfsmuseum (voormalig pompstation 
Leyduin), wabonummer 39007, ontvangen 9 juni 
2016

- Lombokstraat 8, het plaatsen van een 
dakopbouw, plaatsen dakkapel op 
achtergeveldakvlak en dakramen op 

voorgeveldakvlak, wabonummer 43445, 
ontvangen 9 juni 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oude Posthuisstraat 17, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 41945, verzonden 17 
juni 2016

- Alberdingk Thijmlaan 23, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
plaatsen trap naar zolder, wabonummer 38470, 
verzonden 17 juni 2016

- Binnenweg 206, verbouwing winkelpand 
en appartement naar winkelpand en 2 
appartementen, wabonummer 38243, verzonden 
17 juni 2016

- Cruquiusweg 37, het vervangen van reclame, 
wabonummer 41162, verzonden 17 juni 2016

- Abraham Kuyperstraat 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 37758, verzonden 17 juni 2016

- Bronsteeweg 92A, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 40323, verzonden 17 
juni 2016

- Zandvoortselaan 159A, het vervangen van de 
gevelpui van een winkelpand, wabonummer 
40634, verzonden 17 juni 2016

- Franz Lehárlaan 135, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 40626, verzonden 17 juni 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 30 juni 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

19.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentieverklaring (niet openbaar) 
20.30 uur bezwaar tegen een opgelegde boete op 

  grond van de Participatiewet 
  (niet openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  bouwen van een installatie op het dak 
  van de Nijverheidsweg 41 (openbaar) 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 30 juni 2016 
om 20.00 uur in de Raadzaal van het raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 juni 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Benoemen extern lid / secretaris 

Rekenkamercommissie Heemstede
- Vaststellen Jaarrekening 2015
- Voorjaarsnota 2016
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen gebruik 

grond in wandelbos Groenendaal ten behoeve 
van Ponytrack Heemstede

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
inloopstal paarden Leidsevaartweg ongenummerd

- Invoering raad van toezichtmodel Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Hamerpunten
- Wijzigingsverordening Verordening openbaar 

water Heemstede 2016
- Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten 2017 en Jaarrekening 2015
- Verbouwing t.b.v. multifunctioneel gebruik pand 

Julianaplein 1
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland 2016

Overige punten
- Bespreken Coalitieakkoord 2016-2018
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 juni 

2016
- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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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