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Volgend jaar op de verjaardag van Beyoncé?
Alliance veteranen derde in Lissabon
Heemstede - Het veteranen 
L team (gemiddelde leeftijd 
50 plus) van de Heemsteedse 
hockeyclub Alliance slaag-
de er afgelopen weekend op-
nieuw in hun internationale 
kwaliteiten op het kunstgras 
te bestendigen. Na eerdere 
toernooien in Spanje en En-
geland stond dit jaar Lissa-
bon in Portugal op de agen-

da. Spelend in een zinderen-
de hitte, met temperaturen 
van 40 graden en meer, kwa-
lificeerde het senatorenteam 
zich uiteindelijk zeer verdien-
stelijk als derde. Hiermee 
werd het resultaat van de 
keurige vierde plaats die vo-
rig jaar in Wales kon worden 
gehaald, nog eens verbeterd. 
Het eindfeest kreeg nog een 

Huldiging voor 40 jaar sporten in Heemstede
Heemstede - Op woens-
dag 14 juni vond in de Offen-
bachzaal een bijzondere hul-
diging plaats. Het was name-
lijk 40 jaar geleden dat Gusta 
Diependaal besloot aan sport 
te gaan doen.
Het werd een keep-fit-
groep op de woensdag-
avond. Na de geboorte van 
haar zoon Michel vond zij 
het tijd worden iets aan het 
lichaam te gaan doen. De 
eerste dertig jaar waren vrij 
constant, daarna kwamen 
er vele wisselingen (zaal- 
leiding en als laatste zelfs 

vereniging) wat wel bleef 
was de gezelligheid bij de 
groep. Zij gaat dan ook nog 
steeds met veel plezier naar 
de woensdagavondles in de 
Offenbachzaal.   

Als verrassing voor haar 
kwam de voorzitter van HBC 
Gymnastics (Peter Grajer) 
naar de zaal om bloemen en 
een pen uit te reiken. Van 
de Koninklijke Nederland-
se Gymnastiek Unie kreeg 
Gusta een speld voor het 
40-jarig lidmaatschap van de 
gymnastiekbond.

Zaterdag Open Dag 
brandweer Heemstede

Heemstede - Aanstaan-
de zaterdag 24 juni, tus-
sen 11.00 en 15.00 uur, or-
ganiseert Brandweerpost 
Heemstede een Open Dag 
aan de Nijverheidsweg 42.

Iedereen is van harte wel-
kom. Er zijn tal van activi-
teiten gedurende de dag, 
voor jong en oud. Zo is er 
een demonstratie ‘vlam in 
de pan’, kun je op de foto 
met brandweerman Sam 
en kun je zien hoe een 
fiets in stukken word ge-
knipt met de hydraulische 

schaar. ‘Hartveiligwonen’ 
is met een stand aanwezig 
en samen met de brand-
weer wordt een demon-
stratie van een hulpverle-
ning gegeven. Ook is de-
ze dag de Jeugdbrandweer 
present. Daarnaast wordt 
een wedstrijd ‘slang uitrol-
len’ gehouden en ook zijn 
alle brandweerauto’s te be-
zichtigen. Voor de kleinsten 
is er een kleurwedstrijd met 
leuke prijzen. Ben je geïn-
teresseerd geraakt? Ga dan 
naar de informatiestand 
voor brandweervrijwilligers.

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG
OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

memorabel tintje door de uit-
nodiging van een internatio-
naal zeer bekende fado-zan-
geres (Misia, hier o.a. bekend 
vanwege een optreden in de 
Philharmonie te Haarlem be-
gin dit jaar). Het team werd 
gevraagd om haar verjaardag 
mee te vieren in een lokaal 
restaurant.
“Met deze stijgende lijn wor-
den we volgend jaar mini-
maal tweede en uitgenodigd 
voor de verjaardag van Bey-
oncé”, aldus de uitspraak van 
een van de teamleden.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede – In juli gaat de Tuinenwedstrijd van De Heem-
steder in samenwerking met Tuincentrum De Oosteinde van 
start! Elke week plaatsen we een tuinfoto op de voorpagina 
en die dingt automatisch mee naar een van de mooie prijzen. 
Houd de Heemsteder in de gaten.

Ook dit jaar: Tuinenwedstrijd
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 25 juni 10.00 uur
ontmoetingsdienst
Spreekster: mevr. Yvonne 
Elbers.

www.rafael-nehemia.nl
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 25 juni
Oude Kerk, 10u. :ds. A. Mo-
lendijk. Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4 tot 12 
jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 25 juni om 10u.
Ds. D. Jorissen uit ‘s Gra-
venzande.
Na de dienst koffi edrinken 
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 25 juni, 10u.: ds. 
Agaath Drost: 10.00 uur 
(Amsterdam). Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 25 juni: 10u.
Eucharistieviering - pas-
toor J. Quadvlieg.
Samenzang.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Over Raadhuisstraat 38 kun-
nen we wel stellen dat kaas 
als hier altijd de rode draad 
vormde. Zoals eerder al ver-
teld zijn de nummers 32, 34, 
36 en 38 samen gebouwd 
rond 1908 en daarin heeft 
de familie Samson een gro-
te rol gespeeld. Op 6 juni 
1908 werd door zoon Bertus 
Samson de eerste steen ge-
legd voor het pand. Vader P.J. 
Samson (1872-1935) kwam 
uit Kudelstaart en onder de 
naam ‘De Kaashoek’ begon 
hij op het adres Raadhuis-
straat 38 de zuivelhandel. In 
november 1935 overleed Pe-
trus Jacobus Samson. Sam-
son adverteerde vooral met 
zijn Hoog Fijne “kop” Boter 
als vervanger van dure room-
boter. J. Samson kwam na 
zijn huwelijk op nummer 38 
te wonen/werken. De Kaas-
hoek werd omstreeks 1956 
overgedaan aan Ben Goe-
mans en sinds april 1973 wa-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (20)

ren Ben Lefferts en echtge-
note Adri Lefferts-Vinken ei-
genaren. De toenfoto uit het 
NHA is van 1978.
Na een fi kse verbouwing in 
mei 2014 werd de zaak her-
opend op 29 november 2014 
onder de naam ‘Alexander-
hoeve’. In september 2016 
werd eigenaar Alex Mie-
zenbeek de beste kaasken-
ner van Nederland. Voorheen 

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 25 juni, 10u. Voor-
ganger de heer D. de Roest 
(Amsterdam).

www.adventskerk.com

Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

had Alex ‘het Kaasboerinne-
tje’ op de Binnenweg.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 15 juni 2017 en 
laat nr. 38 zien in zijn huidige 
vorm. Links de fl ink gegroei-
de boom die op de toenfoto 
nog klein was.





Wekelijks ga ik op de grens van Heemstede en Bennebroek 
‘troeptrimmen’, oftewel zwerfafval opruimen. Het bosge-
deelte van de Prinsenlaan en het aangrenzende deel van 
de Herenweg is altijd goed voor 2-3 grote plastic tassen 
vol rotzooi. 
Wat er dan zoal langs de weg ligt? Blikjes, glazen en plas-
tic fl esjes, lege sigarettenpakjes, snoeppapiertjes, veel plas-
tic en heel veel peuken. Jammer dat dit langs de weg ge-
gooid wordt, want bij bankjes en bushaltes staan altijd af-
valbakken. 

Door werkzaamheden aan de Herenweg is er een paar 
maanden heel veel verkeer door de Prinsenlaan gereden. 
Wat bleek? Een enorme berg peuken langs het bosgedeel-
te. Welgeteld 60 peuken aan de ene en 75 aan de andere 
kant. 135 peuken over een stukje van 400 m! Nu is de Prin-
senlaan al een aantal weken gesloten voor verkeer en is er 
bijna geen peuk meer te vinden!

De conclusie is, dat die automobilisten een stelletje vies-
peuken zijn! Niet de asbak in de auto gebruiken (dan wordt 
die vies en gaat stinken) maar van de openbare weg een 
asbak maken. Het fi lter is kunststof (cellulose acetaat) 
en niet biologisch afbreekbaar. Het kan wel 12 jaar duren 
voordat de peuk uit elkaar valt en met het blote oog niet 
meer zichtbaar is.  

Wees bewust van wat je op straat gooit en gebruik de prul-
lenbakken of neem een handasbakje mee (voor 3,50 te 
koop bij ‘Nederland Schoon’). 
Laten wij zuinig zijn op de natuur die wij nog hebben, zo-
dat ook onze  kinderen en kleinkinderen daarvan kunnen 
genieten!

Marlize Blad, Heemstede

Bah, stelletje viespeuken!

Lezerspost

Een reactie op het schrijven van mevrouw Waterlander, 
fractievoorzitter CDA. In 2011 is het allemaal begonnen 
met het initiatief van de toenmalige CDA wethouder Kuiper 
van verkeer, ruimtelijke ordening en civieltechnische wer-
ken. Er werd een projectovereenkomst gesloten met de ge-
meente, Prorail en de bewoners van het Laantje. Demo-
cratisch?
Nee, want er was niet gedacht aan de belangen van de be-
woners van de Geleerdenwijk, de Rivierenbuurt en omme-
landen. Een enorme omissie, zo bleek later. Politiek bedrij-
ven is niet gemakkelijk.
Mijn grootvader was in de vorige eeuw 9 jaar lang wethou-
der van onderwijs in de gemeente Velsen. Hij hield er een 
maagzweer aan over. 
Vanaf het begin volg ik in Heemstede de nu al jarenlange 
schermutselingen op de voet; ik blijf me verbazen en maak 
me boos:
1)  Over het gedrag van Prorail
2)  Over het gedrag van VVD, CDA en de bewoners van 

het Laantje
3)  Over de 180 graden ommezwaai van D66; de vraag rijst: 

welke uitruil is er onlangs gedaan met VVD en CDA?
4)  Over de schriftelijke beslissing van Ged. Staten; de vraag 

rijst: is G.S. zich bewust van het feit dat een omweg van 
1700 m, in de praktijk betekent dat ouderen (vaak wat 
minder goed ter been) voor een wandeling van  1km  - 
heen en terug - een omweg moeten maken van 3,4 km? 
Acceptabel? Wat vinden VVD, CDA en D66 er zelf van?

 
A. Pels, Heemstede.

Besluiten over Alverna in de 
doos van Pandora?

Lezerspost

Helemaal eens met het in-
gezonden stuk van Marie-
ke Waterlander, over de 
spoorwegovergang Alver-
na: een never-ending story.
Wandelnet en Fietsers-
bond, over hoeveel men-
sen gaat het in deze? En 
namens wie blijven ze maar 
schrijven en procederen?

Ik woon zelf al ruim 20 jaar 
in de Geleerdenwijk, maar 
noch ik, noch mijn buren, 
en velen die ik in de ge-
meente spreek, zijn ooit 
benaderd met de vraag 
wat wij, omwonenden, er 
van vinden.
Ik kan vanuit mijn raam de 
treinen zien, en ben 1 keer 
in al die jaren over die over-
gang gegaan; een eens- 
maar- nooit- meer avon-
tuur, toen onverwachts  
een supersnelle trein vanuit 
het niets langsdenderde.

Het slachtoffer van het on-
geluk een paar jaar terug 
was lid van mijn bridge-
club; ik weet nog heel 
goed wat een drama dat 
was voor familie, vrienden 
en leden van de club.

Wandelaars, zoek gewoon 
een ander Laantje; fi etsers, 
fi ets een paar honderd me-
ter om.
Hou nu gewoon eens op!

Veronica van Bueren, 
Heemstede

Een eens- 
maar-nooit-

meer avontuur

     Lezerspost

In de Heemsteder van 14 juni probeerde fractievoorzitter 
van het CDA, mevrouw Waterlander, een door haar gecon-
stateerd manco in de berichtgeving over de spoorwegover-
gang bij Alverna op te vullen. Maar juist haar stuk bevat es-
sentiële manco’s. Zij verdoezelt dat het besluit van de ge-
meenteraad in 2011 tot afsluiting van de overgang is ge-
nomen zonder dat men zich daarbij bekommerde over de 
gevolgen voor diegenen die sinds tientallen jaren van die 
overgang gebruikt maakten, zowel recreanten als niet-re-
creanten (o.a. route naar de hockeyvelden). Daar ligt de 
oorzaak van alle problemen en procedures. De hoogste be-
stuursrechter in ons land heeft op grond van dat langdu-
rig gebruik de raad op de vingers getikt en de afsluiting 
ongedaan gemaakt, voorzover het wandelaars en fi etsers 
betreft. Auto’s werd terecht de doorgang ontzegd, omdat 
dit te gevaarlijk werd geacht. Dit onderscheid is essentieel, 
maar het wordt bewust steeds buiten beschouwing gela-
ten door ProRail en de ‘overweg dicht’-lobby, om mee te 
liften met de onrust ten gevolge van ongevallen met auto’s. 
De raad heeft in 2011 dus onzorgvuldig gehandeld door dit 
onderscheid niet te maken. Later heeft de raad het beroep 
van ProRail en de bewoners aan het laantje van Alverna om 
de overgang aan de openbaarheid te onttrekken terecht 
verworpen. Het is schandelijk dat mevrouw Waterlander het 
stemgedrag van de partijen die tegen de onttrekking stem-
den als ‘gedraai’ bestempelt. Anders dan het CDA namen 
die partijen de rechterlijke beslissing wel serieus en ston-
den zij open voor de argumenten van de voorstanders van 
openbaarheid van de overgang. 
De voorstanders van een open overweg zijn overigens voor 
een zo groot mogelijke veiligheid en pleiten voor aanvul-
lende beveiliging. Maar ProRail heeft het aanbrengen daar-
van getraineerd. De gemeente Heemstede liet dat gebeu-
ren. Zo kon ProRail blijven schermen met de stelling dat de 
overweg bij Alverna zeer onveilig is. Een aperte onwaar-
heid. 
Over werkelijke onveiligheid gesproken: het fi etspad langs 
de Leidsevaart naar het station is levensgevaarlijk en over 
de spoorovergang bij Leyduin (gevaarlijker dan bij Alver-
na) hullen ProRail en de gemeente Heemstede zich al lang 
in stilte. 
Tot slot mevrouw Waterlander: het kunnen recreëren be-
hoort (ook) tot het algemeen belang! Het is treurig dat het 
CDA daar zo gemakkelijk aan voorbij gaat.

Ok de Lange, Heemstede.

Veilige open spoorwegovergang 
is in het algemeen belang

Lezerspost

IN MEMORIAM
Tosca Heyligers

Op 9 juni overleed, nadat drie weken eerder pan-
creaskanker was ontdekt, mevrouw Tosca Heyli-
gers, echtgenote van Clemens Hoevenaars. Zij was 
gedurende 44 jaar een boekverkoper in hart en 
nieren. Achtereenvolgens werkzaam in boekhan-
dels te Breda, Rotterdam, Haarlem (Willa Reinke), 
en in Amsterdam bij importeur Meulenhoff-Bruna 
en o.a. bij Ten Have als bedrijfsleidster. Ten slot-
te vanaf 1994 tot beider pensionering in 2005 met 
haar man als eigenaars van Boekhandel Blokker 
in Heemstede. In 2001 verscheen een boekje on-
der de titel ‘Vrouw met hoed–Tosca Heyligers–veertig jaar boekverkoopster’. Haar hobby’s 
waren naast het lezen van literaire boeken het verzamelen van afbeeldingen van heiligen 
en van beeldjes die varkens voorstellen.
Na haar pensionering heeft zij vanwege beider interesse met Clemens de meeste voor-
malige concentratiekampen bezocht en als vrijwilligster o.a. gewerkt in herdenkings-
plaats de Hollandsche Schouwburg. Op 16 juni heeft een afscheidsbijeenkomst plaats-
gehad in de aula van begraafplaats De Nieuwe Noorder te Amsterdam. 
Hans Krol
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Jacqueline en Agnes van Hypotheek Informatie Punt:
“Onze kracht is dat we doorgaan tot het einde”
Heemstede - Aan de Zand-
voortselaan 117 is HIP geves-
tigd, voluit: Hypotheek Infor-
matie Punt. In het pand, dat 
een warme, huiskamerach-
tige sfeer ademt, zijn Jac-
queline van Hensbergen 
en Agnes van Veen werk-
zaam sinds een paar maan-
den. Hun werkzaamheden 
zijn verplaatst van Hoofd-
dorp naar Heemstede en de 
nieuwe plek bevalt hen zeer 
goed. Al vele jaren werken de 
vrouwen samen en als je dat 
al zo lang zo goed doet, dan 
kun je er vanuit gaan dat de-
ze ‘powervrouwen’ goed op 
elkaar ingespeeld zijn. Voor 
de starter en ook de geset-
telde huiskoper is HIP de pla-
ce to be. Niet omdat het ‘hip’ 
is maar juist vanwege de lan-
ge en solide staat van dienst 
van dit adviesbureau. Er zijn 
in elk gebied soortgelijke hy-
potheekadvieskantoren. Hoe 
onderscheidt HIP zich? “Wij 
gaan echt door waar anderen 
stoppen”, vertelt Agnes. “Dat 
houdt in dat een opdracht 
voor ons niet stopt als het vijf 
uur is. Bovendien zijn we ge-
specialiseerd in ‘moeilijke za-

ken’. Juist als het ernaar uit-
ziet dat een hypotheek een 
lastige optie wordt, gaan wij 
door totdat we de beste op-
lossing hebben.” 
Al vele jaren werken Jacque-
line en Agnes samen. Beiden 
hebben een financiële ach-
tergrond en voelen zich volle-
dig op hun plek in het dienst-
verlenende vak. “Het doel is 
toch om mensen blij te ma-
ken. Je komt naar ons toe als 
je voor een heel belangrijke 
beslissing in je leven staat: 
het kopen van een huis. Dan 
wil je ze ook zo goed mogelijk 
helpen, aldus Jacqueline” De 
twee vinden niet dat ze zich 
op de borst moeten kloppen 
- ‘doe maar gewoon’ vinden 
ze van zichzelf - maar de re-
views over HIP zijn er dui-
delijk in, dankbare reacties 
over HIP. “De adviseur heeft 
zich een slag in de rondte 
gewerkt, je mag haar altijd 
bellen, super service” is een 
mooi voorbeeld. Een andere: 
“Buiten het warme welkom, 
de rust en vriendelijkheid is 
er de kennis en kunde om 
heldere adviezen te koppelen 
aan je persoonlijke situatie, 

top.” Goede reclame! Dat re-
clame nuttig is, daarvan zijn 
beide vrouwen zich bewust. 
“We zijn ook actief op social 
media en geven een nieuws-
brief uit, maar bijvoorbeeld 
ook de vlaggen aan de gevel 
helpen aan onze herkenbaar-
heid”, geeft Agnes aan. Bei-
de financieel adviseurs ho-
pen nog vele Heemstedena-
ren te kunnen helpen. Een 
warm welkom is gegaran-

deerd. Aan de Zandvoortse- 
laan 117. Kijk voor meer infor-
matie op:
www.h-i-p.nl of Facebook. 

Telefoon: 023-5571062. Voor 
hypotheken - verzekeringen - 
pensioenen - financieringen.
Joke van der Zee

Links Agnes, rechts Jacqueline.

Heemstede – Vrijwel ieder-
een kent de ziekte diabetes 
(type 1 en 2), maar dat vrou-
wen tijdens hun zwanger-
schap zwangerschapsdiabe-
tes kunnen krijgen is nog niet 
algemeen bekend. Toch over-
komt het 5 tot 10% van deze 
groep. Diëtist en voedings-
coach Nicole de Haan is een 
specialiste op het gebied.                                                                                                                    
De Heemsteedse diëtist ont-
dekte dat er nog geen dui-
delijk handboek te verkrijgen 
was en ging samen met col-
lega Linda Rodenburg aan de 
slag. Nu ligt het eerste Ne-
derlandse boek over zwan-
gerschapsdiabetes in de 
handel. 

Tijdens je zwangerschap is 
gezonde voeding belangrij-
ker dan ooit, volgens de Ni-
cole de Haan: “Met name 
als je een verhoogd risico 
hebt voor zwangerschapsdi-
abetes, want deze kwaal kan 
vervelende gevolgen heb-
ben voor moeder en kind. 
Het verhoogde suikergehal-
te in het bloed wordt veroor-
zaakt door een mindere ge-
voeligheid voor insuline on-
der invloed van de (zwanger-
schaps) hormonen en hier-

door blijft er teveel suiker in 
het bloed zitten.“

“De bewuste zwanger-
schapshormonen verdwijnen 
bij de moeders na de geboor-
te van de baby, maar echt 
weg zijn ze niet”, vervolgt Ni-
cole. “Want bijna de helft van 
de vrouwen ontwikkelt bin-
nen tien jaar blijvende dia-
betes.” Niet alleen de moe-
der loopt risico, benadrukt 
ze: “Ook het kind heeft later 
een verhoogde kans op dia-
betes en op obesitas. Boven-
dien is het ongeboren kind al 
vaak zwaarder met eventue-
le complicaties tijdens de be-
valling tot gevolg, zoals een 
tangverlossing of een kei-
zersnede.” Het voorkomen 
van zwangerschapsdiabe-
tes is uiteraard de beste op-
tie. “Dat kan”, zegt de diëtist. 
“In het buitenland is men ver-
der met de zogenaamde pre-
conceptionele zorg. Dat wil 
zeggen dat vrouwen met te-
veel overgewicht al voor de 
aanvang van de zwanger-
schap begeleid worden om 
een betere leefstijl te ontwik-
kelen. Afvallen heeft het so-
wieso een gunstige invloed 
op de gezondheid en boven-

dien wordt een vrouw eerder 
zwanger.”
Risicofactoren voor zwanger-
schapsdiabetes zijn onder 
meer: diabetes type 2 in de 
familie, overgewicht, zwan-
gerschapsdiabetes tijdens 
een eerdere zwangerschap 
en leeftijd (boven de 35). 
Maar ook zonder deze fac-
toren kun je last krijgen van 
zwangerschapsdiabetes die 
zich meestal vanaf de 24ste 
week openbaart. 

Nicole de Haan en Linda Ro-
denburg hebben alle infor-
matie en tips verzameld die 
van toepassing zijn en vol-
gens Nicole is het een over-
zichtelijk handboek gewor-
den in toegankelijke taal met 
grappige illustraties van haar 
buurtgenoot Jeanine Jor-
daan. “Ik hoefde niet ver te 
zoeken”, lacht Nicole. “Want 
mijn buurvrouw Jeanine is 
fotograaf en grafisch ontwer-
per en was meteen enthou-
siast.” 
De diëtisten zijn van mening 
dat goede informatie gaat 
boven het commerciële as-
pect en willen het boek toe-
gankelijk maken voor een 
breed publiek. “Aanstaande 

Links diëtist Nicole de Haan 
en rechts illustratrice Jeanine 
Jordaan.

ouders lezen van alles over 
zwangerschap en baby’s. En 
terecht, want je wil het aller-
beste voor je kleintje. Dit on-
derwerp misten we nog tus-
sen alle literatuur en dat is 
onze voornaamste motivatie 
geweest voor dit boek.”
Het Handboek Zwanger-
schaps Diabetes is voor 
24,95 euro te koop bij Blok-
ker boekhandel of via inter-
net (Bol.com). Informatie:
dehaandietist.nl.
Mirjam Goossens

Straatspeelavond 
centrum

Heemstede – Op woens-
dag 28 juni organiseert WIJ 
Heemstede een straatspeel-
avond op het Julianaplein in 
het centrum. De volgende is 
op woensdag 5 juli op de Dr. 
J.R. Thorbeckelaan in de wijk 
de Glip. De betreffende stra-
ten worden vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Om-
wonenden krijgen hierover 
vooraf bericht. De straatavon-
den zijn van 18.30-20.30 uur.

Heemsteedse diëtist schrijft boek over zwangerschapsdiabetes

Nuchter, laagdrempelig en praktisch

Vrolijke Vrijdag
Heemstede – Er is weer 
van alles te doen in de Lui-
fel op Vrolijke Vrijdag, 30 ju-
ni, bij WIJ Heemstede. U bent 
van harte welkom van 15 tot 
17 uur in de Luifel. Neem ge-
rust iemand mee! Meedoen 
is gratis. Even ontspannen, 
nieuwe mensen ontmoeten, 
meedoen aan de workshops, 
gewoon Vrolijke Vrijdag, He-
renweg 96, Heemstede.
Kijkt u voor meer informa-
tie op www.wijheemstede.nl. 
Opgeven: 5483828.
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Twee weken dicht maar u kunt terecht bij Kaldi

Juwelier Velthoven verbouwt: 
tot 24 juni hoge kortingen
Heemstede – De mooie ju-
welierszaak Van Velthoven 
aan de Binnenweg wordt 
twee keer zo groot. Negen 
jaar geleden maakte Henk 
van Velthoven al verregaande 
plannen om zijn winkel te ver-
groten. Goed voorbereid gaat 
het nu echt gebeuren, ach-
terin de winkel wordt hard 
geboord, gezaagd en wor-
den er leidingen gelegd. Tot 
24 juni zijn dat maar aanloop 
schermutselingen. Het ech-
te werk gebeurt in de weken 
na 26 juni, dan is de winkel 
twee weken dicht. Maar voor 
reparaties en nieuw werk is 
Henk van Velthoven toch ge-
makkelijk bereikbaar, want in 
de Kaldi vestiging van Peter 
Houssart aan de Binnenweg 
2, bijna schuin tegenover 
Van Velthoven, heeft Henk 
een hoekje waar u repara-
ties kunt aanbieden en op-
halen. Ernst, de goudsmid die 
al negenjaar voor Henk van 
Velthoven werkt, behoudt in 
de nieuwe winkel zijn eigen 
atelier, waar hij al zijn creati-
viteit kwijt kan. In de nieuwe 
winkel krijgt Henk een klei-
ne werkbank waar hij klei-
ne reparaties aan horloges 
kan verrichten. Trots is Henk 
op de nieuwe merken die 
hij straks in zijn vernieuwde 
winkel kan presenteren. Het 
horlogemerk Baume & Mer-
cier. Het Zwitserse Baume & 
Mercier is een grote naam in 

de horloge-industrie en heeft 
bovendien een rijke historie. 
Baume & Mercier staat be-
kend om de fraai gestileerde 
horloges van klasse en kwali-
teit. Bovendien staat het huis 
garant voor betaalbare luxe. 
Zowel de dames- als heren-
modellen kenmerken zich 
stuk voor stuk door elegan-
tie en raffinement. Met het 
sieradenmerk Ole Lynggaard 
Het Deense Juwelenhuis is 
inmiddels wereldwijd bekend 
en nog steeds een familie-
bedrijf. De goudsmeden ver-
vaardigen de juwelen in het 
atelier in Kopenhagen. Uniek 
aan deze Deense collectie is 
de veelzijdigheid. Zo kunnen 
de hangers simpel aan de 
armbanden worden beves-

tigd en kunnen onderdelen 
van de oorsieraden via een 
subliem uitgedacht systeem 
variëren in kleurcombinatie. 
Sieraden en accessoires van 
Georg Jensen, die meer dan 
100 jaar vakmanschap en er-
varing brengt in de mooie 
sieradenwereld, bij Van Velt-
hoven in de vernieuwde win-
kel te zien. Op 26 juni gaat 
juwelier Van Velthoven voor 
twee dicht om daarna weer in 
volle glorie te openen. Tot die 
tijd kunt u profiteren van de 
hoge kortingen op vele hor-
loges en sieraden die kunnen 
oplopen tot 70 procent. Want 
nieuwe collecties en merken 
vragen ruimte en daar mag u 
best van profiteren.
Ton van den Brink 

Preek van de Leek: 
Schoonheid is overal
Heemstede - Op zondag 18 
juni vond de vierde ‘Preek 
van de Leek’ plaats in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Dit keer 
met als preker Hugo Jetten, 
eindredacteur van de Groe-
ne Amsterdammer en daar-
naast schrijver en eindredac-
teur bij Z, de straatkrant van 
Amsterdam. Het thema van 
Hugo’s preek luidde ‘God-
dank is er schoonheid’. Terwijl 
de wereld (én de Bijbel) zo 
vol is van lelijkheid en akelig 
nieuws, ging Hugo op zoek 
naar wat schoonheid daar-
naast of tegenover zou kun-
nen zetten. Een persoonlijk 
verhaal, met een brede blik!
Verbaasd als hij was dat hij 
als, naar eigen zeggen, on-
gelovige was gevraagd om 
deze preek te houden, nam 
Hugo een gehoor van ruim 
35 deelnemers mee in zijn 
worsteling. Bij de totstand-
koming van zijn preek was 
hij, lezend in het Oude Tes-
tament van de Bijbel, nog-
al wat wreedheden tegenge-
komen; taferelen die hij ook 
herkent vanuit hedendaagse 
nieuwsberichten. Hugo vroeg 
zich openlijk af of terroristen 
tot dezelfde wandaden zou-
den zijn gekomen, als zij ken-
nis hadden genomen van de 
enorme hoeveelheid schoon-
heid die je kunt vinden in de 
natuur, kunst en interactie 
met andere mensen.
Openhartig vertelde hij dat 
hij zijn worsteling had voor-
gelegd aan zijn zus en vader: 

“Hoe kan ik, na het, lezen van 
zoveel ellende, nu nog een 
preek houden?” en “Pa, bid 
jij wel eens?”. Die antwoord-
de: “Bidden is voor mij een 
horizontale verhouding tot 
de medemens.” Dit gaf Hugo 
houvast verder te zoeken.
Verderop in de Bijbel kwam 
hij Psalm 104 tegen, waar-
in de schoonheid van de 
Schepping wordt beschre-
ven. Hugo was verrast dat hij 
daar de ingrediënten aantrof 
die hij gebruikt om gevoelens 
van frustratie of zelfs haat te 
ontvluchten: door er actief 
van weg te bewegen, door 
ver de polder in te fietsen, de 
natuur in te gaan, muziek te 
luisteren of een plek bezoe-
ken met mooie schilderijen of 
andere kunst. Dit vanuit de 
simpele en krachtige overtui-
ging: hoe meer schoonheid je 
in je hoofd hebt, hoe minder 
plek er is voor lelijkheid.
Bovenal, zei hij, is het een 
kwestie van kijken: schoon-
heid ligt vaak niet verder dan 
1,5 meter bij je vandaan, maar 
je moet je openstellen om het 
te kunnen zien. Schoonheid 
kan zelfs jou vinden, door 
een opmerking van iemand, 
een gebaar of een simpele, 
gemeende groet. Schoonheid 
is overal, het heeft alleen jou 
nodig om het te zien.
Op zondagmiddag, septem-
ber 24 september, verzorgt 
Wietze Reehoorn, lid van de 
Raad van Bestuur van ABN 
AMRO, de vierde Preek van 
de Leek.

Presentatie prof. Molenaar 
eye-opener voor winkeliers
Heemstede - Op initiatief 
van VVD Heemstede hield 
detailhandelspecialist pro-
fessor dr. Cor Molenaar dins-
dag 13 juni een presentatie 
over de toekomst voor de de-
tailhandel. Ruim 50 belang-
stellenden, vooral veel win-
keliers, bezochten de presen-
tatie. Hoewel zijn boodschap 
niet rooskleurig was, gaf hij 
interessante en goede tips. 
Molenaar voorziet een ver-
dere teloorgang van de de-
tailhandel, vooral in het mid-
densegment. V&D en Blokker 
zijn daar goede voorbeelden 
van. Zijn relaas: “De opmars 
van het kopen via internet 
neemt gigantische vormen 
aan. Een mooi voorbeeld is 
Alibaba. Deze Chinese online 
gigant heeft zelf geen enkel 
artikel. Als je bestelt doe je 
dat via hun computers direct 

bij fabrikant. Een groothan-
del of winkels zijn dan niet 
meer nodig, zo kunnen ze op 
de prijs concurreren. Amazon 
in de US laat gratis thuisbe-
zorgen.
De consument zit thuis ach-
ter de computer en heeft een 
enorme keuze. De mees-
te aankopen worden in de 
avond rond 21.30 uur ge-
daan. Mensen kopen een 
product dat losstaat van de 
winkel. In winkels is de keu-
ze vaak beperkt tot wat de 
eigenaar denk te verkopen. 
Over supermarkten: met een 
lekker stuk vlees of diep-
vries in je auto ga je niet nog 
even verder winkelen. Je gaat 
naar huis, weg ‘spin-off’ voor 
de winkeliers in de buurt. En 
parkeren: maak het gratis, of 
kosteloos voor een paar uur 
via een blauwe zone. Wat ook 

kan is maandag t/m woens-
dag gratis en op de andere 
dagen progressief belasten. 
Waarom sluiten winkels zo 
vroeg in de avond? Maak van 
de zaterdagavond een shop-
pingavond tot 21.00 uur. 
Tuinmeubelen en tuin ar-
tikelen doen het goed, net 
als woninginrichting. In de 
overige branches is slechts 
te overleven door samen-
werking van alle winkeliers. 
Ruimte is er nog wel voor 
zeer gespecialiseerde zaken. 
Bedenk acties, zoals bij aan-
koop een bon om ergens an-
ders in de straat een kop kof-
fie te kunnen drinken. Stap 
af van het egoïstisch den-
ken dat jouw zaak het wel zal 
overleven. Superservice kan 
ook helpen. Waarom bezor-
gen niet alle winkeliers ge-
zamenlijk de aankopen gra-
tis in Heemstede. Schakel 
daarbij bijvoorbeeld 65plus-
sers in of mensen met af-
stand op de arbeidsmarkt. 
Met deze maatregelen zou 

het tij gekeerd kunnen wor-
den. Zorg voor personeel dat 
van wanten weet. De klant is, 
via internet, vaak beter op de 
hoogte dan het personeel. De 
rol voor de politiek is gering. 
Zorg voor voldoende rand-
voorwaarden, maar bemoei 
je niet met het zakendoen. 
Organiseer regelmatig over-
leg tussen de winkeliers, ver-

huurders, politie en gemeen-
te. Leg de problemen of idee-
en op tafel en kom tot oplos-
singen.” 

In het kader van de winkel-
visie Heemstede was deze 
avond er een die de politiek, 
maar vooral de winkeliers de 
ogen moet openen. 
Eric van Westerloo
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Verhaallezing
Om gillend gek van te 

worden!
Regio - Zondag 2 ju-
li houdt Carmen de Haan 
de verhaallezing ‘Om gil-
lend gek van te worden!’. 
Ongeduld. Geen nieuw ver-
schijnsel, geen vaag begrip. 
Iedereen, ja, écht ieder-
een kent dit gevoel. Waar-
om dit ongeduld, frustratie? 
Het zit in onze aard, schijn-
baar vinden we nú onze zin 
krijgen belangrijk. We zijn 
eraan gewend geraakt dat 
dingen snel en efficiënt ge-
beuren. En dan graag op 
onze manier. Laten we dus 
vooral niet in het nu leven... 
Hoe kun je leren geduldi-
ger te zijn?
De lezing is in het St. Rap-
haël kerkje, Popellaan 1 te 
Bloemendaal. Tijd: 14.00 

tot 16.00 uur. Bijdrage: 
9,00 euro incl. koffie/thee, 
schrijfgerei. Informatie:
www.carmendehaan.nl.

Heemstede - Paul Mc-
Cartney van de Beatles kreeg 
het idee vlak voor het slapen 
gaan. Een kinderliedje is wel 
leuk, hij kwam op de kleur 
geel en toen op een onder-
zeeboot. John Lennon hielp 
met enkele teksten en stuk-
jes muziek. Midden 1966 kon 
in de Abbey studio`s de op-
name beginnen. Hij had Rin-
go Star als zanger in gedach-
ten.
Een wat kinderlijke afbeel-
ding van de geanimeerde 

film bracht Hermien Gold-
schmeding uit Heemstede 
op het idee om een wens van 
haar neef Jan Willem Kessler 
te vervullen, een schilderij 
waar de Beatles mee te ma-
ken hadden. Hij is een gro-
te fan van die Engelse mu-
sici, die vanaf begin jaren 60 
de wereld op zijn kop zetten. 
De Yellow Submarine, niet 
het sterkste nummer van de 
Beatles, maar toch kent bij-
na iedereen de melodie. Her-
mien Goldschmeding, 93 

jaar, nog elke maand goed 
voor minstens twee schilde-
rijen van haar voorbeelden 
Picasso en Van Gogh, zit al 
25 jaar op schilderles bij Fer-
nande Daniels. Zij had eerder 
les op de Volksuniversiteit bij 
Ger Daniels. Fernande geeft 
elke donderdag schilderles-
sen waar iedereen zomaar 
kan binnenlopen. Haar ate-
lier is gevestigd op de Voor-
weg 49A. De voormalige Ni-
colaas Beetsschool.
Ton van den Brink

Aandacht voor biodiversiteit staat voorop

Streekmarkt bij boer Milatz 
nog leuker met Slow Food
Heemstede – Het gaat goed 
met de Heemsteedse kaas-
makerij op de Dinkelhoe-
ve van Milatz aan de Heren-
weg. Er is zoveel vraag naar 
de oudere kaas dat ze tekort 
komen.
Karen Milatz vertelt: “We 
hebben vorige week driedub-
bel gedraaid om in augustus 
weer genoeg te kunnen leve-
ren.” Op de streekmarkt, die 
zaterdag gehouden werd, 
waren er kramen met de 
stands met verse scharrel-
eieren, met de zuurdesem 
brood (zowel tarwe als spelt), 
Kennemerlandse honing, 
biologische olijfolie. Joke’s 
ambachtelijke jam die door 
Joke Zadelhoff zelf gekweekt 
wordt in de moestuinbakken 
rondom haar huis, geiten-
kaas van Van Dorp, ambach-
telijke worst van Hans Worst, 
hartige en zoete taarten van 
Ay-pie, brood van Bakke-

rij Raat, wild, groente van 
De Duintuin, wijn van Kre-
mer Wijnkopers en van Slow 
Wines, Olijfolie van De Olijf-
molen, info over biologi-
sche maaltijdboxen van 
Willem&Drees, Peulvruch-
ten van Slow Food Haar-
lem en nog veel meer ver-
krijgbaar. Wethouder Sebas-
tiaan Nieuwland werd bij- 
gepraat over de SlowFood 
gedachte, de duurzame ge-
zelschappen en de produc-
ten die door de vele loka-
le en kleinschalige voedsel- 
producenten geleverd wor-
den. Aandacht voor biodiver-
siteit staat voorop met goe-
de, pure en eerlijke stappen 
in elke schakel van de voed-
selketen. Slow Food is een 
reactie op fastfood. Kwalita-
tief, smaakvol en gezond met 
eerlijke prijzen voor de pro-
ducent en de consument. 
Met liefde bereiden en de 

tijd ervoor nemen, matig eten 
en genieten. Van Slow Food 
Haarlem ontving de wethou-
der een royale mand met 
Slow food lekkernijen. Hij 
was er blij mee, bekeek even 
de inhoud en stelde vast dat 
hij daar statushouders, die 
wonen achter de Dinkelhoe-
ve in de Rivierenbuurt, het 
eens moeten proeven, wat er 
zo van het lokale land, waar 
ze nu wonen, geoogst wordt. 
Hij gaat het zelf uitdelen en 
wil ze deelgenoot maken 
van duurzaam Heemstede. 
Hij vindt de streekmarkt van 
de familie Milatz een prach-
tig initiatief en een prachtige 
aanvulling op de vele evene-
menten die deze zomer pas-
seren en vooral dit weekend 
met de brocantemarkt, de 
veteranendag en het mooie 
weer. 
Allemaal Heemstede!
Ton van den Brink  

Yellow Submarine tijdloos schildersonderwerp

Themabijeenkomst ‘autisme 
bij meisjes en vrouwen’
Regio - Mensen met autis-
me kunnen problemen heb-
ben op het gebied van ver-
beelding, sociale relaties en 
sociale communicatie. Het 
is een onzichtbare handicap 
die niet altijd goed wordt be-
grepen of onderkend.
Het Autisme Informatie Cen-
trum Haarlem organiseert op 
donderdag 29 juni een the-
ma-avond met als titel ‘Au-
tisme bij meisjes en vrouwen’. 
Annelies Spek geeft een pre-
sentatie. De verhouding tus-
sen mannen en vrouwen met 
autisme ligt ongeveer op 85% 
man en 15% vrouw. Autisme 
uit  zich bij vrouwen anders 
dan bij mannen, waardoor de 
diagnose nog wel eens wordt 
gemist. De problemen waar-

mee deze vrouwen te maken 
hebben zijn niet eens zo an-
ders, maar worden op een 
andere manier geïnterpre-
teerd dan  bij mannen. Dit 
kan leiden tot een verkeerde, 
of geen diagnose. Dit neemt 
niet weg dat vrouwen met 
autisme zeker  zoveel pro-
blemen ervaren door hun au-
tisme als mannen. Annelies 
Spek is hoofd van het Au-
tisme Expertisecentrum. Be-
langstellenden zijn welkom, 
vragen stellen staat vrij.
Locatie: Buurthuis Haarlem 
Zuid West, Kamerlingh On-
nesstraat 83, Haarlem. Inloop 
vanaf 19.00 uur.
Toegang is gratis maar aan-
melden verplicht:
aichaarlem@hotmail.com.
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Lijdensweg rond de nieuwe Vomar 
Heemstede - De commissie 
Ruimte boog zich op donder-
dag 15 juni bijna drie uur lang 
over het collegevoorstel om 
de bouw van de nieuwe Vo-
mar te faciliteren. Het voor-
lopige bouwplan werd eind 
mei ingeleverd en staat nu al 
op de agenda. Haast is gebo-
den omdat na de verkiezin-
gen van maart 2018 de poli-
tieke verhoudingen wel eens 
anders kunnen liggen en dan 
belandt het plan mogelijk in 
de ijskast. Een tiental inspre-
kers vroeg het woord. Het is 
nog geen gelopen race. Er 
bevinden zich nog beren op 
de weg. 

Insprekers
Mevrouw Van de Werke heeft 
zojuist een huis gekocht in 
de Julianalaan. In de koopak-
te staat dat zij ‘het recht van 
overweg’ heeft achter haar 
woning. Dit recht bestaat uit 
een metersbrede strook. Ook 
voor een aantal andere pan-
den geldt dit recht. De in-
spreker (zelf juriste) hield de 
commissie voor dat zij tot aan 
het hoogste rechtsorgaan zal 
procederen. Een ander pro-
bleem is dat een van de pan-
den aan de Binnenweg niet 

in het bezit is van de ontwik-
kelaar. Een flinke vertraging 
ligt dus op de loer. De heer 
Slagmolen wees de raadsle-
den op het feit dat zij leef-
baarheid hoog in het vaan-
del hebben, behalve dan bij 
dit project. De heer Van Os 
richtte zich tot D66. Raadslid 
Schul had in deze krant laten 
opnemen dat de partij har-
de voorwaarden stelt. Mini-
male overlast voor de bewo-
ners en een toegang tot de 
parkeergarage vanaf het Ju-
lianaplein (tunnel). Fractie-
voorzitter Klaasen (D66) kon 
daar weinig anders mee dan 
te omschrijven: “geëvalueer-
de voorwaarden.” 
Onbelicht bleef dat D66 in 
ruil voor steun aan het Vo-
marplan de vrije hand krijgt 
bij de inrichting van het Man-
padslaangebied. Ook Maas 
(PvdA) en Van der Have 
(HBB) wisten D66 te vinden 
met hun kritiek op hun han-
delswijze. Jaap Verschoor 
van de historische vereniging 
stelde: “Deze Vomar hoeven 
we niet.” Hij vindt de tekenin-
gen misleidend omdat er het 
een en ander ontbrak. Ook 
de winkelpui, een 28 lange 
vitrine, past niet in de straat. 

Veteranen ‘in de mood’
Heemstede - Met een her-
denkingsbijeenkomst bij de 
gedenksteen voor militai-
ren uit Heemstede die na de 
Tweede Wereldoorlog zijn 
gesneuveld in het voormalige 
Nederlands-Indië, begon op 
de Algemene Begraafplaats 
aan de Herfstlaan de Dag 
voor de Veteranen, op zater-
dag 17 juni. Georganiseerd 
door de gemeente in samen-
werking met de Adviescom-
missie Veteranen. Kransen 
werden gelegd door burge-
meester Marianne Heere-
mans en Marc Westendorp 
namens de veteranen. De 
Teisterband speelde muziek 
die past bij deze gelegen-
heid. Op de Herfstlaan ston-
den de militaire voertuigen 
van Keep them Rolling uitno-

digend klaar om belangstel-
lenden mee te nemen naar 
het Raadhuis. Leuk zo`n rit-
je in een ruim 70 jaar gele-
den afgeveerde legertruck of 
Jeep. Je rook bij het starten 
de geur van benzine uit 1945. 
Bij het Raadhuis kregen de 
leden van de Teisterband de 
primeur van de nieuwe ha-
ring die cateraar Edwin van 
Wieringen zelf uitdeelde. De 
haring werkte uitstekend, 
want met dirigent Miklós 
Fürst maakten de veertig 
Teisterbanden er een waar 
Glen Millerfeest van. Ze wa-
ren echt ‘In the Mood’. Voor 
de 180 uitgenodigde vetera-
nen de juiste sfeer om hun 
dag te vieren. Met uitgebreid 
informeren naar gezond-
heid, sores en ook leuke din-

Sieradenreparatie bij Sfeervol bijzonder / mooi
Heemstede - Sieraden die 
defect zijn of opnieuw moe-
ten worden vormgegeven, 
liggen soms al jaren in een 
laatje te wachten. Op zater-
dag 24 juni kunt u ze op-
zoeken, want dan is Joyce 
van der Stad tussen 11.00 en 
17.00 uur aanwezig bij ‘Sfeer-
vol bijzonder/mooi’ aan het 
Jan Miense Molenaerplein 8 
in Heemstede om u te advi-
seren over uw oude en vaak 

dierbare sieraden. Heeft de 
tijd de sieraden achterhaald 
dan kunnen ze in overleg een 
nieuwe, meer eigentijdse uit-
straling krijgen.
Joyce van der Stad is een 
zeer ervaren sieradenmaak-
ster, maar geen edelsmid. 
Ze werkt met sieraden van 
parels en edelstenen. Soms 
gaat het om het vervangen 
van een slotje of ringetje, 
soms moeten snoeren wor-

den overgeregen of opnieuw 
worden geknoopt. Alles ui-
teraard in nauw overleg met 
de eigenaar.
Eerst wordt een deskundige 
blik op uw sieraden gewor-
pen en daarna de mogelijk-
heden met prijsindicatie be-
sproken.
Kijk voor meer info op:
www.facebook.com/Goede- 
SierJoyce www.facebook.
com/Sfeervol-bijzonder-mooi

gen als: “Hoe was je trouw-
dag Bert”? De veldkeuken, 
berekend op snel grote hap-
pen klaar te maken, kon de 
kinderen net bijhouden die 
maar pannenkoeken wilden. 
Onder de veteranen was de 
pannenkoek met spek favo-
riet. Hapt zo lekker weg met 
korenwijn die eigenlijk be-
doeld was bij de haring, maar 
die kwam pas later. Vers ge-
vangen volgens Edwin. Kees 
Eikelenstam had intussen zijn 
bloemen en fles port te pak-

ken. Kees was bij elke vete-
ranendag prominent aanwe-
zig maar lag gewond in bed 
en werd toch even verwend 
door zijn kameraden. Ma-
joor van de Mariniers, Steven 
Baan, gaf in een kort woord 
de veteranen een stevig hart 
onder de riem, hij gaf aan dat 

we alle demonstranten die 
tegen de oorlog zijn moeten 
bedanken, omdat de defen-
sie daarvoor is er om dat te 
handhaven.
De nieuwe haring werd ge-
proefd, een legerjeep vak-
kundig gesloopt en in vier 
minuten weer in elkaar ge-

zet en verdraaid, hij liep weer. 
Een oefening voor ‘Wedden 
dat?’
Met een toer door Heemste-
de in de legervoertuigen van 
Keep them Rolling werd de 
Veteranen dag een heerlijke 
herinnering.
Ton van den Brink

Partijen
Recent onderzoek van de op-
positiepartijen toont aan dat 
een meerderheid van de win-
keliers ook tegen het plan is. 
Van der Heijden (GL) ontgaat 
elke noodzaak voor een ex-
tra supermarkt. De politie-
ke voorstanders benadruk-
ken dat er 100 parkeerplaat-
sen bijkomen. Of die gratis 
zijn werd niet beantwoord. 
Het college deed onderzoek 
naar de in- en uitrit van de 
garage. Wat bleek, de meest 
veilig is een in- en uitrit aan 
de Binnenweg. De ontwikke-
laar ziet dan zijn pui halve-
ren, dus koos voor een inrit 

op de Eikenlaan en een uitrit 
op de Binnenweg. Het CDA 
dat voorop loopt als het om 
veiligheid gaat, koos nu wel 
voor de minder veilige optie. 
Het argument is dat binnen 
het huidige bestemmings-
plan lichte industrie is toege-
staan. Welk productiebedrijf 
zich midden in een woonwijk 
zou willen vestigen, bleef on-
beantwoord. De VVD ziet al-
leen maar voordelen via de 
extra parkeerplaatsen en ver-
wacht dat de overige winke-
liers profiteren. Volgens wet-
houder Nieuwland wordt met 
dit plan het algemeen belang 
gediend. 
Vrachtwagens rijden precies 
langs de zijmuur van nr. 39 
op de Eikenlaan. De bewo-

ner maakt zich daarover gro-
te zorgen. “Er komen geluid-
werende maatregelen”, ver-
klaarde de wethouder. De 
tuinen blijven echter belast. 
Radix (VVD) vindt de over-
last voor de omgeving accep-
tabel. HBB probeerde de ter-
mijn voor bezwaren te verleg-
gen. Die valt nu precies in de 
vakantieperiode van de in-
woners. De wethouder ging 
niet akkoord. Collegepartij-
en VVD, CDA, D66 gaan mee 
met het plan. HBB, PvdA en 
GroenLinks zijn tegen. 
Op 29 juni komt het stuk af-
sluitend in de raadsvergade-
ring en ligt vervolgens 6 we-
ken ter inzage dan kan er be-
zwaar worden gemaakt. 
Eric van Westerloo
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Maurits Adema, Thijs Aldenkamp, Tessa Antonisse, Marius van 
der Bend, Jelle van den Berg, Xander Berkouwer, Laurens Ber-
kouwer, Anne Bierman, Emma Blad, Fleur Bleiji, Stan Blom, Rob-
bie den Boer, Josh Booms, Lukas Borgers, Lorenzo Bouman, 
Pim Braakhuis, Joost Braspenning, Laura Bredschneijder, Guust 
Bregman, Lars Bremmers, Jonathan ten Broeke, Marjolein van 
den Brom, Esmée Brouwer, Frederique Brouwers, Bente Bruijns, 
Lianne de Bruin, Annemarije Brussen, Merel Buijze, Emmelien 
Burgers, Jane van der Burgh, Tirsa Carelsz Ribeiro, Yvonne Cho, 
Wing Si Chui, Cristina Craita, Liselotte Croft, Florine Crul, Sven 
Dalinghaus, Ruth Daniel, Freek Dankelman, Lian Dapper, Archi-
ka Devaraj, Jurre Dielen, Corné Diependaal, Quinten Diets, Bob 
Dorland, Noëlle Doueiri, Demi Driessen, Annemijn van den Dun-
gen, Nadine Duursma, Joyce van Eijk, Lotte van Empelen, Jas-
mine Evers, Iris Feije, Emma Garrelfs, Karlijn Gastkemper, Nico 
van der Geest, Bas van Geuns, Marsha Groen, Jasper de Groot, 
Suze de Groot, Hidde Grootes, Bart de Haas, Cato Habets, Noori 
Hamawandi, Anne van Hamburg, Paula Hamming, Aron Heijs-
tek, Magali Hennis, Chloé van Heusden, Jesse van den Heuvel, 
Jelien den Hollander, Ynze ter Horst, Guus Horsten, Anton Jas-
per, Stijn Jasperse, Nadine de Jong, Kiki de Jong, Jort Jorritsma, 
Rick Josten, Vincent Kars, Tijn Kerssemakers, Hugo Kerstens, 
Yasmée Kilsdonk, David Koert, Isabelle Koopman, Siebe Koot, 
Jacco Kortman, Daley Koster, Merel Kuijer, Daniël ter Kuile, Bart 
Lambriex, Evelien Lanfermeijer, Fons van Leeuwen, Lauryn van 
Leeuwen, James Lin, Ivy Lin, Merel van Linschoten, Anne Lod-
ders, Martijn Loonen, Lex Lubbers, Zella Ludolph, Lex Mandos, 
Niels Marijnen, Mineke van Maurik, Marlot Memel, Putri Moe-
dianto, Bente Moerman, Lindesay de Moor, Thom Neuteboom, 
Eline Neutelings, Bruno Nolte, Menne Nyangate, Isa Oosterhuis, 
Hugo Oostman, Joren Overdiep, Sophie van Oversteeg, Naweed 
Paeez, Ruben ten Pas, Jordan Pheiffer, Paul van der Pijl, Mar-
tijn Platenkamp, Jules Platschorre, Keith Polak, Charlotte Pouw, 
Max Radix, Renske Rakers, George Ravestijn, Youri Res-
sang, Amber Riekwel, Savina van Rielová, Elwine Röell, Odet-
te Roest, Gijs Roodenburg, Toon de Rooij, Romée Schmitz, Flo-
rentine Schoemaker, Dylan Schreurs, Ruben Siemerink, Thomas 
Slingerland, Jorik Smorenburg, Jikke Spek, Vincent Steenhui-
zen, Wouter Stokman, Daniël Swellengrebel, Sophia Tasseron, 
Liselot Thunnissen, Frederiek Tijssens, Hugo Tijssens, Aron Tjhin, 
Eric Toorenent, Elisa Tuinstra, Sophie van Tulder, Dianne Urbach, 
Gijs van Veen, Céline van Velzen, Lotte Verberne, Onno Verber-
ne, Floor Verhulst, Gijs Verkooijen, Daan Verkooijen, Toby Ver-
meulen, Isabelle Vink, Juwe van Vliet, Stijn Vonk, Romy de Vries, 
Kelsey de Weerd, Remco van Wees, Tristan van der Weijden, 
Floor van Welie, Lies Welling, Mattijs Wentinck, Jasper van der 
Werf, Suze Westervoorde, Patrick Widdows, Nina Willemse, 
Kevin Willemse, Tess Willemsen, Daan Witte, Kit van Zanten, 
Hang Zhou, Nienke Zijlstra, Bas van Zutphen, Raphaël Zuurbier.

GESLAAGDEN

1e tijdvak Atheneum College 
Hageveld Heemstede

Heemstede - Je hoort ze 
mompelen over mooi en le-
lijk of je ziet het al aan de 
gezichten. Je mag dan jaren 
met elkaar getrouwd zijn, het 
is geen garantie dat je het 
over kunst met elkaar eens 
bent. Veel gehoorde quote 
is dan ook: “Over smaak valt 
niet te twisten.” Maar kunst 
kan ook verbazen als je kijkt 
naar een zomerexpressie met 
veel oranje. Je ziet de zon 
branden op de lijven. Glazen 
pinguïns hebben de schaduw 
opgezocht onder het zeil van 
de kraam. Het kleine glas-
werk staat kleurrijk te stralen 

Jan van Goyenstraat 
viert de Kunstmarkt

in de zon. De Spaarnetown 
Jazzband verhoogt de sfeer 
en zorgt dat elke mompe-
laar meeneuriet. Net zo rus-
tig als je van kunst wilt ge-
nieten... De kunstmarkt, afge-
lopen zondag in de Jan van 
Goyenstraat, was weer zeer 
geslaagd.

Bij sommige schilderijen 
weet je niet wat je ziet, maar 
maken de kleuren je vanzelf 
blij. Hoe mooi krijg je die verf 
op het doek. Even doorkijken 
en alle kans dat je het nog  
mooi vindt ook. Je mag best 
mompelen als de Jazzband 

even pauzeert. Maar daar 
klink Glenn Miller uit het ko-
per van de Spaarnetown en 
sta je zo maar voor mooie 
honden. In zeventig kramen 
zie je het hele kunstleven 
aan je voorbijgaan. Wordt dit 
even te veel dan zijn daar 
de gezellige terrassen waar je 
zo leuk over kunst kunt bab-
belen of bij Le Grand Cru wat 
Franse sfeer proeven uit de 
Franse wijntruck, geschon-
ken door eigenaar Will Bee-
ren die trots is op zijn eigen 
huiswijn Corette die hij al 
zeven jaar heeft in de Vio-
gnier, de Chardonnay, de 
Merlot, de Syrah, de Caber-
net Sauvignon en Pinot Noir. 

Het was goed toeven in de 
Jan van Goyenstraat...
Ton van den Brink

Boekenmarkt in de BAVO
Regio - Op zondag 25 ju-
ni vindt weer de traditione-
le grote boekenmarkt plaats 
naast de Grote of St. Bavo-
kerk aan de Grote Markt in 
Haarlem. Die wordt dit jaar 
extra luister bijgezet door een 
literair evenement. Op ruim 
zeventig kramen bieden an-
tiquaren en particulieren uit 
het hele land literatuur, bij-
zondere boeken, kaarten, bi-
bliofiele uitgaven en strips 
te koop aan. De markt duurt 
van 9.00 tot 17.00 uur en is vrij 
toegankelijk. 
De markt is een traditie in 
de van oudsher boeken- en 
drukkersstad Haarlem. De 
bekendste antiquariaten uit 

het hele land zijn hier aanwe-
zig, met een prachtige keuze 
uit hun hoogwaardige assor-
timent. 

Er zijn weer vele activitei-
ten, ook voor kinderen. On-
der leiding van kinderboe-
kenschrijfster en illustratri-
ce Nicole de Cock, die ook 
de fraaie poster voor de boe-
kenmarkt ontwierp, zullen 
zij in de gelegenheid ge-
steld worden om zelf boek-
jes te maken. Nicole signeert 
ook. Maar de markt krijgt dit 
jaar een extra literair karakter 
door een aantal voordrach-
ten en interviews van beken-
de schrijvers en kunstenaars.

De beroemde schrijver en 
wereldreiziger Redmond 
O’Hanlon is in de middag 
aanwezig. Hij is in ons land 
vooral bekend van zijn tv-
programma waarin hij de 
reis van onderzoeker Char-
les Darwin navolgde en won 
later de Nipkow-schijf voor 
O’Hanlons Helden. Hij wordt 
op de markt geïnterviewd 
door Garrelt Verhoeven.
Ook is er een optreden van 
de Olifant-laureaat Demi Bal-
tus en een voordracht door 
Stadsschrijver Lodewijk Wie-
ner. Hij draagt zijn tekst voor 
naar aanleiding van een co-
lumn van Tommy Wieringa, 
waarin deze zich naar zijn 
mening wel erg laatdunkend 
uitlaat over het fenomeen 
‘struikelstenen’, gedenksig-

nalen die in steeds meer ste-
den worden geplaatst.
Traditiegetrouw is het beken-
de Haarlemse drukkerscol-
lectief ‘De Hof van Jan’ aan-
wezig. De leden zullen veel 
nieuw werk te koop aanbie-

den, waaronder de boek-
jes met de teksten over Red-
mond O’Hanlon, gedrukt 
door Olifant-winnaar Nop 
Maas, de polemiek van Lo-
dewijk Wiener en een boek-
je van Demi Baltus.

Allemaal geslaagd met HJF
Heemstede – Tot nu toe 
positieve resultaten bij HJF 
Huiswerkbegelelding.
De examenresultaten zijn vo-
rige week bekend gewor-
den. Tot nu toe zijn de exa-
menkandidaten allemaal ge-
slaagd! Hier een van de leer-
lingen met haar begeleider. 
Voor iedereen die geslaagd 
is: van harte gefeliciteerd. 
Wilt u ook succes op school 
voor uw kind? Er is nu weer 
ruimte voor nieuwe leerlin-
gen. Neem contact op met 
Hedwig Jurrius, 06-46577776.
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Brocante, leuker dan Internet
Heemstede – Leuk winkelen 
op de streek-en brocante-
markt in Heemstede, afgelo-
pen zaterdag. “Heeft u al thee 
gedronken bij uw ontbijt? 
Doe er straks wat honing in, 
dat deed je overgrootmoeder 

al en die wist wat lekker was. 
Is het nog steeds hoor, hier, 
probeer deze honing van ei-
gen bodem maar.” Dat hoor 
en proef je niet van Internet. 
Zelf je dag- en nachtcrèmes 
maken met de ingrediënten 

als etherische oliën, kruiden, 
plus de nodige potjes, glaas-
jes of blikjes. De etiketten 
mag Google maken, maar u 
maakt de smaak. Kiezen uit 
dertig soorten thee! Zouten 
en pepers, een molentje om 
zelf je nootmuskaat vers te 
malen. Wel te vinden op za-
terdagochtend in Heemste-
de op de gezellige brocante-
markt die de Winkeliersver-
eniging  organiseerde. Bro-
cante, van grootmoeders tijd 
vind je het degelijk porselein 
en aardewerk, kristal, glas en 
veel zilverbestek van het ho-
tel waar grootmoeder nog 
de baas was. Heerlijk strui-
nen tussen prenten uit de 
tijd van Jacoba van Beieren, 
VOC schepen en oude land-
kaarten, waarop je de rijtjes 
Hoogeveen Sappemeer leer-
de. Tekenaar Harald Timmer, 
bekend van Stekeltje en Wie-
belmannetje  zie je zomaar 
op de markt bezig met een 
nieuw kinderboek te illus- 
treren.
Het leukste van de markt, de 
bezoekers die het allemaal 
prachtig vinden!
Ton van den Brink 

Overal in Nederland is het nu volop zomer. 
In dit stukje een aantal tips over honden en 
warm weer. 
Honden hebben snel last van de warmte. 
Ze kunnen niet zoveel zweten als wij. Ze ra-
ken hun overtollige warmte kwijt door snel 
te ademen of hijgen, waardoor water via de 
tong verdampt. Honden zweten ook via hun 
voetzolen. Ga daarom bij hoge temperatu-
ren niet met uw hond naast de fiets ren-
nen of heel lang met een bal spelen. Bij een 
buitentemperatuur van 25° C is het asfalt 
meer dan 50 graden heet!
Laat uw hond bij hitte nooit achter in de 
auto, ook niet met de ramen op een kier-
tje. De temperatuur in een auto loopt snel 
op; na 10 minuten is het al tien graden war-
mer dan buiten en na een half uurtje is dat 
opgelopen tot een verschil van maar liefst 
20° C! In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht is het meestal niet het zuurstof-
gebrek waar de hond aan bezwijkt, maar 
oververhitting, met name van de hersenen. 
Je kunt dit effect vergelijken met het effect 
van zeer hoge koorts. 

Treft u een hond aan die bij warm weer 
achtergelaten is in een afgesloten auto en 
volgens u lijdt onder de omstandigheden? 

Bel dan in eerste instantie met de politie 
(0900 - 8844) aangezien het een noodsitu-
atie kan betreffen. In veel gevallen kan de 
politie u verder helpen. Bel anders het lan-
delijke meldnummer 144. 
Eerste hulp aan de hond: overgiet het dier 
voorzichtig met water (niet te koud!) en 
overdek hem eventueel met een natte doek 
(ook niet te koud in verband met onderkoe-
lingsgevaar).

Dierentehuis
Kennemerland
Keesomstraat 5, 
Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en met zater-
dag 11.00-16.00 uur, dan ook telefonisch 
bereikbaar.

Honden in ‘t zonnetje: 
TIPS

De waarde van een
hecht team

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

Onlangs bezocht een fami-
lie veelvuldig haar overleden 
dierbare in ons Afscheids-
huis.
De sfeer voelde voor de fami-
lieleden ontspannen en ver-
trouwd. Zij hadden in ‘onze 
wandelgang ’ in korte tijd 
contact gehad met bijna al 
onze teamleden.  
“Ach, jullie zijn ook allemaal 
even lief hè” was dan ook 
een mooi compliment dat wij 
mochten ontvangen. 
Aansluitend stelde een dame 
uit deze familie de vraag of 
ons vak niet heel zwaar is. 

Het woord “team” wordt ge-
bruikt als afkorting voor To-
gether Everyone Achieves 
More, oftewel het geheel is 
meer dan de som der delen.
Om u te begeleiden op een 
manier die bij u past is het 
belangrijk dat wij als team 
op elkaar zijn ingespeeld. 
Hierbij zijn assistentes en ad-
ministratie net zo onmisbaar 
als de uitvaartbegeleidster. 
De assistente zorgt voor een 
welkom bij het rouwbezoek 
en de uitvaart. De admini-
stratieve collega is onze spil 
op  kantoor. Zij is niet alleen 
op de hoogte van de actuele 
uitvaarten en rouwbezoeken, 
maar weet ook alles van de 
nota’s en bedankkaartjes. 

Wij komen situaties tegen 
die niet eenvoudig zijn, soms 
ronduit heftig. 

Met elkaar kijken wij ach-
ter de schermen hoe we de 
meest passende begeleiding 
kunnen bieden. Hierbij ma-
ken wij optimaal gebruik van 
de diverse kwaliteiten die ie-
der van ons heeft binnen ons 
team.
Dit doen we o.a. door veel er-
varingen te delen, onze nor-
men en waarden onderling 
te bewaken en aan elkaar te 
toetsen, met elkaar te over-
leggen, mee te denken en 
samen te evalueren. 
Daarnaast houden we de 
begeleiding van een uitvaart 
zo veel mogelijk in één hand, 
zodat één familie steeds met 
dezelfde uitvaartbegeleidster 
contact heeft. 

Dus of ons vak zwaar is? Ui-
teraard kennen wij heftige 
momenten. Maar door het 
goed functioneren van ons 
hechte team en de manier 
waarop wij u begeleiden, 
voeren wij ons werk al 20 
jaar uit met warmte en des-
kundigheid. En daar zijn wij 
trots op.  

Iedere eerste maandag van 
de maand van 16.00 tot 18.00 
organiseren wij een Open 
Deur in ons Afscheidshuis 
op de Herenweg 92 in Heem-
stede. Dan kunt u onze af-
scheidskamers bezichtigen 
en beantwoorden wij graag 
uw vragen over bijvoorbeeld 
een uitvaart of uw polissen.

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

Ons vaste team van uitvaartbegeleidsters Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleidsters

samen met u, luisterend, betrokken, stijlvol,
voor iedereen, al dan niet verzekerd

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleiders
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Diploma A
Bram Baarspul, Kiki van 
den Berg, Max Beversluis, 
Valencia Boama-Siaw, 
Isabelle Booms, Ruhan 
Breimer, Berk Efe, Younes 
El Makhloufi, Tomas Evers, 
Thomas Franssen, An-
na Groenewegen, Floren-
tien ten Have, Fien Her-
man, Floor Hesseling, Juli-
an Hubregtse, Elize Klaas-
sen, Sem Koelemij, Ya-
ra Komdeur, Demi Kraaij-
vanger, Lucky van der 
Kruk, Nora Lamouri, Friso 
de Leeuw, Liselle Maas, 
Hugo Meuwissen, Lui-
sa Minten, Alexia Nagy, 
Nur Neven, Mees Niesen, 
Melanie Ooms, Azra Ozen, 
Mila de la Rambalje, 
Tobias Reijsoo, Benjamin 
Schwartz, Thijs Sipkema, 
Stijn Uijl, Jonah van Vee-
len, Darian Venema, Isis 
van Viegen, Isa van Vier-
sen, Anne-Lotte de Vries, 
Feline Zeilstra. 

Diploma B 
Jesse Agterhof, Lu-
cas Baan, Jelle Baarspul, 
Elin van Balen, Max van 
Beugen, Naya Beylou-
ni, Maud Blom, Max Bos, 

Diploma-
zwemmen 
SportPlaza
zaterdag 17 juni

Victor Cool, Max Drabbe, 
Maia Engelman, Lars de 
Fluiter, Teun Groot, Ivan 
Hoen, Ties Ketting, Annan 
van der Kooij, Teun van 
Loon, Anna-Sophie Loo-
nen, Laurens van Manen, 
Scott Milton, Luna Mooij, 
Jeavi van Norde, Kick van 
der Pol, Deen Schraven, 
Giovanni van Setten, Men-
no Smit, Kylian Stal, Féline 
Stut, Dawid Westerkamp, 
June Zentveld, Charlize 
Zeulevoet.

Diploma C 
Sven Ariëns, Madeleine 
Cool, Eva D’Hert, Thijs de 
Groote, Sena Gurfidan, Iris 
Kalshoven, Taeke Kleyn 
Molekamp, Finn Marteijn, 
Amber Morriën, Sanne 
Plantinga, Frederieke Reg-
terschot, Robin Ruiters, 
Siem Spape, Olivier Wes-
terhuis, Mauk Zijlmans.

Alle kinderen van harte 
gefeliciteerd! 

Milou Voogd wint droomtickets
Heemstede - De KLM ver-
raste vrijdag 16 juni op diver-
se plaatsen in ons land scho-
lieren die geslaagd zijn voor 
hun eindexamen met gratis 
vliegtickets. Een van de ge-
lukkigen is Milou Voogd uit 
Heemstede, lerend aan het 
Sancta in Haarlem. Ze won 
twee vliegtickets naar een 
KLM–bestemming naar keu-
ze. 

Meedoen aan de actie was 
eenvoudig: eindexamenkan-
didaten konden vanaf 2 ju-
ni op een speciale websi-
te alvast virtueel hun vlag 
en schooltas uithangen en 
moesten, nadat zij op 14 of 15 
juni te horen hadden gekre-
gen of zij ook echt geslaagd 
waren, hun schooltas en vlag 

uithangen bij het opgege-
ven adres. Milou was een van 

de winnaars, overigens door 
haar moeder aangemeld.
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Heemstede - Ongeveer 300 
mensen per week krijgen in 
Nederland een circulatiestil-
stand. Een start van de reani-
matie binnen 6 minuten kan 
voor het slachtoffer het ver-
schil maken tussen een reë-
le kans op overleven of niet. 
Om een reanimatie te kun-
nen starten, is het beheersen 
van de reanimatievaardighe-
den een must. 
Afgelopen donderdag 15 ju-
ni heeft EHBO vereniging 
Heemstede weer 11 Heem-

stedenaren het reanimeren 
met inzet van de AED ge-
leerd. Aan het eind van de 
training ontvingen alle cur-
sisten het reanimatie-certifi-
caat. Zij mogen zich vanaf nu 
burgerhulpverlener noemen. 
Ook zijn alle deelnemers di-
rect aangemeld bij Hartveilig 
Wonen en draaien vanaf nu 
mee in het burgerhulpverle-
ningsnetwerk van Hartveilig 
Heemstede. Veel mensen be-
heersen de reanimatievaar-
digheid uit hoofde van hun 

beroep, EHBO, of BHV, maar 
zijn (nog) geen burgerhulp-
verlener.
Meld je gerust aan als bur-
gerhulpverlener op:
www.hartveiligwonen.nl.
Heeft u de opleiding uit hoof-
de van uw beroep niet, dan 
kunt u ook de cursus volgen. 
Op 6 juli, 19 september en 14 
november dit jaar worden 3 
gratis trainingen gegeven. 
Maximaal 12 deelnemers per 
avond. Aanmelden via:
www.ehboheemstede.nl 

Burgerhulpverleningsnetwerk steeds groter

Medailleregen bij HBC Gymnastics 
Heemstede - Zaterdag 17 
juni is HBC gymnastics ‘ge-
troffen’ door een ware me-
dailleregen. Op de toestel-
kampioenschappen in Bever-
wijk sleepten de 23 deelne-
mende meiden maar liefst 26 
medailles in de wacht. Bij de 
toestelkampioenschappen 
mochten de meisjes 2 toe-

stellen kiezen waar ze voor 
uit wilden komen bij de wed-
strijd. Per deelneemsters was 
er dan ook 2 x kans op een 
medaille. In de eerste wed-
strijd begon het al heel erg 
goed. Met 6 meisjes van HBC 
Gymnastics werden er al 10 
medailles gewonnen, waar-
door ook alle meisjes met mi-

nimaal met 1 medaille naar 
huis konden gaan.
In de tweede wedstrijd was 
de concurrentie wat moei-
lijker, waardoor alleen Anne 
met 2 medailles er vandoor 
ging.
In de derde wedstrijd weer 5 
medailles voor 6 meiden. 
In de laatste wedstrijd nog 8 
meisjes en hier werden nog 
9 medailles uitgereikt aan de 
meiden van HBC Gymnastics. 
Hiermee sluit HBC gymnas-
tics het eerste seizoen van 
haar bestaan buitengewoon 
succesvol af. Met in totaal 48 
medailles (22x goud, 11x zil-
ver 15x brons) is HBC gym-
nastics op de 2e plaats ge-
eindigd op de medaillespie-
gel van rayon Kennemerland 
(D1, D2, divisie 4 en 5) .
HBC gymnastics is dit jaar 
met zo’n 100 leden gegroeid. 
Niet alleen kinderen (turnen 
en gymnastiek), maar ook 
volwassenen (conditietrai-
ning en bootcamp) vinden 
steeds vaker de weg naar de-
ze sportvereniging.

Heemstede - Van maandag 
26 juni tot en met zaterdag 
1 juli gaan vrijwilligers van 
Natuurmonumenten collec-
teren. De opbrengst van de-
ze collecte komt ten goede 
aan de bescherming en aan-
koop van diverse natuurge-

bieden. Als je aan de natuur 
wilt geven, is dit een goed 
moment.
Natuurmonumenten is de 
enige organisatie in Neder-
land die aan de deur collec-
teert voor de natuur.
Natuurmonumenten collec-
teert in juni, de maand waar-
in alles in bloei staat en bij-
na iedereen eropuit trekt in 
de natuur.

Collecteren voor 
meer natuur
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Auteursbezoek
Zaterdag 24 juni, 14-
16u, presenteert boekhan-
del Blokker schrijfster/bak-
ster Natascha van der Stelt. 
Zij vertelt over haar boek 
‘Bakken met haver’. Bin-
nenweg 138, Heemstede. 
Toegang vrij. 023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl 

Film
Woensdag 28 juni Wes-
tern/thriller bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 20u. 
Over krachtige vrouw en 
duivelse priester, speelt in 
de 19e eeuw. Toegang: 7,. 
Info: www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828. 

Donderdag 29 juni (19u) 
Documentaire Down to 
Earth met aansluitend 
workshop. Wij Heemstede, 
entree film: 8, film & work-
shop: 12,-. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Jeugd
Woensdagavonden 21 en 
28 juni, Straatspeelavon-
den 18.30 - 20.30u. Resp 
op het Rhododendronplein 
(Bloemenbuurt) en Juliana-
plein (centrum). Straat dicht 
voor verkeer va 17u.

Zaterdag 24 juni Midzo-
merfeest op kinderboerde-
rij ‘t Molentje, t.o. wandel-
bos Groenendaal, Heem-
stede. 16-20u. Kaarten: 
1,50 en 2,50 (resp volwas-

senen en kinderen). Te 
koop op de kinderboerderij.

Koorbiënnale
Heemstede
Vrijdag 6, zaterdag 7 en 
zondag 8 juli Concerten op 
locatie De Overplaats Heem-
stede. Info en prijzen: www.
koorbiënnale.nl. Kaarten o.a 
a/d kassa vd Philharmo-
nie, Lange Begijnestraat 11, 
Haarlem. Tel. 023-5121212 of 
op locatie een uur voor aan-
vang van het concert.

Lezingen
Donderdag 22 juni Avond 
over dementie door CDA. 
Openbaar toegankelijk. 
20.30 u. Raadhuis Heem-
stede.

Markten en beurzen
Zondag 25 juni Boeken-
markt in de BAVO kerk, 
Grote Markt, Haarlem. Met 
activiteiten voor jong & 
oud. 9-17u. Vrij toegang.

Open Dag brandweer
Zaterdag 24 juni Nijver-
heidsweg 42 Heemstede. 
Jong en oud welkom, vele 
demonstraties en activitei-
ten. 11-15u.

Tentoonstellingen/
exposities

Donderdag 22 juni t/m 
zondag 9 juli Haarlem-

AgendA se beeldend kunstenares 
Ada Kors exposeert foto’s 
in Galerie De Waag, a/h 
Spaarne, Haarlem. Thema: 
Abstraheren. 
Info: www.kzod.nl, www.fa-
cebook.com/kunst.zijons-
doel  en www.adakors.nl. 

T/m 23 juni Beeldgedich-
ten in historische Kloos-
tergangen Haarlems Stad-
huis, Grote Markt. O.a. 
werk van Connie Vlasveld 
en Vera Bruggeman. Ope-
ning: vrij 19/5, 16u. met 
muziek. Info: www.kzod.nl.

Juni en juli Schilderwerken 
van vader Don en dochter 
Maureen Meijer in het raad-
huis van Heemstede. Tij-
dens kantoortijden te zien. 
Info: www.maureenmeijer.
com.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaavel-
aan 32 Haarlem. Info:
www.marjoleinzaandam.nl.

Toneel
Donderdag 22 en vrij-
dag 23 juni J.J. Cremer 
speelt ‘Much ado about 
Nothing’ van Shakespeare. 
Vrijdag 20.15u. En zaterdag 
14.30 en 20.15u. Haarlem-
merhout Theater, V Olden-
barneveltlaan 17 Haarlem. 
Kaarten: 15,-.Reserveren: 
www.jjcremer.nl of
06-44776213.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 30 juni van alles 
te doen in de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede, 15-7u. 
Gratis toegang. Info:
www.wijheemstede.nl.
Opgeven: 5483828.
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Heemstede – Al enige jaren is het ‘onderhoud’ in wan-
delbos Groenendaal erop gericht om zoveel mogelijk de 
natuur haar gang te laten gaan. Zo kan het dat wande-
laars afgevallen takken of omgewaaide bomen tegen- 
komen. Het was best wennen in de beginjaren van de-
ze beslissing want het is niet altijd een mooi gezicht. 
De achterliggende gedachte is dat de gevallen boom van-
zelf in de natuur wordt opgenomen, zelfs als ‘dood mate-
riaal’. Beestjes vinden er hun weg en nieuw leven groeit 
weer op de stam. Zo doet voor het oog afgedankt materi-
aal weer dienst als nieuw onderdeel van de natuur, in dit 
geval het bos. Bijgaand een voorbeeld van een ooit om-
gewaaide stam. Opgenomen in de natuur…                        

Foto: Marenka Groenhuijzen

Het Zomerbos

HPC succesvol op regio-
kampioenschappen Minioren
Heemstede - Vlak voor het 
einde van het zwemseizoen 
vinden elk jaar de regiofi-
nales van het Miniorencir-
cuit van de Koninklijke Ne-
derlandse Zwembond plaats. 
Gedurende het hele seizoen 
worden door de wedstrijd-
zwemmers tussen de 7 en 12 
jaar miniorenwedstrijden ge-
zwommen en aan het eind 
van het seizoen strijden de 
snelsten uit de regio tegen 
elkaar.
Voor zwemvereniging HPC 
Heemstede kwamen dit jaar 
Ben en Jake Forman, Daan 
Jonkheer en Marnix Riet-

veld op verschillende onder-
delen aan de start in zwem-
bad De Slag in Zaandam. Op 
de 400 meter vrije slag ver-
beterden zowel Ben als Jake 
hun persoonlijke record met 
maar liefst een volle minuut. 
Een superknappe prestatie 
op dit zware onderdeel. 

“Als volgende keer mijn keer-
punten nog beter zijn, ga ik 
nog harder,” evalueerde Jake 
na de wedstrijd. Ook op de 
100 meter vlinderslag verbe-
terde Jake zijn persoonlijk re-
cord, waarbij hij 6 seconden 
van zijn tijd afhaalde.

Marnix Rietveld zette ook 
mooie prestaties neer. Op de 
100 meter vrije slag sleep-
te hij brons in de wacht met 
een verbetering met bijna 5 
seconden van zijn persoon-
lijke record. Op de 50 meter 
vlinderslag werd Marnix eer-
ste in zijn leeftijdscategorie in 
42.79 en mocht hij de hoog-
ste trede van het erepodium 
op. “Ik vond het heel speciaal 
om aan deze wedstrijd mee 
te mogen doen, want het is 
een eer om met de snelste 
kinderen van de regio zwem-
men. Dat ik twee prijzen heb 
gewonnen, maakt het nog 
meer bijzonder.” Op de 100 
meter wisselslag werd Mar-
nix met een persoonlijk re-
cord knap vierde.
Daan Jonkheer zwom de 100 

meter vlinderslag met een 
mooie techniek waarbij hij in 
de laatste baan nog twee te-
genstanders inhaalde en als 
tweede finishte in zijn se-
rie. Ook Daan was tevreden 
met zijn tijd. “Ik vierde gis-
teravond mij verjaardagspar-
tijtje en ging pas om 1 uur 
slapen, dus ik vind het best 

knap van mezelf dat ik nog zo 
hard ging.”
Na twee leuke en sportieve 
zwemdagen waarin de HPC-
zwemmers als klein team el-
kaar lekker hebben aange-
moedigd en een hoop lol 
maakten, ging iedereen weer 
blij naar huis. Op naar de vol-
gende wedstrijden!
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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

Vergaderingen 
raadscommissies

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Omgevingsvergunningen

Positief Opvoeden workshop 
‘Omgaan met ruzie’
Op woensdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 
de workshop ‘Omgaan met ruzie’. Deze gratis 
workshop is voor een groep van maximaal 12 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar. 

Alle kinderen maken wel eens ruzie en soms slaat 
ruzie om in vechten. Hoe ga je hier als ouder(s) mee 
om? Wanneer kom je tussenbeide en hoe kun je ze 
weer kalmeren? 
Meer informatie over de workshop en aanmelding 
vindt u via www.cjgheemstede.nl

Taxussnoeisel als middel tegen kanker
snoeien, gooi het snoeisel dan niet weg, maar 
lever het in voor het goede doel! De jonge 
scheuten van Taxus bevatten baccatine, een 
belangrijke grondstof voor de aanmaak van 
kankerbestrijdende geneesmiddelen. Stichting 
Taxus voor Hoop steunt de strijd tegen kanker 
door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel in te 
zamelen. 
In Heemstede kunt u tot 31 augustus 
taxussnoeisel deponeren in de speciale container 
bij de milieustraat van Meerlanden aan de 
Cruquiusweg 47. Kijk voor uitgebreide informatie 
over deze actie op www.taxusvoorhoop.nl

Heeft u een taxushaag in de tuin of kent u 
iemand met zo’n haag? Als u binnenkort gaat 

Beschikking Jan van 
Goyenstraat 18
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Spring Heemstede, 
Jan van Goyenstraat 18 te Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 22 juni 
tot 3 augustus 2017 ter inzage:
- tijdens werkuren bij Omgevingsdienst IJmond. 

Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur 
en 17.00 uur telefonisch een afspraak maken bij 
Omgevingsdienst IJmond.

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
 (op donderdagavond tot 19.30 uur en op 
 vrijdag tot 13.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 3 augustus 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
In geval van spoedeisende belangen kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl.



Verwijdering vaartuig Mozartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen. 

- Een naamloze grijze stalen boot in de 
Mozartkade op ligplaats MZK 020.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 5 juli 2017 de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of 
een ligplaats in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Als het vaartuig na deze 13 weken niet is opgehaald, 
zullen burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig openbaar te verkopen of te vernietigen.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 29 juni 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaren tegen een gedoogbeschikking, 
  de afwijzing van een handhavingsverzoek 
  en het verlenen van een nieuwe 
  vergunning met betrekking tot een 
  standplaats voor de verkoop van vis in 
  de Jan van Goyenstraat - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Tijdelijke wegafsluitingen
Op 14 juni 2017 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, vergunningen te verlenen aan:
- de Bosch en Hovenschool voor het houden 

van een eindfeest op vrijdag 7 juli 2017 op 
en rondom het schoolplein aan de Adriaan 
Pauwlaan

- de Crayenesterbasisschool voor het houden 
van een eindfeest op woensdag 12 juli 
2017 (bij slecht weer op woensdag 19 juli 
2017) op en rondom het schoolplein aan de 
Crayenestersingel

In verband met het bovenstaande is, overeenkom-
stig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto 

artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
volgende weggedeelten af te sluiten:
- de Adriaan Pauwlaan tussen de Antonis 

Duycklaan en de Paulus Buyslaan op 7 juli 2017 
van 16.00 uur tot 20.00 uur

- de Crayenestersingel tussen de Adriaan 
Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan de zijde 
van de Crayenesterbasisschool) op 12 juli 2017 
(bij slecht weer op 19 juli 2017) van 14.00 uur tot 
19.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Heeft
u een
laag
inkomen
en hoge
kosten voor 
uw kinderen?
Vraag een vergoeding aan 
uit het Kindpakket.  
Kijk op www.iasz.nl/vergoeding

Voor inwoners uit de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede. 

Fietswrakken verwijderd
Op 14 juni 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.

Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees:
- een bronskleurige herenfiets, merk Livingstone
Kerklaan, ter hoogte van 39:
- een merkloze blauwe damesfiets
Raadhuisplein, ter hoogte van 1:
- een merkloze blauw/witte herenfiets
Van den Eijndekade:
- ter hoogte van 1: een grijze damesfiets, merk 

Kopra
- ter hoogte van 91: en zwarte damesfiets, merk 

Pelikaan
Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34:
- een rood/witte kinderfiets, merk Popal
- een groene damesfiets, merk Gazelle

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 juni 2017 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Mogelijk zal de raad de reserveavond van 
woensdag 28 juni benutten. Mocht dat het geval 
zijn, dan melden wij dit via www.heemstede.nl. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 29 juni 2017
- Vragenuur
- Beëdigen raadslid HBB en benoeming in 

raadscommissie

Bespreekpunten
- Voorjaarsnota 2017
- Kadernota 2018-2021

- Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet 
en bijbehorende bestemmingsreserve

- Manpadslaangebied; het groene casco en 
dekkingsmodellen

Hamerpunten
- Vervoersaanbod Heemstede: inventarisatie en 

doorontwikkeling
- Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van GR 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland

- Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk)

- Jaarrekening 2016 gemeente Heemstede
- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 

Heemstede en Bloemendaal (2017-2021)
- Onderzoek fietsschakel Fuikvaartweg Haarlem 

ten last van Mobiliteitsfonds
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening 

Landgoederen en Groene Gebieden’

Overige punten
- Benoeming nieuwe voorzitter van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 29 juni 2017
- 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



RCH-Pinguïns en Onze Gezellen delen de punten
Heemstede - OG had zijn 
zinnen vooral op de eerste 
wedstrijd gezet. Starter Ray-
mond Rutte kwam in de 5e 
inning in de problemen, zag 
de Haarlemse voorsprong tot 
5-3 slinken en maakte in de 
6e inning na 2 x 4 wijd plaats 
voor Ronald Oosterwijk, nor-
maal gesproken ook een 
starting pitcher. Nadat Jeld-
win Orman de Racing in de 
1e inning op voorsprong had 
gezet ontmoette de Heem-
steedse heuveltroef Al Mora-
les in de 2e Haarlemse slag-
beurt de man met de hamer 
nadat er al 2 nullen gemaakt 
waren en niemand de hon-
ken had bereikt. Er volgden 2 
x 4 wijd en 5 honkslagen op 
rij en dat was genoeg voor 5 
runs. Maar Morales herstel-
de zich in de 3 volgende in-
nings en zag Jeldwin Or-
man en Daan Groenewoud 
de achterstand tot 5-3 terug-
brengen, maar moest na de 
6e Haarlemse run in de 6e in-
ning de heuvel overdoen aan 
Lars Broersen. Ook die kende 
deze wedstrijd een beroerde 
(7e) inning en moest toezien 
hoe 4 Haarlemmers de thuis-
plaat passeerden voor de 
3-10 eindstand.
Zondag in Haarlem bleef het 
tot het einde toe spannend. 

Jeldwin Orman in de 1e en 
Shermayn Balentien in de 
2e inning brachten RCH op 
een 0-2 voorsprong, maar  in 
de 4e Haarlemse slagbeurt 
moest de sterk gooiende Di-
on Steyl 3 honkslagen incas-
seren die, in combinatie met 
een veldfout, de stand naar 
2-2 tilden. Daaraan verander-
de t/m de 7e inning niets. Bij 
OG had Ronald Oosterwijk in 
de 5e inning de heuvel over-
genomen van Tim van Leu-
ven, terwijl bij de Racing Dion 
Steyl de teugels nog steeds 
stevig in handen had. Maar 
in de 8e omloop sloeg de 
vlam in de pan. Ronald Oos-

terwijk moest de tol van zijn 
tweedaagse optreden beta-
len met 4 runs uit 6 honksla-
gen en werd vervangen door 
Rob Dreijer. In de 2e 8 kwam 
OG nog terug tot 3-6, maar 
verder kwamen de Haarlem-
mers niet. In de 2e 9 deed Di-
on Steyl na 143 worpen bij 1 
uit en het 1e honk bezet de 
verdediging over aan Lars 
Werkman, die de klus zonder 
veel moeite afrondde.
Zaterdag om 14.00 uur treedt 
RCH aan tegen HCAW-2, de 
return zondag in Bussum, be-
gint om 14.30 uur.

Kijk in de Wijk, activiteiten 
door WIJ Heemstede

Heemstede – Ditmaal staat de Bloemenbuurt centraal 
bij ‘Kijk in de wijk’ van WIJ Heemstede. Dat betekent ac-
tiviteiten voor jong en oud, gratis deelname.

•  Woensdag 21 juni 18.30 – 20.30 uur – Straatspeelavond 
•  Woensdag 21 juni van 19.30 – 21.00 uur – Tuinstoelen-

concert Harmonie St. Michaël 
•  Donderdag 22 juni van 19.00 – 21.00 uur – Voetbaltoer-

nooi, vooraf opgeven is gewenst maar niet verplicht.
•  Vrijdag 23 juni van 17.00 – 21.00 uur – Buurt BBQ. WIJ 

Heemstede zorgt voor de barbecues, neemt u zelf vlees, 
hapjes en drankjes mee?

•  Vrijdag 23 juni 19.00 – 20.00 uur – Verhalenverteller Bess

Alle activiteiten zijn op en rond het Rhododendronplein. 
Staat bij de activiteit vermeld dat u zich van tevoren moet/
kan opgeven?
Dit kan bij de receptie van WIJ Heemstede de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede: 548 38 28 of via:
kijkindewijk@wijheemstede.nl. Het complete programma 
vindt u op: www.wijheemstede.nl. 

T/m 10 juni 2017

 Huwelijken:
 09-06-2017 B.J. Versteege en J.M. van Poeke
 10-06-2017 Pieter D. van der Smissen en
  Elisabeth C Wester

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Duin en Vaart 25, plaatsen fietsenschuur, 

wabonummer 157874, ontvangen 6 juni 2017
- Jozef Israëlsplein 10, uitbreiden kapconstructie, 

wabonummer 158920, ontvangen 7 juni 2017
- Hageveld 15, vervangen van deuren in ramen, 

wabonummer 159031, ontvangen 8 juni 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Voorweg 63, uitbreiden van de 1e verdieping, 

wabonummer 146415, ontvangen 1 mei 2017
- Herenweg 180, het plaatsen van een reclamezuil, 

wabonummer 143602, ontvangen 20 april 2017 

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Beatrixplantsoen 74, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 149521, verzonden 16 juni 2017

- Kennemeroord, naast de vijver, het kappen van 
 2 esdoorns, wabonummer 144752, verzonden 
 16 juni 2017
- Zandvoorter Allee 39, het plaatsen van 
 3 dakkapellen, wijzigen voorgevel en plaatsen 

trap, wabonummer 121106, verzonden 16 juni 
2017

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

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

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

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

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