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Kwaliteitsslagerij

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 pangsit

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

‘Fijn als je ook andere taalcoaches kunt spreken’
Heemstede - Het was weer een 
drukbezochte Meet & Greet 
voor de Stichting Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland, afgelopen 
woensdag 13 juni bij WIJ Heem-
stede. Ruim 100 taalcoaches en 
andere betrokkenen kwamen in-
formatie inwinnen voor hun cli-
enten, wisselden ervaringen uit 
en deelden tips met elkaar.

Coördinator Clara Wittop Koning, 
oprichtster van de stichting met 
inmiddels 270 taalcoaches, zegt 
bijzonder tevreden te zijn. “Als 
taalcoach opereer je natuurlijk 
vooral in je eentje. Je gaat weke-
lijks op bezoek bij je taalmaatje of 
spreekt met hem of haar af in de 
bibliotheek, maar je runt je eigen 
‘winkeltje’. Dan is het toch fijn als 

Foto: Onno Hulshof

je af en toe met andere taalcoa-
ches kunt bespreken waar je zo-
al tegenaan loopt, welke metho-
des goed werken en hoe het gaat 
met je lessen?”

Zij konden ook terecht bij de in-
formatietafels van de uitgenodig-
de partijen, waaronder de afde-
lingen Sociale Zaken van de ge-
meenten Heemstede en Haarlem, 
de bibliotheek en de Vrijwilligers-
centrales. Valerie van den Hende, 
docent bij taalschool INTK, ver-
telde over de verschillende taal-
niveaus die vluchtelingen kun-
nen behalen en voor welke ver-
volgopleidingen die nodig zijn. 
Anneke de Jager, docent bij het 
Nova College, sprak over het pro-
ject Leren in de Zorg, een voortra-
ject voor statushouders die de re-
guliere opleiding Verzorgende IG 
willen doen. Ze legde ook uit wat 
het nut is van de cursus voor taal-
vrijwilligers en riep taalcoaches 
op om zich vooral op te geven 
daarvoor. Er was een quiz waarin 
naast dilemma’s waar je als taal-

coach mee te maken hebt ook 
bijzondere voorbeeldvragen uit 
inburgeringsexamens aan bod 
kwamen.
Onder de aanwezigen waren bur-
gemeester Astrid Nienhuis van 
Heemstede en wethouder Sjaak 
Struijf, die in zijn portefeuille on-
der andere onderwijs en partici-
patie heeft.

Volgende bijeenkomst: 
informele picknick
De volgende bijeenkomst wordt 
een informele picknick voor taal-
coaches én hun cliënten. Het be-
stuur van de stichting hoopt daar 
weer veel taalcoaches te spreken. 
En misschien ook wel nieuwe ge-
zichten te zien. Clara Wittop Ko-
ning: “Want we zijn nog altijd op 
zoek naar enthousiaste mensen 
die het leuk vinden om status-
houders op weg te helpen een 
mooie toekomst op te bouwen in 
Heemstede en Haarlem.”

Meer informatie: www.
taalcoacheszuidkennemerland.nl.

Mooi Heemstede (3)
Heemstede – Zomaar een 
doorkijkje in een rustiger deel 
van Heemstede: het groen in 
de buurt van Kennemeroord. 
Verderop is het megagebouw 
van Overbos te vinden maar 
daaraan denk je niet als je van-
af de Van Lennepweg linksaf 
naar de woongebouwen toe-
gaat via de Strijboslaan en naar 
rechts kijkt, de richting van de 

Wasserij Annalaan op. Gewoon 
even stilstaan, dan vergeet je 
dat het leven druk is. Makke-
lijk genieten van het water en 
bermbloemen aan de kant. Je 
kunt hier overigens prima wan-
delen, binnen tien minuten 
ben je in het winkelgebied, via 
Blekersvaart en Binnendoor.

Joke van der Zee

ZONDAG
OPEN
20% KORTING
OP ÀLLE LOUNGESETS!

VAN 12.00 - 17.00 UUR

De heren Bijna en Nabij op een vlot

Midzomerfeest Kinderboerderij: leuk joh!
Heemstede – Zeventig vrijwilli-
gers hadden een midzomerfeest 
in elkaar gezet zoals de kinderen 
in Heemstede nog nooit meege-
maakt hadden. Zaterdagmiddag 
stonden daar al die elfen, al�es, 
tovenaars, versierders, koks, hof-
dames, engeltjes, koningin met 
hofdames en wachters en alle 
dieren plus een trol en een heks, 
klaar om alle kinderen de weg te 
wijzen in het bos. Feestelijke bal-
lonnen langs het pad dat leidt 
naar de zomerkoningin die de 
langste dag viert. 

Vissers, de heren Bijna en Nabij 
op een vlot geven de vissen on-
derricht, maar de vissen schrik-
ken zich steeds rot vanwege hun 
bulderende lach. Ruik ik daar 
een trol? Hebben de heksen de 
slingers verstopt? Bij de geiten 
staat een leuk huisje van Klaas 

Wormenhotel verloot op festival met DJ Kringloop
Heemstede – Zoals vaders en 
moeders vroeger op een school-
bord mochten ‘krijten’, zo konden 
zaterdagmorgen kinderen de Fiat 
500, de participatiefiat, van bur-
gemeester Astrid Nienhuis hun 
ideeën, wensen voor of oproep 
tot een duurzame, schone, plas-
ticvrije woonplaats kwijt. 

Vóór het raadhuis stonden kraam-
pjes met op het strand gevonden 
‘juttersgeluk’, gerecyclede mate-
rialen en producten, houtbewer-
king, diensten en enkele lekke-
re hapjestrucks, waaronder een-
tje met de heerlijkste cappucci-
no. Kinderen konden knutselen 
met afval. Er werd ook informa-
tie gegeven over afval en duur-
zaamheid. Er werden workshops 
gehouden en wethouder Van der 
Have verlootte een wormenho-
tel. Muziek, ook zelf achter de pi-
ano kruipen, gaf een brok gezel-
ligheid, de kinderen hadden alle 
ruimte op een opgeblazen storm-
baan. RTL Telekids maakte opna-
mes rondom het raadhuis en op 
de Binnenweg.

Er waren optredens van Just 
Maaike en DJ Kringloop. The Vin-
tage Store had een heuse huiska-
mer met meubelen en tapijt inge-
richt op het grasveld. Daarnaast 

trad kindertheater Poespas Pla-
net op. Haarlemse stichting Mooi-
zooi maakte de hele dag wind-
vogels met de bezoekende kin-
deren. Het publiek en vooral de 
jeugd kon zich spelenderwijs ver-
diepen in waarom een chips zak 

niet bij het plasticafval mag, die 
vieze pizzadoos niet bij het oud 
papier en wat er met ingezameld 
plastic gedaan wordt.
Hoe waardevol papier, glas plas-
tic en etensresten zijn, waar 
men weer nieuwe producten en 

grondstoffen van maakt. Veel 
mensen die naar `Festival Opge-
ruimd` kwamen, weten nu waar-
om je afval inzamelt. Omdat het 
een begin van iets moois is.

Ton van den Brink 

Oei, de Fiat van de burgemeester wordt ondergekalkt.

en Klaas. We zijn al vlakbij de ko-
ningin waar de koks lekkere hap-
jes maken Hmmm lekker! Op het 
smulplein is de limonadefontein 
en er zijn heerlijke poffertjes, de 

kinderen worden geschminkt 
door elfen en je mag toverstokjes 
vangen. Bleef het maar altijd licht! 

Ton van den Brink 

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

 

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

Shoarma-
pakket

6,95TRO
TS 

VAN
 DE
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UR

SLA
GER

500 gram
shoarmavlees,

broodjes en saus

voor
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Dit artikel gaat over de Zandvoortse-
laan 2, 2a, 2b. In 1924 is er een bouw-
tekening om de op die plek staande 
bollenschuur (fa. Rosenkrantz) omgebouwd gaat worden naar 
het Café Restaurant ‘De Oude Beuk’ (Zandvoortselaan 2) en twee 
winkelhuizen (Herenweg 149). Op 1 juni 1925 werd het pand ge-
opend. In 1930 wordt het Café gesloten. Op 21 februari 1931 is 
er een heropening. In 1933 ging het café failliet, maar werd toch 
weer geopend. Tussen feesten, partijen en vergaderingen een 
executieverkoop van allerlei goederen van het hotel. In oktober 
1935 volgt opnieuw een heropening. In 1938 werd het pand ver-
bouwd naar een aantal winkels en kwam er kwam grond vrij voor 
de verbreding van de Zandvoortselaan. Boven de winkels kwam 
een woongedeelte. 
De toenfoto is een fragment uit een ansichtkaart van Vincent 
Martin.
In de winkels zaten op nummer 2 o.a. kapsalon J. de Groot. 
(adresboek Heemstede 1951 en 1957); kapsalon Charles (adres-
boek 1963 en 1966). Thans wordt nummer 2 verbouwd (juni 
2018) voor makelaar ‘Engel en Völkers’, voor die tijd zat kinder-
dagverblijf ‘De Elfentuin’ er.
Op 2a zit inmiddels 23 jaar ‘by Hedges’ (wooninrichting, geopend 
in 1996), daarvoor zat er een antiekwinkel in die hoorde bij ‘Da-
re to be diff erent’ en daar weer voor Opticiën A.A. Wijnstroom 
(adresboek 1947, 1969, 1971).
Op 2b zit ‘Liev & Lev’ (verkoop van accessoires), daarvoor zat bak-
kerij Glorie in het pand, bekend van de lekkerste koekjes en lek-
kernijen aldus de eigenaar van ‘Liev & Lev’. Voor ‘Glorie’ zat Ban-
ketbakkerij Van der Poel (jaren 50) en Banketbakkerij A. Schuma-
cher op nr. 2b. Op 1 juli 1962 namen Theo en Joke Glorie de ban-
ketbakkerij over. Tot en met 1997 hebben ze banketbakkerij ‘Pa-
tisserie Glorie’ gerund. De nufoto van Harry Opheikens is van 17 
juni 2018.
Mocht u informatie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (2)

Kerkdiensten

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 21 juni,
14u.

Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh

 ‘Open huis’- koffi  e.

Zondag 24 juni,
10.30u.

Eucharistieviering Samenzang.
Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis

* The fi rst Holy Mass takes place at 
saturday 21/7.

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 24 juni 10.00 uur
Spreker: dhr. J. Oosterom.

www.rafael-nehemia.nl 

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 24 juni, 10u. Voorganger 
ds. R. van den Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 24 juni, 10u.
Oude Kerk:

ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

Regio - Dagelijks komen er in 
Nederland vele zorgprofessio-
nals ‘achter de voordeur’ bij 
mensen die hulp nodig heb-
ben. Zij hebben te maken met 
cliënten in sociale problema-
tiek en maar al te vaak zijn 
daar ook huisdieren bij be-
trokken. Speciaal voor sociale 
hulpverleners/maatschappe-
lijk werkers heeft de Dieren-
bescherming een Landelijke 
Helpdesk Hulpverleners inge-
richt die in nauw contact staat 
met de lokale regiokantoren 
in het land.

Wanneer sociale hulpverle-
ners ook oog hebben voor het 
welzijn van de aanwezige die-
ren en vroegtijdig signaleren 
als het niet goed gaat kun-
nen zij zich melden bij de Die-
renbescherming, zodat ade-
quate hulp verleend kan wor-
den. Hulp kan een goed ad-
vies zijn, maar er kan ook ter 
plekke een helpende hand 

worden geboden om 
de situatie voor dier (en mens) 
verbeteren. De aangeboden 
hulp zal altijd een kwestie van 
maatwerk zijn. De hulpvragen 
worden gecoördineerd door 
het regiokantoor en op loca-
tie zetten dier-sociaal mede-
werkers zich vrijwillig in. Er is 
altijd sprake van een integrale 
aanpak, dus hand in hand met 
maatschappelijk werk/sociale 
hulpverlening. 
Voor sociale hulpverleners is 
recent een zgn. signalenkaart 
ontwikkeld. Op deze kaart 
staan een aantal mogelijke 
signalen van dierenverwaar-
lozing of -mishandeling ten 
aanzien van het dier of vanuit 
de omgeving. De kaart vormt 
een instrument voor hulpver-
leners om eerder te kunnen 
signaleren en bevat ook infor-
matie hoe de Helpdesk Hulp-
verleners bereikt kan worden. 
Hierdoor kan de signalenkaart 
een goed middel zijn om pre-

ventief te werk te gaan en die-
renleed te voorkomen.
Kijk voor meer informatie op 
de landelijke site van de Die-
renbescherming:
www.dierenbescherming.nl.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Mens in nood, dier in nood

en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Huwelijken
15-06-2018

Alexander J. Lubbers
& Anna K. Plaatje

 
Leo. E.van de Kerkhof
& Marinus B.G. Silvis

Marco.D. Streefl and
& Jennifer van der Beek

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Bomen over bomen
Ruwe Berk 
(Betula pendula)
Heemstede - Deze ruwe berk 
kan een hoogte van circa 20 me-
ter bereiken. De boomsoort heeft 
een ovale kroonvorm die los en 
half open van structuur is, de jon-
ge stam is wit en bladert iets af 
terwijl de oudere stam ruw aan 
de basis wordt met diepe scheu-
ren en donker tot bijna zwart-
groen kleurt. De twijgen zijn 
voorzien van wrattige lenticellen.
Het variabel gevormde, groene 
blad met een dubbel gezaagde 
bladrand verkleurt in de herfst.
De boom werd door de Germa-
nen en Kelten als een heilige 
boom beschouwd, men schreef 
hem zuivere krachten toe en ge-
bruikte zijn takken om geesten 

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 24 juni, 10u:
dr. Gerben Heitink      
m.m.v. de cantorij
o.l.v. Addy Alberts

Kindercafé
                  

www.pkntrefpunt.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 24 juni om 10u.
 Dhr. W. van Stuijvenberg.

 Na de dienst koffi  edrinken
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

van het oude jaar op de vlucht te 
jagen.
In het voorjaar draagt de berk 
sierlijke katjes. Het woord berk 
is afgeleid van het Oudindische 
woord bharg, wat glanzend bete-
kent en waarschijnlijk betrekking 
heeft op de witte schors.
De boom vraagt veel licht vanwe-
ge zijn witte stam.
Hij komt voor in Europa en Tur-
kije. Je kunt hem onder ande-
re vinden op de Kees van Lent-
singel.                           (Bron: Tuinen.nl)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
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‘Arcadelt’ verleent medewerking aan
dienst in Bavo kerk Heemstede
Heemstede - Op zondag 24 juni 
zal het Vocaal Ensemble Arcadelt 
medewerking verlenen aan de 
eucharistie-viering in de St. Bavo 
kerk aan de Herenweg te Heem-
stede. Het ensemble bestaat uit 
16 leden en zingt onder de be-
zielende leiding van luitist en di-
rigent Willem Mook uit Haarlem.

In de 18 jaar dat het ensemble 
bestaat, heeft het zich toegelegd 
op vocale meerstemmige mu-
ziek uit de renaissance (ca. 1480-
1620); zowel religieuze als we-
reldlijke muziekstukken staan op 
haar repertoire. Het ensemble is 
vernoemd naar de Vlaams-Franse 
componist Jacob Arcadelt uit de 
16e eeuw, die, na zijn jeugd in de 
Zuidelijke Nederlanden is geëmi-
greerd naar Italië, musiceerde in 
Florence en verbonden was aan 
de Sixtijnse Kapel in Rome. Zijn 
laatste jaren sleet hij in Frankrijk. 
Arcadelt schreef chansons, mis-
sen, motetten en chansons op 
teksten van bekende dichters; hij 
heeft veel invloed gehad op de 
Italiaanse muziek.

Geregeld geeft het ensemble op-
tredens, zoals in de Grote of St. 

Bavokerk in Haarlem, de Oranje-
kerk in Amsterdam en onlangs, 
tijdens een viering, in de Groen-
marktkerk. De dienst zal wor-
den opgeluisterd met religieuze 
werken van Brumèl, Purcell, Cle-
mens non Papa, Byrd en Tallis. De-
ze a capella koorwerken worden 
ten gehore gebracht op de daar-
voor geschikte momenten in de 
dienst.

De organist van de St. Bavo, ook 
zanger in het Arcadelt Ensem-
ble, Wim Rijkhold Meesters, zal 
de samenzang begeleiden en de 
dienst openen en sluiten met or-
gelwerken van Bach en Bruhns. 
Voorganger is Pastor Rob Ver-
haegh uit Bennebroek. De viering 
wordt gehouden in de St. Bavo 
aan de Herenweg 88 in Heemste-
de en begint om 10.30 uur.

Publiek ingeschakeld voor informatie
over beeldhouwer Van den Eijnde
Heemstede - In 2019 is het 150 
jaar geleden dat de bekende 
Haarlemse/Heemsteedse beeld-
houwer Hendrik van den Eijn-
de geboren werd.  Deze beeld-
houwer wordt medio 2019 ge-
eerd met een kleine tentoonstel-
ling in het raadhuis van Heemste-
de en in de Hoofdwacht in Haar-
lem. Van den Eijnde gaf leiding 
aan het beeldhouwersatelier 
waar onder andere Hildo Krop en 
Anton Rädecker werkten tijdens 
de vervaardiging van de beelden 
voor het Scheepvaarthuis in Am-
sterdam.

Enkele weken geleden vroeg de 
tentoonstellingscommissie om 
informatie over een verdwenen 
beeld uit de Smedestraat, de 
Brinkmanngarage. 
Deze keer wordt de blik gericht 
op de beide beelden op de Grote 
Houtbrug in Haarlem. Veel men-
sen kennen de beelden. Aan de 
Gasthuisvestzijde staat het beeld 
van Lieve de Key. Begin 1600 een 
gevierd stadsbouwmeester. Van 
zijn hand is de Vleeshal in Haar-
lem (een van de mooiste voor-
beelden van Hollandse Renais-
sance in Nederland) en het stad-
huis in Leiden. Ook maakte hij de 
Justitievleugel voor het stadhuis 
in Haarlem.

Aan de Raamvestzijde staat Frans 
Hals, net als Lieve de Key een 
Vlaamse vluchteling. Frans kwam 
met zijn ouders uit Antwerpen, 
Lieve via een omweg over Enge-
land met zijn ouders en broers 
uit Gent. Frans Hals is bekend om 
zijn schutterstukken en portret-
ten waarvan er vele hangen in 
het Frans Halsmuseum, een mu-
seum ontworpen als Oudeman-
nenhuis door de vader van Jacob 
van Campen, de architect van het 
paleis op de Dam. Na de reorga-
nisatie van het Houtplein in 1926 
werd de Grote Houtbrug ver-
breed en vernieuwd.

De Haarlemse beeldhouwer Hen-
drik van den Eijnde werd ge-
vraagd de brug te verfraaien met 
beelden. Hij vereeuwigde bei-
de historische figuren uit de ge-
schiedenis van Haarlem. Van den 
Eijnde gaf Frans Hals een pa-
let en penseel als attributen. De 
stadsbouwmeester Lieven de Key 
kreeg een hamer en een beitel, 
mede omdat hij een bekwaam 
beeldhouwer was.

Gezocht wordt naar mensen die 
zich iets kunnen herinneren over 
Van den Eijnde, misschien een fo-
to van een verdwenen beeld van 
hem hebben of zich een voorval 

rondom Van den Eijnde kunnen 
herinneren. Neemt u contact op 
met de tentoonstellingscommis-
sie, die zou daar zeer mee gehol-
pen zijn. Dit kan via:
rj.pels2@quicknet.nl.

Het beeld dat Van den Eijnde 
maakte van Lieve de Key.

Zonnepanelen en biologisch avondmaalsbrood
Fiets mee langs Groene Kerken
Heemstede - De GroeneKerken-
actie stimuleert kerken om duur-
zamer en groener te worden. De 
actie richt zich op alle kerk- en ge-
loofsgemeenschappen die actief 
aan de slag willen gaan met duur-
zaamheid, sociale rechtvaardig-
heid en het vergroenen van de ei-
gen gemeenschap. 

De protestantse kerken in Heem-
stede (Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein) en Bennebroek (Tref-
punt aan het Akonietenplein) zijn 
ook Groene Kerken. Zij maken 
deel uit van een fietstocht die op 
zaterdag 23 juni door Kennemer-
land voert. De Oude Kerk is zater-
dag open van 10 tot 14 uur.

De GroeneKerkenroute van 36 ki-
lometer rondom Haarlem gaat 
langs bij de groene kerken in 
Heemstede, Bennebroek, Bloe-
mendaal en Hoofddorp en de Se-
limiye moskee in Haarlem. Een 
variëteit aan groene gemeen-
schappen en duurzame acties!
De ene kerk neemt je mee het dak 

op om de zonnepanelen te laten 
zien, de andere kerk heeft een 
unieke oplossing gevonden om 
het energieverbruik naar bene-
den te brengen en weer een an-
der bakt biologisch avondmaals-
brood of heeft een eigen moes-
tuin.

Meer informatie op:
www.groenekerken.nl.

Boekenmarkt
bij Bavo kerk

Haarlem met tal
van activiteiten
Regio - Op zondag 24 ju-
ni vindt de traditionele gro-
te boekenmarkt plaats naast 
de Grote of St. Bavokerk op 
de Grote Markt in Haarlem.
Op ruim zeventig kramen 
bieden antiquaren en parti-
culieren uit het hele land li-
teratuur, bijzondere boe-
ken, kaarten, bibliofiele uit-
gaven en strips te koop aan. 
De markt duurt van 9.00 tot 
17.00 uur en is vrij toegan-
kelijk.

De bekendste antiquariaten 
uit het hele land zijn aanwe-
zig, met een prachtige keu-
ze uit hun hoogwaardige as-
sortiment. Tijdens de markt 
zullen tal van activiteiten 
plaatsvinden. Onder leiding 
van kinderboekenschrijf-
ster en illustratrice Nico-
le de Cock, die ook altijd de 
fraaie posters en flyers voor 
de boekenmarkt ontwerpt, 
kunnen kinderen zelf boek-
jes maken. Tussendoor sig-
neert zij haar eigen boeken.

Ook aanwezig op de markt 
zijn de mensen van St De 
Roos, de uitgeverij voor bi-
bliofielen. Twee keer per 
jaar geven zij een bijzonder 
boek uit, in een oplage van 
175 exemplaren, gelijk aan 
het aantal leden. Nadat er ja-
renlang een ledenstop was, 
kunnen geïnteresseerden 
zich weer aanmelden. 

De Hof van Jan
Vast ankerpunt is natuur-
lijk het bekende Haarlem-
se drukkerscollectief De Hof 
van Jan. De leden zullen veel 
op de handpers gedrukt 
werk te koop aanbieden, 
waaronder een nieuw ver-
haal van L.H. Wiener en een 
mystificatie (?) van Arnon 
Grunberg. Er is een werkje 
van Steef de Jong, ‘Het lied 
van Maria Theresia’ uit zijn 
jongste show: het universe-
le verhaal van een weduwe 
tussen de spullen van haar 
overleden man. Een ontroe-
rende tekst.

Van Martin Michael Dries-
sen is er het geheel autobi-
ografische verhaal ‘Mijn eer-
ste moord’, door de schrij-
ver zelf in kinderhandschrift 
geschreven en gereprodu-
ceerd op ruitjespapier en het 
verhaal ‘Lente’ van stadsge-
note Jannie Regnerus, waar-
in voor het eerst literair en 
beeldend werk van haar bij 
elkaar komen.

Vermeldenswaard is ook de 
bundel van Giovanni della 
Chiusa. Deze tot voor kort 
onbekende en door Arnon 
Grunberg ontdekte dichter 
kwam onlangs met de dicht-
bundel ‘Een mens moet ook 
niet alles willen weten’. Of 
hier sprake is van poëzie van 
de genoemde dichter, een 
pseudoniem van Johannes 
van der Sluis of een mystifi-
catie is tot op heden ondui-
delijk. Duidelijk is wel dat De 
Hof van Jan de primeur had 
en al vóór verschijnen van 
genoemde bundel kwam 
met ‘7 Melancholische Ge-
dichten’ van zijn hand, ook te 
koop op de markt.

Signeersessie
De Haarlemse Stadsschrijver 
Lodewijk Wiener publiceert 
vers van de pers zijn verhaal 
‘Een kimono staat mij goed’, 
waarin hij een hilarische 
misstap opbiecht. Maar zo-
als bekend: echt gebeurd is 
geen excuus. De schrijver zal 
van 13.00 tot 15.00 uur aan-
wezig zijn om deze niet eer-
der verschenen ontboeze-
ming te signeren.

Home Instead Thuisservice Kennemerland 
Informatie en ondersteuning 
met persoonlijke aandacht

Heemstede - Door de bomen 
het bos niet meer kunnen zien, 
dat is vaak wat senioren en man-
telzorgers ervaren als ze voor 
het eerst in aanraking komen 
met zorg. Bij wie moet je nou ei-
genlijk zijn? Maar vooral: wat is 
nodig om thuis te kunnen blij-
ven wonen? 

Informatie en ondersteuning 
met persoonlijke aandacht, zo 
is de ervaring bij Home Instead 
Thuisservice Kennemerland. 
Ondersteuning door iemand die 
je zelf kunt kiezen, die jouw be-

hoefte aanvoelt en met wie je 
een relatie opbouwt. Iemand 
die op tijden komt die je zelf be-
paalt. Dat kan zelfs 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week. Kort-
om, iemand die jou ondersteunt 
precies zoals jij het wilt. Zo ie-
mand bestaat: de caregiver van 
Home Instead Thuisservice. 

Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met Home Instead 
Thuisservice Kennemerland, ge-
vestigd aan de Cruquiusweg 1 
te Heemstede, tel. 023-8200392 
en info@homeinstead.nl 

Column

Algemene verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbe-
scherming (hierna: de AVG) van kracht. Deze wet regelt de 
nieuwe privacywetgeving. Met de invoering van de AVG is 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens komen te verval-
len.  

De AVG heeft gelding binnen de gehele Europese Unie. Het 
doel van de AVG is het stellen van grenzen aan de verwer-
king van persoonsgegevens. Organisaties krijgen daardoor 
meer verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrek-
king tot het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast 
zijn de privacy rechten van de mensen versterkt en uitge-
breid. 

Wellicht is het u al opgevallen dat er door veel organisaties 
een nieuw privacy beleid is ingevoerd. Veel mensen komen 
dus in aanraking met deze nieuwe wetgeving. Dit geldt in 
het bijzonder voor ondernemers, aangezien de bedrijfsvoe-
ring in overeenstemming gebracht dient te worden met de 
AVG. De AVG brengt regels met zich mee waaraan organi-
saties zich dienen te houden. Naast het privacy beleid kunt 
u daarbij denken aan regels ter zake het houden van digi-
tale bestanden met persoonsgegevens, de nieuwsbrief etc. 

Wat dient de ondernemer concreet te veranderen als gevolg 
van deze nieuwe wetgeving?

In het kader van de AVG organiseren wij van Hiddes Advo-
catuur een informatieavond voor ondernemers. Deze infor-
matieavond vindt plaats op donderdag 5 juli a.s. bij ons kan-
toor aan de Blekersvaartweg 3. Op deze avond zal een spe-
cialiste op het gebied van privacy wetgeving een presenta-
tie geven over de AVG en wat deze nieuwe wetgeving in de 
praktijk inhoudt voor ondernemers. Na de presentatie wordt 
u ruim de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Dit al-
les onder het genot van een hapje en een drankje.

Is uw interesse gewekt? U bent als ondernemer van harte 
welkom om aanwezig te zijn op deze avond. 

Programma:
- Inloop 19:30 uur
- Presentatie 20:00 – 20:45 uur
- Vragenronde
- Afsluitende borrel

Tijdige aanmelding is vereist via het volgende e-mailadres: 
heemsteder@hiddesadvocatuur.nl. 

Ella Koopman

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851
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Picknicken op 
de BioMarkt
Regio - Op zaterdag 7 juli is weer 
de BioMarkt, op het voorterrein 
van de Haarlemmer Kweektuin 
aan de Kleverlaan 9. De markt is 
tussen 10 en 15 uur en je kunt er 
terecht voor allerlei biologische, 
glutenvrije of duurzaam gepro-
duceerde producten.     Bijvoor-
beeld groente, brood, gebak, 
kaas, worst, humus en biologi-
sche ijsjes. 

Het is behalve voor je zaterdagse 

Interview bij boekhandel Blokker
Freek in gesprek met Hella
Heemstede - Zaterdagmiddag 
23 juni gaat Freek de Jonge in 
gesprek met zijn vrouw Hella de 
Jonge over haar nieuwe roman 
‘Hartschade’, om 15.00 uur bij 
Boekhandel Blokker aan de Bin-
nenweg 138.
In Hartschade vindt Hella de Jon-
ge zichzelf terug in een zieken-
huis, aan de monitor: hartaanval. 
Als de goede bedoelingen van de 
specialisten haar tot een gevan-
gene van een systeem dreigen 
te maken, komt ze in opstand. 
Ze gaat op zoek naar de oorzaak 
van haar fysieke problemen en 
wat haar drijft. Dit leidt tot ont-
roerende gesprekken met haar 
dochter, beiden hebben een kind 
verloren, en soms confronteren-
de, maar ook hilarische bezoeken 
aan haar vader. Dit boek getuigt 
van een gevecht om geen patiënt 
te worden maar mens te blijven.
Hella de Jonge-Asser (1949), 
beeldhouwster en schrijfster 
volgde de Gerrit Rietveld Acade-
mie te Amsterdam en exposeer-
de haar werk in diverse galeries. 
Ze is verantwoordelijk voor veel 
van de grafische aankleding, de 

decor- en kostuumontwerpen en 
de muzikale omlijsting van de so-
lovoorstellingen van haar man 
Freek.
Hella de Jonge debuteerde in 
2006 met het autobiografische 
boek ‘Los van de Wereld’, in 2012 
gevolgd door ‘Spring’. In 2014 
maakte ze de film ‘Verlies niet de 
moed’, over de oorlogsgeschie-
denis van haar familie.
Toegang is vrij en reserveren is 
gewenst: 023-5282472. 

Uniek optreden popkoor Voice 
Collective met live muzikanten
Heemstede – Op vrijdag 29 ju-
ni laat het Heemsteedse popkoor 
Voice Collective weer van zich ho-
ren. Niet  met een gewoon op-
treden, maar met live muzikan-
ten. Hiermee wil het koor weer 
eens flink uitpakken. Maar liefst 
14 nummers zullen de revue pas-
seren. 
Het afgelopen jaar is zowel de sa-
menstelling van het koor, als het 
repertoire behoorlijk vernieuwd. 
Met nummers als ‘She is always 
a woman’ van Billy Joël en ‘Play 
that Funky Music’ van Wild Cher-
ry. Maar ook Franstalig repertoire 
uit een verder verleden klinkt fan-
tastisch, zoals ‘Tous les garçons et 
les filles’ van Françoise Hardy.
Voor Voice Collective is het al bij-
na  een traditie om ieder jaar een 
optreden met een (bescheiden) 
band te geven. Niet alleen leuk 
voor het publiek, maar ook extra 
leuk voor het koor omdat het een 
nieuwe dynamiek geeft. De vaste 
pianiste van Voice Collective, Ma-
rina Popova, speelt bij deze gele-
genheid samen met een drum-
mer en een basgitarist.
Het optreden vindt plaats om 
20.00 uur in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18 in Heemstede. 
Kaarten voor dit optreden à 7,50 
euro zijn aan de zaal te verkrijgen. 
Wie verzekerd wil zijn van een 

plekje doet er goed aan om even 
een mail te sturen naar voicecol-
lective@live.nl om kaarten te re-
serveren. Kijk voor verdere infor-
matie op: www.voicecollective.nl.
Voor wie het leuk vindt om eens 
een kijkje te nemen bij een repe-
titie-avond van het koor wordt 
ook nog eens een open avond 
georganiseerd. Die is op dinsdag-
avond 10 juli, van 20.00 tot 22.00.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENGE

VR
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WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

ook 50+ van harte welkomBezorg de Heemsteder.

BEZORGERS/STERS
Vakantiebaantje?

gevraagd voor de best gelezen en best
bezorgde huis-aan-huiskrant!Closet Sale op Blekersvaartweg

Heemstede - The Closet Sa-
le zegt precies wat het zeggen 
moet: verkopen vanuit de kast. 
Loek en Youn gebruiken tijde-

lijk leegstaande winkels en rich-
ten dat in als ware het een reuze 
walk-in closet. De pop-up store is 
een trend die eigenlijk in alle vak-

Mooie vaderdag voor Rugbyclub Houtsche
Regio – De nieuwe Rugby club 
Houtsche RFC in Haarlem speel-
de afgelopen zondag, op Vader-
dag. Bijgaand trotse vaders en 

zonen die tegen elkaar speel-
den op het sportcomplex Einde-
hout aan de Wagenweg 240B in 
Haarlem. De Houtsche RFC is een 

feit, er volgen vast nog vele wed-
strijden. Aan het enthousiasme – 
getuige de foto – zal het niet lig-
gen.

Werk mee met IVN Zuid-Kennemerland
Het buitenwerkseizoen vangt aan
Regio - Natuur moet je onder-
houden; de handen uit de mou-
wen steken. Daarom organiseert 
IVN Zuid-Kennemerland samen 
met Staatsbosbeheer zaterdag 7 
juli een zomerse werkdag in na-
tuurgebied Middenduin in Over-
veen.

Het is de eerste werkdag van 
het nieuwe seizoen! Deelne-
mers gaan in een duinpan Ameri-
kaanse vogelkers weghalen (ste-
vig werk) omdat daar zeldzame 
plantjes staan. Ook gaan deelne-
mers esdoorns wegknippen om 
het gebied meer open te ma-
ken en het wandelpad begaan-
baar te houden (rustig werk). Wie 
wil mag een andere duinpan vrij-
maken -zagen/knippen- van mei-
doorns (minder zwaar). Kortom...
een werkdag met lichte en zwaar-
dere werkzaamheden; iedereen 
kan aan de slag!

Dit vrijwilligerswerk wordt ge-
daan om de natuur in Midden-
duin nog mooier te maken. Mid-
denduin is een afwisselend ge-
bied met bos, open duin, stei-
le boshellingen en cultuurland-
schap. Het gebied kent een rijke 
cultuurhistorie en is mede daar-
om een prachtig wandelgebied. 
Het uitkijkpunt De Kamperberg 
werd in 1803 gebruikt door het 

Napoleontische leger. Daarnaast 
bevindt zich in het gebied een ijs-
kelder waar vroeger stukken ijs 
werden opgeslagen voor de be-
woners van Landgoed Duinlust. 
Hierin slapen en overwinteren te-
genwoordig vleermuizen.

Doe je mee? Zorg zelf voor werk-
kleding (en laarzen), koffie/thee 
en lunch. Voor gereedschap, be-
geleiding, werkhandschoenen 

en een lekkere vlaai bij de koffie 
wordt gezorgd. Ervaring is niet 
vereist. Je verzamelt voor deze 
werkdag om 9.30 uur bij restau-
rant Kraantje lek, Duinlustweg 22, 
Overveen. De werkdag duurt tot 
ongeveer 15.00 uur.

Informatie bij Marc van Schie,
06-22 575748 en www.ivn.nl/zk  
en aanmelden graag via:
marcmargriet@hetnet.nl.

jes een vinkje kan krijgen. Winkel-
straten willen volle winkels, geen 
leegstand.
Topmerken voor mooie prijzen, 
aanstaande vrijdag en zaterdag, 
Blekersvaartweg 78, van 10.00 tot 
17.00 uur.

Heemstede – Deze zomer wandelt de Heemsteder (bladmana-
ger Joke van der Zee) vrijdags op goed geluk binnen bij hard-
werkende Heemsteedse ondernemers. 
Maar niet alleen in winkels vind je enthousiaste werkenden; ook 
op andere locaties zoals zwembad SportPlaza, weten ze van 
aanpakken. Het is tenslotte altijd druk in het mooie bad aan de 
Sportparklaan. Werkelijk alle leeftijden komen er binnen. Op 
hoge leeftijd is het een aangename maar toch sportieve bezig-
heid: lekker zwemmen. En uiteraard voor piepjong een brood-
nodig iets: je zwemdiploma halen. Er zijn goede contact tus-
sen de Heemsteder en de medewerkers van SportPlaza en uiter-
aard willen de vrijdag dienstdoende dames Monique (horeca-af-
deling zwembad) en Marit (receptioniste) wel even op de foto.  
Lachend natuurlijk, want je werkt in zo’n ontspannen omgeving, 
daar komen de meeste mensen blij naartoe en gaan er ook weer 
opgewekt vandaan. 

Wil je je diploma snel halen? De tip deze zomer: Zomerturbo A + 
Zomerturbo B/C. Vanaf 5 jaar en ouder. Informeer bij de receptie 
via 023-5292072 of infogroenendaal@sportplaza.nl.

Joke van der Zee

SportPlaza Heemstede

boodschappen doen op de markt 
ook een gezellige plek om wat te 
eten en te drinken. Bij mooi weer 
een picknickkleedje mee want er 
zijn genoeg lekkere ingrediënten 
te koop op de BioMarkt om mee 
te picknicken.
De BioMarkt wordt georgani-
seerd door Zelfoogsttuin ‘Wij Te-
len Groente’, met medewerking 
van de Stichting Haarlemmer 
Kweektuin.
Adres: Haarlemmer Kweektuin, 
ingang Kleverlaan 9.

Voor informatie:
biomarkt@wijtelengroente.nl en 
www.haarlemmerkweektuin.nl

Uitleg over 
kap beuken 
Torenlaan
Heemstede - Inwoners kun-
nen op woensdagavond 
27 juni uitleg krijgen over 
de vervanging van de beu-
ken in de Torenlaan in Wan-
delbos Groenendaal. Mede-
werkers van de gemeente 
Heemstede zijn dan tussen 
19.00 en 20.00 uur ter plaat-
se om toelichting te geven 
en vragen te beantwoorden. 
De bijeenkomst start op de 
Torenlaan ter hoogte van 
de brug bij de Ritzema Bos-
kade.

Eerder maakte de gemeen-
te bekend dat de beuken 
in de Torenlaan in oktober 
worden gekapt omdat ze in 
slechte staat verkeren. Na de 
kap verricht Waternet werk-
zaamheden in de Toren-
laan. De 88 nieuwe beuken 
worden de komende winter 
(2018/2019) geplant. De lin-
den aan de westkant van de 
laan (bij de Herenweg) zijn 
nog in goede staat en blij-
ven dan ook staan.

Terugbrengen
oude laanstructuur
Omdat in de Torenlaan al bo-
men zijn omgevallen of om 
veiligheidsredenen zijn ver-
wijderd is momenteel geen 
sprake meer van een volledi-
ge laanstructuur.

Om ervoor te zorgen dat be-
zoekers de Torenlaan ook in 
de toekomst kunnen ervaren 
als een monumentale laan is 
ervoor gekozen de overge-
bleven beuken te vervangen 
door nieuwe exemplaren.

GEEN KRANT?
0251-674433

Monique, Marit en Joke.

DE HEEMSTEDER OP BEZOEK BIJ...
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Zwemdiploma’s
Heemstede – Op zondag 17 juni 
werd afgezwommen in SportPla-
za Heemstede. Hieronder de lijst 
met geslaagden voor het A-, B- of 
C-diploma. Allen hartelijk gefeli-
citeerd!

A-diploma
Esma Akdeniz, Sena Akdeniz,
Nina de Bies, Joost Bloemers,
Sebastiaan Blomjous, Tim Jacob 
de Boer, Antoni Bralewski, Teun 
Brand, Sara Noa van den Branden, 
Milou Dekkers, Norah van Duff e-
len, Bram Ettes, Avery Flu, Oscar 
Gerrits, Luuk Gravemaker, Kailey 
Hobday, Rijk-Jan Hulsink, Gijs Kui-
per, Famke de Laet, Kayden Leito,
Minte Luttikhuis, Riva Mohlen, 
Bregje Molenkamp, Rens Pelgrim, 
Anouk Poelmann, Eveline Po-
rienski, Daan Raps, Bram Renes, 
Bas van Rooijen, Emily van Rooij-
en, Jones Ruijter, Jasper Schilder, 
Jahvano Scholtens, Aukje Schulp, 
Julian Schuurman, Daisy Sieben, 
Amelia Simion, Daniël Sold, Riff  
Stuur, Xander Uhl, Cas van Veen, 
Gijs van Veen, Benck Veeneman, 
Bente Veldman, Linde Verboom, 
Juliën Verschaeren, Vince Verstra-
ten, Noah Visser, Nathan Vonk, Ju-
lius Wehrmeijer, Wolf van der Wei-
den, Don Westerhoven, Victor ho-
go de Witte-de Groot, Tijn van der 
Zwaag.

B-diploma
Feye Abma, Emily Antonisse, Dex 
Ariëns, Eline van Bavelgem, Phi-
line de Boer, Jelle Boonstra, Nina 
Breemer, Christian van den Broek, 
Levi de Bruin, Leya But, Maurits 
claus, Charlotte Couzijn, Jort Da-
men, Roza Danner, Nola Dikstaal, 
Daantje van Doorn, Oubaidah El 
Harchaoui, Yent Andreas Germs, 
Charlotte de Goederen, Olivia 
Gonzalez Jungblut, Ise de Graaff , 
Justin Habich, , Evy van der Hey-
den, Vesper van ‘t Hof, Lorenzo 
Janse, Loek de Jonge, Pien Jan-
se, Isabella ten Kate, Linde Kruijer, 
Isabella van der Linden, Maaike 
Luth, Julian Menig, Evi Meuldijk, 
Faas Nobel, Zeynep Özturk, Floor 
Poppe, Eli van Praag, Diek van Re-
nesse, Ties Roelants, Mika Schel-
kers, Daan Smink, Noortje Spoel-
der, Mick Schoe, Jannes Theuns, 
Maxim Taks, Pleun Tusschen-
broek, Ruben van Vaalen, Arthur-
van Veggel, Eloise van Veggel, Ro-
bijn-lois Warmerdam, Jesse Wit-
tebol, Vivienne van Wijk, Lauren 
Wind, Nassira Yassine.

C-diploma
Juliëtte Barth, Stan ten Boom, 
Nick Brussé, Qohdy Citilia, Bilal 
El Harchaoui, Xavi Feye, Jorinde 
Klijn, Joël Lanser, Nadine Naaijen, 
Niels Nikkel, Kryspin Oskowski,
Yfke Spandaw, Merijn Timmer,
Elise Ward.

Geweldig RCH-Racertjestoernooi
Heemstede - Ronaldo’tjes en 
Messi’s waren zondag 17 juni te 
zien tijdens het Simon Hazevoet 
Racertjestoernooi bij RCH. Man-
netjes en vrouwtjes tussen de 4 
en 6 jaar mochten hun kunnen 
tonen tijdens dit toernooi met 
als doelstelling straks te kunnen 
gaan spelen in de O8 competitie 
bij RCH. Trainer Herman Kamoen 
(oud eerste elftalspeler) en een 
aantal ouders hadden de organi-
satie op zich genomen.
De regels waren iets veranderd 
(vroeger: 2 tegen 2 of 4 tegen 4) 
en nu: 6 tegen 6; keeper achter-
bal vanaf de grond nemen; sco-
ren uit een corner en nog ande-
re veranderingen. Geweldig om 
te zien hoe snel deze allerjong-
sten van RCH, HBC, Overbos, Hil-
legom, BSM en OG dit rap oppik-
ken en over het veld rennen als-
of ze niets anders gewend zijn. En 
wanneer zijn ze blij? Gewoon als 
er gescoord werd. De vaders en 
moeders langs de kant zijn soms 
nog fanatieker dan de voetballer-
tjes zelf. Het was een mooi toer-

nooi, het liep gesmeerd en of je 
nu tiende of eerste was gewor-
den; alle kinderen waren blij met 
een beker voor het team en een 
vaantje voor iedere speler. Die 
werd uitgereikt door de zoon van 
de naamgever van het toernooi, 
Han Hazevoet. Han memoreerde 
nog even het feit dat zijn vader 
met een aantal vrienden op 15-ja-
rige leeftijd RCH oprichtte en de 
vereniging inmiddels 107 jaar be-
staat.

Eindstand:
1. Hillegom 1
2. HBC 1
3. Overbos 1
4. BSM 1
5. BSM 2
6. RCH 1
7. Overbos 2
8. RCH 2
9. HBC 2
10. OG 1

Jeugdweekend RCH
Het volgende evenement staat 
komend weekend op het pro-

Driemaal goud voor HPC op regiokampioenschappen
Heemstede - In zwembad De 
Slag in Zaandam vonden afgelo-
pen weekend de miniorenfi na-
les van de regio Noord-Holland 
plaats. Elk jaar doen de snelste 
20 wedstrijdzwemmers per leef-
tijdscategorie uit de regio aan de-
ze KNZB-wedstrijd mee. HPC was 
met een ploeg van negen zwem-
mers onder de twaalf jaar royaal 
vertegenwoordigd. 

En het werd een succesweek-
end voor de Heemsteedse ploeg. 
Marnix Rietveld zwom al zijn per-
soonlijke records fi naal aan fl ar-
den en werd drie keer regiokam-
pioen! Zowel op de 50 meter vlin-
derslag, de 100 meter vrije slag 
als de 200 meter wisselslag troef-
de hij zijn tegenstanders af en 
mocht hij zich het goud laten om-
hangen. Op de 100 meter school-
slag sleepte hij brons in de wacht.
Ook de rest van het Heemsteed-

se team liet zien in topvorm te 
zijn. De negenjarige Puck Stas-
sen kwam vijf keer aan de start en 
zwom vijf persoonlijke records. 
Ze werd knap vierde op de 100 
meter schoolslag in een tijd die 
liefst zes seconden onder haar 
persoonlijke record was. Roos 
Hennequin kwam zes keer aan de 
start en dat resulteerde in zes per-
soonlijke records. Op de loodzwa-
re 400 meter vrije slag zwom zij 
zelfs 25 seconden van haar tijd af.
Joe Pickee leverde ook een knap-
pe prestatie. De negenjarige 
Heemsteder haalde ruim 24 se-
conden van zijn tijd af op de 100 
meter vrije slag. Daarnaast be-
stond het team uit Alex Kossen, 
Lianne Vinken, Bram van Turen 
en Ailsa Kruiten die hun tijden 
op vrijwel alle afstanden die ge-
zwommen werden fl ink hebben 
verbeterd. 
Trainster Denise van der Linden: 

“Een mooiere afsluiting van het 
zwemseizoen had ik niet mij niet 
kunnen wensen. Het is heel fi jn 

om dit jonge en enthousiaste 
team te mogen trainen. Plezier is 
de basis van ons succes.” 

Heemstede - Door het kapot-
slaan van een ‘Pinata’ tennisbal 
opende wethouder Struijf afge-
lopen zondag de nieuwe jeugd-
hoek van Tennisvereniging Mer-
lenhove.  

In zijn inleiding memoreerde 
voorzitter Paul Barten dat Tennis-
vereniging Merlenhove dit jaar 
heel wat te vieren had. Allereerst 
noemde hij de promotie van het 
1e gemengde team op zondag 
naar de 1e klasse. Dit team hoort 
nu bij de sterkste 56 teams van 
Nederland. Daarnaast meldde 
onlangs het 700e lid zich aan bij 
de vereniging, een mijlpaal. De 
realisatie van de jeugdhoek was 
eveneens een hoogtepunt.

Een jaar geleden kreeg het be-
stuur het verzoek van een en-
thousiaste groep ouders of er 
voor de jeugd van TV Merlenho-
ve iets te creëren was waar zij zich 
ook buiten de baan konden ver-
maken. Het bestuur was meteen 
enthousiast. De fi losofi e van Mer-
lenhove is dat de basis voor een 
bloeiend verenigingsleven ge-
legd wordt door het binden van 
de jeugd en hun (groot) ouders 
bij de vereniging. 

“Wil je de jeugd aan je binden 
dan moeten je ze wedstrijdjes 
spelen èn er moet gelegenheid 
zijn om je te vermaken als er even 
geen banen beschikbaar zijn. In 
die gedachte paste het idee van 
een eigen plek voor de jeugd”, al-
dus voorzitter Barten.

Afgelopen zomer werd een lote-
rij gehouden op TV Merlenhove. 
Meer dan €3.000 werd opgehaald 
waardoor er samen met een bij-
drage uit de verenigingskas vol-
doende geld was om aan de slag 
te kunnen gaan.
De gemeente nam het grond-
werk voor haar rekening en zo 
werd de jeugdhoek begin dit 
jaar gerealiseerd door aannemer 
Edwin Schoo. Naast een ping-
pongtafel, een kings-game veld
is ook een picknicktafel neerge-
zet. De aanwezige speelhuisjes 
voor de wat kleinere kinderen 
zijn verhuisd. Niet alleen staat er 
nu een geweldige jeugdhoek ook 
heeft de vereniging er een be-
trokken groep ouders bij gekre-
gen.

Barten bedankte wethouder 
Struijf, verantwoordelijk voor 
sport, voor zijn bereidheid de 

jeugdhoek offi  cieel te komen 
openen. Struijf sloeg met een ten-
nisracket in enkele slagen de gro-
te Pinata tennisbal kapot. De aan-
wezige jeugd dook massaal op de 
kauwgomballetjes die uit de stuk-
geslagen Pinata bal rolden. 

De wethouder benadrukte het 
belang dat de gemeente hecht 
aan het stimuleren van de jeugd 

om te gaan sporten. De jeugd-
hoek van TV Merlenhove is vol-
gens hem, naast het tennis zelf, 

een mooie kans kinderen te bin-
den aan de vereniging die daar-
door langer blijven sporten.

‘TV Merlenhove heeft geweldige jeugdhoek
en er een betrokken groep ouders bij’

‘Een vakleerkracht gym voor kleuters’
Heemstede - Buurtsportcoaches 
zijn professionals die in de wij-
ken sport en bewegen versterken 
en verbinden. In de gemeente 
Heemstede is Rianne Koldenhof 
inmiddels twee jaar werkzaam als 
buurtsportcoach voor SportSup-
port.

Haar werkzaamheden zijn in 
Heemstede heel veelzijdig. Les-
geven op basisschool de Molen-
werf, zesweekse lessenreeksen 
Vallen en Opstaan, training Bitjes 
en Nopjes en daarnaast organi-
seert ze nog verschillende eve-
nementen in Heemstede zoals 
de Koningsspelen, Heemsteedse 
Sportdag, Adventure Dagen, het 
schoolontbijt en de andere sport-
toernooien. Veel activiteiten voor 
basisschoolkinderen.

“Basisschoolkinderen moet je 
eerder afremmen dan aanspo-
ren”, zegt ze. “Ze zijn open, eerlijk 
en direct. Dat is heerlijk werken. 
De kleuters vind ik eigenlijk het 
leukste. Ze begroeten je altijd en-
thousiast met knuff els, high fi ves. 
Het is fi jn dat je op zo’n manier 
merkt dat je gewaardeerd wordt. 
Je voegt echt iets toe, motorisch 
en sociaal want sporten is cruciaal 
voor het zelfvertrouwen van kin-
deren. Daarnaast vind ik het ge-
woon belangrijk dat kinderen ple-
zier hebben in bewegen, ook al 
ben je dan misschien niet de bes-
te maar als je het leuk vindt om 
te gymmen of sporten dan heb ik 
mijn doel bereikt. Want dan is de 
kans dat ze blijven bewegen veel 
groter.”

“Het zou fantastisch zijn als er 
ook voor kleuters een vakleer-
kracht voor gymnastiek komt. En 
dat alle scholen minimaal twee 
keer per week gym aanbieden. 
Want op jonge leeftijd met ple-
zier leren bewegen blijft echt een 
speerpunt van mij. Dit past goed 
in mijn rol waar ik als spin in het 
web fungeer voor scholen, ver-
enigingen en locaties. De juis-
te personen aan elkaar koppelen 
voor een breed draagvlak”, aldus 
Rianne.

Foto: archief SportSupport

Het team in Heemstede bestaat 
uit 3 medewerkers van SportSup-
port. SportSupport treedt in op-
dracht van de gemeenten Bloe-
mendaal, Haarlem, Heemstede, 
Hillegom en Velsen op als werk-
gever van buurtsportcoaches.

Elke gemeente heeft specifi ek 
beleid op de inzet van de buurt-
sportcoaches.

Meer informatie op:
www.sportsupport.nl.

Spelen op
straat: Dr 

Schaepmanlaan
Heemstede - Er zijn al veel 
straatspeelavonden waar 
de kinderen in hun eigen 
wijken heerlijk hebben ge-
speeld. De jaarlijkse straat-
speelavonden van WIJ 
Heemstede blijken populair 
en druk bezocht door kleine 
en grote buurtbewoners! De 
eerstvolgende is op woens-
dag 27 juni in de dr. Schaep-
manlaan in de wijk de Glip. 

Kom je ook gezellig mee-
doen? Voor spelmateriaal 
wordt gezorgd. Deelname is 
gratis. Dat kan van 18.30 tot 
20.30 uur.

gramma. Zaterdag 23 en zondag 
24 juni houdt RCH zijn jaarlijkse 
jeugdweekend. Dit keer later ge-
pland vanwege het lang doorlo-
pen van het seizoen. Twee dagen 
lang sportplezier, want het is niet 
alleen voetbal. Inmiddels hebben 
zo’n 60 kinderen zich aangemeld.

Foto: Harry Opheikens

Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.



Lisette 
Thans
Lisette Thans is werkzaam als systemisch coach bij De Prak-tijk Heemstede. “Iedereen raakt weleens uit balans in zijn leven, maar wanneer het je niet lukt de ontstane disba-lans te herstellen en je steeds in oude patronen lijkt te ver-vallen kan er onderliggend meer aan de hand zijn.Dit is het moment waarop we samen kunnen kijken en kun-nen werken aan verandering van deze patronen. Door in-zicht te krijgen in de verschil-lende systemen waarin je leeft  - werk, vrienden en fa-milie -  en waarin je bent op-gegroeid.  Ik help je vragen of gevoelens te ontwarren en te 

verhelderen. Dit proces be-geleid ik zodanig dat de ver-andering kan landen en voor jou helder, zinvol en uitvoer-baar wordt. Ik werk met vol-wassenen, jong volwassenen en jongeren op iedere ge-wenste locatie, vanuit onze praktijk of vanuit huis. Ik ben creatief, helder en op een vei-lige manier confronterend.Ben je klaar voor een stap in de richting die nu bij je past? Dan zie ik je graag.”

Maarten Thans
Drs. Maarten Thans kennen we onder meer van de fysio-therapie en de manuele thera-pie. En natuurlijk als eigenaar en teamleider van De Praktijk Heemstede. Een minder be-licht onderdeel van zijn be-zigheden is wellicht zijn rol als coach en specialist in stress-management. Al enige tijd houdt hij zich bezig met de mentale en fysieke begelei-ding van personeel van bedrij-ven in de luchtvaart en bij de KLPD. Daaruit voortvloeiend zijn de twee jaarlijkse reizen - Shift Happens Trail - naar Afri-ka. Met een kleine groep ge-motiveerde deelnemers ver-trekt hij naar Zuid-Afrika voor een avontuurlijke 10-daag-se ontdekkingsreis naar per-soonlijke antwoorden. Een stille wens van Maarten? “Ik 

geef toe dat ik enorm veel ple-zier beleef aan het crossen door Afrika met zijn adembe-nemende natuur en de ‘Big Five’ met een stel Landrover Defenders. Eerder heb ik er-varen hoe het is om op jezelf en je medereizigers te moe-ten vertrouwen. Je staat in de-ze ruige natuur dichtbij leven en dood.
Het biedt mogelijkheden om tot nieuwe inzichten te ko-men zonder afleiding van werk, gezin en internet (mo-bieltjes!). Onderweg slapen en eten we in de natuur, vari-erend van eenvoudige slaap-gelegenheid op de wagens tot luxe lodges. Het doel is: een prachtige ervaring met persoonlijke doelstellin-gen voor een redelijke prijs.”                                                                                            Informatie via de website.

Angela 
Kurstjens
Angela Kurstjens (52) kwam 

tien jaar geleden voor het 

eerst met Pilates in aanraking 

en was meteen verkocht. De 

van oorsprong Berlijnse heeft 

zich sindsdien verdiept met 

opleidingen en workshops in 

Nederland en in het buiten-

land. Ze geeft bij de Praktijk 

Heemstede naast reguliere Pi-

lates ook les in Body Flow, Pi-

lates gecombineerd met yo-

ga. Sinds kort heeft Pink Rib-

bon Pilates, gericht op borst-

kanker patiënten haar speci-

ale aandacht. Bij Angela werd 

in december ook borstkanker 

geconstateerd. Ze is nu een 

ervaringsdeskundige, geeft ze 

toe. “Ik heb zelf gemerkt dat je 

snel herstelt van de operatie 

als je snel begint met de oefe-

ningen. Want je kan in het be-

gin niet zo veel met je armen, 

zoals tillen en strekken. Een 

implantaat zit namelijk onder 

de borstspieren die uit elkaar 

zijn getrokken, waardoor je 

veel kracht mist. Pilates zorgt 

tevens dat afvalstoffen snel-

ler worden afgevoerd. In Ne-

derland is het nog vrij onbe-

kend, terwijl een op de ze-

ven vrouwen ermee te ma-

ken krijgt. Naast de lessen in 

groepsverband doe ik de be-

geleiding ook een op een. Ik 

hoop dat Pilates voor borst-

kanker patiënten hier net zo 

normaal wordt als in de Ver-

enigde Staten waar het on-

derdeel is van het hersteltra-

ject. Het is belangrijk om weer 

fit te zijn,  vertrouwd met je ei-

gen lichaam.” 

Heleen 
Velsink
Heleen Velsink(44) is ergo-therapeut bij De Praktijk Heemstede en komt vaak bij de mensen thuis. “Ergothera-pie is erop gericht dat patiën-ten zo optimaal en zo zelfstan-dig mogelijk kunnen functi-oneren in hun eigen omge-ving. Het gaat om mensen, jong en oud, met een breed scala van beperkingen. Ik ben vooral bezig met neurologi-sche aandoeningen: mensen die een beroerte hebben ge-had of een spierziekte heb-ben en op het gebied van ge-riatrie, de ouderen met fysieke of cognitieve problemen zoals vergeetachtigheid. In de prak-tijk komt het erop neer dat ik adviezen geef waarmee men-sen verder kunnen. Aanpas-singen in de manier waarop je het huishouden doet of op je fiets zit zijn vaak heel effectief. 

En dat hoeft helemaal geen lang traject te zijn.” De gebo-ren Friezin woont inmiddels 17 jaar in Haarlem en is moe-der van 3 jongens. Daarnaast is hockey haar grootste hob-by. Heleen Velsink werkt nauw samen met logopedist Anke Coerts. “Met een verwijzing van de arts kan men bij ons terecht en kunnen we samen bepalen wat nodig is om de kwaliteit van het functioneren in het dagelijks leven zo pret-tig mogelijk te maken.”
Informatie: www.teamrevali-datie.nl. 

Justa Donker en
Bianca de Kat

Justa Donker en Bianca de Kat 

zijn massagetherapeuten bij 

De Praktijk Heemstede. Justa: 

”Wij masseren vanuit een ho-

listische visie waarbij we de 

mens als eenheid van lichaam 

en geest zien. Want hoe je je 

voelt vertaalt zich ook ik je li-

chaam. Soms is een lichame-

lijke klacht een uiting van wat 

onbewust speelt. Massage-

therapie zorgt ervoor dat je 

contact maakt met je lijf. Met 

deze therapie leggen we de 

focus bij het gevoel en niet 

bij wat er in het hoofd speelt. 

En dat zonder oordeel. In een 

rustig tempo laten we erva-

ren wat aanraking met het li-

chaam doet. Dat kan confron-

terend zijn, maar kan je ook 

fijne inzichten en vertrouwen 

opleveren Onderdeel van de 

massage van 75 minuten is 

een voor-en een nagesprek. 

“We zijn vaak zoveel aan het 

denken dat het voelen niet 

de aandacht krijgt die het ver-

dient.
Met massagetherapie komen 

we juist uit op die aandacht.” 

Wat doen de therapeuten in 

hun vrije tijd? Bianca loopt 

graag over het strand, van 

IJmuiden naar Zandvoort en 

weer terug en houdt van le-

zen, schrijven en zingen. Ook 

Justa houdt van lezen en ver-

der van hardlopen in de dui-

nen, yoga en zwemt ze graag 

het hele jaar door in de zee. 

Afspraken via  www.massage-

praktijkjusta.nl en www.bian-

cadekat.nl.

Sinds maart 2017 biedt De 

Praktijk Heemstede onderdak 

aan een team van verloskun-

digen die zwangere vrouwen 

en hun partner begeleiden 

tijdens en na hun zwanger-

schap. De vier ervaren verlos-

kundigen van de praktijk ‘Ver-

loskundigen aan het Spaarne’ 

zijn naast collega’s ook goede 

vriendinnen. Dat biedt veel 

voordelen, vinden ze zelf. “Het 

is heel fijn werken als de lijn-

tjes zo kort zijn en je aan een 

half woord genoeg hebt.” Iris 

Zwanenburg, Cecile Lippes, 

Annemarijke Brienesse en Ge-

rardine Schenk weten het ze-

ker: ze hebben het beste vak 

dat er bestaat. “Wat is er mooi-

er dan bij de start van een 

nieuw leven te zijn. Wij rich-

ten ons in principe op gezon-

de mensen op een bijzonder 

moment in hun leven. Het be-

tekent dat je tijdens het hele 

proces van zwangerschap, be-

valling en nazorg een hechte 

band opbouwt met elkaar. 

Alles draait het om de aan-

staande moeder en haar part-

ner, hun wensen en de gezon-

de ontwikkeling van de ba-

by. Het blijft bijzonder om ge-

tuige te zijn van het wonder 

van een nieuw leven. Dat ge-

voel gaat nooit meer weg, het 

wordt eigenlijk steeds inten-

ser.”
Aanmelden bij de verloskun-

digen kan meteen na de vast-

stelling van de zwangerschap. 

Iris, Cecile, Annemarijke 
en Gerardine

Carlijn 
Breukink
Carlijn Breukink geeft bij 

De Praktijk Heemstede Ha-

tha Yoga in de vorm van Yin 

Yang. “Iedere maandagavond 

zijn de yogalessen waarin we 

krachtige, energieke houdin-

gen afwisselen met rust en 

verstilling. De les begint met 

Mindfulness en een ademha-

lingsoefening. Zo creëren we 

een uur waarin je de accu kan 

opladen, zodat je de avond 

afsluit met een energiek en 

ontspannen gevoel. “

Carlijn is internationaal ge-

certificeerd Yoga & Mindful-

ness Teacher en geeft tevens  

Yoga tijdens de zwanger-

schap. Daarnaast is ze Loop-

baan- en Individueel coach. 

Carlijn woont in Heemstede 

met haar man en hun 1-jari-

ge zoontje Philip.

Anke Coerts is logopedist en werkt in teamverband sa-men met ergotherapeut Hel-een Velsink. “Ik biedt voorna-melijk zorg aan mensen met een stoornis op het gebied van taal, spraak, stem en ge-hoor. Communicatieproble-men hebben gevolgen voor dagelijkse dingen als telefo-neren, schrijven en het onder-houden van sociale contac-ten. Ook slikproblemen kun-nen mensen behoorlijk be-perken. Ik ga daarom vaak naar de patiënten aan huis, want ieder thuissituatie is net weer anders. Je kan op deze manier heel gericht te werk gaan. Want bijvoorbeeld be-ter verstaanbaar zijn na een herseninfarct houdt in dat de omgeving van de patiënt het ook kan begrijpen.
Vaak komt een beroerte to-taal onverwacht en kan je in-eens niet meer uit je woorden 

komen. Men weet niet hoe je ermee moet omgaan, zowel de patiënt als de partner. Als logopedist kan ik dan veel be-tekenen en bovendien kun-nen de mensen via de com-puter thuis oefeningen doen met een speciaal oefenpro-gramma.”
De 52-jarige logopedist is ge-boren in Brabant en woont inmiddels met veel plezier in Haarlem en is moeder van twee dochters en een zoon.Anke Coerts maakt ook deel uit van Teamrevalidatie.Informatie:

www.teamrevalidatie.nl.

Anke 
Coerts Nicolette 

Goethart
Na 25 jaar bij het facilitair be-

drijf in de gezondheidszorg 

koos Nicolette Goethart (49) 

voor het vak van schoon-

heidsspecialiste en pedicu-

re bij De Praktijk Heemstede. 

Sindsdien is ze fulltime be-

zig met haar passie: mensen 

mooier maken en ze heerlijk 

relaxt de deur uit laten gaan. 

Daarnaast heeft de Haarlem-

se zich gespecialiseerd in de 

behandeling van schimmel-

nagels. “Schimmelnagels kun-

nen echt een probleem zijn 

voor vrouwen en voor man-

nen. We zijn in staat om een 

gelnagel te plaatsen zodat de 

schimmelnagel bedekt is. Te-

gelijkertijd gaan we de schim-

melnagel behandelen zodat 

er uiteindelijk een nieuwe na-

gel terug groeit. “

Er is veel ontwikkeling op haar 

vakgebied, volgens Nicolette. 

“In beide disciplines moet je 

op de hoogte blijven met vak-

literatuur, beurzen en bijscho-

ling. Ik beschouw dat als een 

van de leukste onderdelen 

van mijn werk.“

Een fijne werkplek met colle-

ga’s op verscheidene vakge-

bieden, vindt ze inspirerend. 

“Je leert van elkaar en hoewel 

we met velen zijn vormen we 

echt een team.”

In de spaarzame vrije tijd heb-

ben Nicolette en haar partner 

een nieuwe hobby gevonden. 

“We hebben net een bootje 

gekocht en daar gaan we zo 

vaak mogelijk mee varen.”

15 ja� in de Jan van G�ens�aat
OPEN HUIS

Zaterdag 23 juni van 11.00 tot 14.00 uur
Jan van Goyenstraat 25-27 • Tel. 023-529 16 42

www.depraktijk-heemstede.nl

Patric 
Bijsterveld

Patric Bijsterveld is orthomo-leculair- en darmtherapeut bij De Praktijk Heemstede. Hij begeleidt mensen bij een stofwisselingsprogramma, cliënten met een grote diver-siteit aan klachten zoals ver-moeidheid, maag-en darm-problemen, overgangsklach-ten en voedselallergieën. “Na meting van de bloedwaarde stellen we een voedingspro-gramma samen, volledig ge-richt op de persoon. Het doel kan zijn om af te vallen of om vermoeidheid of ontstekin-gen te behandelen.Het behandelplan omvat een dieet van uitsluitend voe-dingsstoffen die in de natuur voorkomen, eventueel aan-gevuld met voedingssupple-menten en met aanpassing van levensstijl. Het is mooi om te merken dat klachten geheel of gedeeltelijk ver-dwijnen door een aangepast dieet. Je ziet dan wat voe-ding doet met het mense-

lijk lichaam.” De Amsterdam-mer bestierde ooit een kook-studio aan de Herengracht. “Lekker eten kan nog steeds, maar met de juiste keuzes kunnen veel nare klachten verdwijnen. De laatste 30 jaar is ons leefpatroon na-melijk behoorlijk veranderd. Ons eten bevat meer kool-hydraten dan we nodig heb-ben. Ook snelle suikers zijn boosdoeners. Ik heb het zelf ondervonden, want ik ben met de juiste voeding 10 ki-lo kwijtgeraakt. Je voelt je fit-ter en slaapt beter. Sinds kort is Bijsterveld gespecialiseerd in fecesonderzoek waarmee veel darmklachten verholpen worden. “De focus ligt bij het in balans brengen van het li-chaam.”
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10 20 juni 2018

21 juni
  Midzomerwandeling Land-
goed Berkenrode, 19.30u. Ver-
zamelen bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. Deelname: €5. 
Aanmelden: www.wijheemste-
de.nl of 023-5483828.

28 juni
  Film & lunch bij WIJ Heemste-
de, 10.30u. Entree: €13,50 (incl 
lunch). Herenweg 96. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

29 juni
  Popkoor Voice Collective met 
live muzikanten in de Pinkster-
kerk, Camplaan 18 Heemstede. 
20u. Kaarten à €7,50 via voice-
collective@live.nl. Info: www.
voicecollective.nl.

6 juli
  Reünie basisschool De Ark, Van 
der Waalslaan 37. 19-21.30 uur. 
Inschrijven is €5 overmaken op 
NL21RABO0329052195 t.n.v. 
L.J.M. van Noort onder ver-
melding van het betreff ende 
schooljaar.

23 juni 
  Fietstocht groene kerken door 
Tear en Kerk in Actie, vier kerken 
en een moskee in Haarlem e.o 
Solo of groepstocht, die start 
om 10u. bij station Haarlem.
Info: www.groenekerken.nl.

  GroeneKerkenfi etstocht langs 
protestantse kerken van 
Heemstede en Bennebroek en 
andere plaatsen. Oude Kerk 
Wilhelminaplein voor de gele-
genheid geopend van 10-14u. 
Info: www.groenekerken.nl.

  Freek de Jonge in gesprek met 
zijn vrouw Hella de Jonge-As-
ser over haar roman ‘Hartscha-
de’. 15u bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heemste-
de. Toegang vrij, reserveren 
gewenst: 023-5282472. Info: 
www.boekhandelblokker.nl.

23 en 24 juni 
  Jeugdweekend RCH. Sport-
parklaan. Twee dagen sport-
plezier en niet alleen voetbal. 
Info: www.rch-voetbal.nl.

7 juli
  BioMarkt op voorterrein Haar-
lemmer Kweektuin, Kleverlaan 
9, Haarlem. 10-15u. Groente, 
humus, biologische ijsjes en 
meer. Info: biomarkt@wijtelen-
groente.nl en www.haarlem-
merkweektuin.nl.

24 juni 
  Ikebana bloemsierkunst bekij-
ken in Huis Leyduin, Vogelen-
zang. Leidsevaartweg. 11-17u. 

▲

Gratis toegang. Meedoen aan 
workshop kan ook (7,50 eu-
ro), dan is aanmelden nodig:
www.gaatumee.nl.

  Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest met programma van 
Bruckner in Adelbertuskerk, 
Rijksstraatweg 28 te Haarlem. 
15u. Kaarten vanaf €15 via 
www.hpho.nl.

  Optreden Vocaal Ensemble Ar-
cadelt in Bavokerk, Herenweg 
88 Heemstede. Gratis toegang. 
Optreden tijdens eucharistie-
viering. Aanv. 10.30u.

  Boekenmarkt bij de Grote of St 
Bavo kerk in Haarlem centrum, 
9-17u. Vrij toegang. Div activi-
teiten, signeersessies, kinderen 
kunnen een boekje maken.

  Open Tuinendag Groei & Bloei 
Zuid-Kennemerland in Heem-
stede, Haarlem-Zuid en Aer-
denhout. Gratis toegang. 11-
16u. Lijst deelnemers en plat-
tegrond ligt klaar op zond va 
11u: Johan Wagenaarlaan 29, 
Heemstede.

26 juni
  Busexcursie naar ’s-Heerenberg 
en Eltenberg (Duitsland). Ver-
zamelen: 8.15u bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96. Kosten: 
€82. Retour: 19u. Inschrijven bij 
de receptie van de Luifel, He-
renweg (inschrijven tot 15 juni) 

27 juni
  Straatspeelavond van WIJ 
Heemstede, ditmaal in de dr 
Schaepmanlaan (Glip), 18.30-
20.30u. Gratis deelname.

4 juli
  Avondwandeling met gids van 
IVN Zuid-Kennemerland in 
wandelbos Groenendaal. Aanv. 
19u vanaf infobord parkeer-
plaats restaurant Groenendaal.  

TENTOONSTELLINGEN

T/m zondag 24 juni
  KZOD presenteert werk van 
Jan van Wensveen in de Waag, 
Spaarne 30 Haarlem. Donder-
dag t/m zondag 13-17u. Info:
www.kzod.nl.

T/m donderdag 28 juni
  KZOD toont werk van Vlaamse 
kunstenaars in de Kloostergan-
gen van het Haarlems Stad-
huis. Ma t/m vrij vanaf 8u. tot 
17u. Info: www.kzod.nl.

T/m 26 augustus
  ‘Kleur bekennen’, expositie van 
Trudie Noordermeer in hui-
ze Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. Melden bij de re-
ceptie. 9.30-16u. Info: www.
trudienoordermeer.exto.nl.

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 
doel ‘The Ocean Cleanup’. Info:
www.theoceancleanup.com.

Heemstede – Sambal, meer dan 
veertig smaken, droge worsten, 
olijfolie, wijn, kruidenthee en on-
gewone tandpasta`s, het hoort 
bij de streek- en brocantemarkt 
op de Binnenweg.
Bent u ook gaan kijken, afgelopen 
zaterdag? 
Achteloos wandelend langs de 
kramen zie je spullen uit vervlo-
gen tijden waarin alles beter was. 
Of leuker? Dat laatste past beter 
bij de Leukste Straat van Neder-
land, 2013 weet u nog? Hoeden, 
petten en dames korsetten naast 
opgezette dieren. Het kan alle-
maal tijdens de brocantemarkt. 
Vintage kleding uit 1930 of nog 
even ouder. Petroleumstellen, 
handig in een gasloos tijdperk en 

knuff els die aap-noot-mies leren. 
Siersmederij Westerhof heeft niet 
het predicaat ‘Koninklijk’, maar 
is wel leverancier aan koningin 
Maxima en Paleis Het Loo. Staat 
zo maar op de Binnenweg met de 
mooiste ijsvogeltjes in brons en 
vele bronzen beelden.

Boeken die al viermaal uitgele-
zen zijn, kleurplaten van oude 
voorstellingen uit de oude school 
of landkaarten waar je leerde 
waar de warme landen lagen. 
Je droomde ervan, nu lig je er te 
bakken. Lange sjaals en omslag-
doeken die Annemiek zelf maakt 
met bijpassende bijouterieën, dat 
vind je toch alleen op die brocan-
temarkt op de Binnenweg waar 

Ogen te kort op de Brocantemarkt

Naar aanleiding van twee rechtszaken – 14 ju-
ni en 10 juli, aangespannen door de Fietsers-
bond en Wandelnet- die weer met de toegan-
kelijkheid van de overweg en de laan van Al-
verna te maken hebben, plaatsen we de vol-
gende opmerkingen:
•  Het feit dat er 1000 meter verder, bij Leijduin, 

wèl een onbewaakte overweg is waar zelfs 
geen Andreaskruisen en waarschuwingsbor-
den staan, geeft onder andere aan dat ‘veilig-
heid’ een drogreden is van ProRail (en de be-
woners van de laan van Alverna). Alverna is 
politiek onder het mom van veiligheid.

•  Waarom wel sluiten van een door de hoogste 
rechter èn de gemeente Heemstede open-
baar verklaarde overweg? Deze heropende 
overweg was in ieder geval beter beveiligd 
met goed sluitende hekken, Andreaskruisen 
en een overvloed aan waarschuwingsborden 
dan bovengenoemde overweg. ProRail heeft 
toegezegd te werken aan innovatieve oplos-
singen voor onbewaakte overgangen (april 
2016).

•  De heropening zinde de bewoners van de 
laan van Alverna en ProRail niet en zij plaats-
ten niet één, niet twee maar drie hekken!

De gemeente Heemstede stond erbij en 
keek ernaar. De gemeente Bloemendaal 
was zo aardig om een vergunning te ver-
lenen voor het  derde hek; dit ‘kruimel’
geval deed daarmee ook een fl inke duit in 
het zakje van de Gordiaanse knoop. Ge-
deputeerde Zaken negeerde de contro-
verse rond de overweg compleet en haal-
de de drogreden ‘veiligheid’ weer van stal.
ProRail sloot de overweg weer af voor de inkt 
was opgedroogd. De bewoners van de laan 
maakten een dansje tussen hun drie hekken. 
De gemeente Heemstede ging niet in beroep 
want ‘overheden horen elkaar niet te bestrij-
den’.

Gemeente Heemstede, nieuw bestuur, zet 
de aff aire Alverna alstublieft met stip – en 
spoed - op de politieke agenda. Stevig bestuur
hebben we nodig om deze knoop te ontwar-
ren. 

M. Vrugt, namens Actiegroep Overweg
Alverna Open
A. Pels, namens belanghebbende bewoners 
van o.a. de Geleerdenwijk

LEZERSPOST
De Gordiaanse knoop die Alverna heet

Groei & Bloei, nog een Open Tuinendag!
Heemstede – “U kunt er zo maar 
binnenlopen in die mooie tuinen 
in Heemstede, Haarlem-Zuid en 
Aerdenhout”, aldus Jan Brouwer, 
voorzitter Groei & Bloei Zuid-Ken-
nemerland. 
Zondag 17 juni hield Groei & 
Bloei al een Open Tuinendag in 
Bloemendaal, Haarlem en Over-
veen die zeer goed bezocht werd. 
Zondag 24 juni kunt u terecht in 
Heemstede, Aerdenhout en Haar-
lem–Zuid. Eigenlijk om de hoek. 
De Nederlandse Tuinenstichting 
heeft tuinen geselecteerd van ho-
ge kwaliteit, grote tuinen waar u 
alle tijd kunt nemen om die gron-
dig te bekijken en die tijd heeft u 
ook nodig. Op zondagochtend 24 
juni vanaf 11.00 uur, niet eerder, 
ligt de lijst met Open Tuinen en 
een plattegrond voor u klaar op 
de het adres Johan Wagenaarlaan 
29, Heemstede. In de tuinen ziet u 
mooie bloemen- en plantencom-
binaties en wandelt u door origi-
neel ontworpen en vaak heel in-
drukwekkende tuinen. Een mooie 

gelegenheid om andere tuinlief-
hebbers te ontmoeten en van el-
kaars tips en trucs te leren. Hier 
kunt u inspiratie opdoen. De ei-
genaren van deze bijzondere tui-
nen zijn ook allemaal enthousias-

te leden van Groei & Bloei. Zij he-
ten u zondag 24 juni welkom tus-
sen 11.00 en 16.00 uur, geen kos-
ten, een complimentje mag.

Ton van den Brink 

Heemstede - Afgelopen woens-
dag waren de eindexamen-uit-
slagen.
Bij HJF Huiswerkbegeleiding 
slaagde leerling Sawi (rechts 
op de foto) voor het VMBO-T 
examen. Hij staat blij op de foto 
met Max, die hem goed geholpen 
heeft. Dan heb je een bloeme-
tje verdiend! Sawi gaat naar een
vervolgopleiding. 

HJF heeft weer plaats voor nieu-
we leerlingen in het komende 
schooljaar.
Informatie kunt u krijgen bij 
Hedwig Jurrius, tel 06-46577776.

de winkeliersvereniging altijd zo-
veel werk van maakt. Blijft leuk!

Ton van den Brink 

Film&Lunch
Heemstede – Op donderdag 28 
juni draait bij WIJ Heemstede in 
de Luifel aan de Herenweg 96 een 
fi lm. Onderwerp: Maria Altmann, 
een Joodse vluchteling, gaat 
met behulp van een jonge advo-
caat een juridische strijd aan te-
gen de Oostenrijkse overheid om 
vijf schilderijen van kunstenaar 
Gustav Klimt. Tijdens de 2e We-
reld Oorlog zouden deze gesto-
len zijn uit het huis van haar fami-
lie, waaronder een schilderij met 
de titel ‘The Golden Lady’.

Na de fi lm kunt u lunchen. Aan-
vang: 10.30 uur. Entree inclusief 
lunch bedraagt: €13,50. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Hoera ! Geslaagd met
HJF Huiswerkbegeleiding
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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 op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Vergadering
 gemeenteraad 
 28 juni
- Omgevings-
 vergunningen

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

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

een bewoonde indruk geven. Download de 
burenkaart via www.politiekeurmerk.nl/

 zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten 
waar ze u kunnen bereiken in geval van 
nood.

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

om de inbrekers te pakken.
- Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook al 

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

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

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

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

Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl 
bij preventietips.

Woensdag 27 juni tussen 19.00-20.00 uur
Uitleg over kap beuken Torenlaan in 
Wandelbos Groenendaal
Wilt u meer weten over de vervanging van 
de beuken in de Torenlaan in Wandelbos 
Groenendaal? Op woensdagavond 27 juni 
geven medewerkers van de gemeente 
tussen 19.00 en 20.00 uur hierover uitleg 
en kunnen zij uw vragen beantwoorden. 
De bijeenkomst start op de Torenlaan 
ter hoogte van de brug bij de Ritzema 
Boskade.

De beuken in de Torenlaan worden in 
oktober 2018 gekapt omdat ze in slechte 
staat verkeren. Na de kap verricht Waternet 
werkzaamheden in de Torenlaan. De komende 

winter (2018/2019) plant de gemeente 88 
nieuwe beuken. De linden aan de westkant van 
de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede 
staat en blijven dan ook staan.

Terugbrengen oude laanstructuur
Omdat in de Torenlaan al bomen zijn 
omgevallen of om veiligheidsredenen zijn 
verwijderd, is geen sprake meer van een 
volledige laanstructuur. Om ervoor te zorgen 
dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst 
kunnen ervaren als een monumentale laan is 
ervoor gekozen de overgebleven beuken te 
vervangen door nieuwe exemplaren.

De gemeente heeft een bijzonder 
nieuw hulpmiddel om participatie in 
Heemstede een extra stimulans te 
geven: een originele Fiat 500 uit 1967. 
De gemeente kan de in schoolbordverf 
gespoten auto inzetten bij 
publieksbijeenkomsten. 
Aanwezigen mogen dan hun ideeën of 
reacties met krijt op de auto schrijven. 
De auto moet alleen nog wel een naam 
krijgen! De leukste inzending verdient 
eeuwige roem en natuurlijk een ritje 
met de burgemeester in de Fiat. 
Reageer vóór 27 juni via 
gemeente@heemstede.nl .

Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 209-211, het plaatsen van 

luifelletters en lichtbakken,  wabonummer 
296735, ontvangen  6 juni 2018

- Narcissenlaan 13, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak,  
wabonummer 295393, 

 ontvangen  4 juni 2018
- Roerdomplaan 25, het plaatsen 

van transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing,  wabonummer 296030, 
ontvangen 5 juni 2018

- Zeelandlaan 13, het plaatsen van een 
dakopbouw,  wabonummer 295587, 
ontvangen  4 juni 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok, 

wabonummer 280528, 
 verzonden 12 juni 2018
- Herenweg 21B, het plaatsen van 

zonnepanelen en een hybride warmtepomp 
290896, verzonden 14 juni 2018

- Jan Steenlaan 7,  het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 285735, 

 verzonden 18 juni 2018
- Julianalaan 22,  het doorbreken van een 

muur, wabonummer 287207, 
 verzonden 18 juni 2018
- Narcissenlaan 13 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 285537, 

 verzonden 18 juni 2018
- Cruquiusweg en Ir. Lelylaan, de bouw van 

33 appartementen met 24 uur zorg (project 
Slottuin), wabonummer 272234, verzonden 
18 juni 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen

- 1 els , ter hoogte van huisnummer 8 
(aantasting door bruinrot. Herplant volgt in 
najaar 2018)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
4 juli reageren via gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via (023) 548 57 78. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, 
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
Kees van Lentsingel

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



‘Ze schitterden als echte sterren in de show’
Heemstede - Het is een jaarlijk-
se traditie dat tegen het eind 
van het sportseizoen de jeugdle-
den van de streetdance- en bal-
letgroepen GSV-Heemstede aan 
een groots opgezette dansshow 
meedoen.
Ook dit jaar en wel op zaterdag-
middag 9 juni in de Schoter Scho-
lengemeenschap in Haarlem. De 
zaal was geheel met familieleden 
en andere belangstellenden ge-
vuld. Het werd een feestje en dit 
vooral voor en dankzij de kinde-
ren. Ze schitterden als echte ster-
ren in de show met de titel ‘Het 
eind van de regenboog’. Ze droe-
gen prachtige kleding en had-
den mooie make-up op hun ge-
zichtjes. Ook dansten meisjes uit 

de selectie solo’s op spitzen. Met 
veel plezier lieten de jongens en 
meisjes zien wat zij tijdens de les-
sen van hun juf in het afgelopen 
seizoen geleerd hebben.  De ver-
schillende dansen onderstreep-

ten de verhaallijn, die als rode 
draad door de dansvoorstelling 
heen liep. De choreogra�e was 
in handen van Anneke van Oor-
souw en haar echtgenoot René 
was de regisseur.

Dames en heren veteranen
van Alliance presteren in Spanje
Heemstede - Afgelopen week-
end traden zowel dames vetera-
nen B als de heren veteranen C 
van hockeyclub Alliance aan tij-
dens een internationaal toernooi 
in Castelldelfels, nabij Barcelona.
Er werd gespeeld tegen diverse 
teams uit Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland. En met 
resultaat: de dames werden over-
tuigend eerste, en de heren slo-
ten het toernooi af met een ge-
lijkspel waarmee ze in hun pou-
le de tweede plaats bezetten. 
Een topprestatie dus, ook ge-
zien de hitte waarin de Alliancers 
moesten hockeyen. Vanwege dit 
mooie resultaat, de fantastische 
sfeer en de perfecte organisatie 
wordt nu al gedacht aan een re-
prise in 2019. Dames veteranen B en heren veteranen C van Alliance Heemstede.

Zomeravondwandeling in Groenendaal
Heemstede - Op woensdag-
avond 4 juli kunt u met een na-
tuurgids van IVN Zuid-Kennemer-
land meewandelen door het zo-
merse wandelbos Groenendaal.
Het is de tijd van lange zomer-
avonden met weelderig groen, 
zomerbloeiers, vogels en libel-
len. In dit deel van het bos krijgt 
de natuur door ecologisch be-
heer al jaren lang de ruimte, en 
dat is goed te zien. Op open plek-
ken krijgt het zonlicht vrij spel en 
de variatie in planten en daarmee 

het aantal dieren is �ink toege-
nomen. Ook zijn in het terrein de 
resten van de rijke tuinarchitec-
tuur uit de 18e eeuw van de land-
goederen Groenendaal en Meer 
en Berg te vinden, zoals grenspa-
len, zicht-assen en andere land-
goedornamenten en zelfs sporen 
van de lange geschiedenis daar-
voor. Bekijk de resultaten van 
het ecologisch beheer met eigen 
ogen of wandel vooral mee om te 
genieten van de mooie natuur tij-
dens deze avondwandeling, ge-

organiseerd door IVN Zuid-Ken-
nemerland en gemeente Heem-
stede. De gids besteedt aandacht 
aan de zomerbloei en bijzonde-
re planten en dieren. Vertrek om 
19.00 uur bij het informatiebord 
op de parkeerplaats van restau-
rant Groenendaal.

Jubileumafsluiting Bambino met oud-collega’s
Heemstede - Afsluiting van een 
mooi jubileumjaar, die vond bij 
Kinderdagverblijf Bambino plaats 
op vrijdagavond 1 juni.
Er was een gezellige borrel met 
oud-personeelsleden van kinder-
dagverblijf Club Bambino. “Heel 
bijzonder om elkaar (soms na 20 
jaar) weer eens terug te zien en te 
horen met hoeveel plezier ze bij 
Club Bambino gewerkt hebben. 
We vinden dit een hele mooie af-
sluiting van de festiviteiten die 
we afgelopen jaar met kinde-
ren, ouders en personeel gevierd 
hebben ter gelegenheid van ons 
25-jarig bestaan”, aldus het team 
van Bambino.
Bambino is gevestigd aan de 
Overijssellaan 197/309 in Heem-
stede.

Fietsersbond en Wandelnet:
Laantje Alverna sinds 2007 al openbaar
Heemstede – Wandelnet en Fiet-
sersbond blikken in hun Nieuws-
brief terug op de rechtsgang 
over het hek dat neergezet is op 
het Laantje van Alverna, nabij de 
overgang op het spoor. Volgens 
’net en bond’ was de behandeling 
van de zaak op 14 juni ‘een kaar-
tenhuis’ vol onnavolgbare rede-
neringen: “Is het hek nu een erf- 
of een terreinafscheiding? Of dan 
toch een ‘bouwwerk-geen-ge-
bouw-zijnde’?” Gemeente Bloe-
mendaal stelde, bij monde van 
advocaat mr. Moraal, dat Wan-
delnet en Fietsersbond een zaak 
aanspanden over de hoogte van 
het hek, 1,20 of 1,50 meter. “Wat 
is hier het belang? 30 cm van de 
hekhoogte? Of dat de weg af-
gesloten is?” Arjen van der Luit 
van de Fietsersbond attaqueer-
de: “Voor ons is dat hek gewoon 
een obstakel. Mensen kunnen 
nergens heen. Hier zitten we in 
een paradoxale situatie. Het ar-
gument van de provincie is: “ n 

Bloemendaal staat een hek dus 
de overweg heeft geen zin.” De 
gemeente Bloemendaal zegt: 
“ e spoorwegovergang is dicht, 
dus het is geen openbare weg.” 
De rechter leek de situatie te be-
grijpen: “Het is een kaartenhuis-
constructie, als je één kaart weg-
trekt…”
 
Bloemendaal vindt dat als het 
over de openbaarheid van het 
Laantje zou gaan, er een andere 
procedure gevolgd had moeten 
worden. De rechter was verbaasd: 
“U zegt dat de openbaarheids-
kwestie geen rol speelt, maar ik 
lees het wel regelmatig in jullie 
stukken. En nu zegt u: de open-
baarheid is geen overweging bij 
de omgevingsvergunningverle-
ning. Dus we mogen het er niet 
over hebben?” Toch kwam de 
rechter weer terug bij Wandel-
net en Fietsersbond. Dat hek zou 
er mogen staan volgens het be-
stemmingsplan: “U moet optre-

den tegen het bestemmingsplan, 
niet tegen deze vergunning.” 
 
Of de rechter uitspraak zal doen 
over de openbaarheid van het 
laantje, of zich alleen buigt over 
de vergunningskwestie, is on-
duidelijk. Nieuw feit is evenwel 
dat gemeente Amsterdam de 
eigenaar was van het laantje van 
1975 tot 2007. Als een gemeen-
te een weg beheert is de verja-
ringstermijn niet 30 maar 10 jaar. 
Tussen 1975 en 2007 is er zeker 
sprake van één of meer periodes 
van 10 jaar waarin er géén bordje 
of iets dergelijks heeft gehangen. 
Naar de mening van Wandelnet 
en Fietsersbond is het laantje der-
halve toen Wegenwettelijk open-
baar geworden.
En dat houdt in dat particulier 
eigendom van de weg en even-
tuele rechten van overpad er niet 
meer toe doen. 
 
De uitspraak is over 6 weken.

‘Heerlijk om weer op de dansvloer te staan’
Heemstede - Op vrijdag 15 juni 
gingen deelnemers, vrijwilligers 
en begeleiders van ontmoetings-
centrum Lieven de Key en ont-
moetingscentrum Dreefhart met 
drie bussen op stap. 
Doel van de reis? Een echte dans-
les bij Dansschool Schröder! Veel 
mensen hebben vroeger dans-
les gehad bij deze, van oudsher 
katholieke, dansschool. Bij aan-
komst werden allen welkom ge-
heten door Wim en Loes Schrö-
der. Er werd verteld dat de dans-
school al 93 jaar bestaat en al die 
tijd door Wim Schröder wordt be-
stierd. Deze Wim is namelijk al de 
derde Wim Schröder.

Na het voorstellen was het met-
een dans bij het woord. Iedereen 
werd uitgenodigd op de dans-
vloer voor de basis van de Engel-
se Wals. Stap, stap, sluit. Vrijwel al-
len konden meedoen en er werd 
heel wat gelachen. Na heerlijk ge-

zwierd te hebben was er nog tijd 
voor de beginselen van de quick-
step stap voor, stap achter en cha, 
cha, cha. 

Tijdens een welverdiende kop 
thee met heerlijke amandelkrul 

vertelden veel deelnemers hoe 
heerlijk ze het vonden om weer 
op een dansvloer te staan. Met 
twinkelende ogen werden er veel 
herinneringen aan de danslessen 
van weleer opgehaald. 
Na de thee werd er nog ‘gehan-
djived’ én kon er nog even wor-
den geswingd. En toen was de 
heerlijke middag alweer ten ein-
de. Deelnemers bedankten Wim 
en Loes uitvoerig en de begelei-
ders van de groepen. Eén van de 
heren stelde zelfs voor om dit ie-
dere week te doen, zo had hij er-
van genoten. Moe maar voldaan 
ging het in de bussen weer terug 
naar Heemstede. Wilt u meer in-
formatie over ontmoetingscen-
trum Lieven de Key en Dreefhart? 
Bel Sandra Bouwmans of Kirsty 
Mom: 06-20665156.

Deze ontmoetingscentra zijn on-
derdeel van Kennemerhart.
www.kennemerhart.nl.

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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 juni 
2018. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 juni 2018
- Vragenuur
- Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) 

en live uitzenden
- Invulling medegebruik voor de Nicolaas 

Beetsschool in de Voorwegschool
- Kaderbrief 2019-2022, inclusief effecten 

meicirculaire
- Jaarrekening 2017 gemeente Heemstede
- Voorjaarsnota 2018
- Benoeming twee kandidaten voor raad 

van toezicht Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland

- Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019 
Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland

- Begroting 2019 en rekening 2017 GR 
Omgevingsdienst IJmond

- Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 
van de GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten Kennemerland

- Aankoop Kerklaan 61, voormalig 
politiebureau

- Ontwerp Jaarverslag 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK)
- Ontwerp Programmabegroting 2019 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 28 juni 2018
- Wat verder ter tafel komt

Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad 28 juni




