
Wat is #H13?
Elro: “#H13 is een uniek jonge-
renevenement in Heemstede. De 
hele dag zijn er gave activiteiten 
te doen op het Raadhuisplein. 
Vanaf 12.00 uur zijn de jong-
ste Heemstedenaren welkom op 
het bruisende middelpunt van 
Heemstede, #H13 Junior (8 t/m 
11 jaar). Onder begeleiding van 
de Heemgames crew kunnen de 
kinderen: voetballen, touwtrek-
ken, ren-je-rot spelen en als ab-
soluut hoogtepunt de wipe out 
baan trotseren.”
Marieke: “Om 15.00 uur be-
gint het echte werk, #H13 Se-
nior (12 t/m 18 jaar). Een spet-
terende opening wordt gevolgd 
door een niet te evenaren Heem-
steedse zeskamp waar nog lang 
over nagepraat wordt. De jeugd 
strijdt tegen elkaar op verschil-
lende onderdelen: de wipe-out-
baan, het voetbaltoernooi, de 
stormbaan van Paschalis Bay-
lon en nog veel meer. Bij de zes-
kamp zijn geweldige prijzen te 
winnen, die aan het begin van de 
avond worden uitgereikt.”
Waarom #H13?
Marieke: “Vorig jaar zijn een paar 
jongeren vanuit de klankbord-
groep van Plexat gevraagd of ze 
mee wilden helpen aan het or-
ganiseren van een jongerenac-
tiviteit. Samen met de gemeen-

te hebben we toen #H12 be-
dacht. Een middag voor jongeren 
met uitdagende sportactiviteiten. 
Omdat de jeugd over-enthousi-
ast was, hebben we besloten om 
een vervolg aan #H12 te geven.” 
Elro: “Dit vervolg moest natuur-
lijk #H13 zijn. Maar met één be-
langrijk verschil. Nu is het name-
lijk mogelijk om het in teams te-
gen je vrienden op te nemen wat 
zorgt voor een extra spannings-
element.”
Waarom is er een apart pro-
gramma voor kinderen en jon-
geren?
Elro: “Kinderen hebben ande-
re wensen dan jongeren. Bo-
vendien is een aantal activi-
teiten niet geschikt voor bei-
de leeftijdsgroepen. Door er-
voor te kiezen een #H13 junior 
en een #H13 senior te organise-
ren, denken we beide groepen 
een passend programma te kun-
nen bieden.”
Marieke: “Inderdaad ja, zo wordt 
#H13 senior een echte compe-
titie en is #H13 junior meer een 
vrijspelen activiteit.”
Kan ik me nog inschrijven 
voor #H13?
Elro: “Maar natuurlijk kan je je 
nog inschrijven voor #H13. Bij-
voorbeeld met een team of indi-
vidueel op www.heemgames.nl/
inschrijven.” 
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Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

** **

#H13: Jongeren organiseren eigen evenement
“Omdat wij nog jong en onbevangen zijn bedenken wij wel eens dingen die praktisch onuitvoerbaar zijn”.

Heemstede - Begin dit jaar heeft een aantal Heemsteed-
se jongeren Heemgames opgezet. Heemgames organiseert 
jeugdactiviteiten voor een door jongeren in Heemstede. Za-
terdag 29 juni staat #H13 op het programma. Gedurende de 
hele dag zijn er diverse activiteiten te doen op het Raadhuis-
plein. Zo staat er een rodeostier, hindernisbaan, voetbalveld 
en als klapstuk een heuse wipe-outbaan. Marieke Ligterink 
(17) & Elro Ottenhof (21) vertellen over #H13.

Marieke: “Ik wil hier nog even 
aan toevoegen dat je ook nog 
op de dag zelf langs kan komen. 
Maar als je je nu inschrijft, krijg 
je een extra consumptie!”
Waarom wordt #H13 een suc-
ces?
Marieke: “De kracht van #H13 
is dat het uniek, gratis en door 
Heemsteedse jongeren is geor-
ganiseerd. Wij kennen de doel-
groep als geen ander!”
Elro: “En dat we uiteraard een 
geweldige crew hebben met jon-
geren die zich volledig vrijwil-
lig inzetten voor #H13 & Heem-
games.”
Wie organiseert #H13?
Marieke: “De activiteit wordt 
grotendeels georganiseerd door 
Heemgames, Gemeente Heem-
stede, Sportsupport en scouting 
Paschalis Baylon.”
Elro: “Hee, vergeet Mike & Gea 
van Plexat niet! Zij ondersteun-
den ons erg goed in het orga-
niserende gedeelte van #H13. 
Omdat wij nog jong en onbevan-
gen zijn bedenken wij wel eens 
dingen die praktisch onuitvoer-
baar zijn. Daarom hebben wij 
een aantal goede coaches in on-
ze omgeving die ons zo af en toe 
bijsturen in het organiseren van 
een dergelijk evenement.”
Marieke: “Zoals die ene keer dat 
jij vergeten was om de vergader-
ruimte te huren. Toen hebben we 
maar op straat vergaderd.”
Elro: “Haha, dat zouden we niet 
zeggen Marieke.”
Info
www.heemgames.nl / www.fa-
cebook.com/heemgames
Twitter: www.twitter.com/heem_
games

www.brantjeswijn.nl
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Heemstede - Niet alleen de opmaak van de maandelijks bijlage 
50Plus-Wijzer is verfrist en verbeterd; ook de inhoud heeft een me-
tamorfose ondergaan. Deze bijlage bevat een interessant interview 
met Henk Krol van de Ouderenpartij, een gedegen advies van de 
Helder Kliniek, alles over de eerste stap die is gezet om een Ecodorp 
te realiseren in Bergen, lezers gaan aan tafel met Jan en Lucio, lees 
alles over daten via 50plusmatch; oprichter John Meuffels vertelt. 
Er is een prachtige wandeling langs kunst en historie op de Weste-
lijke Eilanden in Amsterdam in de bijlage opgenomen, een column 
van een wijnkenner en van een notaris en nog veel meer. Bovendien 
zijn er verschillende mooie prijzen te winnen als u de puzzel oplost. 
En… kunt u profiteren van kortingen op reistrips.

Comfortabel 
       en efficiënt wonen

alles van dak tot kelder in één hand

  sanitair 
complete badkamer en toilet,  
ook ergonomisch sanitair

  verwarming 
installatie en onderhoud van  
CV- en verwarmingsinstallaties

  energiebesparende 
maatregelen 
zoals zonnepanelen, zonneboilers  
en warmtepompen

  dakwerkzaamheden 
dakbedekking, dakpannen, lood-  
en zinkwerken, dakonderhoud, 
hemelwaterafvoer 

   loodgieterswerk 
gas- en waterinstallaties,  
rioleringswerken, hemelwater

  overige  
elektrawerk, schilderwerk, stuc- 
werk, timmer- en aannemerswerk 
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9     2101 HK Heemstede
telefoon 023 - 528 68 02
email  info@vosse.nl  
internet www.vosse.nl

complete badkamers

dakwerkzaamheden 
& zonnepanelen centrale verwarming

loodgieterswerk

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Harmonie St
Michaël bij Van Dam
Heemstede – Donderdag 27 
juni en de drie donderdagen 
na die datum treedt Harmonie 
St. Michaël op voor de ijssalon 
van Van Dam in de Raadhuis-
straat. De eerste muzikale noten 
vallen om 19 uur en men gaat 
door tot 21.00 uur. Ieder is wel-
kom!

juni 2013www.50pluswijzer.nl
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DEZE WEEK IN DE KRANT!

Nieuwe 50Plus-Wijzer is fris, 
afwisselend en informatief!



Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(7 tot en met 19 juni 2013)

Huwelijken:
Rudolf B.J. van der Fange & 
Elisabeth G.A. Grit
Egbert C.W. van Beurden & 
Constance A. Zaal
Dennis G. de Bruijn & Marijn-
tje J.P. Smitshuijzen
David H. Laroo & Milja van 
Leeuwen
Erwin Luiten & Margaretha 
A.M. Boersen
Roald F.M. van Luijk & Merel 
F.S. van Rooijen
Marko J. Akkerman & Silvia 
Castelli
Sebastiaan L. Vos & Samreen 
S. Virani

Geboorten:
Geen

De Glip is 
gul voor 

Handicap.nl
Heemstede – De opbrengst 
van de collecte in de wijk ‘de 
Glip’ ten behoeve van Handicap.
nl was 451,34 euro. Handicap.nl 
collecteert voor mensen met een 
handicap en/of chronische ziek-
te. In de week van 16 t/m 22 juni 
vond de collecte plaats.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (13)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-
ele opening was op 17 juli 1913.

Speeltuin Groenendaal
Hoeveel kinderen (en dus de ou-
ders of grootouders ook) zullen 

een fi jne dag gehad hebben in de 
speeltuin in Groenendaal? Hon-
derdduizenden toch zeker. Vanaf 
de opening van het wandelbos in 
1913 was er een eenvoudige kin-
derspeelplaats bij de Molenlaan. 
In 1929 adviseerde tuin- en land-
schapsarchitect Gerard Bleeker 
deze op een andere plek aan te 
leggen – verder van de rijweg af. 

De speeltuin kwam toen terecht 
op een overgebleven stukje van 
de boomgaard annex moestuin, 
naast het tennispark dat daar-
op was ingericht. De familie Ui-
tendaal, pachters van het café-
restaurant en de Belvedère, gin-
gen de speeltuin exploiteren en 
hij werd ingericht door werkelo-
zen als werkverschaffi ngsproject 
– we zitten immers midden in de 
crisisjaren. In 1932 was de speel-
tuin gereed.
Groenendaal was toen in twin-
tig jaar veel meer dan enkel een 
wandelbos geworden. Met een 
café-restaurant, uitkijktoren, 
hertenkamp, speeltuin, tennis-
park, zwemvijvers werd het een 
volkspark, dat uit de wijde om-
trek duizenden mensen aantrok. 
Maar al die druk van recreanten 
was niet zo goed voor het bos, 
dat enorm leed onder de hon-
derden bezoekers die door het 
bos en de struiken ravotten.
Ondertussen hadden de kinde-
ren het wel vreselijk naar hun 
zin, zoals ook blijkt uit deze an-
sichtkaart.

Meer over de speeltuin, de kin-
derboerderij, de hertenkamp en 
de gebroeders Uitendaal en alle 
pogingen om het bos te herstel-

len in het boek ‘Groenendaal van 
buitenplaats tot wandelbos’, 240 
pagina’s geschiedenis en natuur 
van Groenendaal met zeer veel 
foto’s en afbeeldingen. Verkrijg-
baar in de Heemsteedse boek-
handels. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl.

Kijk ook eens op wandelbos.
heemstede.nl (zonder www) om 
te weten wat er allemaal in Groe-
nendaal gebeurt. Wist u bijvoor-
beeld dat 14 juni jl. ter gelegen-
heid van 100 jaar wandelbos 
Groenendaal alle basisscholen 
in Heemstede uitgenodigd wa-
ren in de speeltuin? En dat er in 
de zomermaanden in het Raad-
huis een tentoonstelling over 
Groenendaal is?

Ondernemers en gemeente werken samen

Wilhelminaplein opgefl eurd
Heemstede – Op initiatief van de ondernemers 
rondom het Wilhelminaplein is onlangs een aan-
tal houten bloembakken neergezet. Die zijn van 
planten en bloemen voorzien en het moet gezegd: 
bloemen en planten fl euren de dag. Elke dag wel-
teverstaan op het Wilhelminaplein. De bakken plus 
inhoud hebben de ondernemers zelf laten plaat-
sen waarna de kassabon voor zowel bakken als 
beplanting voor rekening van gemeente Heem-
stede komt. Dit is ‘meedenken’ nieuwe stijl aldus 
de gemeente. Nader verklaard: wanneer onderne-

mers of andere partijen de omgeving willen verbe-
teren door bijvoorbeeld het plaatsen van bloem-
bakken, dan neemt de gemeente de faciliterende 
(fi nanciële) rol op zich terwijl de winkeliers actie 
ondernemen. Ook het adopteren van ‘gemeentelijk 
groen’ door derden is hier een voorbeeld van. Ove-
rigens zijn de bloembakken op het oudste plein 
van Heemstede slechts van tijdelijke aard. Dit om-
dat de planvorming rond deze buurt momenteel 
stil ligt. Als nieuwe plannen worden ontwikkeld 
kan het zo maar zijn dat de bakken verdwijnen.
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Dichtspoor

Heemstede 

Hij was een kleinzoon van een machinist
dus zelfs was hij maar conducteur geworden.
Hij maakte foto’s van de plaatsnaamborden

zodat hij overal de weg goed wist.

Vooral wanneer een plaatsnaam dubbel was
zoals bijvoorbeeld Ede-Wageningen

of anders wel Kapelle-Biezelinge
was hij als treinfreak aardig in zijn sas.

Hij was het hele land al doorgereisd
en kon zich als een kind zo blij vermeien

wanneer hij treindienst had bij Gilze-Rijen
of op de sprinter naar Driebergen-Zeist.

Hij had al flink wat dubbelen gehad:
Hoogezand-Sappemeer, Houthem-Sint-Gerlagh,

Kralingen-Yerseke, zelfs als het ver lag
zoals Beek-Elsloo ofwel Rilland-Bath.

Naarden-Bussum, Bovenkarspel-Grootebroek…
en toen hij bij Krommenie-Assendelft was

bleek dat hij al heel ver voorbij de helft was
dus ging hij naar het laatste paar op zoek.

Hij had een hele serie opgebouwd
en Klimmen-Ransdaal was de een-na-laatste.

Toen hij die op zijn schoonsteenmantel plaatste
ontbrak nog slechts Heemstede-Aerdenhout.

‘Dat is de allerlaatste die ik wil’,
zei hij – maar nooit mocht hij eens naar het westen

het leek wel of ze hem zo wilden pesten
tot op een zondag, onlangs in april.

Hij was verheugd en wreef zich in de hand
om deze prachtige gebedsverhoring.

Maar door een onverwachte wisselstoring
is hij op Haarlem met zijn trein gestrand.

Hij huilde niet, maar hield zich zichtbaar groot
want ja, zijn groot plezier was nu bedorven.

Die avond is hij van verdriet gestorven
en op zijn grafsteen stond: Dit spoor liep dood.

Tekst en Muziek: Jan Beuving,
geschreven t.g.v. LCF-tour in De Luifel, 24 mei 2013

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden ge-
plaatst.

Stuur cabaretier Pieter een groen kunstwerk 
en win een groen cadeaupakket!
Heemstede - In TV-programma De Wereld Draait 
Door sluit Pieter regelmatig de week af op vrijdag. 
Momenteel is hij door het hele land te zien met zijn 
nieuwe theatershow. Op zaterdag 22 februari staat 
Pieter met deze nieuwe show in Theater de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 

Maak een groen kunstwerk 
en win leuke prijzen
Voor de foto van de theatershow schreef Pieter zijn 
naam op een muur met mos graffiti. Creatief en 
nog goed voor het milieu ook. En het liefst zou hij 

heel Nederland op deze manier onder handen ne-
men. Dus verzamelt hij op zijn website zoveel mo-
gelijk groene kunst! Heb jij ook een creatief idee 
voor een groen kunstwerk? Of heb je eerder al 
eens een groen kunstwerk gemaakt? Upload een 
mooie foto van jouw mos graffiti of ander groen 
kunstwerk op de website van Pieter! Na de zomer 
deelt hij leuke groene cadeaupakketten uit aan de 
mooiste inzendingen, dus gebruik de lente en zo-
mer om jouw groene creatie op de foto te krijgen. 
Kijk voor het recept van mos graffiti en meer infor-
matie over de actie op www.pieterderks.nl. 

Ellen Meuwese

Pibbels kinderboeken van Ellen Meuwese
Heemstede - De Heemsteed-
se kunstenares Ellen Meuwese 
heeft haar eerste kinderboek uit-
gebracht. Meuwese is al 40 jaar 
als beroepskunstenaar actief. In 
die periode ontwikkelde zij zich 
tot vooraanstaand graficus met 
een stijl die zich kenmerkt door 
een snelle schetsmatige lijnvoe-
ring, krachtig gebruik van kleur 
en een genuanceerde dosis hu-
mor. Typische thema’s van Meu-
wese zijn folklore, het koninklijk 
huis en dieren. Aan het dieren-
thema heeft Meuwese nu een 
nieuwe invulling gegeven. Geen 
tekening, gemengde techniek of 
paneel, maar kinderboeken over 
de kleine pinguïn Pibbels.
Ideeën voor kinderboeken wa-
ren al eerder de revue gepas-
seerd, maar de daadwerkelijke 
uitvoering kwam op gang door 
haar kleindochters. Geïnspireerd 
door de kleine meiden ontwik-
kelde Meuwese de kleine pin-
guïn Pibbels. Tijdens de logeer-
partijen bij haar thuis, ontston-
den steeds meer gedachten over 
wie Pibbels was en wat hij zou 
doen. Veel van de dingen die 

Pibbels beleeft, zijn daardoor te 
herleiden naar de leventjes van 
de meisjes: hun dieren, knuffels, 
vliegers en mutsen vind je er al-
lemaal in terug. Dit resulteerde 
al snel in een website met we-
kelijks nieuwe illustraties en up-
dates op Pibbels’ facebook-pa-
gina. Toen bleek dat er veel in-
teresse voor Pibbels was, leek 
een kinderboek een logisch ver-
volg. Met de betrokkenheid van 
een enthousiaste uitgever kwam 
de boel in een stroomversnelling.
De boeken over de ontdekkin-
gen van Pibbels zijn bedoeld 
voor een doelgroep tot onge-
veer vier jaar. Door de vrolijke en 
kleurrijke illustraties zijn ze een 
feest om door te bladeren. De 
korte aanvullende teksten die-
nen tegelijkertijd een educatief 
doel. In het eerste deel stelt Pib-
bels zich voor en word je mee-
genomen in zijn wereld. Hij laat 
bijvoorbeeld zijn twee ouders 
zien, zijn vier huisdieren en zijn 
tien knuffels. Per bladzijde kun 
je meetellen. In het tweede deel 
gaat hij op zoek naar nieuwe 
vriendjes, het zijn allemaal wil-

de dieren. De korte tekstjes in dit 
boek laten kinderen kennisma-
ken met diverse kenmerken van 
de beesten, zoals een lange gi-
raffe, een sterke beer en een ge-
vaarlijke krokodil.
De boeken van Pibbels zijn ver-
krijgbaar bij Boekhandel Blokker 
in Heemstede.  Meer informatie 
op Pibbels.nl.

Expositie Rachel Torrisi 
bij The Vintage Store

Heemstede - Bij de Vintage 
Store in Heemstede toont Rachel 
Torrisi een serie kunstwerken die 
volledig gebaseerd is op het zoe-
ken naar het licht. 
Rachel Torrisi besloot in 2012 
haar passie voor tekenen en 
schilderen verder te ontwikke-
len als student aan de Kunstaca-
demie Haarlem/Leiden. Net over 
naar het 2e jaar van de vijfjari-
ge opleiding HBO Bachelor Au-

tonome Beeldende Kunst kijkt 
ze terug op een geslaagd 1e jaar 
van deze vakopleiding. Naast de 
Vakopleiding modules volgt ze 
de lessen klassiek schilderen 
bij Kunstenaar Eva de Visser uit 
Leiden. Rachel maakt voor haar 
schilderijen gebruik van zowel 
olieverf als acrylverf.
De expositie is in The Vintage 
Store (Cruquiusweg 37a te be-
zichtigen tot eind augustus.

De kunst van 
het herinneren
Heemstede - ‘De kunst van het 
herinneren’ is een ode aan de 
zeggingskracht van artistieke, 
humane en politieke idealen van 
mensen in tijden van crisis, oor-
log en persoonlijk onheil. Wim 
de Wagt reist naar New York, 
Lubeck, Bonn en Cape Cod op 
zoek naar onverwachte verban-
den tussen kunst en geschiede-
nis, tussen persoonlijke ervarin-
gen en grote historische gebeur-
tenissen. Onderwerpen als World 
Trade Center New York en de 
verwerking van 9/11 in de kunst 
en architectuur, de Kennedy’s, 
Edward Hopper en Bas Jan Ader 
op Cape Cod enz. komen aan de 
orde. Wim de Wagt, kunsthistori-
cus en schrijver, woont in Heem-
stede.
Donderdag 27 juni geeft hij een 
lezing bij boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg 138 te Heem-
stede. Die vangt aan om 20.00 
uur en is bij te wonen voor vijf 
euro. Informatie Blokker via: 
023 – 5282472.

Music for the Millions
The Beatnotes live in 

de 1ste Aanleg
Heemstede - Tweemaal per maand organiseert café 
de 1ste Aanleg livemuziek. Altijd akoestisch op de 2e 
zondag van de maand en lekker knallend op de laat-
ste zaterdag van de maand.

Aankomende zaterdag (29 juni) spelen The Beatnotes. De-
ze Amsterdams/Haarlems coverband heeft voetstappen 
staan op belangrijke podia zoals bijvoorbeeld de Heeren 
van Amstel nabij het Rembrandtsplein. Niet de doorsnee 
coverband maar dampende drums & bass, gillende gitaren 
en swingende riffs. Zoals ze zelf zeggen, Music for the Mil-
lions. Van de sixties tot de zero’s. Dat is precies wat de 1ste 
Aanleg zijn publiek graag voorschotelt. Swingende, herken-
bare en toch heel eigen muziek van professionele arties-
ten. De toegang is altijd gratis en het optreden begint om 
20.30 uur. Een uurtje vroeger dan normaal vanwege het zo-
merseizoen.
De perfecte avond uit voor wie een top coverband kan 
waarderen bij een uitstekend glas bier of wijn.

Voor meer informatie zie www.1steaanleg.nl.
Café de 1ste Aanleg vind je op de hoek Kerklaan/Raad-
huisstraat. 
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Druk als altijd bij Nencies

“Ik weet echt niet hoe het ver-
haal is ontstaan, maar ik heb 
zelfs te maken met vaste klan-
ten die ongerust aan de tele-
foon hangen”, vertelt eigenares 
Nancy ten Brink. “Het gaat nog 
steeds erg goed met de winkel 
en ik heb er ook nog steeds zin 
in. Samen met een gezellig ver-
koopteam overleven we al vijf 
jaar de crisis en zijn we zelfs op 
zoek naar uitbreiding.”
De ervaren onderneemster geeft 
toe dat je, vooral nu, je best moet 
blijven doen om klanten te be-
houden. ”De stap terug zag ik 
destijds wel aankomen. Het de-
vies luidt dat je erop inspeelt en 
dat betekent: nog bewuster in-
kopen, hard werken en altijd 
aanwezig zijn.“
In twee decennia bouwde Nen-
cies een klantenkring op uit heel 
Nederland, waaronder diverse 
BN’ers uit de televisiewereld. Het 
moet te maken hebben met de 
uitgekiende sortering van dertig 
verschillende merken in het mid-
den en hogere prijssegment in 
de cupmaten van A tot en met 
H en wellicht met het oog van 
de meester. Niet voor niets kan 
Nancy met één vakkundige blik 
de juiste maat inschatten. Iets 
waarover mensen zich blijven 
verbazen.
Zelf houdt ze het op de laag-
drempeligheid van de winkel. 
“We verkopen hier weliswaar 
de topmerken - we zijn tenslotte 
geen onderdeel van een keten - 
maar iedereen kan gewoon bin-
nenstappen voor advies of een 
glaasje water met citroen. Ook 
de koffie en thee zijn natuurlijk 
van het huis. Wij doen het werk 
wel voor de klant, die hoeft enkel 
te passen en te oordelen.”
Voor Nencies is een geslaag-
de dag een winkel vol met men-
sen en het personeel in de weer 
met het aandragen van de juiste 
maten. “We hebben een winkel 
van vijftig vierkante meter, maar 
wel heel veel aanloop. Klan-
ten komen soms binnen, omdat 
ze ooit een fijn badpak hebben 
gekocht bij ons en toe zijn aan 
een nieuwe. Ze zeggen: ‘ik ben 
toen zo goed geholpen, ik kom 
nu weer bij jullie.’ Of ze zijn uit-
gekeken op de dertien-in-een-
dozijn items. Ik had net een ze-
ventigplus dame in de winkel die 
met twee jurkjes de deur uitging 
die Maxima ook draagt. Het zijn 

geen goedkope dingetjes, maar 
dan heb je ook echt wat.”

Kleur tegen de crisis
De modetrend van felle en fleu-
rige tinten is volgens Nancy ook 
terug te vinden in de lingerie en 
de badmode. “Het lijkt wel of we 
de narigheid te lijf willen met 
kleur. De Ibiza-stijl doet het heel 
goed, dat wil zeggen, strandmo-
de met kraaltjes en accessoires. 
Ik verkoop sowieso veel tunieks 
en jurkjes om over de badkleding 
te dragen. Inkopen doe ik zelf, ik 
reis soms in ‘n dag heen en weer 
naar Parijs of Antwerpen, ook 
om te zien wat er nieuw is op het 
vakgebied. Daarbij denk ik altijd 
aan de wensen van vrouwen. Dat 
kan betekenen dat ik de lengte 
van een jurkje net iets langer laat 
maken. Omdat een te kort jurk-
je niet flatteert, want je moet je 
er wel lekker in voelen. Er is al 
zoveel onzekerheid. Wat dat be-
treft zijn vrouwen echte piepers:  
te dik, te klein of te wit, ze zijn 
eigenlijk nooit tevreden over hun 
lichaam.”
Combineren van maten is totaal 
geen probleem, volgens Nan-
cy. “Wij hebben bikini’s die een 
combinatie kunnen zijn van een 
broekje in maat 36 en een bo-
venstuk met cupmaat F. Het moet 
goed zitten, dat is een voorwaar-
de. En laten we wel zijn, elke 
vrouw wil er wat slanker en wat 
kleiner uitzien. Alle televisiemen-
sen dragen tenslotte shapewear, 
waardoor de kleding strakker en 
slanker oogt. Dus waarom zou 
dat niet voor iedereen kunnen?”

Mooie lingerie zorgt ervoor dat 
een vrouw zich zelfverzekerd 
voelt. Nencies heeft onder meer 
de lingeriemerken Undressed 
van Marlies Dekkers, Lise Char-
mel, Selmark, Freya, Fantasie, 
Empreinte, Maryan Mehlhorn, 
Ulla, Rosa Faia, en Simone Pérè-
le en corrigerende badmode van 
Miracle suit. Van het merk Simo-
ne Pérèle verkopen ze zo’n vijf-
tig bh’s per week. “Het zijn glad-
de bh’s in allerlei leuke kleuren 
met een mooi bandje en een be-
taalbaar prijskaartje. Iedereen is 
er gek van.”
Nancy van Nencies is dus lang 
niet van plan te stoppen. Inte-
gendeel, ze wil er nog wel twintig 
jaar aanplakken. “We zijn conti-
nu op zoek naar nieuwe en leuke 
mode die meer biedt dan wat er 
bij de grote ketenwinkels hangt. 
Dat vereist inspanning en ener-
gie. Verkopen op zich is geen 
kunst, maar je klanten terug la-
ten komen is een veel grotere 
prestatie.”
Nencies,  de speciaalzaak in lin-
gerie, badmode en nachtmode 
is gevestigd in de Gierstraat 77, 
Haarlem.
Mirjam Goossens

Regio – Begin deze maand 
verdween lingeriezaak Jolie 
uit de Haarlemse binnen-
stad. Niet vanwege een fail-
lissement, maar bij gebrek 
aan een opvolger. Hoe dan 
ook, bij veel mensen is het 
misverstand ontstaan dat 
het wellicht de bekende lin-
gerie- en badmodespeci-
alist Nencies betreft. Maar 
Nencies, al ruim twintig jaar 
in de Gierstraat, heeft het 
tegenwoordig drukker dan 
ooit.

Heemstede – Bij het artikel over Installatiebedrijf Vosse in de 
Heemsteder van vorige week is helaas de foto niet geplaatst. 
Hierbij alsnog: het wagenpark van het bedrijf dat al decennia-
lang een begrip is in Heemstede en regio. Vosse heeft naam op-
gebouwd als het gaat om ‘grote werken’ maar zeker ook is het 
bedrijf goed in ‘klein’ werk. Bij groot denkt u aan nieuwe bad-
kamers, toiletten, CV-ketels en –installaties, zonneboilers, zon-
nepanelen en nieuwe pannen, zinken en bitumineuze daken. 
Ook voor het kleine werk, met oog voor detail en kwaliteit, kunt 
u Vosse inschakelen. Kleine reparaties, gedeeltelijk aanpassen 
van badkamers, loodgieterswerk en CV-reparaties, werk ‘in en 
om het huis’, onderhoud van uw CV-ketel, dakwerk… Als het 
goed moet zijn, belt u Vosse. Er is altijd een oplossing.
Informatie: Kerklaan 9, 2101 HK Heemstede, tel. 023-5286802 en 
website: www.vosse.nl.

Vosse, goed in groot
maar óók in klein werk

Links clubkampioene Marjolein Roetering, rechts verliezend finaliste 
Michelle Hoogestein.

Marjolein Roeterink 
kampioene Merlenhove
Heemstede - In de damesenkel finale van de clubkampioenschap-
pen van Tennisvereniging Merlenhove stonden tegenover elkaar de 
regerend kampioene van 2012, Michelle Hoogenstein en de jeugdi-
ge Marjolein Roeterink. Marjolein startte voorspoedig maar Michelle 
kwam goed terug. Het aanstormende talent wist zich daarna weer te 
herpakken en meer druk op haar tegenstandster te zetten. Met 6-4; 
6-1 behaalde zij haar eerste titel. 
De wedstrijdleiding, met Iris Harrewijn, Danique Mense, Thomas 
Vrolijk en Ingrid Mense, kon ondanks de regen in bijna alle klasse de 
partijen afronden. Alleen bij de heren moet het kampioenschap nog 
beslist worden. De strijd om de clubtitel in het herenenkelspel gaat 
tussen Tom Bulters, Rogier Beenders en Stefan Imans. Laatst ge-
noemde was afgelopen weekend ook finalist op het IDB Open toer-
nooi in Hoofddorp en daarom moeten zijn partijen op een later tijd-
stip gespeeld worden. 
Bij de jeugddubbelkampioenschappen wonnen in een aantrekkelij-
ke partij Marijn van der Eem en Tim Sonnemans het jongensdubbel 
tot 17 jaar van Milan Ludlage en Bram Leenderts met 6-2; 6-2. In het 
meisjesdubbel 14 t/m 17 jaar ging de titel naar Sietske van Emmerik 
en Anne van der Horst, tweede werden Nika Ludlage en Bente Spee.
Het toernooi werd zondag afgesloten met de prijsuitreiking, de hul-
diging van de competitiekampioenen en een feestelijke barbecue.
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Regio - Milarca Böhm, uitbaatster van het Grand Café in het 
voormalige stationsgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan in 
Santpoort-Zuid, wil donderdag 27 juni stilstaan bij het feit dat 
haar toenmalige echtgenoot, Jan Böhm, precies een jaar gele-
den kwam te overlijden. 
,,Jan was 51 jaar toen hij overleed. Tijdens zijn leven is hij dertig 
jaar in het bankwezen werkzaam geweest en zijn grote droom 
was om ooit een eigen restaurant te beginnen”, vertelt Milarca. 
En zij vervolgt: ,,Toen deze kans zich voordeed hebben we die 
met beide handen aangegrepen. Zijn beeld was dat dit dé ont-
moetingsplek zou worden in Santpoort-Zuid waar jong en oud 
elkaar zouden kunnen ontmoeten voor een praatje, een drank-
je en een hapje. Tot ons grote verdriet heeft Jan de opening van 
‘zijn’ Grand Café helaas niet meer mee mogen maken.”
,,Ondanks het feit dat ik, maar ook alle betrokkenen, op dat mo-
ment in een diep dal terecht kwamen zijn we er, ondanks veel 
tegenslagen, toch in geslaagd de verbouwing af te ronden. Ook 
van veel buurtbewoners  heb ik ontzettend veel steun ondervon-
den en tot op heden komen deze mensen elke eerste donder-
dag van de maand, ’s avonds om negen uur, hier bij elkaar voor 
de zogenaamde SaPoZu-borrel, dat staat voor SantPoort-Zuid-
borrel”, gaat Milarca enthousiast verder. En zij vervolgt: ,,Onlangs 
hebben we hier een heel geslaagde reünie gehad van mijn oude 
school, het Peter Stuyvesant College op Curacao met oud-leer-
lingen van de jaren 1970 tot 1980. Er is toen besloten om op de 
dag dat Jan is overleden een afterparty te organiseren, waarbij 
overigens iedereen van harte welkom is.’’
Tijdens het gesprek wordt de koffie geserveerd door Roos Maar-
tens. Roos zit in een wmo-traject van Stichting De Linde zij werkt 
nu, mede door bemiddeling van wethouder Westerman, in deel-
tijd bij het Grand Café. ,,Met mijn beperking is het lastig om een 
baan te vinden, maar hier heb ik het nu ontzettend naar mijn zin 
en met dit, voor mij aangepaste, dienblad kan ik de gasten heel 
goed bedienen”, vertelt Roos. Tenslotte vertelt Milarca dat haar 
grote wens nog is om een ambtelijke trouwlocatie te worden. 
,,Onze locatie is hiervoor geschikt bevonden en we zijn niet al-
leen met de auto, maar zeer zeker ook met de trein uitstekend te 
bereiken.’’ Zie ook www.grandcafemilarca.nl.

Gedenkdag bij
Grand Café Milarca

Heemstede - Elk jaar zet Cas-
ca een Heemsteedse wijk in de 
belangstelling. Dit jaar was dat 
de Rivierenwijk. In één week 
worden dan velerlei activiteiten 
georganiseerd.

Op dinsdagavond 18 juni kon 
je touwtrekken, skippyballen, 
trampolinespringen, sjoelen, 
voetballen… allemaal op het 
pleintje a/d Linge.

Fotografie: Daan Hendriks
(www.daanhendriksfotografie.nl).

Buitenspelen in de Rivierenwijk

Oorkonde voor oudst levende veteraaan 
tijdens Veteranendag Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 22 
Juni organiseerde de gemeen-
te Heemstede in samenwerking 
met Advies Commissie Vetera-
nen de jaarlijkse Veteranendag. 
Ondanks het regenachtige weer, 
heerste er een warme sfeer tus-
sen alle belangstellenden en be-
trokkenen. Ik sprak spontaan 
een veteraan aan en wat mij op-
viel was zijn enthousiaste wijze 
van vertellen over de tijd dat hij 
uitgezonden was in Indonesië tij-
dens de Onafhankelijkheidsoor-
log tussen 1945 en 1949. 
Om ongeveer 12.45 uur startte 
de herdenkingsdienst op de Ge-
meentelijke Begraafplaats aan 
de Herfstlaan. Tijdens de dienst 
werden gesneuvelde strijdkrach-
ten genoemd, het Wilhelmus ge-
speeld door Adest Musica en 
bloemen bij het monument ge-
legd door o.a. leden van de ver-
eniging ‘Keep them rolling’ en 
burgemeester Heeremans.
Vervolgens begaf de gehele stoet 
zich naar het raadhuis. Met al die 
oude legervoertuigen op de Val-
kenburgerlaan begeleid door het 
muziekcorps, leek het even alsof 
Heemstede opnieuw was bevrijd. 
Rond 14.15 uur was er in het 
Raadhuis een welkomstwoord 
van burgemeester Heeremans. 
Zij benadrukte vooral hoe be-
langrijk het is dat we blijven stil-
staan bij de mensen die hebben 
gestreden voor de vrede, niet al-
leen in Nederland, maar over de 
hele wereld. De heer Marcus, 
gastspreker is directeur van het 
Veteraneninstituut en vertelde 
dat de gemiddelde Nederlander 
zich veel begripvoller opstelt te-
genover oudgedienden dan en-
kele jaren geleden. Dit mag ze-

ker een positief signaal genoemd 
worden! Na zijn toespraak zette 
hij de oudst levende Heemsteed-
se veteraan uit de Tweede We-
reld Oorlog, de heer Szczyglow-
ski (94), in het zonnetje. Een oor-
konde werd aan hem uitgereikt.
Na de bijeenkomst in het raad-
huis kon men genieten van het 
haringhappen en een drankje. 
Er werd onderling veel contact 
gelegd en ook ikzelf ben enke-
le verhalen uit het verre verle-
den rijker!
Heemstede werd in de namiddag 
nog getrakteerd op een heu-
se rondrit met oude legervoer-
tuigen. Het weer zat nog steeds 
niet echt mee, maar men zal er 
van genoten hebben!
’s Avonds werd er nog een Ve-
teranen Concert in de Pinkster-
kerk georganiseerd, aangebo-
den door de Landelijke Organi-
satie Veteranendag. Hier speel-
de de Regimentsfanfare ‘Gar-

de Grenadiers en Jagers’ een 
avondvullend programma.
Volgend jaar weer, maar dan wel 
met een zonnetje…
Daan Hendriks

Dhr. Szczyglowski schudt de hand met dhr. Marcus net na de uitrei-
king van de oorkonde.

‘Ouderwetsche’ legerstoet over de Valkenburgerlaan.

Welkomstwoord Burgemeester 
mvr. Heeremans.





Heemstede – Heerlijk barbe-
cueën met vrienden of familie. 
En dan niet behelpen met een 
bescheiden barbecue op kool-
tjes maar echt uitpakken met 
een luxe barbecue. Die genoeg 
ruimte biedt om ieder tegelijker-
tijd van een heerlijk goed be-
reid stuk vlees te voorzien. Die 
gewoon in het midden van de 

feestvreugde neergezet kan 
worden want een luxe barbe-
cue bakt nu eenmaal op gas en 
is voorzien van een stevige kap 
zodat vlees of vis goed 
kunnen garen. Dat 
is luxe genieten 
hoor. Maar 
ja, prijzig 
is ‘ie ook, 

deze Weber Q 120 van 299 euro. 
Weber is nu eenmaal de ‘koning’ 
van alle barbecues. Een andere 
‘koning’ is Ben Weijers, en dan 

de koning van het organi-
seren van een mooie 

actie waar boven-
genoemde BBQ 
gewoon te win-

nen was! Ben 
Weijers, van 
de gelijkna-

mige kap-
salon aan 
de Kerklaan 
organiseer-
de dit voor-
jaar deze ac-

tie en zag dat 
het een door-

slaand suc-
ces was. De BBQ 

stond al die tijd mooi 
te zijn in de kapsalon dus el-

ke klant van de gezellige kap-
salon kon zich alvast een beet-
je lekker maken. Er kon tenslot-
te kans gemaakt worden op het 
apparaat en dat heel eenvoudig: 
het invullen van een kanskaart 
na een knipbeurt bij Ben Weijers 
Haarmode. Er kwamen meer dan 
1.000 inzendingen binnen maar 
er kan er maar één winnaar zijn: 
de heer of mevrouw R. Brasz. Er 
zijn ook tien troostprijzen te ver-
geven; bestaande uit een kaartje 
voor twee maal twee ijsbollen bij 
Van Dam. Willem van Dam kwam 
afgelopen vrijdag 21 juni in eigen 
persoon bij Ben Weijers op be-
zoek om (geblindoekt) de trek-
king van de hoofdprijswinnaar 
en de tien troostprijswinnaars 
te verrichten. Uiteraard onder 
toeziend oog van collega-on-
dernemer Ben, die alle gelukki-
ge prijswinnaars op de hoogte 
stelt. 
Leuke en zeer geslaagde actie! 
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Zingen in de 
Raadhuisstraat

Heemstede - Het bleef vorige week donderdagavond gelukkig 
droog tijdens het optreden van het kinderkoor van de Voorweg-
school en Voorwegkoor vóór de winkel van Chocolaterie van Dam 
in de Raadhuisstraat. 
Veel mensen genoten zichtbaar van het optreden tijdens het eten 
van een ijsje.
Het Voorwegkoor bestaat dit jaar 20 jaar en  dat wordt dan ook 
groots gevierd. Het werd destijds opgericht door een aantal ouders 
met kinderen op de Voorwegschool. 
Het hoogtepunt van de festiviteiten rond dit jubileum vindt plaats 
op 28 juni a.s. in Theater De Luifel. Natuurlijk zal het koor zelf zich 
daar van zijn beste kant laten zien, maar vinden er ook gastoptre-
dens plaats. Zo zullen onder andere optreden het meidentrio ZaZi, 
bekend van o.a. het nummer “Turn me on”. Hun debuutalbum Siren 
Song ligt inmiddels in de winkel! Ook de mannen-zanggroepen Vier 
bier en een Cola light en Brothers-4-Tune zullen die avond voor suc-
ces zorgen! Het geheel wordt aan elkaar gepraat door niemand min-
der dan de bekende Haarlemse Mylou Frencken! En natuurlijk zingt 

zij dan ook haar bekende 
loflied op Haarlem!  
Ofschoon de laatste ja-
ren niet meer in de Voor-
wegschool maar in de 
Valkenburgschool wordt 
gerepeteerd, werden, 
om de band met school 
en straat nog eens te 
benadrukken, alle kin-
deren van de Voorweg-
school door het koor ge-
trakteerd op een ijsje. Ui-
teraard  dankzij de me-
dewerking van Choco-
latier en sponsor Willem 
van Dam. 
Op de foto (een Koosfo-
to) worden de eerste ijs-
jes door Willem van dam 
uitgereikt aan Jade en 
Luna van Santen. De di-
recteur van de Voorweg-
school krijgt uit handen 
van Hans van Leeuwen, 
voorzitter van het Voor-
wegkoor, bonnen voor 
gratis ijs voor alle andere 
leerlingen van de school. 
Overigens worden als 
dank voor het onderdak 
in de Valkenburgschool, 
de leerlingen van de-
ze school door het Voor-
wegkoor getrakteerd op 
een aantal voorstellingen 
van Pieter Tiddens’ Fami-
liepretcabaret.
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Extra handen nodig in Heemstede

In november wordt de MS Col-
lecte met zo’n 11 collectanten in 
Heemstede georganiseerd. “Wij 
zijn dolblij met dit aantal collec-
tanten! Maar om bij iedere voor-
deur aan te bellen, zijn er zeker 
110 collectanten nodig”, zegt Pa-
mela Zaat, coördinator bij het 
MS Fonds. 
Pamela is sinds 2006 actief voor 
het Nationaal MS Fonds en is 
landelijk verantwoordelijk voor 
de organisatie van de MS Col-
lecte. 
“Als iemand de diagnose MS 
krijgt, ben je in het begin vooral 
bang. Veel mensen denken nog 
dat je dan altijd in een rolstoel 
komt. De meest voorkomende 
vorm van MS is “relapsing remit-
ting”, dat betekent dat er wel pe-

riodes zijn waarin je minder kunt, 
maar dat dat ook weer verbetert.”

Pamela is blij met de landelijke 
inzet van zo’n 11.000 collectan-
ten die hun steentje bijdragen 
aan de MS Collecte. “De oor-
zaak van MS is nog steeds on-
duidelijk. Geld voor voorlichting, 
ondersteuning van mensen met 
MS en onderzoek is zo ontzet-
tend belangrijk.”

Extra handen gezocht
“Het Nationaal MS Fonds zoekt 
hulp in Heemstede. Het zou mooi 
zijn als we daadwerkelijk bij el-
ke voordeur kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, 
pamela@nationaalmsfonds.nl of 
via 010-5919839

Voor meer informatie: www.nati-
onaalmsfonds.nl.
De collecteweek is van 18-23 
november.

Heemstede - Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen 
denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische 
ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van 
vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het 
Nationaal MS Fonds.

Willem van Dam (van de bekende chocolaterie en ijssalon Van Dam) 
verricht de trekking van de winnende kaart bij kapsalon Weijers aan de 
Kerklaan. Ben Weijers kijkt toe. De hoofdprijswinnaar en tien troost-
prijswinnaars zijn vrijdagmorgen jl uit de grote stapel inzendingen 
gehaald.

Leven met een lach
Het lijkt een grote villawijk
de mensen zijn er stinkend rijk
Natuurlijk lang niet allemaal,
maar ‘t klinkt zo mooi in dit verhaal
zolang je weet en er voor waakt
dat geld alleen niet gelukkig maakt
Want rijkdom zit ‘m in veel meer:
Geborgenheid, een goede sfeer,
een bollenveld en Groenendaal
Heemstede heeft het allemaal
Oh dit dorp
met de Heemsteedse Dreef
maakt het waard dat ik leef
en ik leef met een lach!
Wat ooit als heerlickheyd begon
werd paradijs’ lijk met station
En aan het Spaarne lig je knus
nabij Haarlem, grote zus,
al was er wel eens haat en nijd
maar dat is lang verleden tijd
En ja, de heerlijkheid is t’rug want iets 
voorbij de IJz’ren brug
daar lonkt van Dam’s ijs en fondant:
de leukste zaak van Nederland
Oh dit dorp ….
De 1e Aanleg, het café,
gaat meer dan honderd jaar al mee
‘t Ligt in zo’n fijne winkelstraat
waar je graag uit eten gaat
Bistro happerij,
de mensen zijn er zo gastvrij.
En wil je zingen als tenor
dan kom je bij het Voorwegkoor
Heemstede “leven met een lach”
dat ‘t altijd zo blijven mag!
Oh dit dorp….

Actie Ben Weijers Haarmode zeer geslaagd

Winnaar grote BBQ bekend





Heemstede - De relatie tussen 
bewegen en prettig oud worden 
is inmiddels wereldwijd in zoveel 
onderzoeken vastgesteld, dat 
niemand er meer aan twijfelt.
Bewegen is goed.
Maar waarom is bewegen toch 
zo verschrikkelijk belangrijk? 
Het is vooral belangrijk omdat 
het de afkalving van botmassa 
en spierkracht verhindert of la-
ter vertraagt. Het zorgt ervoor 
dat de werking van de organen 
gestimuleerd wordt. Vooral het 
hart en de longen. Het verbe-
tert de bloeddoorstroming en de 
elasticiteit van de aderen. Het af-
weergestel wordt sterker. Bewe-
gen is ook een goed afweermid-
del tegen depressie; dus niet al-
leen goed en gezond voor het li-
chaam maar ook voor de geest. 
Een gezond gewicht is ook zeer 
belangrijk voor een goede ge-
zondheid, het vermindert de 
kans op het ontwikkelen van ty-
pische ouderdomskwalen zoals 
hart- en vaatziekten, diabetes en 
kanker.
LaRiva heeft een speciaal pro-
gramma ontwikkelt voor oude-
re dames en heren. Niet elk li-
chaam is immers geschikt voor 
een intensieve training, een zwa-
re inspanning. Bij LaRiva wordt 
er een individueel programma 
samengesteld, afhankelijk van 
persoonlijke wensen en gezond-
heidstoestand. De relatief ge-

makkelijke oefeningen worden 
liggend uitgevoerd in een ver-
warmde cabine. Dit maakt de 
methode ook uitermate geschikt 
voor oudere mensen met rug-
en gewrichtsklachten, maar ook 
voor reuma en atrose patiënten. 
De OzonZuurstof therapie stimu-
leert de doorbloeding en werkt 
zeer ontspannend.
Voedingsadvies voor het lichaam 
op leeftijd, alles wordt bespro-
ken.
Voor meer informatie en het ma-
ken van een vrijblijvende af-
spraak kunt u bellen met La- 
Riva, Raadhuisstraat 27, 2101 HC 
te Heemstede,  023 547 44 19, 
ma. t/m do 9.00-20.30 vrij. 9.00-
16.30 en zaterdag 9.00-13.00. 
www.lariva.nl.

Gezond en actief, bewegen 
voor ouderen bij LaRiva
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Voor regenwateropvangtanks en wc’s

Rotaryclub Heemstede haalt 
met veiling 13.000 euro op

Het bedrag wordt besteed om 
samen met de lokale bevolking 
en Rotaryclub Iganga regenwa-
teropvangtanks en toiletten te 
realiseren in het droge Kibaale, 
West Oeganda. De afgelopen ja-
ren heeft  Rotaryclub Heemstede 
in ditzelfde gebied al vele men-
sen van schoon drinkwater en 
sanitatie voorzien. Initiatiefne-
mer van deze projecten en Rota-
rian Dolf Jaeger nam de cheque 
in ontvangst van de voorzitter 
van Rotaryclub Heemstede, Mar-
cel Kooij.

Veiling
De veiling was zeer geslaagd, 
mede door het gevarieerde aan-
bod van veilingstukken, het en-
thousiasme van de genodigde 
bieders en de medewerking van 
de Rotarians zelf en hun familie 
en vrienden. Ruim dertig stuk-
ken zijn onder de hamer gegaan, 
zoals diensten, huur van vakan-
tiehuizen en kunstwerken. Res-
taurant Landgoed Groenen-
daal, de thuisbasis van Rotary-
club Heemstede, werkte mee om 
de avond culinair en financieel 
tot een succes te maken. Rota-
ryclub Heemstede heeft met de-
ze actie een succesvolle formu-
le gevonden voor het werven van 
fondsen voor haar geadopteerde 
‘goede doel’ AquaQuest.

Het goede doel
Kibaale in West-Oeganda, is een 

Houd overweg Laantje van Alverna 
open voor wandelaars en fietsers

Wandelnet, Fietsersbond en bewoners uit 
de Geleerdenwijk, Rivieren- en Provinciën-
buurt, roepen de gemeente op om de spoor-
wegovergang bij het Laantje van Alverna 
open te houden voor wandelaars en fietsers. 

Het college van Heemstede heeft ProRail een om-
gevingsvergunning verleend om een alternatieve 
ontsluitingsweg aan te leggen voor de bewoners 
van het Laantje van Alverna.
‘Verstopt’ in dit besluit zit de sluiting van de over-
weg voor alle verkeer. De nieuwe weg is een goe-
de oplossing voor de bewoners, maar de sluiting 
van de overweg dupeert vele recreatieve wande-
laars en fietsers, met name uit de Heemsteedse 
wijken aan de oostzijde van de Leidsevaart. Er ma-
ken op een zonnige dag wel 1000 passanten ge-
bruik van deze overweg.  
In de commissievergadering van 17 juni gaf een 
meerderheid van de gemeenteraad de insprekers 
gelijk. De gemeenteraad komt op 27 juni met een 
motie om het college opdracht te geven te gaan 

onderhandelen met ProRail voor het openhouden 
van de overweg voor voetgangers en fietsers. Al-
leen de VVD steunde het college in haar stand-
punt dat de overweg helemaal dicht moet.
Namens Wandelnet sprak Vladimir Mars. Hij leg-
de de commissie uit dat het ProRail moet zijn ont-
gaan dat het hier om een openbare overweg gaat. 
Dit op grond van het verjaringsartikel van de ver-
keerswegenwet, ook wel het ‘kerkenpad-artikel’ 
genoemd. “ProRail is niet bevoegd de overweg 
te sluiten aangezien de weg al meer dan 30 jaar 
wordt gebruikt”, aldus Mars.
Wethouder Van de Stadt (ruimtelijke ordening, 
VVD) reageerde furieus. “Wij gaan er niet over. Wij 
geven ProRail vergunning om de overweg voor au-
to’s af te sluiten. Het is aan hun of ze het ook voor 
voetgangers en fietsers willen afsluiten. Dat is hun 
zaak.” En vervolgde de wethouder: “De overweg is 
van ProRail… Tja, dat er illegaal gebruik van wordt 
gemaakt door wandelaars, daar kan ik niets aan 
doen.”
“Zijn de wandelaars en fietsers die hier op zon-
dag lopen en fietsen illegalen? Mensen lopen hier 
al 100 jaar!”, legde Jaap Moerman van de Fiet-
sersbond de commissie voor. “Overigens, de ge-
meente geeft ook vergunning voor het graven van 
slootjes. De overweg verdwijnt dus wel degelijk!” 
“Waarom kan ProRail de overweg niet beveiligen, 
net zoals de voetoverweg op de spoorlijn Haar-
lem-Amsterdam nabij Halfweg, bewaakt met lam-
pen, bellen en spoorbomen?”

Fietsersbond Haarlem en Regio
Jaap Moerman

INGEZONDEN

Overweg Alverna. Ook de zuidelijker gelegen 
overweg Leyduin gaat dicht als het aan ProRail 
ligt. Er ontstaat voor wandelaars en fietsers een 
harde barrière van 3 km.

gebied waar het slechts om de 
drie maanden regent en waar 
malaria en HIV/Aids veel voor-
komen. Regenwater is daar de 
enige bron voor schoon en vei-
lig drinkwater. Zaak dus om dit 
goed op te vangen en te bewa-
ren.
Met de opbrengst van de Veiling 
worden regenwateropvangtanks 
aangeschaft en wc’s gebouwd. 
Straks hebben schoolkinderen 
en hun families voldoende en 
schoon water om te  drinken en 
voedsel te verbouwen. Dankzij 
de toiletten zullen zij minder snel 
ziek worden.
Dit waterproject wordt door de 
lokale bewoners uitgevoerd en 
gefaciliteerd door AquaQuest, 
een werkgroep van Rotaryclub 
Heemstede, in samenwerking 
met Rotaryclub Iganga uit Oe-
ganda.

Heemstede - Tijdens een fees-
telijke veiling op dinsdag 11 
juni in Restaurant Landgoed 
Groenendaal heeft Rotaryclub 
Heemstede onder de bezielen-
de leiding van veilingmeester 
Willem van den Berg 13.000 
euro opgehaald.

Een aangeklede 
lantaarnpaal
Vorige week waren wij – 33 
senioren van de K.B.O. (Ka-
tholieke Bond van Ouderen) 
uit Heemstede een week te 
gast in hotel De Leijhof te 
Oisterwijk. Een zeer gastvrij 
hotel, het ontbrak ons aan 
niets.
Ieder jaar met de vakantie 
krijgen we van onze leidsters 
een opdracht mee en voor dit 
jaar was dat: lapjes breien! 
We willen een lapjesdeken 
maken voor een goed doel. 
Veel dames gingen daarom 
de afgelopen week in de vrije 
uurtjes aan de slag en het 
ene na het andere lapje (van 
ca. 15x15 cm.) kwam gereed.
Omdat in Haarlem her en 
der bomen zijn ‘aangekleed’, leek het ons een leuk idee om in Oi-
sterwijk ook met zoiets beginnen. Wij hadden het voorzien op een  
antaarnpaal bij het terras van hotel De Leijhof. Dit met toestem-
ming van de directie. Er waren wat lapjes die niet helemaal de maat 
hadden voor de deken en met nog meer lapjes die extra voor de 
paal werden gebreid is één lantaarnpaal inmiddels ‘aangekleed’.
Op vrijdag 21 juni, in aanwezigheid van enkele personeelsleden, 
werd de lantaarnpaal onthuld.
Die eer viel te beurt aan mevrouw Thea Nelissen. Zij was onze 
oudste (96 jaar) en jongste reisgenote (voor het eerst mee ge-
gaan). Nadat het papier door haar verwijderd werd, kwam er spon-
taan een applaus van alle aanwezigen. In de avond kregen wij als 
dank van de medewerkers/sters van het hotel een glas champag-
ne aangeboden.
Gerda Behage, Heemstede.

INGEZONDEN





Heemstede - Met boswach-
ter Ron Dam kunt u op zaterdag 
29 juni terug in de tijd op bui-
tenplaats De Overplaats. Lang 
geleden woonde en werkte de 
wereldberoemde onderzoeker 
Carl Linnaeus hier. De excur-

sie duurt van 10.00 tot 11.30 uur.
Zuid-Kennemerland trok al in 
de Gouden Eeuw veel rijkaards 
die er hun geld lieten rollen. Ze 
bouwden er prachtige zomer-
verblijven met een grote variatie 
aan groen. Tijdens de excursie 
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Gespreksleider Willem Meuwese met achter de tafel de gastsprekers 
Hans Luttik en Eginhard Meijering (v.l.n.r.).

‘Is het CDA beter af 
zonder de C?’
Heemstede - De Algemene Le-
denvergadering van het CDA, die 
onlangs werd gehouden, stond 
in het teken van de C-discussie. 
Veel aanwezigen lieten hun stem 
horen. Unaniem zijn ze in de ma-
te waarin ze hun politieke partij 
een warm hart toedragen. Maar 
niet iedereen voelt zich evenzeer 
verbonden met de C. 
De C van het CDA staat de laat-
ste tijd ter discussie, niet alleen 
in Heemstede. De C zou het ima-
go wekken een beginselpar-
tij (getuigenispartij) te zijn, in 
plaats van een brede volkspar-
tij. Aan de andere kant is er een 
groep die de C wil behouden om 
expliciet te laten zien waar het 
CDA voor staat. 
Eginhard Meijering, remon-

strants theoloog en publicist, was 
een van de twee gastsprekers op 
de Heemsteedse CDA-avond. 
“Je kunt de C beter schrappen,” 
beweerde hij. “De inhoud van de 
C is verwaterd, de partij is vrij-
zinnig geworden. Het CDA is be-
ter af zonder de C, want de C is 
niet wervend.”
Hans Luttik, CDA-er uit Haar-
lem en werkzaam bij ‘Geloven in 
de Stad’, zorgde voor tegengas: 
“Wat hou je over als je de C weg-
haalt? We moeten juist een hel-
dere partij zijn die laat zien wat 
onze diepere drijfveren zijn.” 
Het onderwerp raakte de CDA-
ers, dat was duidelijk. Er volgde 
een opvallend open discussie, 
waaraan velen hun steentje bij-
droegen. 

Lees onze aanbevelingen zodat 
onnodige stress en schuldge-
voelens kunnen worden voor-
komen!

Vijf manieren om schuld-
gevoel te voorkomen 
U herkent het vast wel. Na een 
bezoek aan uw bejaarde va-
der of moeder dringt zich een 
innerlijke stem aan u op: ‘Je 
had het niet zo moeten doen’. 
Schuld kan leiden tot vermoeid-
heid, stress of zelfs depressie. 
Maar zover hoeft u het niet te 
laten komen. Bij de vijf meest 
voorkomende schuldgevoelens 
bieden wij u suggesties om uw 
gedachten en energie een posi-
tieve richting te geven. 

1. ‘’Ik voel me schuldig omdat ik 
onvoldoende tijd doorbreng met 
mijn bejaarde moeder’’
Situatie: u kunt bekneld ra-
ken tussen uw verantwoorde-
lijkheidsgevoel en andere ver-
plichtingen zoals uw gezin en 
werk . Na verloop van tijd kan 
dit u uitputten. 
Suggestie: besteed de tijd die 
u samen doorbrengt zo zinvol 
mogelijk. Verlies u niet in prak-
tische regelzaken. Neem de tijd 
voor elkaar, bijvoorbeeld door 
tijdens de maaltijd herinnerin-
gen op te halen en plezier te 
hebben.

2. ‘’Ik voel me schuldig wanneer 
ik mijn geduld verlies’’
Situatie: uw ouders kunnen uw 
geduld op de proef stellen. Er 

zijn manieren om met ongeduld 
om te gaan zonder u schuldig 
te voelen.
Suggestie: ongeduld is een 
waarschuwing dat u een stap 
terug moet doen.  Door goed 
voor uzelf te zorgen kunt u  
weer voor een ander zorgen. 
Zoek manieren om te ontspan-
nen door bijvoorbeeld afleiding 
te zoeken of activiteiten voor u 
zelf te ondernemen. 

3. ‘’Ik voel me schuldig wanneer  
ik tijd voor mijzelf neem’’
Situatie: u voelt zich verplicht 
om al uw  tijd en energie aan 
uw ouders te besteden, net zo-
als zij dat voor u als kind deden.  
Maar u kunt uw eigen behoef-
ten niet altijd negeren.
Suggestie: bespreek de moge-
lijkheden om tijd voor u zelf te 
nemen met uw partner of vraag 
advies bij een organisatie voor 
mantelzorgondersteuning. Blijf 
activiteiten ondernemen waar u 
zelf plezier aan beleeft.

4. ‘’Ik voel me schuldig omdat ik 
vader naar een verzorgingshuis 
heb gebracht’
Situatie: u weet dat uw vader 
dit nooit heeft gewild en u heeft 
het gevoel  dat u meer had 
moeten doen zodat hij thuis 
kon blijven wonen.
Suggestie:  accepteer de situ-
atie. Probeer het verblijf in het 
verzorgingshuis zo prettig mo-
gelijk te laten verlopen. Bezoek 
hem zo vaak u kan en besteed 
de tijd die u daar doorbrengt zo 

zinvol mogelijk (zie schuld nr  
1). Maak de woonruimte per-
soonlijk door fotolijstjes en an-
dere persoonlijke dingen van 
thuis neer te zetten. Haal her-
inneringen op aan goede tijden. 

5. ‘’Ik voel me schuldig wan-
neer  ik boos word of gefrus-
treerd raak’’
Situatie: emoties zoals boos-
heid  zijn net zo normaal als 
blijdschap en liefde. U hebt 
het recht om u te voelen zoals 
u zich voelt. Het kan belastend 
zijn om negatieve gevoelens op 
te kroppen.
Suggestie: zoek een veili-
ge uitlaatklep voor uw emo-
ties. Praat het van u af, verzet 
uw zinnen door te gaan sporten 
of muziek te maken of bezoek 
een vriend(in) om uw emoties 
te uiten.
Voor de momenten dat u niet bij 
uw ouders kan zijn kunt u over-
wegen vervangende mantel-
zorg van Home Instead Thuis-
service  in te zetten. Een vaste 
medewerker kan op regelmati-
ge  tijden langskomen om uw 
vader of moeder gezelschap te 
houden of om samen dingen 
te ondernemen. Op deze wijze 
verlost u zichzelf van het kna-
gende gevoel ‘tekort te schie-
ten’.

Home Instead Thuisservice
Thuiszorg, maar dan anders!
023 – 82 00 392     
info@homeinstead.nl     
Herenweg 115  Heemstede

(editorial)

Home Instead Thuisservice

Heeft u vaak het gevoel dat u niet 
genoeg doet?

Excursie naar de Overplaats
Stap in de voetsporen van Carl Linnaeus

Sinds dit voorjaar staat er een nieuwe theekoepel op de buitenplaats. 

neemt u een kijkje bij de voor-
malige werkplaats van Carl Lin-
naeus. De beroemdste botanicus 
in de geschiedenis werkte daar 
in dienst van een rijke Amster-
damse koopman. De boswachter 
laat u ook de restanten van het 
amfitheater zien en de herstel-
de zichtas naar de tegenover ge-
legen buitenplaats Hartekamp. 
Maar er is veel meer. U hoort al-
lerlei leuke verhalen over dit ge-
bied met haar boeiende verle-
den.
Verzamelen bij het parkeerter-
rein van speeltuin Linnaeushof 
aan de Glipperweg 4c, Heemste-
de. Stevig schoeisel wordt aan-
geraden.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.gaatumee.nl  Info: 
088-0064455 (tijdens kantoor-
uren). De kosten bedragen 6,50, 
Beschermers betalen 3,50 en 
kinderen tot 12 jaar mogen gra-
tis mee.
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Knutselochtend
St. Franciscusschool

Regio - Onlangs vond de jaar-
lijkse Knutselmarkt plaats voor 
de leerlingen van de St. Fran-
ciscusschool in Bennebroek. De 
kinderen kunnen op verschillen-
de kraampjes terecht voor aller-
lei knutsels die dit jaar in het te-
ken stonden van de bouw van de 

nieuwe school; van het bouwen 
van kastelen van papier of ijs-
stokjes of suikerklontjes, prach-
tige kijkdozen, T–shirts beschil-
deren met de nieuwe school er-
op, cakejes versieren, bouwhel-
men versieren, noem maar op. 
Ieder genoot!



Landelijk initiatief bibliotheken 
 Schrijf een zinderend verhaal

In het kader van de Maand van 
het Spannende Boek start Ne-
derland Schrijft een verhalen-
wedstrijd met als thema: Een zin-
derend verhaal. Schrijf pure fi c-
tie waarbij de spanning aardig 
oploopt. Een plotgedreven ver-
haal in de vorm van een detec-
tive, thriller, politieverhaal, spio-
nageverhaal vol intriges, zich af-
spelend in het verleden of in het 
heden… het mag allemaal. 
De lezers en de redactie van Ne-
derland Schrijft gaan je werk le-
zen en beoordelen. 
De 10 best beoordeelde verha-
len worden voorgelegd aan een 
jury, bestaande uit Peter Römer 
(schrijver, acteur, producent en 
regisseur), Ron Bezemer (uitge-
ver bij Uitgeverij De Rode Ka-
mer, Skandinavist en vertaler) en 
Sybren Kalkman (redactielid en 

schrijver van onder andere het 
spannende boek Struikelbank) 
De jury kiest uit de 10 genomi-
neerde werken een 1e, 2e en 3e 
prijs. De hoofdprijs bestaat uit 
twee toegangskaarten voor Mu-
seum de Gevangenpoort in Den 
Haag, twee retourtickets met 
de trein naar Den Haag en een 
lunch op kosten van Nederland 
Schrijft. De winnaars van de 2e 
en 3e prijs kunnen een plekje 
vrijmaken in hun boekenkast.

Nederland Schrijft 
Nederland Schrijft is een lande-
lijk initiatief van de Bibliotheken 
dat is gestart in Haarlem en om-
streken. Op de website kunnen 
nieuwe schrijvers hun talent met 
een groot publiek delen. Na het 
uploaden van een verhaal kijkt 
de redactie of het werk voldoet 

Regio – Nog tot 10 juli 2013 zijn schrijvers uitgenodigd een 
verhaal in te sturen naar de website voor nieuw schrijftalent: 
www.nederland-schrijft.nl.

Regio – Kinderen van 10 tot en met 
14 jaar kunnen woensdag 3 juli, van 
14.30 tot 16.30 uur, gratis meedoen 
aan de workshop Aan de slag met 
Scratch. Deze wordt gehouden in Bibli-
otheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1 
te Zandvoort. In verband met een be-
perkt aantal plaatsen is het noodzake-
lijk van tevoren te reserveren bij de ba-
lies van de bibliotheekvestigingen of via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. Scratch is een supercool programma, waarmee jij zelf 
dingen kunt bouwen voor op de computer. Vind jij het tof om je ei-
gen computerprogramma te bouwen? Wil je verhalen vertellen met 
beeld en geluid? Of heb je zin om zelf muziek, kunst of spelletjes te 
maken? Doe dan mee! Je leert stap voor stap een animatie maken, 
een game ontwerpen en bouwen met geluid, beweging en kleur. Al-
les wat je tijdens deze workshop leert en maakt, kun je op internet 
zetten zodat al je vrienden jouw ontwerp kunnen zien.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl 
of www.scratchweb.nl.

1000ste lid ‘bieb op het 
station’ verwelkomd

Rachel, lid van de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland, maakte 
gebruik van de juni-actie. In de 
Nieuwsbrief las zij dat je een jaar 
lang gratis de Bibliotheek op het 
station uit kan proberen. Rachel: 
“Een Bibliotheek die altijd open 
is als ik uit mijn werk kom of er-
naar toe ga en altijd iets te lezen 
in de trein of bij het wachten op 
het perron, heel handig!” Rachel 
las al toen zij drie jaar was en is 
daarom al lid van de Bibliotheek 
vanaf haar vierde. Nu leest zij 
vooral oorlogsromans en waar-
gebeurde historische verhalen. 
Rachel is het 22ste lid dat door 
de kortings-actie in juni van de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
haar weg naar de Bibliotheek op 
het station heeft gevonden.

Gratis een jaar lid 
In de maand juni kunnen leden 
van de Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland vanaf 18 jaar zich op 
vertoon van hun bibliotheek-
pas aanmelden voor een jaar 
lang gratis een onbeperkt lezen 
abonnement van de Bibliotheek 
op het station ter waarde van 
10,-. Deze Bibliotheek, te vinden 
op het middenperron van station 
Haarlem, heeft een zeer actueel 

aanbod: top 60 titels en bespro-
ken titels in de media zijn ruim 
voorradig. Je kunt kiezen uit lite-
ratuur, thrillers, romans en grap-
hic novels. Je betaalt eenma-
lig 2,50 inschrijfgeld. Inschrijven 
kan in de Bibliotheek op het sta-
tion. 

Treinforensen
De Bibliotheek op het stati-
on is vooral gericht op treinfo-
rensen. Deze groep leest veel, 
maar heeft het vaak te druk om 
de huidige bibliotheekvestigin-
gen te bezoeken. De eerste Bi-
bliotheek op het station bestaat 
uit een ‘haastruimte’ die is inge-
richt om bezoekers snel te voor-
zien van boeken. Ook vind je er 
tijdschriften en kranten, waar-
van een deel kan worden ge-
leend (de dikkere, minder fre-
quent verschijnende titels) en 
een deel ter plekke kan worden 
gelezen. In de ‘rustruimte’ kan 
een bezoeker onder het genot 
van een kopje koffi e een krant of 
tijdschrift lezen of internet raad-
plegen. De Bibliotheek is inge-
richt volgens retailprincipes, als 
een winkel. De Bibliotheek op 
het station is vijf dagen per week 
gedurende spitstijden open.

Regio - De 37-jarige Rachel uit Zandvoort is het 1000ste lid 
van de Bibliotheek op het station. Uit handen van Marieke Re-
mans, manager marketing, ontving zij vorige week woensdag 
een theaterbon en bloemen.

Schrijf een zinderend verhaal

aan de voorwaarden zoals cor-
recte spelling en auteursrechten. 
Lezers kunnen vervolgens van 
het werk genieten, deze als e-
book kosteloos downloaden en 
feedback geven in de vorm van 
een rating of recensie. Writer’s 
block? Kijk op nederland-schrijft.
nl voor tips en treedt in de voet-
sporen van schrijvers als Tommy 
Wieringa en Saskia Noort.
Kijk voor meer informatie op 
www.nederland-schrijft.nl

Workshop in Bibliotheek Zandvoort
Aan de slag met Scratch

Heemstede - Woensdag 19 
juni was de dag dat de ver-
nieuwde bibliotheek Heem-
stede werd geopend. Dat ge-
beurde door wethouder Bot-
ter. Een fotoimpressie. 

Wethouder Botter poseert met 
zijn twee favoriete boeken: ‘de 
Moeder van David S.’ en ‘Jan Rap 
en z’n Maat’.

Vernieuwde bibliotheek: 
overzichtelijker en uitnodigend
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Uitreiking cadeau na offi ciële 
opening.

De inrichting is overzichtelijker en nodigt uit om verder te kijken.

Er wordt getoost op het prachtige resultaat.
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Op de foto van links naar rechts: Vera, Dominique en Cindy.

Districtsfi nale turnen 5de divisie
Medaille voor Dominique
Heemstede - Zaterdag 22 ju-
ni vonden de districtsfi nales van 
de vijfde divisie in Amsterdam 
plaats. 36 meisjes van iedere 
leeftijdscategorie streden tegen 
elkaar om districtskampioene te 
worden. Drie turnsters van GSV 
Heemstede wisten zich te plaats-
ten voor deze laatste wedstrijd in 
hun niveau.

De eerste wedstrijd was voor 
Cindy Lammerse, zij turnt bij de 
Pupillen 1 in niveau 10. Ze be-
gon heel sterk op de vloer, met 
een mooie overslag en gro-
te loopsprongen. Hierna sprong 
ze een mooie overslag over de 
kast. Bij de brug turnde ze een 
super strakke oefening, met als 
resultaat het derde cijfer van al-
le pupillen. Helaas viel ze van de 
balk af na de koprol, waardoor ze 
toch op een mooie 14de plaats 
kwam te staan.
Bij de jeugdmeisjes in de twee-
de wedstrijd mocht Dominique 
Dolan laten zien wat ze kon. Bij 
de balk turnde ze een stabiele 
oefening en zij kreeg het derde 
hoogste cijfer, een 11.30. Daar-

20-jarig jubileum Versshop Houweling

“Van huis uit heb ik het dus alle-
maal gezien. En dan denk je dat 
je alles wel weet”, vertelt ze in de 
ruime huiskamer boven de win-
kel. “Maar dat valt in de prak-
tijk best tegen. Groente en fruit 
is levende handel, dus je moet 
er constant aan werken. Ook het 
eetpatroon van de mensen ver-
andert, daar ga je in mee. En 
je moet bereid zijn om dag en 
nacht te investeren in je bedrijf.”
Toen het echtpaar in 1993 op 
zoek ging naar een geschikte lo-
catie voor hun groentezaak, had-

den ze één ding voor ogen: het 
moest een dubbel pand wor-
den, zodat ze een mooie bre-
de zaak met een open karak-
ter konden creëren. De groente-
winkel van Teeuwen voldeed aan 
de eis en het echtpaar Teeuwen 
wilde juist stoppen. Na een fi k-
se verbouwing werd de droom 
werkelijkheid. Na enkele jaren 
kwam ook het bovenhuis vrij en 
na een tweede ingrijpende ver-
bouwing vestigden Inge en Sil-
vio zich met hun jonge gezin zich 
boven de zaak. Inge: “De eerste 

Heemstede – Een groentezaak is geen 9 tot 5 baan. Dat
besefte Inge Houweling maar al te goed toen ze met haar 
man Silvio twintig jaar geleden neerstreek aan de Raad-
huisstraat 31. Liefst twaalf groentewinkels zitten er in haar 
familie. Logisch dat er een dertiende zaak zou komen.

jaren woonden we in Schalkwijk. 
We gingen ’s ochtends om vijf 
uur de deur uit en kwamen om 
elf uur in de avond thuis. Het was 
buffelen, maar we waren tevre-
den met het succes.”
Met het verstrijken der jaren 
werden drie zonen geboren, en 
kwamen er veel veranderingen 
in het productaanbod. “In on-
ze begintijd verkochten we bij-
na geen panklare producten, 
hooguit wat gesneden sla, maar 
de mensen willen meer gemak. 
Wel is er nog altijd vraag naar 
kwaliteit. We maken de maaltij-
den zelf klaar en worden bijge-
schoold met informatie over za-
ken als glutenintolerantie. Daar 
vragen klanten naar, dus zijn wij 
er ook mee bezig. Toen ik nog bij 
mijn vader in de winkel hielp, zag 
het er allemaal heel anders uit. 
De tijd is voorbij dat je als groen-
teman per dag vijftien kisten spi-
nazie verkocht. Het patroon van 
drie maaltijden is allang losgela-
ten, we eten steeds meer hapjes 
tussendoor.”
Waarin onderscheid hun vers-
shop zich?  “Wij kiezen altijd voor 
kwaliteit, daar doen we geen 
concessies in. Het is een slecht 
voorjaar geweest qua weer en 
dat heeft invloed op de inkoops-
prijzen. Sommige winkeliers 
gaan dan voor de mindere en 
dus goedkopere kwaliteit. Daar 
doen we niet aan mee. We ac-
cepteren een lagere marge, want 
onze grote groep vaste klanten 
verwachten van ons een con-
stant hoge kwaliteit. Daar gaan 
we dus beslist niet aan tornen.”
Drie jaar geleden ging de win-
kel nogmaals op de schop en 
ontstonden de eilandjes met de 
diverse producten. “Zelfbedie-
ning is tegenwoordig de ten-
dens, maar daar kiezen we be-
wust niet voor. Onze klanten hel-
pen we nog zelf, dat is nou juist 
het onderscheid met een super-
markt. De mensen komen bij ons 
voor de service, het advies en de 
kwaliteit.

Om het jubileum te vieren zijn er 
de hele week speciale aanbie-
dingen en is er een loterij met 
mooie prijzen.
Mirjam Goossens

Heemstede - De bewoners van verzorgings- en verpleeghuis Bos-
beek in Heemstede  hebben de jaarlijkse traditie van zomeravond-
wandelingen in afgeslankte vorm voortgezet. Familieleden, mantel-
zorgers en vrijwilligers maakten er samen met de bewoners een waar 
feest van. De medewerkers van Bosbeek  zorgden voor de noodza-
kelijke aankleding, een mooie route naar Groenendaal, letterpuzzel, 
hapjes en drankjes, bloemen en muziek. 
Dankzij vele sponsoren konden al deze extra’s worden ingezet.
Even leek het erop dat de weergoden roet in het eten zouden gooien 
maar nadat de regenbuien waren overgetrokken, gingen de bewo-
ners aan het begin van de avond met rollator en rolstoel naar buiten. 
Donderdag met een aangename temperatuur en een waterig zonne-
tje; vrijdag koeler en met wind die door de haren streek. Eenmaal te-
rug in het glazen paleis, het centrale gedeelte van Bosbeek, spraken 
de gezichten voor zich. Een activiteit die de bewoners doet stralen!

Bosbeek naar buiten: een activiteit 
die de bewoners doet stralen!

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Het Trefpunt Benne-
broek houdt zondag 30 juni 
een viering aan het Akonie-
tenplein 1 te Bennebroek.

ds. J.E.Th. Nak-Visser gaat de 
dienst voor. Tevens Kom in de 
kring.

Kerkdiensten

na turnde ze op de vloer, waar 
ze voor het eerst op een wed-
strijd een arabier fl ick fl ack sal-
to maakte. Om wat punten te 
winnen sprong ze bij de pega-
sus een half in/ half uit, wat een
hogere uitgangswaarde geeft. 
Dit resulteerde in een 10.9. Na 
nog een mooie brugoefening 
eindigde Dominique op een 5de 
plaats, wat een grote medaille 
opleverde.
Als laatste kwam Vera Moer-
beek in actie. Zij begon op de 
vloer met een arabier streksal-
to. Hierna een overslag over de 
pegasus en daarna haar favorie-
te toestel; de brug ongelijk. Met 
2 verschillende kippen en hoge 
opzwaaien, behaalde zij hier de 
6de plaats. Helaas viel ze bij de 
balk na de radslag van de balk 
af, waardoor ze weer daalde in 
het klassement.
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Modernisering Paswerkbestuur
Regio - Paswerk is de socia-
le onderneming van de vijf ge-
meenten in de regio Zuid-Ken-
nemerland. Bestuurlijk is Pas-
werk een zogeheten Gemeen-
schappelijke Regeling, een ju-
ridisch samenwerkingsverband 
van de gemeenten. Tot op heden 
kende deze structuur een Alge-
meen bestuur waarin raadsleden 
uit de vijf gemeenten zitting had-
den. Als gevolg van de Wet du-
alisering gemeentebestuur uit 

2002 hebben de gemeenteraden 
een kaderstellende en contro-
lerende rol ten aanzien van be-
sturen waarin hun Colleges van 
Burgemeester & Wethouders 
vertegenwoordigd zijn. Daar-
door zijn de verantwoordelijkhe-
den duidelijk. Dat vroeg dus ook 
om modernisering van het Pas-
werk bestuur. Raadsleden uit de 
deelnemende gemeenten zul-
len dan niet meer in het Paswerk 
bestuur zitten. De verantwoor-

delijkheid voor het Paswerk be-
stuur komt eenvoudig bij de af-
vaardiging van de Colleges van 
B&W te liggen, in de praktijk de 
wethouders met Sociale zaken & 
Werkgelegenheid in hun porte-
feuilles.
Op 19 juni vond de allerlaats-
te vergadering van het Paswerk 
Algemeen bestuur met daar-
in én raadsleden én wethouders 
plaats. Een memorabel moment 
na ruim 40 jaar.

Na ruim 40 jaar de allerlaatste vergadering van het Paswerk Algemeen bestuur waarin gemeenteraads- 
leden zitting hebben (foto: Jeroen van de Ham).

Beroemde juf neemt afscheid
Regio - Over een week neemt 
juf Wolmet Minderhoud na 28 
jaar afscheid van de Willink-
school in Bennebroek en het on-
derwijs. Kinderen, ouders en col-
lega’s zeggen een bevlogen juf 
gedag. Persoonlijk contact staat 
voor Wolmet voorop. Wolmet 
gaat de kinderen, de ouders en 
de collega’s het meeste missen. 
“Dat gevoel dat je krijgt van de 
kinderen die in de kring gaan zit-
ten nadat ze je ’s ochtends een 
hand hebben gegeven. ‘Kom 
maar op, juf!’ “
Toen Wolmet van de middelbare 
school kwam wilde ze naar het 
Conservatorium en dwarsfluit 
spelen. Ze wilde vooral beroemd 
worden, maar toen iemand te-
gen haar zei dat dat waarschijn-
lijk niet ging lukken, koos ze voor 
het onderwijs en het werken met 
jonge kinderen. “Ik vind het be-
langrijk dat kinderen met plezier 
naar school gaan, want dan le-
ren ze het best. En wat erin zit, 
moet eruit komen!” 
Voor veel ouders is juf Wolmet 
de eerste kennismaking geweest 
met de Willinkschool. En dan 
was ze best eens streng. Een 
moeder vertelt: “Als je dan zei 
tegen je kind ‘Geef de juf maar 
een handje’, kreeg je van Wolmet 
meteen te horen: ‘Nee, hij heeft 
geen handje, maar een hand’.” 
Ouders leerden ook al snel dat 
hun kind best zelf de lunchspul-
len in de kast kon zetten. En als 
juf Wolmet het tegen je zei, dan 
luisterde je daarnaar!
Er is in meer dan dertig jaar 
best wat veranderd in het on-
derwijs. Wolmet: “Tegenwoor-
dig is het onderwijs erg cognitief. 

Er is denk ik weleens te weinig 
tijd voor creativiteit. Daarnaast 
is spelen zó belangrijk. Vroeger 
speelden de kinderen veel meer, 
en waren we als juf vooral aan 
het observeren. Kinderen leer-
den meer ontdekkend. En om te 
kijken of ze klaar waren voor de 
eerste klas, stuurde ik ze bijvoor-
beeld op pad met drie opdrach-
ten ‘Trek je jas aan, ga naar juf 
Anke, en haal daar een schoon 
glas’. En als ze dat konden, dan 
waren ze klaar voor de lage-
re school! Het was veel vrijblij-
vender. Tegenwoordig volgen we 
de kinderen op wel zes verschil-
lende manieren. We werken met 
methoden en voor groep 3 moe-
ten de kinderen nu bijvoorbeeld 
een bepaald aantal letters ken-
nen. Dat betekent natuurlijk ook 
dat we de kinderen veel beter 
kennen.” 
Ze wil er nog niet teveel over na-
denken, al verheugt ze zich op 
de tijd die gaat komen. Wolmet: 
“Ik ga in de maand september 
oppassen op mijn kleinkinderen, 
en ik ga mijn vrienden door heel 
Nederland opzoeken. Verder ga 
ik een jaar nadenken over wat ik 
voor nuttigs ga doen. Misschien 
ga ik wel iets doen om ouders 
te begeleiden als ze gaan schei-
den. Want uit eigen ervaring, en 
uit wat ik heb gezien bij kinde-
ren, weet ik dat kinderen altijd 
last hebben van een scheiding. 
Hoe goed ouders het ook probe-
ren te doen.” 
De Willinkschool gaat na de zo-
mervakantie een juf missen die 
bevlogen en met hart en ziel 
werkt met de kinderen en die de 
kinderen echt ziet. 

Oproep voor standhouders Cursusmarkt

Deze markt is dé kans voor be-
zoekers om op 31 augustus zich 
te oriënteren op het aanbod of 

zich in te schrijven voor een van 
de cursussen. Van sport en talen 
tot kunst en gezondheid, voor 

Regio - Op zaterdag 31 augustus, van 11– 16 uur, is er de Cur-
susmarkt in Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32 
te Haarlem. Geïnteresseerden, aanbieders van opleidingen, 
cursussen en workshops, kunnen zich aanmelden voor een 
kraam op deze markt.

beginners en gevorderden. De 
markt wordt gehouden op het 
sfeervolle buitenplein van Biblio-
theek Haarlem Centrum en in de 
prachtige Doelenzaal.
De Bibliotheek streeft er naar 
een zo breed mogelijk aanbod te 
presenteren. Ben je enthousiast 
over de cursus die jij of je orga-
nisatie geeft? Dan biedt de Cur-
susmarkt je de gelegenheid de-
ze onder de aandacht te brengen 
van een groot publiek. 
Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl onder Bi-
bliotheeknieuws. Of neem con-
tact op met Michel Hogerwerf: 
michel.hogerwerf@bibliotheek-
zuidkennemerland.nl en telefo-
nisch bereikbaar via 
023-511 53 27 (maandag t/m 
donderdag).

Familiegeheimen als thema voor Waag expositie
Regio - De Haarlemse beeldend 
kunstenares Marion Boon expo-
seert de komende drie weken 
met nieuw werk in Galerie De 
Waag aan het Spaarne in Haar-
lem. Marion is al jaren gefasci-
neerd door al die mensen die zij 
‘onderweg’ ziet. Met verwonde-
ring kijkt zij om zich heen, men-
sen lopen voorbij, ze verdwijnen 
uit zicht en komen weer te voor-
schijn. Het verhaal achter deze 
mensen, dat is wat zij graag wil 
doorgronden, dat zou zij als het 
ware willen vangen. Een streven 

dat zij thans gestalte geeft met 
haar nieuwe project met als titel: 
Familiegeheimen.
Dit intrigerende thema heeft 
Marion Boon gevisualiseerd met 
een serie familie-portretten waar 
aspecten als eenzaamheid en 
verlatenheid bijna tastbaar zijn. 
Zoals  Marion zelf onder woor-
den brengt: van buiten zie je een 
prachtig geheel, een gelukki-
ge familie. Het verhaal echter is 
niet zichtbaar, maar wel aanwe-
zig. Iedere familie kent gehei-
men, verdriet en pijn. Men komt 

er niet van los want uiteindelijk 
blijft ieder mens hiermede onlos-
makelijk verbonden! 
Geïnspireerd door dit thema 
toont Marion schilderijen waar-
in de niet- identificeerbare ge-
zichten het onzichtbare geheim 
er achter tonen. Werken waarin 
zonder meer sprake is van een 
sterk kleur en vormgebruik. Bij 
de uitwerking hiervan heeft bij 
een aantal werken een autobio-
grafisch element een duidelijke 
rol gespeeld: door het plotselin-
ge overlijden van haar vader op 

Nieuwjaarsdag is Marion in fo-
toalbums van haar familie gedo-
ken: dit vormde een meer per-
soonlijke bron van inspiratie voor 
haar huidige tentoonstelling. Fa-
miliegeheimen: een tentoonstel-
ling waarin de kunstenares op 
heldere wijze het raadselachti-
ge geheim en de onderlinge ver-
bondenheid achter de afgebeel-
de personages toont.   

De werken van Marion Boon zijn 
tot en met zondag 7 juli 2013 te 
bezichtigen in Galerie De Waag  

Spaarne 30 te Haarlem. (Ope-
ningstijden: donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur). 
Zie ook: www.kzod.nl en
www.marionboon.info.
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Heemstede
Exposities

Tot en met 5 juli
• Presentatie boek ‘To the 
Island’, van Michel Duijves 
over het eilandje in Zocher-
vijver (Wandelbos Groe-
nendaal). 14.00 - 16.00 uur 
met livemuziek. Aansluitend 
een wandeling naar de ‘Zo-
chervijver’. Locatie: Bezoe-
kerscentrum, terrein Kinder-
boerderij, Burg. V. Rappard-
laan 1, Heemstede. Daarna 
t/m 5 juli tentoonstelling over 
het boek in het Bezoekerscen-
trum. www.michelduijves.nl.

Tot eind augustus
• Schilderijen met the-
ma ‘zoeken naar licht’ van 
Rachel Torrisi in The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 37a, 
Heemstede. 

Excursies
Zaterdag 29 juni
• Excursie in de voetsporen 
van Carl Linnaeus op bui-
tenplaats De Overplaats, 
Heemstede. 10-11.30 uur. 
Verzamelen: parkeerterrein 
speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg 4c.
Aanmelden: www.gaatumee.
nl info: 088-0064455 (Land-
schap Noord-Holland). Kos-
ten: 6,50 volw. Beschermers: 
3,50 en kinderen onder 12: 
gratis.

Lezingen
Donderdag 27 juni
• Lezing ‘de kunst van het 
herinneren’ door kunsthis-
toricus en schrijver Wim 
de Wagt. De Wagt reist naar 
New York, Lubeck, Bonn en 
Cape Cod op zoek naar on-
verwachte verbanden tussen 
kunst en geschiedenis, tus-
sen persoonlijke ervaringen 
en grote historische gebeurte-
nissen. Bij: boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 te Heem-
stede. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: 5 euro. Informatie: 
023 – 5282472.

Muziek
Zaterdag 29 juni
• The Beatnotes live in 
café de 1ste Aanleg, hoek 
Kerklaan/Raadhuisstraat.
Aanvang: 20.30 uur. Toegang 
gratis. Niet de doorsnee co-
verband maar dampende 
drums & bas, gillende gitaren 
en swingende riffs. Music for 
the Millions. Van de sixties tot 
de zero’s.

Agenda
Cultuur

Zondag 30 juni
• Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest speelt viool-
concert in D van Brahms en 
5e symfonie van Beetho-
ven. Solist is Sae Shimabara. 
Locatie: Bavo Kerk Heemste-
de, hoek Kerklaan/Herenweg. 
Aanvang: 20.15 uur.

Theater
Zaterdag 29 en
zondag 30 juni
• Voorstelling in Theater de 
Luifel, Heemstede: ‘Gouwe 
handjes’, tragikomedie van 
Haye van der Heyden. Aan-
vang zaterdag: 20.15 uur. Zon-
dag: 14.30 uur. Louis is een rij-
ke, gepensioneerde zaken-
man. Emma is zijn grote liefde. 
Op haar sterfbed laat zij Louis 
beloven dat hij op zoek gaat 
naar een ander. Maar na een 
goed huwelijk is dat niet zo 
makkelijk. Kaarten: 12,50 via 
thijmgroep@gmail.com met 
vermelding van gewenste da-
tum en aantal kaarten; of: 06-
43544556.

Zaterdag 6 en zondag 7 juli
•  ‘Gevangen in het Net’, 
klucht door Het Forse Lach 
Theater, in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.
Aanvang zaterdag 6 juli 20.30 
uur, zondag 7 juli 14.30 uur en 
20.30 uur. Entree: donatie na 
afloop. Reserveren gewenst, 
per mail: info@projectfors.nl 
of per telefoon: 06-81570661.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Vrijdag 28 juni
•  Midzomernachtdiner 
Crayenesterbasisschool 
ikv 75-jarig bestaan. Dit di-
ner is voor ouders, medewer-
kers en oudleerlingen van de 
school. Thema Diner en blanc. 
Met afsluitende borrel en ver-
loting met een veiling. Meld u 
nu aan via https://hoezo.con-
grezzo.nl/dinercray. Aanmel-
den kan tot  en met 20 juni a.s.

Regio
Exposities

Tot en met 28 juni
• Nieuwe expositie in Ga-
lerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4, Haarlem met o.a 
werk van de Heemsteed-
se kunstenaar Hans Elsas. 
Te zien zijn onder meer zeege-
zichten, keramische beelden, 
figuurstudies en portretten.

Locatie is Gedempte Heren-
singel 4 Haarlem, naast de 
Amsterdamse Poort.
Open: vrijdag, zaterdag en 1e 
zondag van de maand van 
13.00-17.00 uur. Tijdens de 
Spaarnekunstroute van 2 ju-
ni is de tentoonstelling van 
13.00-17.00 uur te bezoeken.

Tot en met eind juni

Anneke van Schie.

• Anneke van Schie (schil-
derijen) en Christine van 
der Velden (beelden) ex-
poseren in de Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt 22 
Haarlem.
Open: ma.-zat 10.00-17.00 uur. 
Toegang: 2,50 euro. 
Www.annekevanschie.nl en 
www.christinevandervelden.nl.

Christine van der Velden.

• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-

Nieuwe expositie in Bennebroek
Regio - Vanaf donderdag 4 ju-
li exposeren drie kunstenaars 
hun werken in het vm Gemeen-
tehuis te Bennebroek.
Beeldhouwer Peter Entrop 
maakt zowel figuratieve als ab-
stracte beelden die, afhankelijk 
van de steensoorten en afme-
tingen, geschikt zijn om binnen 
of buiten geplaatst te worden.
Elisa Pasmans en Evert Schel-
lens tekenen en schilderen. Eli-
sa Pasmans vindt haar inspira-
tie in mens, natuur en haar pas-

sie voor de dans. Evert Schel-
lens vindt zijn inspiratie voor 
zijn olieverfschilderijen in land-
schappen, modellen en stille-
vens.

De expositie is te zien tot en 
met 3 september. Locatie: Ben-
nebroekerlaan 5. Openingstij-
den: maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur.
Meer informatie op www.ten-
toonstellingenbennebroek.nl.

sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenmate-
riaal.
Thema`s zijn natuur, men-
sen, stad etc. dinsdag t/m vrij-
dagmorgen van 11.15 - 11.45 
uur maandag t/m donderdag-
avond van 20.45 - 21.15 uur.

30 juni t/m 25 augustus
• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt uit 
de natuur.
Opening zondag 30 juni om 
16.00 uur. Verder: donderdag 
t/m zondag 12.00 - 17.00 uur. 
Tel. 023-551 84 32, info@37pk.
nl | www.37pk.nl.

Tot en met 2 juli
• Nieuwe expositie vm ge-
meentehuis Bennebroek: 
Frank Stolk. Kleurrijke kunst. 
Bennebroekerlaan 5.
Openingstijden: maandag 
t/m vrij-dag van 8.30 – 12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30 – 16.30 uur.

4 juli t/m 3 september
• Nieuwe expositie in vm 
Gemeentehuis Bennebroek. 
Exposanten: Peter Entrop 
(beelden), Elisa Pasmans 
en Evert Schellens (tekenen 
en schilderen). Bennebroe-
kerlaan 5.
Van maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur. 
Info: www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Tot en met 7 juli
• De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ in het Dolhuys, Schoter-
singel 2, Haarlem. Info: 023-
5410688. www.hetdolhuys.nl.

• Werk van Marion Boon 
in Galerie De Waag, Spaar-
ne 30 Haarlem. Titel: familie-
geheimen. Serie familiepor-
tretten waar aspecten als een-
zaamheid en verlatenheid bij-
na tastbaar zijn. 

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen ervan 
verboden worden.  Voor de 
ander staat juist het verbod op 
de hoofddoek symbool voor 
onderdrukking en moet iede-
re vrouw zich volgens haar ei-
gen overtuiging kunnen kle-
den. Sander Stoepker (47) fo-
tografeerde 1 vrouw, moslima 
Boutaïna Azzabi, met 100 van 
haar hoofddoeken. Ze stu-
deerde Communicatie aan de 
Hogeschool Utrecht en werkt 
bij Al Jazeera. 
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Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Eerstvolgende 
inloopspreekuur 
burgemeester in 

september

College van B&W bezoekt bijenkoningin 
op dak van raadhuis 
Op maandag 17 juni bracht het college van B&W 
een bezoek aan het bijenvolk op het dak van 
het Heemsteedse raadhuis. Onder begeleiding 
van imker Pim Lemmers werd de geadopteerde 
koningin en haar volk bekeken. Dit ‘koninklijk 
bezoek’ is de start van een bijvriendelijke 
publieksactie. Met de plaatsing van de bijenkast 
op het dak van het raadhuis geeft de gemeente 
Heemstede een positieve bijdrage aan het behoud 
van de Nederlandse bijenstand.

Gratis bijenbloemzaad
Om particulieren te stimuleren bijvriendelijk te 
gaan tuinieren, biedt de gemeente Heemstede 
vanaf maandag 24 juni 2013 elke klant van de 
publieksbalie gratis een zakje bijenbloemenzaad 
aan. Na uitzaaien groeit het mengsel uit tot een 
groep bloemrijke planten die veel nectar en 
stuifmeel voor de bijen oplevert. De actie duurt 
zolang de voorraad strekt. Kijk voor meer informatie 
over deze actie op www.heemstede.nl -> wonen -> 
leefbaarheid -> bijenactie.

KIES - Training voor kinderen van 
gescheiden ouders
Op woensdag 11 september 2013 starten twee 
KIES (Kinderen In een Echtscheidings Situatie) 
trainingen in Heemstede. De ene groep is voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar en de andere groep 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen, gericht 
op het verwerken van de scheiding. Soms is de 
scheiding net uitgesproken, soms is dat al een aantal 

jaren geleden gebeurd. Tijdens 8 bijeenkomsten van 
1 uur komen aan de hand van creatieve opdrachten, 
praten en spel, thema’s aan bod die op dat moment 
spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- 
en achteraf een evaluatiebijeenkomst.
Meer informatie vindt u op www.cjgheemstede.nl.

Iemand voordragen voor een lintje
Ere wie ere toekomt
Kent u iemand die volgens u in 
aanmerking komt voor een lintje? 
De gemeente Heemstede nodigt u van 
harte uit deze kandidaat voor te dragen. 
Voor het aanvragen van een lintje kunt 
u het ‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit 
vindt u op www.lintjes.nl, onder het 
kopje ‘Downloads’. Als u dit formulier 
volledig invult, weet u zeker dat u alle 
benodigde gegevens aanlevert. 

Stuur uw voorstel vóór 1 augustus naar 
de burgemeester van de gemeente 
Heemstede, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Als de aanvraag binnen is, 
neemt de gemeente altijd telefonisch 
contact met u op. Dan krijgt u ook 
informatie over de verdere procedure. 
Kijk voor meer informatie in het Digitaal 
Loket op www.heemstede.nl, of op 
www.lintjes.nl.



Tijdens de vakantieperiode, waarin veel 
inwoners zelf ook met vakantie zijn, vervalt 
de inloopochtend van de burgemeester. De 
eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 
6 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Geen 
inloopochtend 
burgemeester in 
juli en augustus

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
Deze verklaring heeft betrekking op de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het gebruik van een 
perceel grond in het Wandelbos Groenendaal als 
kindertuin en generatietuin en het ten behoeve 
van deze functie bouwen van een schuur, kas 
en gereedschapschuur in afwijking van het 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
Gebieden.
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 27 juni 2013 gedurende 6 weken voor 
eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVkimt-0101). Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot en 
met woensdag 7 augustus 2013) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning indienen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer G. Klaassen. Zijn gegevens 
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning de 
zienswijze betrekking heeft.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de heer 
G. Klaassen, van de afdeling Ruimtelijk Beleid, 
via telefoonnummer 023-5485765 of e-mail 
gklaassen@heemstede.nl.

Kindertuin en generatietuin in 
Wandelbos Groenendaal
Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan 
het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van een 
voorziening in het kader van de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (zoals OVtaxi, aanpassingen in de 
woning of een rolstoel) of om informatie en advies, 
wij helpen u graag verder. Iedere werkdag tussen 
09.00 en 12.00 uur kunt u, zonder afspraak, bij het 
Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw 
vraag te stellen.

Loket Heemstede, Raadhuisplein 1 (raadhuis), 
tel: (023) 548 30 40. Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op 
afspraak. 

Loket Heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Vondelkade 40 het aanbrengen van 

constructieve wijzigingen, het wijzigen van de 
achter- en voorgevel en het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak wabonummer 
5273 ontvangen 10 juni 2013. 

- Heimanslaan 2 het kappen van 1 kastanje 
wabonummer 5376, ontvangen 12 juni 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 8 het kappen van 1 kastanje 
wabonummer 5377, ontvangen 13 juni 2013. 

- Borneostraat 38 het kappen van 1 cedrus Libani 
wabonummer 5378, ontvangen 11 juni 2013. 

- Belle van Zuylenlaan 22 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5379, ontvangen 12 juni 2013. 

- Timorstraat 61 het kappen van 1 boom 
wabonummer 5380, ontvangen 12 juni 2013. 

- Strawinskylaan 47 het kappen van 3 
dennenbomen wabonummer 5404, ontvangen 
13 juni 2013. 

- Borneostraat 38 het kappen van 1 cedrus Libani 
wabonummer 5378, ontvangen 11 juni 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- N.K.J. van Waasplein 8 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 5088, verzonden 
 21 juni 2013. 
- Raadhuisstraat 78 het wijzigen van reclame 

wabonummer 5078, verzonden 21 juni 2013. 
- Binnenweg 21 het plaatsen van reclame 

wabonummer 5070, verzonden 21 juni 2013. 
- Binnenweg 49 het verplaatsen van reclame 

wabonummer 5076, verzonden 21 juni 2013. 
- Franz Schubertlaan 36 het plaatsen van een 

overkapping wabonummer 4604, verzonden 
 21 juni 2013. 
- Franz Lehárlaan 121 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
4867, verzonden 21 juni 2013. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van reclame 
wabonummer 4864, verzonden 21 juni 2013. 

- Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 
wabonummer 4303, verzonden 17 juni 2013. 

- Offenbachlaan 44 het maken van 2 doorbraken 
in een muur wabonummer 5149, verzonden 

 17 juni 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 juli 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 

een verzoek om een elektrische 
deurautomaat voor de toegangsdeur 
van een wooncomplex op grond van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 

 – niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen terugvorderingen op 

grond van de Wet werk en bijstand 
 - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een besluit tot sluiting 

van een pand aan de Kanaalweg 5 
 - openbaar - 

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

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften 



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

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

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

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

Herindelingsontwerp Flevoland, Utrecht en Noord-Holland 
ter inzage
Met ingang van maandag 17 juni 2013 ligt een 
herindelingsontwerp voor samenvoeging van de 
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland 
ter inzage in het raadhuis van Heemstede. Het 
herindelingsontwerp bestaat uit een wetsvoorstel 
en een Memorie van Toelichting. U kunt uw 
zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Dit 
kan van 17 juni tot en met 16 oktober 2013.
 

Zienswijze
U kunt uw zienswijze op de volgende manieren 
indienen:
 Schriftelijk naar het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, postbus 20011, 
2500 AE Den Haag, onder vermelding van 
Noordvleugelprovincie.
Per e-mail naar noordvleugelprovincie@minbzk.nl.
Bij het indienen van uw zienswijze is het verzoek om 
naam, adres, woonplaats en eventueel e-mailadres 
te vermelden.

 Reactie
Het ministerie van BZK zal alle reacties verwerken. 
Alle indieners van een zienswijze krijgen een 
ontvangstbevestiging en in een later stadium een 
inhoudelijke reactie.
 
Downloaden
De stukken zijn ook te downloaden via de website 
van de rijksoverheid, hier vindt u ook meer infor-
matie over het kabinetsplan voor herindeling van de 
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Honkbal
Zure nederlaag voor RCH-Pinguins 
tegen rivaal DSS 

Met Chris Mowday op de heuvel 
voor RCH en Tim Halderman voor 
DSS was het op voorhand duide-
lijk dat het een pitchersduel zou 
worden en dat het aantal runs 
beperkt zou blijven. RCH was de 
eerste die een gat in het defen-
sieve bastion van de tegenstander 
sloeg, toen in de 4e slagbeurt Mick 
van Vliet na een 2- honkslag bin-
nengeslagen werd door Giovan-

ni Valmont. Een inning later luid-
de een fout van het Heemsteedse 
infield een Haarlemse rally in, die 
met een opofferingsstootslag en 3 
honkslagen resulteerde in een 1-3 
stand op het scorebord. In de ge-
lijkmakende slagbeurt leverden 
4 honkslagen van de thuisploeg 
slechts één punt (van Mark Smit) 
op, ook al omdat een als opoffe-
ring bedoelde stootslag op een 

Heemstede - Het zijn zelden saaie wedstrijden tussen RCH en 
DSS. Prestige, spanning en emoties voeren vaak de boven-
toon, scheidsrechterlijke beslissingen zijn bijna altijd onder-
werp van discussie en vallen de ene keer in het voordeel van 
de één en dan weer in het voordeel van de ander uit. Deze keer 
was RCH-Pinguïns de klos.

dubbelspel uitliep. De gelijkma-
ker leek te vallen in de 8e inning. 
Bij 1 uit waren de honken volgelo-
pen en sloeg Giovanni Valmont de 
bal richting korte stop. Die koos 
er voor de nul op de thuisplaat te 
maken, maar catcher Jongejans 
moest van de thuisplaat weg om 
de aangooi te onderscheppen,  liet 
zijn 1e honkman de nul voor Gio-
vanni aantekenen en zag tot zijn 
opluchting de scheidsrechter een 
dubbelspel afroepen. In de 9e in-
ning werd het dan toch 3-3. Junio-
re Seraus had het 3e honk bereikt 
na een honkslag, een veldfout en 
4 wijd voor Mark Smit, waarna hij 
kon scoren op een wilde worp 

Eerste trainingsdag RCH Zomer 
Academie groot succes!

Heemstede - Het was afgelo-
pen zaterdag, ondanks de slech-
te weersverwachtingen, lek-
ker druk op de eerste dag van 
de RCH Zomer Academie.  Bij-
na 50 kinderen hebben kunnen 
genieten van een door RCH ont-

wikkelde zomertraining voor on-
ze aankomende en huidige E - 
en F-jeugd. Onder leiding van 
vijf trainers hebben de kinde-
ren heerlijk gevoetbald, nieuwe 
‘moves’ geleerd en hard gewerkt 
aan de basisvaardigheden pas-
sen, trappen, dribbelen en drij-
ven. Op 29 juni. 6 en 13 juli vin-
den de overige Zomer Acade-
miedagen plaats. Meer informa-
tie op: www.rch-voetbal.nl/.

van reliever Sven van de San-
den. Die leek daarmee de schle-
miel van de wedstrijd te worden, 
maar verwierf in de verlenging 
alsnog de heldenstatus met een 
homerun en vervolgens met het, 
zij het met moeite, schoonhouden 
van de thuisplaat. Komend week-
end volgt de dubbel tegen Orioles, 
zaterdag om 14.00 uur in Heem-
stede, zondag in Bergschenhoek 
(14.30 uur). 
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