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0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Bij

Picanha

GRATIS
BBQ rub

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Oranjekoorts grijpt om
zich heen in Heemstede
Heemstede – Het WK voetbal leeft steeds meer in Heemstede: en hoe! Uitbundig oranje siert ons mooie dorp op diverse plekken. Velen hebben hun ultieme creativiteit aangewend
om huizen, gevels en zelfs hele straten om te toveren tot een
waar WK-altaar. Alles om onze jongens in Brazilië een oranje
hart onder de riem te steken. Na de spannende wedstrijd van
maandagavond tegen Chili, waarvan Oranje met 2-0 won, lijkt
de WK-titel steeds meer binnen bereik te komen. De Heemsteder peilde de feeststemming in 3 WK-cafés in Heemstede,
tijdens de match tegen Chili. En die zat er goed in!

Foto’s: Bart Jonker Productions © 2014

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Bureaustoel
nodig?
www.nrskantoor.nl

OP ZOEK NAAR LEUKE

BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met
spoed op zoek naar

BEZORGERS!
VAKANTIE-

BEZORGERS!

ZONDAG

OPEN
TOT EIND JUNI
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Ook 50+ van harte welkom

WIE HELPT? Goede verdienste!

Bij café de 1ste Aanleg treffen
we uitzinnige fans aan die zich
tegoed doen aan de Chili con
carne, die door uitbaters Kees
Heger en René Brouwer speciaal voor deze wedstrijd is geserveerd. Op een groot scherm
volgen de Oranjegetrouwen
de wedstrijd Nederland-Chili.
“Alhoewel wij ons café niet helemaal in oranje uitdossen, is
het altijd supergezellig en de
WK-sfeer hier echt te proeven”,
vertelt Kees Heger enthousiast. Onze happen zijn op de actualiteit toegespitst, we passen
deze aan de tegenstander van
Oranje aan. Dus vanavond Chili con carne! Of we Wereldkampioen gaan worden? Laat ik zeggen dat we in ieder geval halverwege komen!”

delen de feestvreugde. Oranje wordt absoluut Wereldkampioen. Want dat verdient het!”

In koffiehuis/café Yverda kun
je ook niet om de voetbalsferen heen. Naast dat hier ook alles in oranje is getooid, hangt er
buiten een gigantische voetbal.
Ook hier trouwe Oranjeaanhangers. Eigenares Yvonne Beck: “Er
is veel gezelligheid en het is ook
allemaal heel spannend, dat voel
je. We eten samen met elkaar en

In stampvol café bar ’t Bremmetje is het als vanouds gezellig met een enthousiaste oranjemenigte. De oranjesfeer zit hier
goed in. Eigenaar Mikky Beunder en barman Walter Brandt
hebben hun bovenlijf in de outfit van oranje laten bodypainten.
“Het is hier een groot gekkenhuis!” lacht Mikky. “Alles draait

Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

WWW.DEOOSTEINDE.NL

Deze week in De krant!

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 en 5.

**

hier om het WK. Iedereen is positief in Heemstede. Het grappige is dat veel mensen aanvankelijk wat sceptisch waren over
Oranje. Maar toen Spanje werd
verslagen met 5-1 was iedereen om. Met allerlei voorspellingen gelooft iedereen nu weer in
ons elftal en dat is vanachter de
bar zo leuk om mee te maken!”
“En we worden gewoon Wereldkampioen!” vult zus Terry Beunder juichend aan.
Bart Jonker
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COLOFON

Burgerlijke Stand
Heemstede

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

(7 t/m 18 juni 2014)

Huwelijken:
Martijn Smale & Rianne P. Prins
Zack van der Merwe & Tahnee N. Frijters
Nicolaas C. Hin & Margarita J.C. Elenbaas
Alexander J. Plakke & Yrsa R. Magnúsdóttir

PKN Heemstede
Zondag 29 juni Oude kerk
(Wilhelminaplein) – 10.00 uur,
dr. C.H. Koetsier.
Kinderkring en Crèche.

Super openlucht Snuffelmarkt
Regio - Op zondag 29 juni wordt een reuzesnuffelmarkt gehouden met mooie oude spullen op
de ijsbaan Kennemerland te Haarlem. Vanaf 9.00
uur staan 200 kramen opgesteld waar tienduizenden 2e hands spullen worden aangeboden.
Leuke dingen, gekke dingen, kostbare en handige dingen, zomaar of voor de heb. Het is er
allemaal, een compleet huis kan worden ingericht met het gigantische aanbod op deze snuffelmarkt.
Duizenden bezoekers weten steeds de weg te
vinden naar deze snuffelmarkt mede dank zij
het hele grote aanbod van spullen. Snuffelmarkten zijn niet meer weg te denken uit onze maat-

schappij. Het leuke van deze markten is dat je
nooit weet wat je tegenkomt. Oude LP’s van in
vergetelheid geraakte sterren, complete serviezen, zakken vol gebruikte kleding, een leuk kastje om nog op te knappen. De markt bij de ijsbaan
is zodanig van opzet dat er van alles te koop is ,
van mooie verzamelspullen tot prullaria. De snuffelmarkt is geopend tot 16.30 uur. De toegang
bedraagt 3,50 euro voor volwassenen, kinderen
onder geleide t.m 12 jaar hebben gratis toegang.
De markt is onder de buitenoverkapping, dus bij
slecht weer loopt u altijd droog. Parkeren is gratis. Locatie: IJsbaanlaan 4 te Haarlem.
Kijk ook op: www.megasnuffelmarkt.nl.

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 29 juni, aanvang 10:
00 uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge
Zondag 6 juli, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge
Zondag 13 juli, Ds. L.C.M.
Blomjous –Mailette de Buy
Wenniger (Aerdenhout)

Kerkdiensten

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

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

Kerken toen en nu deel 6:
‘Petrakerk’
van de architecten Bom en Ingwersen) in gebruik genomen. Na
de scheuring in 1969 binnen het
kerkgenootschap Gereformeerd
Kerken Vrijgemaakt is de kerk in
gebruik als Nederlandse Gereformeerde Kerk. In 1998 is er een
verbouwing geweest.
De toenfoto is een opname uit
1968 van André van Dijk uit Veenendaal. Op de foto van nu (juni
2014) van Harry Opheikens zijn
de veranderingen duidelijk zichtbaar.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (web-

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Onbekend Heemstede

In de serie over de Heemsteedse kerken gaan we verder met de
van oorsprong als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gebouwde
Petrakerk aan de Limburglaan.
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland vormen
een protestants kerkgenootschap dat ontstond uit de zogeheten Vrijmaking in 1944 en volgende jaren ontleend aan de Acte van vrijmaking van vrijmaking
of wederkeer. Het kerkgenootschap waarvan de vrijgemaakten
zich afscheidden zijn de Gereformeerde Kerken (opgegaan in de
Protestantse Kerk in Nederland).
De kerk is in 1966 (een ontwerp

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

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

master@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze website www.hv-hb.nl”. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

Viering
Trefpunt
Bennebroek
Regio - In het Trefpunt, Akonietenplein 1 te Bennebroek
vindt zondag 29 juni een dienst
plaats met ds. J.E.Th. Nak-Visser. De aanvang is 10.00 uur.
Er is ook Kindercafé.
Info op: www.pkntrefpunt.nl.

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

Petrakerk, toen.

Petrakerk, nu.
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Duurzaam parket bij de Zwart

Parketshow aan de Kerklaan 113B
Heemstede - De natuur levert
de mooiste vloeren. Tapijten van
wol en katoen, daar loop je met
blote voeten zo op weg. Dat doe
je ook met Wicanders parket van
de Zwart aan de Kerklaan. De natuur levert de meest waardevolle
materialen waarmee Wicanders
mooie parketvloeren van creëert.
Wicanders gebruikt alleen hout
uit gecertificeerde bossen, geselecteerd om in een meerlaagse constructie een volledig rendement te halen uit iedere beschikbare houtsoort, waardoor
er minder grondstoffen worden
toegepast dan bij massieve houten vloeren. Dus duurzamer en
voordeliger. De grote trend is de
voorkeur van de consument voor
natuurlijke producten. Wol, katoen, sisal, hout. Daar speelt de
Zwart op in met de aparte presentatie van Wicanders parket
in de winkel aan de Kerklaan.
Parket specialist Edwin de Goede kan u alles vertellen over de
verschillende houtsoorten, kleuren en toepassingen. Welk parket in welke ruimte? Kies je voor
landhuisdelen, parket met een
V- groef? De mogelijkheden zijn
bijna onbegrensd, moeilijk kiezen uit het grote aanbod? Edwin
de Goede loopt met u de mogelijkheden stap voor stap door en
begeleidt u naar een juiste keuze. Waar gebruik je geolied of wit
geolied parket en gelakt parket,
mat of semi-mat? Welke legmethodes zijn er en welke kiest U?
Edwin loopt het allemaal met u
door. Hij adviseert welke toepassing in uw woning de beste is re-

kening houdend met de ondervloer, geluiddemping in appartementen, vloerverwarming. De
Zwart is vloerspecialist en heeft
een jarenlange ervaring in het
leggen van tapijt en parket.
Lieverdink
Een Nederlandse producent van
parket die de absolute top in traditioneel houten parketvloeren
uitsluitend levert aan de vakhandel. Met een keuze uit zeer veel
houtsoorten. Traditioneel en verouderd. Dit parket is opgebouwd
uit 2 lagen. De 4 mm. dikke toplaag bestaat uit hardhout en
is te verkrijgen in meer dan 40
houtsoorten. De drager is gemaakt van speciaal uitgeselecteerd berkentriplex. Zo te lijmen
op de basisvloer. Door de geringe dikte heel geschikt voor vloerverwarming met weinig rendement verlies. Tapis staat voor het
meest traditionele parket. Tapis

betekent tapijt Niet voor niets,
want het hout, ongeacht welke
houtsoort, wordt als laag van 6 à
10 mm dik en 71 mm breed (ook
leverbaar als 90 en 120 mm.) als
een soort “tapijt” op een tussenvloer van spaanplaat of op mozaïek eiken gelijmd en gespijkerd. Tapis kan worden gelegd in
allerlei patronen. Denk bijvoorbeeld aan een visgraatpatroon
met band en bies. Doen ze graag
bij de Zwart. Voor een nieuwe
vloer, tapijt of parket, de Zwart
begeleidt u bij een juiste keuze en verzorgt het leggen voor u
snel, vakkundig en voordelig.
De nieuwe parketshow in de
winkel aan de Kerklaan toont u
de vele mogelijkheden en Edwin
en zijn collega`s adviseren u vakkundig. Aan de Kerklaan 113B,
Heemstede, telefoon: 023 528
8232.
Ton van den Brink

Home Instead Thuisservice
Thuiszorg, maar dan anders!
Heemstede - Zorgt u voor uw
vader of moeder en heeft u behoefte aan tijd voor uzelf? Verlangt u naar een vrije dag, een
weekend of zelfs een vakantie
zonder dat u zich zorgen hoeft
te maken? Ruim 1,5 miljoen
mensen, meestal dochters, zorgen langdurig en intensief voor
hun vader of moeder. Hun zorg
bestaat uit het regelen van alledaagse zaken, begeleiding,
huishoudelijke hulp en soms
uit persoonlijke verzorging.
We noemen dit mantelzorg. Zij
doen dit met veel liefde en persoonlijke aandacht. Zij vinden
het normaal dat je voor je vader
of moeder zorgt, ook bij ziekte
of dementie. Hun ouders stonden vroeger toch ook voor hen
klaar!
Mantelzorgers gaan ver in hun
liefde en zorg en de eigen grenzen worden dan al snel overschreden. Emotionele overbelasting, moeheid en uitgeput voelen zijn herkenbare ervaringen. Vaak voelt men zich

schuldig omdat je toch niet kan
doen wat nodig of wenselijk is.
Het eigen gezin komt te kort en
zelfs werkzaamheden kunnen
eronder lijden. En dan hebben
we het nog niet eens over de
tijd die je voor jezelf nodig hebt.
We weten dat menselijk lijden een groot appèl op de ander doet, zeker als het uw eigen
partner, vader of moeder betreft. Toch kunt u beter voor hen
zorgen als u er niet alleen voor
staat. U kunt meer betekenen
als u goed voor uzelf zorgt en
niet alles op uw eigen schouders neemt.
Home Instead Thuisservice
biedt respijtzorg. Dat wil zeggen dat zij u als mantelzorger
tijdelijk kunnen vervangen en
ondersteunen. Ze doen precies
wat u als mantelzorger dag in
dag uit doet; gezelschap bieden, praktische dagelijkse ondersteuning thuis, persoonlijke assistentie bij ADL. De medewerkers kunnen uw vader,
moeder of partner overdag op

een persoonlijke manier ondersteunen, op de manier die u
wenst en op de tijden die u uitkomen.
Zodat die vrije dag, het weekend of zelfs die vakantie dichterbij is dan u denkt. U de tijd
voor uzelf en uw gezin, wij de
tijd voor uw partner, vader of
moeder!
Home Instead Thuisservice:
www.homeinstead/zuid-kennemerland.nl
of telefoon 023-8200392.

Pure smaakexplosie van
Italiaans ijs bij Puur Gelato

Heemstede – Met dit warme
weer van de afgelopen dagen
gaat een ijsje er bij iedereen
wel in. Maar je hebt ijs en ijs,
niet ieder ijs is hetzelfde. Een
klasse apart is toch het pure
ambachtelijk gemaakte Italiaans ijs, zoals alleen de Italianen dat kunnen. En voor
dit ijs, in verschillende smaken kun je nu terecht bij ijssalon Puur Gelato aan de Jan
van Goyenstraat 8 in Heemstede. Tijd om daar een likje
ijs te proeven.

“Oorspronkelijk kom ik uit
Heemstede: ik ben hier opgegroeid”, vertelt eigenaar Wiegert
Werningh Coster. “Ik heb onder
meer een Beach Club in Brazilïe
gehad en was actief in de evenementenbranche, voor bijvoorbeeld Big Reunion. Mijn vriendin
Trea liep een keer op de pier van
IJmuiden waarbij haar oog viel
op een ijssalon. Zo is eigenlijk
het idee geboren om deze ijssalon te beginnen. Acht weken later was het zover en heb ik de
zaak op de zaterdag voor Pinksteren opengesteld. En met succes. Ook afgelopen weekend heb
ik op de kunstmarkt veel aanloop gehad. Ambachtelijk Italiaans ijs is toch een klasse apart.
Het is handgemaakt, puur, romig
en smeuïg ijs dat de tong streelt:
een ware smaakexplosie. Puur
Gelato, zoals de naam al zegt.
Een ijsje moet je kunnen likken,
je moet er niet in happen. Dat
maakt nu juist het verschil tussen ambachtelijk ijs en fabrieksijs. Ik maak het ijs echter niet
zelf. Waarom niet? Omdat zo’n
kwaliteitsproduct alleen door
Italianen bereid kan worden, dat
moet je aan hen overlaten. Ik doe
dat zelf echt niet beter. Het ijs is

volgens traditioneel familierecept en wordt geleverd door een
Italiaans huis, dat wordt gerund
door een kleine Italiaanse familie uit Toscane. Voor dit ijs gebruiken ze verse melk dat rechtstreeks van de boer komt. Melk
die voor die romige en authentieke smaak zorgt die smelt in de
mond. Daaraan worden verse ingrediënten toegevoegd, zoals
verse noten en vruchten. In het
assortiment heb ik 65 smaken,
waarvan ik er 24 in de winkel
kwijt kan. Daarom varieer ik regelmatig met de smaken. Naast
de bekende smaken bieden we
ook bijzondere smaken. Zoals
‘cookies’, kokosijs en ‘Kinderbueno’. Smaken die ontiegelijk populair blijken te zijn. Er is zelfs
WK-ijs. Als je niet van ijs houdt,
ga je hier van ijs houden. Ik heb
ook yoghurtijs en binnenkort
kun je hier terecht voor shakes
en Luikse wafels, alsmede voor
een Griekse ijskoffie of een caffe latte. Achter komt een gezellig terras. Zoek je een origineel
zomers cadeau dan kun je een
leuke cadeaukaart aanschaffen:
voor 10 euro heb je een knipkaart die recht geeft op 11 bolletjes. Ik lever ook literbakken en
kan leveren op feesten, bruiloften of partijen. Alles is bespreekbaar. Om de opening te vieren,
vind je elders in deze krant een
actiebon die je uit kunt knippen
en recht geeft op een tweede
gratis bolletje. En ‘like us’ op Facebook, als je graag aan een ijsje likt”, grapt Wiegert.
IJssalon Puur Gelato is dagelijks
open van 12 tot 21 uur en bevindt zich aan de Jan van Goyenstraat 8 in Heemstede, tel. 0618470655
Bart Jonker
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Heeft u al gezaaid tijdens
Zoemend Nederland?
Heemstede – Door een simpele tweet van imker Pim Lemmers
zijn intussen ruim 450 locaties
in Nederland voor bijen en vlinders ingezaaid. Ook in Heemstede en omgeving is al volop gezaaid. “Maar er zijn meer locaties die nog kunnen worden ingezaaid”, zegt de bijenhouder
en initiatiefnemer van de inzaai-actie Zoemend Nederland.
Begin dit jaar twitterde de imker “hoe zou Nederland er uitzien wanneer alle braakliggende gronden voor bijen en vlin-

ders zouden worden ingezaaid?” Pim heeft dat geweten!
“Geweldig al die reacties vanuit alle delen van het land”, glundert hij. “Elke dag worden nieuwe locaties ingezaaid. Ik zou het
te gek vinden, wanneer Zoemend Nederland binnenkort
door de magische grens van
500 gaat. Vandaar mijn oproep
aan de lezers om mee te zaaien.”
Hoewel het bijenseizoen nog
lang niet voorbij is, kan Pim nu
al op een geweldig bijenseizoen
terugkijken.

Online verkiezing Shoeby
Floriande Hoofddorp
De positie van de detailhandel in Heemstede

Discussieavond van CDA Heemstede
Heemstede – De algemene ledenvergadering van het
CDA vond donderdag plaats
op een ongewone locatie: “Het
Kunstbedrijf”aan de Raadhuisstraat vanwege een bijzondere agenda. Na de gebruikelijke agendapunten werd Oscar
Boeder benoemd als vice voorzitter en hij nam na het officiële gedeelte al gelijk de touwtjes stevig in handen. Hij stelde
zich voor als deurwaarder werkend in het familiebedrijf Boeder
Agin Gerechtsdeurwaarders in
Haarlem. Uitgenodigd om te praten over wat Heemstede nodig
heeft om een aantrekkelijk winkeldorp te blijven, waren: Dick
Hulsebosch, beleidsadviseur Kamer van Koophandel en voorzitter ondernemend Hoofddorp en
Gilles Izeboud, adviseur economische zaken voor de gemeente Heemstede.
Een gemengd gezelschap van
politici, winkeliers bestuursleden
WinkelCentrum, en CDA leden,
luisterde hoe Izeboud bedrijfsbedreigingen opsomde. Alhoewel, een leegstand van 4,5 % is
jaloersmakend voor ander winkelcentra waar gemiddeld 6,9
% leeg staat. Het te lang door-

werken van de crisis, structurele
veranderingen, internet zijn eerder verontrustend. Professionele branchering, het creëren van
evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod, kan overwogen worden. Hij zei tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst al over
de Heemsteedse ondernemers.
Ik wens ze veel creativiteit, innovatie en een effectieve samenwerking, met als resultaat de
beste voorzieningen (zoals winkels, bedrijvigheid en zorg) voor
de burgers van Heemstede. Zodat dit alles kan bijdragen aan
hun gezondheid en geluk.
Promotie en parkeren
Promotie en parkeren zijn belangrijke items. Peter van Limburg, voorzitter winkeliersvereniging, WCH: “wij geven bijna ons hele budget aan promotie. We zijn er de leukste straat
van Nederland mee geworden.
We houden succesvolle evenementen als de voorjaarsmarkt,
Sinterklaas intocht, kerstmarkt
en muziekoptredens”. Een ondernemersfonds kan het marketingbudget verhogen. De gemeente zou de belasting kunnen
innen, dan betalen de filiaalbe-

drijven ook mee die nu niet participeren. De winkeliers hebben
zo hun bedenkingen bij dit plan.
Wat zijn de kosten? Beter toch
zelf doen? Kan je een winkeliersvereniging nog als vrijwilliger blijven sturen? Parkeren blijft
een heet hangijzer. De straat is
ruim een kilometer lang met weinig parkeerpleinen. Hier kan alleen door intensief overleg tussen gemeente en ondernemers
wellicht een oplossing gezocht
worden, zo adviseren Izeboud en
Hulsebosch samen.
Volgens burgemeester Marianne Heeremans heeft de gemeente wel economisch beleid maar
slechts een beperkte rol in de
ontwikkeling van de detailhandel.. We kunnen initiatieven faciliteren, maar dat betekent niet altijd : “ja” zeggen. Is het erg als er
meer terrassen komen? Van winkelstraat naar belevingsstraat, de
ontwikkeling gaat snel, met de
promotie doet de winkeliersvereniging het goed. Vandaar tot
slot de opmerking van secretaris WCH, René Janus die applaus
kreeg: “Hou het centrum sterk
door activiteiten in winkelcentrum “.
Ton van den Brink

Regio - Shoeby Floriande Hoofddorp heeft deze maand een online verkiezing. Op http://shoeby.promotieproject.nl showen zes
meisjes in de leeftijd van 5 tot 11 jaar hun eigen gekozen kleding
uit de winkel van Shoeby Floriande Hoofddorp. Door zichzelf te
promoten, o.a. via social media, proberen de meisjes zoveel mogelijk stemmen te krijgen. De winnares ontvangt een kadobon
van Shoeby Floriande Hoofddorp van 75,- euro.
Er kan tot dinsdag 1 juli 2014 gestemd worden.
De modellen zijn door een professionele fotograaf, met een mobiele studio, in de winkel gefotografeerd. De twee mooiste foto’s zijn uitgekozen en zijn geplaatst op de internetsite. Per meisje kan 1x een stem uitgebracht worden per apparaat, zoals laptop, tablet of mobiele telefoon. Doordat de meisjes hun eigen sociale netwerk aansporen om op hen te stemmen, kunnen ze het
stemmen stimuleren.
De volgende fotoshoot is met ouder en kind. Opgeven kan via de
internetsite http://shoeby.promotieproject.nl.
Het Promotie Project is een initiatief van Spinservice uit Heemstede, een creatief internetbedrijf. Het behouden van de lokale kledingwinkel is belangrijk voor elk dorp of stad. Dit project zorgt
voor meer bekendheid van de lokale kledingwinkel in de eigen
omgeving door gebruik te maken van het sociale netwerk van de
huidige klant.

Eerste renovatiewerkzaamheden bij
project St. Lucia Klooster gestart
Regio - Aannemer Menger Bouw is begonnen met de
renovatie van het Jozef bidhuisje, wat helaas na brand
verwoest is. De sloopwerkzaamheden worden thans
uitgevoerd, waarna de stenen worden schoongemaakt
en bij het herstel weer worden gebruikt. Na de bouwvak
zal het in zijn geheel weer worden opgebouwd met alle originele details van voor de brand. Deze start is een
belangrijk onderdeel van het totale traject. Ook het gehele park is inmiddels opgeknapt. Waar eerst de vrijwilligers begin van dit jaar de basis dingen hebben aange-

pakt en verbeterd, is er vorige week door een professioneel bedrijf gewerkt aan het verwijderen van 10 bomen
in het park. De renovatie van het park is hiermee geheel
afgerond. Planning voor renovatie van het klooster zelf
is start werkzaamheden 4e kwartaal van dit jaar. Zeker
vanwege het feit dat er inmiddels ruim de helft van de
herenhuizen en appartementen verkocht zijn.
Aanstaande zaterdag 28 juni is er van 11–13 uur een
open huis, waarbij toekomstige bewoners de nog be-

schikbare woningen kunnen bezichtigen, zowel de projectleider, de architect en de makelaar zijn hierbij aanwezig. Ook de notaris is in het voormalige klooster beschikbaar voor vragen van kandidaat-kopers. Kom gratis en geheel vrijblijvend kijken in dit bijzondere project.
Buitengewoon wonen met rust en ruimte in een groene omgeving kan echt! Project St. Lucia kenmerkt zich
door hoge plafonds, grote woonoppervlakte en de mogelijkheid om uw woning geheel zelf in te richten, rekening houdende met de bestaande constructie. Tijdens
de open dag is er een workshop en kunt u (middels een
computer) zelf uw woning ter plaatse indelen en inrichten, zodat u direct op een screen kunt zien hoe uw toekomstige woning eruit kan zien. Vanaf 11:00 uur hebben wij verse koffie en staan de gastvrouwen voor u
klaar. Wij heten u van harte welkom.
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Op de foto van Harry Opheikens een deel van de technische staf en de
nieuwe Zondag 1 spelers.

Nieuwe start RCH

Veteranendag met
sterke verhalen en haring
Heemstede – Een vroege aftrap van de veteranendag op de
zonnige zaterdag (21 juni) bij
Boekhandel Blokker, waar Saskia Klooster een van de auteurs
van het boek ‘De Nederlandse
Koopvaardij in oorlogstijd’, een
inleiding gaf over de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele veteranen waren
aanwezig waaronder H.A. Boekwijt, een stuurman in oorlogstijd
die de hele dag eregast was van
de vetranen. Rond het middaguur verzamelden de bestuursleden van de Veteranen Adviescommissie zich met burgemeester Marianne Heeremans en gemeentesecretaris Willem van
den Berg bij de begraafplaats
aan de Herfstlaan waar een herdenkingsbijeenkomst voor omgekomen veteranen plaatsvond.
De Teisterband speelde het Wilhelmus, bestuurslid Marc Westerman sprak over de bijzondere datum, 21 juni 1914, honderd
jaar geleden toen de Eerste Wereldoorlog begon. Kransen werden gelegd door de burgemeester, veteranen en burgers. Op de
weg terug naar het raadhuis vertelde al wandelend Fried Snoeks,
89 jaar, dat hij precies 76 jaar
geleden op Noord Sumatra aan
land gezet werd als telegrafist en
tijdens de boottocht nog een opleiding tot brenn-schutter had
gekregen. Op patrouilles, veelal op de Dodeweg, moest hij,
zittend tussen de bestuurder en
de achterbak van de weapon
carrier schieten als er geschoten
werd. Telegraferen was een ramp
vanwege de vele atmosferische
storingen. Later werd hij transport onderofficier met de rang
van soldaat, een prachtjob. Ran-

Heemstede - Hoewel de degradatie naar de 4e klasse het verlaten van RCH een begrijpelijke
reactie is, is het wegvallen van
bijna het hele elftal een flinke
aderlating voor de nieuwe trainer. Richard Hoogervorst, die en
als speler en als trainer al eerder
bij RCH betrokken is geweest
had er niet op gerekend dat hij
voor het begin van het nieuwe
seizoen er nog flink aan moest
trekken om weer een elftal voor
de zondag 1 te kunnen samenstellen. Samen met Roland Ebbeling en Carl de Keizer (beiden
ook oudgedienden van RCH) de

gen deden er daar niet zo toe.
De militaire voertuigen van Keep
them Rolling en de Libanon
(Unifil) reden van de begraafplaats naar het raadhuis. Ook
hier verwelkomd met muziek van
de Teisterband, die met de tonen
van Glenn Miller echt de sfeer
van 1945 opriep. Dat deed ook
Valerie Schenkel, dochter van de
man met de Dodge weapon carrier. Zij was gekleed in een rode gestippelde jurk, model 1945,
met de bijbehorende lange krullen in het haar. Miss Heemstede 1945!
Bloemendaal
Burgemeester Marianne Heeremans stond even stil bij de ontsnapping uit een zorgcentrum
van een 89-jarige die de herdenking in Normandië mee wilde maken. Fantastisch toch!
Zij heette de burgemeester van
Bloemendaal, Ruud Nederveen
met de Bloemendaalse veteranen van harte welkom in Heemstede. Hun raadhuis wordt verbouwd en zijn dus even ontheemd. “Altijd welkom, mag
best een traditie worden! “Gastspreker was Lodewijk de Waal,
de vroegere FNV-voorzitter en
in maart dit jaar aangetreden
als bestuurslid van het Veteranen Instituut. Hij zag de parallellen tussen het vakbondswerk en
de zorg voor de veteranen. Nu
is er nazorg, de veteranen kunnen nu terecht bij het Veteranenloket. Deze dag gaat niet alleen
om het waarderen, maar ook om
herinneringen op te halen in een
plezierige sfeer. Met Glenn Miller naar de haringpotten van Erwin Wieringa cuisiniers, die maar
liefst 350 ‘Nieuwen’ in twintig mi-

technische staf vormend, kreeg,
met behulp van een aantal bestuursleden, het voor elkaar om
14 man bij elkaar te krijgen.
Met een aantal zeer jonge
krachten en een aantal mannen, die hun sporen al verdiend
hebben binnen het betaalde- en
amateurvoetbal wil RCH het komend seizoen minimaal voor een
periodetitel gaan. Vanuit de andere zondagelftallen en de A-junioren, die ook op zondag gaan
spelen, hoopt Richard voldoende
mankracht te kunnen vinden om
de doelstelling te gaan halen.
Daarnaast wil hij ook vooral aandacht geven aan de aansluiting
vanuit de jeugd, omdat in de
toekomst daar ook eerste elftal
spelers uit moeten voortkomen.
Vorige week donderdag vond in
de kantine van RCH een ontmoeting plaats tussen belangstellenden en de nieuwe RCHmannen. Een nieuwe start voor
RCH.
Op 1 augustus starten al de
voorbereidingen op het nieuwe seizoen en op 16 augustus
wordt er, sinds lange tijd, weer
gestreden om de Zilveren Molen Bokaal. Een meer dan 60 jaar
bij RCH gespeeld toernooi krijgt
eveneens een nieuwe start.

Boktorren?
nuten uitdeelde met een onbekend aantal glaasjes Korenwijn.
Kinderen deden zich te goed aan
militaire Pannenkoeken rechtstreeks van de veldkeuken. Ouderen keken nog eens goed naar

de opgestelde militaire voertuigen, die ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog en tijdens de vredesmissie in Libanon in gebruik
zijn geweest.
Ton van den Brink

Heemstede – Een vrouw,
wonend aan de IJssellaan
in Heemstede, is onlangs
slachtoffer geworden van iemand die met een zogenaamde ‘babbeltruc’ binnen
wilde komen. De man belde
bij haar aan en gaf aan dat
in haar wijk hinder werd ondervonden van boktorren. De
beestjes vreten hout aan en
zouden heel wat schade kunnen aanrichten. Of hij binnen
mocht komen om poolshoogte op te nemen. “U heeft hierover ook een brief ontvangen
van de gemeente”, zei hij. De
vrouw vertrouwde het niet en
liet de man niet binnen. Ook
al omdat hij zich niet kon
legitimeren. Bij Gemeente
Heemstede is helemaal niets
bekend over boktorren. Het
signalement van deze man:
slank postuur, blond, ca 1.70
meter lang en netjes gekleed.
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Zonnige
kunstmarkt

Heemstede – Ideale weersomstandigheden maakten de 15de
kunstmarkt van de Jan van Goyenstraat tot een drukbezocht evenement. Circa 70 kunstenaars namen deel en daarmee mikte de organisatie op meer kwaliteit. Volgens de kenners onder de bezoekers was er dit jaar meer glaskunst, keramiek en sculptuur vertegenwoordigd, naast volop schilderkunst variërend van fel realistische doeken tot abstract, en - voor
de dames - verleidelijke sieraden.
Met een lekker muziekje en diverse uitnodigende terrasjes was het
zondag goed toeven in de Jan van
Goyenstraat.
Mirjam Goossens

Rijden op eigen afval

Dag op Oude Slot
over “groene” auto`s
Heemstede – Wethouder duurzaamheid, Remco Ates, opende
donderdag in het Oude Slot de
informatiemiddag voor ondernemers om alle voordelen van rijden op CNG, groen gas of aardgas, te ontdekken. Als chemicus zou hij het verhaal makkelijk
kunnen vertellen, maar dat liet
hij graag aan de afvalverwerkers,
autodealers en tankexploitant
over. De gemeente rijdt op duurzaam gas en geeft hiermee een
goed voorbeeld. Patrick van der
Velden vertelde dat CNG Net een
dochter is van Ballast Nedam en
in heel Nederland CNG tanken
mogelijk maakt met een grootschalig netwerk van CNG tankstations waardoor rijden op CNG
voor iedereen interessant wordt.
Met een kilo CNG gas kom je 18
kilometer ver. Een kilo kost 1,06
euro, voor auto`s met grijs kenteken en taxi`s is er 1250 euro subsidie beschikbaar. Meerlanden gaf een presentatie van
de weg die afval volgt in hun afvalverwerkingsbedrijf in Rijssenhout. Wat ze maken van GFT afval, Groente-, Fruit-en Tuinafval,
wat ze graag mengen met brood,
pasta, visgraten, eierschalen,
koffiedik. Vijf nuttige producten
als brandstof, groeiverbeteraar,

compost, verwarming en water.
Waarmee ze 355.000 m3 fossiel
aardgas leveren aan de glastuinbouw in de buurt. 14 miljoen autokilometers op groengas laten
rijden, zelf doen ze dapper mee,
alle Meerlanden auto`s rijden
duurzaam op eigen groengas. Ze
maken 2,5 miljoen zakken compost die u soms gratis kan ophalen aan de Cruquiusweg. Ze gebruiken 500.000 liters water in de
veegwagens om straten te reinigen. Zomaar een greep uit de
vele producten die Meerlanden
haalt uit uw afval. Isabelle Merks
gaf een uitleg over het ontstaan
van de Heemsteedse MVO groep
en hun doelstellingen. Het doel
van de vereniging is: het stimuleren van bedrijven en organisaties in de gemeente Heemstede tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), te
weten een vorm van ondernemen waarin het vergroten van de
waarde op sociaal, milieu en economisch gebied (ofwel: “people”,
“planet”en ”profit”) met elkaar
in evenwicht zijn. MVO doet dit
door het geven van informatie,
het organiseren van activiteiten
en het samenbrengen van personen. Zelf doet ze dat met innovatieve autobanden en auto-

banden te vullen met stikstof in
plaats van lucht. U bespaart u
al snel 3% tot 5% op uw brandstofgebruik. Stikstof verlengt de
levensduur van banden tot 35%.
De MVO groep is een organisatie van en door ondernemers in
Heemstede met regelmatig overleg met de duurzaamheidscoördinator van de gemeente Heemstede: Mireille Middendorp. Na
de inleidingen was er gelegenheid om op het middenplein van
het Oude Slot een aantal dealers te ontmoeten met auto`s die
al een ingebouwde groengas installatie hebben, zoals de Audi 3
A ,enkele Volkwagen modellen,
Fiat personen–en bestelauto`s.
Ton van den Brink

Plus-Wijzer
juni 2014

Foto: Jan Jelle de Boer
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Medewerkersdag Casca

Teun Verzaal draagt de kinderschoenen over aan Banjers (fotograaf: Bart Jonker Productions © 2014).

Stap in de juiste kinderschoen bij Banjers
Heemstede – Kinderschoenen zijn echt een vak apart. Onlangs
besteedde de Heemsteder nog aandacht aan het afscheid van
Teun Verzaal bij Brabants Schoenenhuis, die nog even aanstipte dat het vak kinderschoenen een specialisatie is. Dungelmann Schoenen, die Brabants Schoenenhuis heeft overgenomen, stopt per 1 juli met de verkoop van kinderschoenen in
Heemstede. Maar niet getreurd: op 2 juli opent de dochter van
Teun Verzaal, Karen Verzaal met haar man Michael Wouters
kinderschoenenspeciaalzaak ‘Banjers’ aan de Julianalaan 6 in
het voormalige pand van “Have a nice day’. Wie denkt dat Banjers nog in de ‘kinderschoenen’ staat heeft het mis: Karen en
Michael exploiteren al 13 jaar met succes hun zaak Banjers in
Lisse. En nu dus een tweede filiaal in Heemstede.
“Ik ben echt in de schoenendoos
geboren en opgegroeid”, lacht
Karen.” Ik wilde 13 jaar geleden
zelf iets met kinderen gaan doen.
Mijn vader kreeg veel klanten uit
Lisse in zijn zaak met veel vraag
naar kinderschoenen. De behoefte naar een kinderschoenenzaak in Lisse was dus groot.
Zo begon ik aanvankelijk met
een klein winkeltje dat nu uitgegroeid is tot een zaak met 6 man
personeel. Nu mijn vader gestopt
is bij het Brabants Schoenenhuis,
is het moment daar voor een volgende stap. De opening van een
tweede filiaal van Banjers met
kinderschoenen in Heemstede.”
Michael vult aan: “Ik kom oorspronkelijk uit de computerbranche en zit nu ongeveer 10 jaar
in de zaak. Ik doe veel achter de
schermen en Karen is het gezicht van de winkel. Samen doen
we de inkoop van kinderschoenen.” Karen: “Banjers staat voor
leuke en modieuze kinderschoe-

nen, die vooral goed voor de
voeten zijn. Van maat 18 tot en
met 41, zo’n beetje de leeftijdscategorie 0-12 jaar. Een goed
passende kinderschoen is heel
belangrijk, zodat kinderen op latere leeftijd geen klachten krijgen. Kinderen spelen en lopen
nu eenmaal intensiever dan volwassenen. We meten daarom altijd elektronisch de kindervoetjes
op. Het is sowieso raadzaam iedere 3 maanden de kindervoetjes te laten opmeten. Kinderen
zijn nu eenmaal in de groei en
schoenen kunnen gauw te klein
worden. Omdat kindervoetjes
nog veel uit kraakbeen bestaan,
wordt dit niet altijd opgemerkt,
met alle gevolgen van dien. Iedere voet is anders en daarom
voeren we ook verschillende leuke merken. Bijvoorbeeld het Nederlandse merk Giga: schoentjes
volgens het laatste modebeeld
die zijn geschoeid op een smallere leest. Voor de eerste stapjes

en loopjaren voeren we een ander leuk Nederlands merk met
vooral kleinere maten: ShoesMe.
Het merk Clic! in een eigentijdse Nederlandse stijl met de pasvorm gericht op de Nederlandse
kindervoet: een smallere leest en
een plattere wreef. Daarnaast internationale merken als het Italiaanse Chérie, Romagnoli, Geox,
Timberland en Ugg Australia. En
een sportieve collectie van onder
meer Converse All Stars en Pantofola d’Oro. We hebben een eigen geïmporteerd merk kinderschoenen tegen een redelijke
prijs, Cricket genaamd, dat speciaal voor ons gemaakt wordt in
een Italiaans fabriekje. We openen spectaculair: van woensdag
2 juli tot en met zaterdag 5 juli houden we een speciale kortingsactie. We beginnen de collectie van Brabants Schoenenhuis te verkopen. Vanaf eind juli is de najaarscollectie in onze
winkels. De trend is voor meisjes
korte laarsjes met stoere details.
Voor jongens half hoge veterbooties met bontaccenten. Kijk
alvast op onze website en webshop www.banjers.nl , op Facebook of kom gerust eens langs”,
aldus Karen Verzaal.
Banjers kinderschoenen, Julianalaan 6 in Heemstede. Openingstijden maandag van 13.0017.30 uur, dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-17.30 uur en zaterdag
van 10.00-17.00 uur.
Bart Jonker

Heemstede – Een goede gewoonte van Casca is om ieder
jaar de medewerkers en vrijwilligers een paar uurtjes samen te
brengen bij een etentje, wat bijpraten en waardering geven aan
jubilarissen. Zo ook vrijdagmiddag toen de vrijwilligers ontvangen werden in de Luifel door directeur Sjaak Struif. Casca
werkt met liefst 125 vrijwilligers en ongeveer 60 docenten. Struif
maakte bekend dat Kees van Dijk zijn termijn als voorzitter had
voltooid en afscheid had genomen. Hij was blij met de nieuwe
voorzitter, Marianne de Haan die helaas afwezig was. Met enige
trots presenteerde hij het nieuwe Casca Nieuws in een gemakkelijk leesbaar krantformaat. Met ruim honderd cursussen in het
binnenblad, informatie over mensen, kinderopvang, Casca Nova. U krijgt de Casca krant in de bus.
Willem Peters van Casca haalde de jubilarissen na het diner een
voor een naar voren in het theater. Als eerste Christine van der
Velde die dertig jaar edelsmeden geeft. Erna van Sarderen kookt
al 25 jaar met haar leerlingen/gasten. Annelies Kroon, Anneke Versteeg en Jeanette Alders hielpen als vrijwilliger al twintig
jaren bij veel activiteiten van Casca Nova van Marja Tol. Zij allen kregen van de ruim honderd vrijwilligers in de zaal een verdiend applaus en een enveloppe. Waarna het tijd werd om taartjes te gaan versieren, Mexicaans hapjes te maken, of Braziliaanse acrobatiek te beoefenen. Bij elkaar acht workshops. Casca sloot hiermee een succesvol seizoen af om na de vakantie
weer het sociaal culturele werk op te pakken. Wat ze maar al te
graag doen!
Ton van den Brink

Zaterdag smikkelen tussen buitenplaatsen

‘De smaak van Heemstede’, unieke straatproeverij
Heemstede - Op zaterdag 28 juni organiseren de winkeliers van de Raadhuisstraat
en Binnenweg in Heemstede een uniek smaakfestijn. Bij meer dan dertig winkels
kan het winkelende publiek hapjes en drankjes proeven. Speciaal voor de deelnemers aan de fietstocht van ‘Buitenplaatsen in beeld’ op die dag zijn er de Leyduinsalade, het Woestduiner broodje en het Berkenroder appelpuntje.
Na de succesvolle autoshow in april en de drukbezochte voorjaarsmarkt in mei organiseren de winkeliers van de Binnenweg en Raadhuisstraat - niet voor niets de
leukste straat van Nederland - op zaterdag 28 juni opnieuw een vrolijke happening.
Verspreid over de anderhalve kilometer lange straat zetten ruim dertig winkeliers

hun beste beentje voor met speciale hapjes en smakelijke drankjes. ‘De smaak van
Heemstede’ duurt de hele dag, van negen tot vijf. Meer informatie over deze straatproeverij: www.wch.nl.
Smikkelen
‘De smaak van Heemstede’ werkt samen met het evenement ‘Buitenplaatsen in
beeld’, een evenement van de Cultuurcompagnie in opdracht van de provincie.
De deelnemers aan de fietstocht rijden langs acht buitenplaatsen. Meer informatie:
www.buitenplaatseninbeeld.nl.
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Avondvierdaagse in oranjesfeer Crayenester basisschool
viert de zomer

Heemstede – Liever in oranje lopen dan in oranje op de
bank hangen. Ruim achthonderd deelnemers aan de Heemsteedse Avondvierdaagse lieten woensdag de wedstrijd tegen Australië over aan van Persie, Robben en de bankzitters,
zelf presteerden ze elke avond
de vijf of tien kilometers te lopen in en rondom Heemstede
in bloei. Waar normaal een kleine negenhonderd deelnemers
de paden op gaan en de lanen
in, nu dus wat minder. Zeven
scholen deden mee, Valkenburg,
Beatrix, Voorweg, de Ark, Nicolaas Beets en de Crayenster. Van
de Voorwegschool liep ook opa
Arie van der Groef mee, voor de
twintigste keer, daarvoor kreeg
hij de medaille opgespeld door
wethouder Remco Ates die vorig
jaar zelf nog meeliep. De Voorwegschool had na afloop een
eigen oranjefeestje, waarin
Marcel van Duivenbode op zijn
eigen drukke wijze de medail-

Themamaaltijd:
Smulpaapmenu
Mandag 7 juli wordt in Eethuis de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede een thema-driegangendiner gepresenteerd,
het Smulpaapmenu.
Op het menu: zalmsoesje met
gerookte zalm, biefstukreepjes met Stroganoffsaus, zomergroenten, aardappelkroketjes, en toe bavarois-fantasie met slagroom. U kunt aan
tafel tussen 17.15 en 18.30
uur.
Reserveren kan telefonisch
op werkdagen tussen 9 en 12
uur, tot uiterlijk 10.00 uur op
de dag zelf.
Bel: 023-548 38 28 kies 1. Het
themadiner kost 9,75 euro.

les uitreikte op het schoolplein.
Een hele toer want de Voorwegschool heeft een traditie in het
leveren van de meeste kinderen
die meedoen aan de Avondvierdaagse.
Op het terrein van RCH verzamelden zich de lopers die deze
laatste avond begeleiding kregen van drie muziekkorpsen, uit

Noordwijk, Door Vriendschap
Sterk uit Katwijk en mooi klonken de trompetten uit Alkmaar.
Daar loop je lekker op naar de
tribune, waar de medailles uitgereikt werden. Alle lof voor de
organisatie en vrijwilligers, die
toch maar alles, zonder medaille, in goede banen leiden.
Ton van den Brink

Heemstede - Het zomerfeest
van de Crayenester Basisschool
is elk jaar weer een spektakel.
365 leerlingen met hun ouders,
broertjes en zusjes vieren het
begin van de zomer en het einde
van het schooljaar met een vrolijk feest, spelletjes, zelf gemaakte hapjes en een echte talentenshow ‘Cray got Talent’. Goud is
het thema dit jaar, wat naar alle waarschijnlijkheid betrekking
heeft op de gouden hockeydames en de hoop op goud op
het WK in Brazilië. Op het grote podium van de Cray zal dit
jaar niet alleen maar jong talent staan, maar wordt ook een
cheque aan Kika uitgereikt voor
het onderzoek naar kanker. Aangevoerd door Team Chris van de
Alpe d’Huzes hebben de leerlingen meer dan 5000 lege statie-

geld flessen in Heemstede opgehaald en ingeleverd, om de strijd
tegen kinderkanker te ondersteunen. Dit in nagedachtenis
van de vorig jaar overleden leerlinge Christine de Jonghe.
Door de ouders is een grote
tombola georganiseerd om geld
op te halen voor nieuw buitenspeelgoed,
muziekinstrumenten of andere spullen die belangrijk en leuk zijn voor de leerlingen van de Cray. Vele winkeliers van de Binnenweg, Raadhuisstraat en Jan van Goyenstraat waren enthousiast over
deze actie en hebben leuke prijzen ingebracht: van loomborden
(de nieuwste rage) tot voetballen
en van toilettassen, smulbonnen
en films. Voor de leerlingen van
de Cray kan de zomer nu al niet
meer stuk!

Wekenlang haalden de kinderen van de Crayenester Basisschool lege
flessen op om geld in te zamelen voor KiKa (Steun kinderen kankervrij)
met doelstelling om kinderen met kanker te genezen. De actie was
zeer succesvol en er moest zelfs een grote vrachtwagen komen om de
meer dan 5000 flessen op te halen. Woensdag wordt de opbrengst bekend gemaakt op het grote Zomerfeest van de Crayenester en zal KiKa de cheque in ontvangst komen nemen. (foto: prive).

Fair Trade en biologische
levensmiddelen in de wereldwinkel
Heemstede - Cerro Azul Food
BV en Fair Trade original zijn
de fair trade groothandelorganisaties waar de Wereldwinkel
Heemstede haar levensmiddelen van betrekt. Zij verzorgen
voor veel producenten (exclusief) de import en distributie op
de Nederlandse markt.
‘Cerro Azul’ betekent in het
Spaans ‘Blauwe Heuvel’. Het
staat symbool voor gebieden
waar mens en natuur elkaar in
harmonie ontmoeten. Hiermee
willen zij benadrukken dat eerlijke handelsvoorwaarden en
respect voor mens en milieu bij
hen hoog in het vaandel staan.
Voor alle producten is een eerlijke prijs betaald en de meeste producten hebben een keur-

merk van een externe certificerende instelling voor eerlijke
handel. Daarnaast zijn veel producten ook biologisch.
Fair Trade original is het merk
van de eerlijke producten dat u
de laatste jaren steeds vaker tegenkomt, ook in de supermarkt.
Maar wist u dat de Wereldwinkel al sinds 1959 deze producten verkoopt? Het assortiment
is de laatste jaren steeds breder
geworden en eindeloos lekker.
Via eerlijke handel met handelspartners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika willen Fair Trade
Original en Cerro Azul een positieve bijdrage leveren aan de
bestrijding van armoede. Met
hun handelspartners bouwen zij
aan een rendabele en duurzame
handelsrelatie, met respect voor

ieders zelfstandigheid en eigenwaarde.
De uit deze samenwerking
voortkomende producten zijn
stuk voor stuk van excellente
kwaliteit: het moet lekker zijn!
De meeste producten hebben

bovendien een zeer aantrekkelijke uitstraling. Wereldwinkel
Heemstede zorgt er bovendien
voor dat ieder van de Fairtrade
producten een feest is om te
geven. Op verzoek wordt er samen met u een gezellig cadeaupakket samengesteld.
Op zaterdag 28 juni tijdens ‘de
Smaak van Heemstede’ kunt u
een aantal van onze levensmiddelen in de Wereldwinkel Raadhuisstraat 29 proeven!
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RCH-Pinguins pakt
punt van koploper DSS
Heemstede - DSS en Twins zijn dit seizoen de onbetwiste favorieten voor het kampioenschap van de Overgangsklasse, met Orioles als enige outsider. Maar nu het kaf (de playdowns) van het koren (de play-offs) gescheiden is, zullen verrassingen niet uitblijven en gaan de koplopers ook aan anderen dan elkaar punten verliezen. Werd RCH zaterdag nog van
de mat gespeeld, zondag mochten de koplopers hun handen
dichtknijpen met een gelijkspel. RCH-Pinguïns gaat zijn supportersschare hopelijk nog vaak vermaken.

‘Spelen met koekenpannen in plaats van rackets…’

32 bekers bij Jeugd Club Kampioenen TV HBC
Heemstede - De afgelopen
twee weken zijn Jeugd Club
Kampioenschappen gespeeld op
de tennisbanen van TVHBC aan
de Ringvaartlaan. Met meer dan
130 deelnemers en deelneemsters in de verschillende leeftijdsgroepen, was de inschrijving
een succes. De jeugdcommissie
was dan ook zeer tevreden met
dit aantal deelnemers. Vooral op
de woensdagmiddag wanneer
de jongste jeugd aantrad. Veel
animo is er voor deze wedstrijden, die gespeeld worden volgens de regels van de KNLTB
World Tour, waar in de diverse
leeftijdgroepen met speciale ballen wordt getennist. Op woensdag 18 juni was de finaledag. Bij
het aanmelden werden alle kinderen verrast met een bon voor

een gratis ijsje bij IJssalon Puur
Gelato op de Jan van Goyenstraat. Dat viel natuurlijk bij de
kinderen in de smaak! Op de zaterdagmiddag was er een speciaal toernooi opgezet rondom het
tennisspelletje Around The Table.
Op miniveldjes werden kleine
wedstrijden gehouden met een
handicap zoals hele zachte ballen en koekenpannen in plaats
van rackets.
Nadat alle poulewedstrijden, afvalschema’s en halve finales de
afgelopen weken gespeeld waren, was het afgelopen zondag
de finaledag.
’s Morgens om 10.00 uur werd
begonnen met de eerste 4 finales van de 14 te spelen wedstrijden. Rode en de Oranje deelnemers hadden hun wedstrijden

“Ze waren allemaal zo fanatiek”

Rugby, softbal, surfen en
dodgeball op VO-scholen

Heemstede - De gemeente Heemstede en Sportservice
Heemstede-Zandvoort brengen ook dit schooljaar jongeren
meer aan het sporten en bewegen. Dit doen zij via het project
Sporthackers. Dit jaar zijn er al vele sporten aanboden aan het
Hageveld College en het Haemstede Barger.
Het schooljaar wordt in de
maand juni in stijl afgesloten
met dodgeball op het Haemste-

de Barger en rugby, softbal en
surfen op het Hageveld College.
Op donderdag 12 juni kwam

op de beide woensdagmiddagen
afgerond met aansluitend hun finales. Onder grote belangstelling van ouders, opa en oma’s en
vrienden moesten op beide finale dagen de wedstrijden getennist worden.
De laatste finales waren rond
16.30 uur afgelopen waarna de
prijzen konden worden uitgereikt. 32 bekers waren er besteld
om zo alle finalisten met een
herinnering naar huis te sturen.
Na het maken van een foto van
alle kampioenen, ter herinnering
aan deze geslaagde clubkampioenschappen, werd een mooi
kampioenschap afgesloten.
Via de website van de vereniging, www.tvhbc.nl kun je genieten van de leuke foto’s die er
gemaakt zijn.
Robin van den Bergh van de
DodgeBall Federatie Nederland
op het Haemstede Barger langs
voor een spectaculaire clinic
dodgeball.
Dodgeball is een variant op trefbal. Omdat er meerdere ballen in het spel zijn is het een
actief spel waarbij je constant in beweging moet zijn
om de ballen te ontwijken.
“De leerlingen reageerden erg
enthousiast op de clinic! Ze
waren allemaal ontzettend fanatiek,” aldus gymdocent Rob de
Wit. Op woensdag 18 juni werden op het Hageveld College
zelfs twee sporten aangeboden.
Op Sportpark Groenendaal gaf
honkballer Niels van Weert (Kinheim) een softbalclinic. Ondertussen gaf oud Hageveld leerling
Lennart Theil een clinic Rugby
op het sportveld van het Hageveld. Vakdocent Marieke Schaap
was erg te spreken over het aanbod.
“Ontzettend leuk dat we dankzij de Gemeente en Sportservice Heemstede-Zandvoort dit
schooljaar kennis hebben kunnen maken met bijzondere sporten als atletiek, softbal, rugby en
surfen.”

RCH zette in het openingsduel
met achtereenvolgens Dion Steyl
en Robin van Eis zwaar geschut
in op de Heemsteedse heuvel,
maar het mocht niet baten. Beiden moesten in hun 4 innings 8
honkslagen incasseren en toen
in de 8e inning bij 11-1 de mercy
rule in werking trad bij slechts 1
man uit, was het vooral de vraag
hoe de Racing een dag later het
slaggeweld van DSS zou moeten
overleven.
Maar zie, de ene dag is de andere niet. Deze keer bij DSS
geen Tim Halderman op de heuvel (zaterdag slechts 6 honkslagen tegen), maar Tim Roodenburg tegenover Marcel Timmer
bij RCH. Heel even leek het op
een kopie van de heenwedstrijd
uit te draaien toen Marcel in de
2e inning 5 honkslagen, goed
voor 3 runs moest incasseren.
Maar deze keer liet de Heemsteedse slagploeg niet de schouders hangen en waren het in de
3e slagbeurt Raoel Kortstam en
Andy Raaf die de achterstand tot
2-3 terugbrachten. Een ongelukkige 4e inning, waarin een paar
close calls in het voordeel van de
bezoekers uitpakten, lieten het
scorebord bij 2-5 oplichten, een
stand die er ook na 5 slagbeurten nog stond toen Marcel na
ruim honderd pitches vervangen
werd door Hylke van Viersen. Die
had dit seizoen vanwege een
polsblessure nog maar heel wei-

Herentrimclub
voor 60+

nig gespeeld, hetgeen wellicht
de verklaring was voor de gretigheid waarmee hij de confrontatie
met de gevreesde slagploeg van
DSS aanging. Vooral toen Koen
Werkman in de 6e inning scoorde na een double, gevolgd door
een hit van Lex Leijenaar, kwam
het geloof in een goede afloop
terug bij de Heemsteedse aanhang. In een poging het gevaar
af te wenden werd Tim Roodenburg vanaf de 7e slagbeurt vervangen door Jorn van Ingen,
maar na bij elkaar 3 vrije lopen,
hits van Victor Draijer en Koen
Werkman en een OS vang 9 van
Raoel Kortstam leidde RCH met
6-5 en hing een verrassing in de
lucht. Toch werd een inning later
bij 2 nullen een veldfout de aanloop naar de gelijkmaker: 6-6.
In die stand kwam geen verandering meer, enerzijds omdat
Jorn van Ingen zich goed herstelde van zijn zwakke begin en
anderzijds omdat Hylke van Viersen, ook in de 3 extra innings van
de verlenging, van geen wijken
wist. Met 3-1-2-3 in 7 slagbeurten werd hij de onbetwiste man
of the match en het middelpunt
van de felicitaties.
Komend weekend volgt de dubbel tegen Orioles, anders dan
oorspronkelijk gepland op zaterdag uit (aanvang 14.30 uur)
en zondag thuis op het Heemsteedse Sportpark, aanvang
14.00 uur.

kan meedoen in zijn eigen tempo. De oefeningen bestaan uit
een stukje hardlopen, dribbelen
en rek- en strek-oefeningen. Er
Heemstede – Al 47 jaar bestaat is begeleiding van een trainer.
de herentrimclub voor 60+ die
wekelijks in Midden Duin (Over- Wilt u zich bij hen aansluiten?
veen) traint. Plezier staat voorop Van 9.00 tot 10.00 uur wordt gebij het clubje, waar geen contri- sport. Kom vrijblijvend gezellig
butie voor wordt geheven. Ieder meedoen. Info op 023-5290440.
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Woensdag
juni
t/m dinsdag 8 juli

16.00 uur. Spaarne 30 rood,
Haarlem. Open op do-vr-zazo, tussen 13-17u.

26

juni
Donderdag
Concert popkoor Voice
Collective bij Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56,
Heemstede. Aanv. 20.00 uur.
Zaal open: 19.45u. Onder
meer nummers van Queen
en Ramses Shaffy. Kaarten: 5
euro. voicecollective@live.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.voicecollective.nl.

Haarlem. Van 9.00-16.30 uur.
Tal van oude spullen, op 200
kramen. Toegang: 3,50 / kinderen tot 12 jr onder begeleiding gratis toegang. Info:
www.megasnuffelmarkt.nl.

na van Kazumi Higashi en
haar dochter (Heemstede)
Masako Higashi. Locatie: dr
P. Cuyperslaan 8, Heemstede.
Open tussen 11.00-17.00 uur.
Tevens ikebanademonstratie en gratis workshop vanaf
15.00 uur.
Info: www.hanakunst.com.
Midzomermiddagconcert
met high tea in het Huis
Leyduin met countertenor
Sytse Buwalda.

28

Aquarellen van Carin van
der Putten in Gemeentehuis Bennebroek, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek.
Toegang gratis. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
8.30 uur tot en met 12.30 uur
en woensdag van 13.30 tot en
met 16.30 uur.

25

juni
Woensdag
t/m donderdag 12 juli
Solo-expositie van Jan Verschueren in Galerie Année,
Gedempte oude gracht 33 in
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

25

juni
Woensdag
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke
Lekkerkerker in Casca De
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. Mixed media, in niveau
gelaagde texteer, intuïtieve
impressies en veelkleurige
abstracte formaten.

25

juni
Woensdag
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar
Sport in beeld’ in museum
Cruquius.
Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

26

juni
Donderdag
t/m zondag 13 juli

juni
Zaterdag
NAH-café voor mensen
met een niet-aangeboren
hersenletsel, woonachtig
in Heemstede en Haarlem.
Laatste bijeenkomst voor de
zomerstop. Thema: Kunst op
de hoek. Deelnemers kunnen
hun /een eigen kunstwerk
meenemen om er samen van
te genieten en er over te praten. Princehof, Glipperweg 57
in Heemstede.
Aanvang 13.30 en de toegang
is gratis. Consumpties voor
eigen rekening.
Nieuw evenement in de
Raadhuisstraat/Binnenweg ‘Ontdek de smaak van
Heemstede’. Winkeliers laten
u hun specialiteiten proeven.
In het centrum van Heemstede, van 9.00 -17.00 uur. Georganiseerd door winkeliersvereniging Heemstede.
Zie ook www.wch.nl.
Maurice Hermans (zoon
van Toon Hermans) signeert zijn eerste dichtbundel ‘Dichter bij de Liefde’
om 14.00 uur. Boekhandel
Blokker vindt u aan de Binnenweg 138 in Heemstede.
Tel. 023 5282472 / www.boekhandelblokker.nl.

Liederen van Gershwin, Bach
en Purcell. Aanv. 13.30 uur.
V.a. 14.40 tot 16.00 uur wordt
er aansluitend een high tea
geserveerd. Kosten: 32,50 euro (inclusief high tea). Beschermers betalen 27,50 euro (inclusief high tea). Loc..
Leidsevaartweg tussen nummer 49 en 51, Heemstede. Aanmelden kan via www.
gaatumee.nl Op 28 juni kunt
u (12.00-13.00 uur) bij huis
Leyduin een kaartje kopen.
Info: 088-0064455.
`Midzomerweekend Buitenplaatsen’. Expositie twee
grafiekkunstenaars op Huis te
Manpad in Heemstede.
Han van Hagen (1944) en
Reinder Homan (1950) hebben ieder op eigen wijze Huis
te Manpad in een ets vastgelegd.

KNNV-Libellenwerkgroep
Zuid-Kennemerland houdt
zijn libellenexcursie in De
Waterleidingduinen, ingang Oase. Tijd 12.00 uur tot
14.00 uur.
Op zondag 29 juni op Middenduin, ingang aan de Duinlustweg, van 11.00 uur tot
13.00 uur. Tijdens deze publiekswandeling leert u alles over de leefwijze en voortplanting van libellen. Deelname gratis. Bij regen gaan de
excursies niet door. Voor informatie: tel. 023-528 90 09.

Zomerfestival in Nationaal
Park Zuid-Kennemerland
bij bezoekerscentrum De
Kennemerduinen en op Elswout, 11.00-16.00 uur.
Programma: www.np-zuidkennemerland.nl.
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Foto: Ivo Alserda.

juni
Zondag
HPhO Zomerconcert m.m.v.
Jong NBE regio West. Aanvang: 20.15 uur. Pinksterkerk
Camplaan 18, Heemstede.
Meer info: www.hpho.nl.

Carillon- en koororgelconcert in de Grote of St.Bavokerk te Haarlem. Bespeeld door beiaardier/organist Christiaan Winter. Aanv.
15.00 uur, gratis toegankelijk.
Verzamelen in de kerk. Christiaan Winter is kerkmusicus
van de Oude Kerk te Amsterdam en Stadsbeiaardier van
Alkmaar.

Reuzesnuffelmarkt, openlucht, op de ijsbaan Kennemerland, IJsbaanpad 4,

Musical ‘het Internaat’ in
Theater de Luifel. Door musicalschool Blijmond, ge-

29

Expositie haiku en ikeba-

21

schreven door Charis en Erik
de Ruijter.

Voorstelling om 13.00 en
16.00 uur.
Kaarten kosten 7,50 euro en
zijn te bestellen via info@blijmond.nl of op de dag van de
voorstelling aan de kassa van
het theater (geen PIN). Voor
meer info, bel 06-38508718.

2

juli
Woensdag
Buitenconcerten Harmonie St. Michaël, aanv. 19.30
uur. Locaties: plein van de Fr.
Leharlaan en plein van Anna Blamalaan. Toegang vrij.
Droog weer, dan gaan de
concerten door. Info: www.
stmichael-heemstede.nl.

‘Dichter
bij de Liefde’

juni
Zaterdag
en zondag 29 juni

Zat. va: 11 uur, zon. Va. 10
uur. Loc: in het linker koetshuis, Herenweg 9 te Heemstede. Tot 16.00 uur. Toegang
gratis.
Info: www.huistemanpad.nl.

Nieuwe expositie in de
Waag: werk van Margot
Staphorst uit Heemstede.
Opening zondag 29 juni om

Gallery Odyssey houdt tussen 14.00 en 17.00 een expositie met Cubaanse
kunst. Kunstenaars: Carlos
Casas, Julio Fleitas, Manuel.
Adres: Pelikaanlaan 3 te
Heemstede.
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Heemstede - Op zaterdag
28 juni signeert Maurice Hermans zijn bundel Dichter bij
de Liefde om 14.00 uur bij
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Maurice Hermans (64) is de middelste zoon van Nederlands
meest geliefde versjes- en
gedichtenbundelschrijver/
theaterman en levenskunstenaar Toon Hermans. Begrijpelijk, dat er in het werk van
zijn zoon Maurice, paralellen
lopen naar het werk van Toon.
Als je 40 jaar aan de zijde mocht meelopen van deze veelzijdige theaterman,
dan blijft er wellicht iets hangen… Boekhandel Blokker
vindt u aan de Binnenweg
138 in Heemstede. Tel. 023
5282472, www.boekhandelblokker.nl.

Nieuws
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Geef uw voorkeur via de website

Ontwerpen voor nieuwe Kwakelbrug
De huidige Kwakelbrug over het Heemsteeds
Kanaal - tussen de Mozartkade en de
Nijverheidsweg - wordt vervangen. Voor een
nieuwe voetgangers- en fietsersbrug zijn vier
ontwerpen gemaakt. U kunt tot 28 juli 2014 via
de website www.heemstede.nl uw voorkeur
voor twee ontwerpen uitspreken.

In deze uitgave:
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- Meldpunt overlast
- Verkeersbesluit

Iemand voordragen
voor een lintje?
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
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Verbeteren bereikbaarheid

De Kwakelbrug voldoet niet meer aan de
gebruikerseisen van deze tijd. Het is de bedoeling
deze te vervangen door een lage, beweegbare brug
voor voetgangers en fietsers. Door tegelijkertijd het
aansluitende pad tussen brug en Nijverheidsweg
te verbreden, wordt de bereikbaarheid van College
Hageveld en het achtergelegen recreatiegebied
aanzienlijk verbeterd.

Eén brug, vier ontwerpen, twee
voorkeuren

Vier bedrijven hebben een ontwerp voor een
nieuwe brug gemaakt. Tussen 16 juni en 28 juli 2014
kunt u via bit.ly/Kwakelbrug aangeven welke
twee van de ontwerpen (A, B, C, D) u het mooist/
best vindt. Ook de Welstandscommissie spreekt
zich binnen dezelfde periode over de ingediende
ontwerpen uit.

Vervolg

Na de inspraak worden de vier ingediende
ontwerpen en de voorkeur van de inwoners en de
Welstandscommissie aan de raadscommissie Ruimte
voorgelegd. De commissie zal vervolgens de twee

meest aansprekende ontwerpen aanwijzen waarna
de twee winnende ontwerpers hun brug technisch
uitwerken. Vervolgens nemen de gemeenteraad en
het college van B&W besluiten over de uiteindelijke
keuze en het aanbestedingstraject.

Geen inloopochtend
burgemeester in juli
en augustus

Straatverlichting defect,
kapot speeltoestel,
overhangend groen?

Tijdens de vakantieperiode, waarin veel
inwoners met vakantie zijn, vervalt de
inloopochtend van de burgemeester.
De eerstvolgende inloopochtend is op
vrijdag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Meld gevaar, schade op straat of overlast
via www.heemstede.nl/meldpuntoverlast.
Geen toegang tot internet? Bel tijdens
openingstijden het meldnummer van de
gemeente (023) 548 57 62.

Ondernemersevenement over ‘groen’
wagenpark
Op donderdag 19 juni organiseerden gemeente
Heemstede, CNG-net en Het Oude Slot Heemstede
een informatiemiddag voor ondernemers over alle
voordelen van rijden op CNG (groen gas of aardgas).
Voor ondernemers een mooie stap in de richting
van maatschappelijk verantwoord ondernemen!
Ondernemers die niet aanwezig konden zijn,
kunnen voor informatie contact opnemen met
duurzaamheidscoördinator Mireille Middendorp,
via mmiddendorp@heemstede.nl.

Iemand voordragen
voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus
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
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.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij
de flat Overijssellaan 147 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de
bewoonster (verzonden: 19 juni 2014). Het besluit
ligt vanaf 26 juni 2014 zes weken ter inzage.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt
u bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, reageren ,
bezwaar maken.

Melding verwijdering fietswrakken
in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren
(artikel 5:5 APV). Op dinsdag 1 juli 2014 gaat de
gemeente fietswrakken verwijderen die zich in
de directe omgeving van het station HeemstedeAerdenhout en in de winkelstraten van Heemstede
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst
belastende wijze worden doorgeslepen. Tevens
worden in deze gebieden alle fietskettingen en
andere zaken verwijderd die aan fietsenklemmen
of andere gemeentelijke eigendommen zoals

boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.
Opslag
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met
5 oktober 2014 worden opgeslagen bij
de milieustraat van De Meerlanden aan de
Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering
en opslag. Voor informatie en vragen kunt u bellen
met de gemeente via telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunningen
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 49 + 51 het plaatsen
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak
wabonummer 12715, ontvangen 6 juni 2014.
- Laan van Dicklaan 25 het kappen van 2 coniferen
wabonummer 12724, ontvangen 6 juni 2014.
- Binnenweg 67 het wijzigen van de gevel t.b.v.
automaten wabonummer 12724,
ontvangen 6 juni 2014.
- IJssellaan 25 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak wabonummer 12753,
ontvangen 6 juni 2014.
- Herenweg 57-59 het wijzigen van bestemming
naar kantoren en maatschappelijke doeleinden
wabonummer 12770, ontvangen 10 juni 2014.
- Kwartellaan 1 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 12777,
ontvangen 12 juni 2014.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedures)
- Herenweg 122 het uitbreiden van de badkamer
op de 1e verdieping wabonummer 12132,
verzonden 20 juni 2014.
- Beethovenlaan 26 het uitbreiden van
het woonhuis met erker en dakopbouw
wabonummer 11415, verzonden 20 juni 2014.
- Leidsevaartweg 125 het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
11416, verzonden 20 juni 2014.
- Beethovenlaan 38 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak en het doorbreken van
een muur wabonummer 12113,
verzonden 20 juni 2014.
- Binnenweg 174 het wijzigen van de winkelpui
en vervangen vloer wabonummer 12013,
verzonden 20 juni 2014.
- Laan van Dicklaan 25 het kappen van 2 coniferen
wabonummer 12724, verzonden 20 juni 2014.
- N.K.J. van Waasplein 8 het kappen van 1 es,
2 esdoorns en 1 berk wabonummer 12427,
verzonden 20 juni 2014.
- Maaslaan 9 het kappen van 1 Betula
wabonummer 12432, verzonden 20 juni 2014.

- Heemsteedse Dreef 88 het kappen van
1 dennenboom wabonummer 12516,
verzonden 20 juni 2014.
- Binnenweg 206 het maken van een achteringang
en bewoonbaar maken van de woning 1e en 2e
verdieping wabonummer 12217,
verzonden 20 juni 2014.

Fiets Binnenweg
De buitengewone opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben een
herenfiets, merk Batavus, kleur groen aangetroffen
op de Binnenweg, ter hoogte van Sissy Boy. De fiets
is niet in rijtechnische staat: de fiets heeft twee lekke
banden.

de Kastanjelaan, op de hoek van de Binnenweg. De
fiets is niet in rijtechnische staat: de ketting ligt eraf.

binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt
de fiets in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang).
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten

Fiets Kastanjelaan - hoek Binnenweg
De buitengewone opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben een
herenfiets, merk Batavus, kleur grijs aangetroffen op

De eigenaar van genoemde fietsen krijgt tot en
met 9 juli 2014 de gelegenheid om de fiets van de
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets

Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Blekersvaartweg 24 het restaureren van
staldeuren wabonummer 12754,
ontvangen 6 juni 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Duin en Vaart 25 het plaatsen van een
fietsenstalling wabonummer 12399, ontvangen
26 mei 2014, Reguliere procedure. In het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een
termijn van 6 weken.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
- Duin en Vaart 25 het plaatsen van een
fietsenstalling wabonummer 12399,
ontvangen 26 mei 2014. Reguliere procedure.
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen,
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsacties
Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

Neem voor vragen contact op met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 26 juni
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023)
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 3 juli 2014 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de verleende
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van lichtreclame aan Zandvoortselaan
179 (openbaar)

De agenda is aangevuld met twee punten:
- Anterieure Overeenkomst Havendreef
- Bekrachtigen geheimhouding omtrent
advies Van der Feltz Advocaten betreffende
ontwikkeling Havendreef

20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een
verzoek om een gehandicaptenparkeerplaats (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een
verzoek om een gehandicaptenparkeerkaart (niet openbaar)
Dit betreft een voorlopige agenda.
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie
contact op met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, telefoonnummer (023) 548 56 07.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

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

Gasleiding in groot aantal
bestaande woningen niet in orde?!
Heemstede – In een groot landelijk dagblad
werd in een artikel aan de bel getrokken over
gasleidingen, die in duizenden woningen niet
in orde zijn. “Er zou opnieuw een verplichte
keuring voor gasleidingen in de Nederlandse
woningen moeten komen”, werd geschreven.
Branchevereniging Uneto-VNI werkt op dit moment met een aantal partners aan een vrijwillig
keuringsmechanisme voor cv-ketels. Het keurmerk ‘OK CV’ moet op 1 januari 2015 starten en
mag dan gebruikt worden door gediplomeerde installateurs zoals Vosse uit Heemstede.
In het artikel wordt gepleit voor de herinvoering
van de ‘gasleiding APK’. Volgens de krant zijn de
gasleidingen in meer dan naar schatting honderdduizend woningen momenteel niet op orde. De
netbeheerders vervangen momenteel veel oude
gasmeters voor de nieuwe slimme meters en komen zo ‘talloze lekke koppelingen en poreuze gasslangen’ tegen.
Meestal zijn de gaslekken miniem, maar de netbeheerders komen ook potentieel gevaarlijke situaties tegen. Tot de jaren 90 werd er door de gemeentelijke gasbedrijven periodiek gecontroleerd
of de gasleidingen niet lekten. Toen de gasbedrijven werden geprivatiseerd, verdwenen deze controles.
Het beste zou zijn om periodieke controles van de

gehele gasinstallaties uit te voeren, gekoppeld aan
het onderhoud van de CV-ketel.
Als het gaat om een verplichte APK ligt het voor
de hand om eerst op de bekende risicogebieden
te focussen, zoals installaties met propaan of butaan enerzijds en anderzijds koolmonoxide als gevolg van afvoerloze geisers. Bij deze risicogebieden vinden regelmatig ernstige ongelukken plaats.
In dit licht zijn de netbeheerders gelukkig met het
recent gestarte onderzoek van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid naar koolmonoxide-ongelukken in
Nederland.
Op de vakwebsite installatie.nl stemmen mensen
uit de branche over het algemeen in met het idee
van een verplichte keuring van gasleidingen. Het
is een beetje een grijs gebied geworden. Maar uiteindelijk ben je als eigenaar van een woning zelf
verantwoordelijk voor het veilig functioneren van
je installaties. Sommige woningbezitters zijn onvoldoende bewust van die verantwoordelijkheid.
Zo lang er warm water uit de kranen komt, en in
de winter de radiatoren warm worden vindt iedereen het wel best, zo lijkt het soms.
Maar het is toch wel zaak om te zorgen voor een
adequaat onderhoud- en inspectieregime.
Info?
Neem contact op met Vosse, moderne installatietechniek, Kerklaan 9, Heemstede. Tel. 0235286802, mail info@vosse.nl.

Margot Staphorst
exposeert in De Waag
Heemstede – De Heemsteedse
kunstenares Margot Staphorst
toont vanaf donderdag 26 juni
werk in gebouw De Waag aan
het Spaarne 30 te Haarlem. De
expositie is daar tot en met 13 juli te zien. Zondag aanstaande is
de opening, om 16.00 uur.
Margot volgde de Haagse Koninklijke Academie en vestigde
zich als vrij kunstenaar in Heem-

stede en voorzag in haar levensonderhoud met lesgeven. Later trouwde Margot met kunstenaar en graveur Jan Staphorst. Door zijn ziekte en overlijden en de zorg voor zijn nagelaten werk kwam er lange tijd niets
van schilderen. Daar kwam de
laatste jaren verandering in. Het
resultaat ziet u op de tentoonstelling.

