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OP ZOEK  NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
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BEZORGERS!

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

OOK VAKANTIEBEZORGERS!!!
Ook 50+ van harte welkom
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Deze week in De krant!

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

103-jarige: “Je hoeft er niets 
voor te doen, het gaat vanzelf”
Heemstede –  Op vrijdag 19 ju-
ni vierde mevrouw H.M. Rikkers-
van Looij (Henny) haar 103de 
verjaardag te midden van fa-
milie en vrienden. Zelf vindt ze 
het behalen van deze hoge leef-
tijd geen bijzondere prestatie. 
“Je hoeft er niets voor te doen, 
het gaat vanzelf”, zegt ze. De 
behoorlijk vitale Heemsteed-
se is dankbaar dat ze een fijn 
contact heeft met haar drie 
dochters. “Een goede fami-
lieband is het belangrijkste in 
het leven.” Die warmte kent 
mevrouw Rikkers-van Looij 
ook uit haar jeugd. Ze was 
de een na oudste in het veer-
tien kinderen tellende ge-
zin Van Looij.  “Alles kon vroe-
ger bij ons thuis aan de Binnen-
weg, de deur stond open voor 
iedereen. Het was er altijd oer-
gezellig.” Met hulp van de thuis-
zorg en van de dochters lukt het 
haar nog steeds om zelfstan-
dig te wonen. Vooral middelste 
dochter Edith is goud waard voor 
haar moeder, benadrukken de 

andere zussen. Met een glaas-
je wijn op z’n tijd hoopt de jari-
ge nog een poosje mee te gaan. 
Dat is goed nieuws voor de Bos-
nische kinderen voor wie de 

voormalige medewerkster van 
Wollana al jaren breit. “Ach, het 
houdt me bezig en die kinderen 
blijven lekker warm.” 
Mirjam Goossens

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

7.51
500 gram
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Doe mee en win waardebonnen van de Oosteinde

Tuinenwedstrijd, ook dit jaar!
Heemstede – Het is er weer 
tijd voor… lekker bezig zijn in 
de tuin. Onkruid verwijderen, 
uitgebloeide bloemen wegha-
len, water geven en zorgen dat 
alles er netjes uitziet. Tuinbe-
zitters zullen het beamen: een 
mooie tuin is gewoon veel werk. 
Dat vinden de meesten hele-
maal niet erg want je hebt eer 
van je noeste arbeid. Een tuin 
die een lust voor het oog is en 
ook nog fijn is om in te zitten, 
daar doet u het voor. Zeker als 
uw tuin bewonderd wordt door 
buren, vrienden en familie dan 
kunt u zich terecht een beetje 
trots voelen. Wilt u uw tuin of 
die van uw buren nu eens écht 
in het zonnetje zetten? Doe dan 
mee aan de Tuinenwedstrijd van 
de Heemsteder in samenwer-
king met Tuincentrum de Oos-
teinde. 

Ook kantoortuinen 
In de komende twee maan-
den besteedt de Heemste-
der aandacht aan tuinen, ter-
rassen, balkons of kantoortui-

nen. Heeft u een kleine tuin of 
een grote ‘lap’, dat maakt niet 
uit. Als ‘ie maar mooi is en u er 
een goed gevoel bij heeft. Ook 
prachtig bijgehouden kantoor-
tuinen mogen meedoen! Heeft 
u geen tuin maar wel een bal-
kon met fraaie potten en han-
ging baskets? Ook dan kunt u 
insturen en kansmaken op een 
mooie geldprijs die Tuincentrum 
de Oosteinde beschikbaar stelt.

Stuur tenminste drie foto’s 
(maximaal 10) naar de redac-
tie via redactie@heemsteder.nl 
Vermeld niet alleen uw naam en 
adres maar vertel iets over uw 
tuin of balkon.
Vanaf juli geeft de Heemste-
der ruim baan aan de mooiste 
of leukste tuin met een verhaal. 
Insturen kan tot en met maan-
dag 24 augustus.
Succes!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 28 juni, mw. ds. A. 
Drost (Amsterdam).

Aanvang 10.00 uur. Tevens
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 28 juni dienst Pink-
sterkerk, Camplaan 18: ds. 
P.I.C. Terpstra, dienst v. Schrift 
en Tafel. Aanvang 10.00 uur. 
Crèche v. kinderen tot 4 jaar 
en Kinderkring v. kinderen van 
4 tot 12 jaar.

 www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 28 juni, 10.00 uur.
mevrouw Ds. J. van Werkho-
ven-Romeijn (Aerdenhout)
Zondag 5 juli, 10.00 uur. Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 12 juli, 10.00 uur. Prof. 
Dr. M. Wisse (Vianen)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 28 juni, 10.00 uur. 
Sprekers: Richard en Con-
nie Hofstee. Thema: Vervolg-
de christenen doen een be-
roep op christenen in Neder-
land hen niet te vergeten en 
voor hen te bidden.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (10)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s, het 
Noord Hollands Archief.
Bij deel 1 over de Cloosterweg 
hebben we al verteld dat de 
Cloosterweg veel verder door 
heeft gelopen. Na de aanleg van 
de N201 is dat de Nijverheids-
weg geworden. In advertenties 
komen we diverse bedrijven te-
gen. In 1931 zien we o.a. het be-
drijf van H. de Jong voor vracht 
en sleepwerk op Cloosterweg 37. 
In de jaren 50 is de fi rma Poly-
tex NV op zoek naar lassers en 
bankwerkers. De werkplaats 
staat op Cloosterweg 53. Op 24 
maart 1960 zoekt Machinefa-
briek SERNé en KION nog een 
aankomend bankwerker voor de 
Cloosterweg 53.
Ook in lage nummers na Cloos-
terweg zijn er nog bedrijfjes te 
vermelden zoals een dakdekker, 
aannemer en behanger, maar 
ook hier is geen beeldmateriaal 
van tot op heden.
Eind jaren 70 is de nieuwe laag-
bouw gekomen naast de huidige 
pianozaak en verdween er weer 

een bedrijfspand waar veel men-
sen de hoge stapels banden voor 
de twee grote toegangsdeuren 
herinneren. Helaas zijn ook daar 
geen foto’s van.
Met dit deel eindigen we dan 
ook de serie Cloosterweg met 
een fraai schilderij, geschilderd 
naar een bekende foto door 
Sientje van Noort en in het be-
zit van Nick Schoenmaker. Harry 
Opheikens maakte de nufoto van 
de huidige situatie (juni 2015).
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Als laatste in deze serie ‘Kunst in Heemstede’ het zitelement op de 
Binnenweg, de ‘Vier Seizoenenbank’. Een ontwerp van Sijtse van
Ilse, dat na de herinrichting van deze winkelstraat verwerkt is 
in een al bestaand zitelement. Sijtse van Ilse is een in Haarlem 
woonachtige tekenares, schilderen en ontwerpster die aan de
Ritveld academie heeft gestudeerd. Naast tekenen en schilderen
illustreert ze ondermeer boeken.

Zoals gezegd is dit de laatste afl evering van deze serie, die ik met 
veel plezier heb gemaakt. Mijn bedoeling is om er een boekje van 
te laten maken zodat de afbeeldingen en teksten bewaard blijven.
Informatie hierover kunt u krijgen per e-mail:
remcovandenberg@xs4all.nl.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in
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Heemstede - Bij mensen die 
dement zijn en nog thuis wo-
nen, doen zich binnens- en 
buitenshuis geregeld gevaar-
lijke situaties voor. Volgens de 
stichting Alzheimer Nederland 
maakt 75% van de mantelzor-
gers zich grote zorgen over on-
veilige situaties waarin demen-
te patiënten verzeild raken. 
Door de bezuinigingen in de 
zorg is verhuizen naar een ver-
zorgingshuis meestal geen op-
tie. Gelukkig zijn er wel prakti-
sche oplossingen voor de vei-
ligheidsproblemen in en om 
het huis. 
In Nederland lijden ruim 
250.000 mensen aan dementie, 
waarvan de ziekte van Alzhei-
mer de bekendste vorm is. Bij 
deze hersenaandoening raakt 
de patiënt langzaam steeds af-
hankelijker van de zorg van 
anderen. Gelukkig kunnen de 
meeste dementerenden thuis 
blijven wonen. Voor hun part-
ners en kinderen is de zorg 
vaak een zware last, vooral 
omdat het gedrag van de pa-
tiënt verandert. Als mantelzor-
ger heb je ook het gevoel dat 
je langzaam je partner, vader of 
moeder verliest. Veel mantel-
zorgers voelen zich overbelast. 
Daardoor kunnen zij hun de-
menterende partner, vader of 
moeder niet altijd de aandacht 
geven die nodig is om onveilige 
situaties te voorkomen. Denk 
daarbij aan het eten van bedor-

ven voedsel, het oplopen van 
brandwonden of het innemen 
van verkeerde medicijnen. Bui-
tenshuis gebeurt het dat de-
menterenden verdwalen. 

Praktische oplossingen
Volgens Home Instead Thuis-
service bestaan er alledaagse 
en praktische oplossingen die 
het mogelijk maken thuis een 
veilige omgeving te scheppen. 
Oplossingen voor mantelzor-
gers om respectvol met moei-
lijk gedrag om te gaan en men-
sen met dementie actief te hou-
den door hen te betrekken bij 
alledaagse activiteiten. Mantel-
zorgers kunnen hun zware taak 
verlichten door eenvoudige ge-
dragstechnieken toe te passen 
en te werken met een levens-
boek.

Vraag een pgb aan
Per 1 januari 2015 hebben se-
nioren wettelijk recht op een 
persoonsgebonden budget 
(pgb). Daarmee kunnen men-
sen met dementie en hun man-
telzorgers naar eigen behoef-
ten hulp inkopen.
Ze  bepalen dan zelf door wie, 
wanneer en hoe lang ze onder-
steuning in huis willen halen. 
Door de nieuwe wet zijn ge-
meenten verplicht, bij senioren 
die aan een aantal voorwaar-
den voldoen, AWBZ-zorg om te 
zetten in een pgb. 

Mantelzorgers die meer infor-
matie willen, of advies, kunnen 
contact opnemen met Home 
Instead Thuisservice Zuid-Ken-
nemerland, 023-8200392 of via 
nkindt@homeinstead.nl.

Home Instead Thuisservice
Ziekte van Alzheimer:

Praktische oplossingen voor gevaarlijke 
situaties in en om het huis

Heemstede - Op vrijdag 19 ju-
ni werd het groene kleuterplein 
bij basisschool De Evenaar offi-
ciëel geopend! De weken daar-
voor speelden kinderen van 
groep 1 t/m 4 al heerlijk op het 
plein maar de echte opening liet 
nog even op zich wachten. Hier-
voor was De Evenaardag uitge-

kozen, een goed moment want 
dan zijn bijna alle ouders en kin-
deren aanwezig.
Onder toeziend oog van vele 
kinderen, ouders, leerkrachten, 
opa’s oma’s en andere belang-
stellenden mocht Gabriëlla uit 
groep 2b het gouden lint, na een 
toespraak van directeur Domien 
Geluk, doorknippen.
Daarna begon de Evenaardag 
‘nieuwe stijl’! De kinderen van 
groep 1 t/m 4 mochten op het 
plein oud-Hollandse spelletjes 
doen, er was een kookworkshop, 
ze konden zich laten schminken, 
er was een schilderworkshop en 
een sportworkshop. Voor de kin-
deren van groep 5 t/m 8 was er 
ook genoeg te doen! Zij konden 
deelnemen aan een Jembé ses-
sie of de heupen losgooien tij-
dens een Zumbaworkshop, er 
werd gebokst onder leiding van 
gymleerkacht Niels.
Iedereen kon natuurlijk ook lek-
ker eten en drinken. Een portie 
poffertjes of een heerlijke pizza-
punt gaat er altijd in. De kinde-

ren kregen ook een ijsje en een 
zakje chips.
De keuze voor het groene 
schoolplein is niet zomaar uit de 
lucht komen vallen. Basisschool 
De Evenaar is  bewust bezig met 
het milieu. Er wordt aan afval-
scheiding gedaan en er zijn zon-
nepanelen geplaatst op het dak 
van de gymzaal. Ook deed de 
school mee aan de Energy-Bat-
tle.
Er is door leerkrachten en kin-
deren van tevoren goed over-
het nieuwe plein nagedacht. De 
leerlingenraad boog zich ook 
over het plan van een nieuw 

schoolplein. Door alle kinderen 
van groep 1 t/m 4 is een ‘mood-
bord’ gemaakt waarop alles ge-
tekend stond wat volgend de 
kinderen op het nieuwe plein 
moest komen. 
Spannende hutten in een bos-
je, een klimboom, gezellige zit-
jes, een grotere zandbak  en 
de schommels mochten ook 
niet ontbreken. En toen begon 
het grote kluswerk. De kinde-

ren moesten wel een paar we-
ken geduld hebben; ze moesten 
uitwijken naar het grote plein. 
Ze hadden dagelijks zicht op de 
vorderingen. Na de meivakan-
tie kon het plein in gebruik wor-
den genomen. Sindsdien genie-
ten de kinderen van hun nieuwe, 
uitdagende plein. Over een tijdje 
wordt ook het grote schoolplein 
van de groepen 5 t/m 8 aange-
pakt!

Basisschool De Evenaar opent groen kleuterplein!

Ontwerpwedstrijd Agusto:
En de winnaar is…

Heemstede - Een van de feestelijkheden rondom het 
20-jarig jubileum van Agusto Edelsmid in Heemstede was 
de ontwerpwedstrijd. Tot eind mei konden ontwerpen wor-
den ingeleverd. 

Met veel animo heeft de jury zich over de talrijke inzendin-
gen gebogen. Deze bestond uit de gerenommeerde beeld-
houder Joost van den Toorn (vormgeving), kleurenspecialist en 
winkelier Jasper de Zwart van verfspeciaalzaak Ree en Bas 
Hagemeijer, goudsmid en tevens voorzitter van de vereniging 
goud- en zilversmeden (techniek).
Omdat het om een vrije opdracht ging: ‘Ontwerp uw hartewens, 
een draagbaar sieraad’  mocht het van alles worden. Er waren 
tekeningen, modellen van hout en kurk, digitale projecties en 
sieraden van lint en kralen.
Wat direct opviel was de grote verscheidenheid en invalshoe-
ken van de ontwerpen. En daarnaast de grote kwaliteit van de 
inzendingen.

Na diverse emotionele betogen van de jurydeelnemers zijn er 
unaniem drie ontwerpen uitgekozen.

De 1e prijs is gevallen op een armband getiteld ‘The best of both 
worlds’. Dit ontwerp is sterk door de goed doorgedachte vorm-
geving, eenvoud en het mooie lijnenspel. Gefeliciteerd Annelou 
Bangert! 

De 2e prijs gaat naar een paar oorhangers in de vorm van het 
schiereiland in Dubai.
Door haar originele interpretatie en de goede toepasbaarheid 
van het sieraad is het een terechte tweede plaats. Gefeliciteerd 
Rony Koeckhoven!

De 3e prijs is een armband die door middel van diverse arm-
bandjes met slotjes snel van karakter te veranderen is. Hier is 
de combinatie van het creatieve en het commerciële de door-
slaggevende factor gebleken. Gefeliciteerd Els Heikens!

De prijswinnaars zijn inmiddels op de hoogte gebracht en zullen 
na de vakantieperiode de prijzen uitgereikt krijgen.
De ontwerpen zijn vanaf nu te bewonderen aan de wand bij 
Agusto edelsmid in de winkel aan de Binnenweg 55.
Info: 023-528 7678.
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Een van de lezers mailde ons: 
Ik heb slangenradijs gezaaid 
en heb nu een wat ‘slungelige’ 
plant. Is het nodig om de plant 
te toppen zodat deze meer-
toppen gaat maken en voller/
breder wordt?

De naam slangenradijs (ook 
wel rattenstaartjes genoemd) is 
niet te danken aan de uitbundi-
ge, weelderige, wilde groei van 
deze groente. De radijssoort 
wordt niet geteeld voor de knol, 
maar voor de knapperige, vlezi-
ge vruchtjes, die gemiddeld zo’n 
vijftien centimeter lang worden. 
Het zijn deze lange vruchtjes 
die de groente ook de naam rat-
testaartjes bezorgden. Ze lijken 
ook op kleine kronkelende slan-
getjes, vandaar de naam slan-
genradijs.
Hoewel deze groente een radijs-
soort is, levert ze geen eetbare 
knolletjes.
De specifi eke, indringende, pit-
tige smaak is een perfecte aan-
vulling om salades te vervolma-

ken. Ook in roerbakschotels zijn 
de radijsvruchtjes een perfecte 
aanvullende smaakbrenger.
In het begin vormen zich gro-
te, weelderige bladeren. Acht 
weken na het zaaien verschij-
nen de eerste bloemen en dan 
ook al snel de eerste vrucht-
jes. De oogst kan vanaf dan, wel 
een kleine twee maanden door-
gaan. Oogst de peultjes in jon-
ge toestand. Laat ze niet hele-
maal uitgroeien. Oudere peulen 
worden al snel taai en draderig. 
Sommige ontwikkelen een paar-
se schijn. Houd er rekening mee 
dat deze peulen dan nog net iets 
sterker zullen smaken.
Het antwoord op de vraag : top-
pen?  is hiermee al impliciet ge-
geven: niet doen, want dan houd 
je de knop/bloemvorming tegen 
en dan krijg je dus niet de peu-
len waar het om gaat.
Deze groente leent zich overi-
gens goed om zelf zaad over te 
houden. Laat van één plant de 
peulen afrijpen op de plant en 
laat ze daarna opdrogen.

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult 
op regelmatige basis de nieuwe rubriek van de 
Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest 
daarin handige wetenswaardigheden over alles 
op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. 
Heeft u een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-
kennemerland.groei.nl.

Net zoals radijs kun je deze 
groente al heel vroeg in het sei-
zoen zaaien. Van einde maart 
tot begin augustus is de meest 
voorkomende zaaiperiode. De 
zaden zijn vrij groot, en zien er 
net zo uit als radijszaden. Je kunt 
gerust de zaden met een halve 
tot één cm grond afdekken. De 
oogst is overvloedig en het ge-
bruik is eerder als aanvullende, 
smaakbrengende groente. Heel 
veel planten heb je dan ook niet 
nodig. Twee weken na het zaai-
en, zijn de plantjes al gekiemd. 
Wil je het hele jaar wat peulen 
oogsten, dan kun je het beste – 
net zoals bijvoorbeeld dille- twee 
keer of drie keer in een seizoen 
zaaien.  Dan heb je het seizoen 
goede peulen.
De slangenradijs is absoluut niet 
moeilijk en groeit op alle grond-
soorten, van zwaar tot licht. Al-
leen sterke droogte kan de plant 
hinderen. De plant groeit zowel 
in zon als halfschaduw.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…
Slangenradijs

ken. Ook in roerbakschotels zijn Net zoals radijs kun je deze 

Verbouwingsopruiming met mooie 
aanbiedingen bij Stefans brillen & lenzen
Heemstede - Heeft u ook al 
zo’n zin in de zomer? Bij Stefans 
brillen & lenzen aan de Binnen-
weg in Heemstede wordt nog 
deze zomer een nieuwe, fris-
se look aan de winkel gegeven. 
Hiermee zal nog meer de eigen 
identiteit als speciaalzaak in de 
Optiek uitgedragen worden.

Stefans brillen & lenzen  zoekt de 
beste monturen van over de he-
le wereld uit. Bijzondere montu-
ren met liefde en vakmanschap 
gemaakt, met een perfecte pas-
vorm en een lijnvoering die het 
mooiste in je gezicht naar voren 
haalt. Soms sober, soms extra-
vagant, maar altijd met karakter. 
“Wij willen dat de uitstraling van 
de winkel past bij de collectie. 
De aanschaf van een bril is een 
bijzonder moment en wij geven 
graag een goed advies in een 
prettige sfeer. Daarom gaat de 
winkel helemaal leeg en wordt 
er verbouwd.

Voor die tijd, van 24 juni tot en 
met 15 juli, kunt u genieten van 
mooie aanbiedingen, tot wel
75 % korting op een montuur,

bij aanschaf van een complete 
bril uit de opruiming.  Dit allemaal 
terwijl ook de nieuwe collectie 
ook al voor u in de winkel hangt”, 
wordt door Stefans brillen &
lenzen op het hart gedrukt. 

Kinderbrillen
Ook voor kinderbrillen kunt u 
inmiddels al heel goed terecht 

met keuze uit merken als Vin-
gino, Tartine et Chocolat, Papri-
ka en Ray Ban. Ook kunt u te-
recht voor specifi ek advies over 
beeldscherm- en sportbrillen. 
Stefan zit al sinds 1992 in het 
optiekvak. “Sinds die tijd is er 
heel wat veranderd”, legt Stefan 
uit. De brillen zijn jong, hip, tren-
dy en komen uit modesteden als 
Milaan en Parijs. Behalve dat de 
bril functioneel moet zijn wordt 
een bril juist ook als modeac-
cessoire gezien.” Over de winkel:
“Het huidige interieur gaat al 
ruim 20 jaar mee. Maar ook voor 
het interieur geldt dat het be-
halve functioneel juist ook bij de 
laatste trends in de mode mag 
aansluiten. Daarom gaan wij
aan de slag en kunt u van kor-
tingen profi teren. U kunt ook
terecht, op afspraak, op don-
derdagavond. Wij zien u graag 
in de winkel voor een passend 
advies!” 

U bent van harte welkom bij Ste-
fans brillen en lenzen aan de 
Binnenweg 114 in Heemstede. 
www.stefansoptiek.nl en
telefoon: 023 -  528 49 21. 

Strandfeest Swingsteesjun
Regio - Voor het negende jaar 
alweer organiseert Swingstees-
jun strandfeesten 30up party’s 
en natuurlijk is Zandvoort ‘the 
place to be’. Dit jaar zijn de fees-
ten op 27 juni, 18 juli, 1 en 29 au-
gustus en vinden plaats bij de 
Haven van Zandvoort, strandpa-
viljoen 9. 

Zaterdag 27 juni draait de Haar-
lemse golden oldie DJ John 
Castemiller.
Ga uit je dak op een zomerse 
mix van 80s, 90s en zeros hits 
en het beste van dit decennium. 
De swing is gewoon lekker bin-
nen maar dreigt het mooi weer te 
worden dan gaan de deuren wijd 
open en geniet je heerlijk van de 
muziek en ondergaande zon.
Het feest start relaxt om 17.30 
uur met loungy beats onder het

 genot van een satébuffet (onli-
ne reserveren) of a la carte me-
nu  .  Om 19.00 uur barst het feest 
los en de party eindigt rondom 
middernacht.
In de voorverkoop zijn kaarten 
à 10 euro verkrijgbaar op www.
Swingsteesjun.nl en tevens bij 
optiek Van der Geest in de Cron-
jestraat 15 te Haarlem en VVV 
Zandvoort in de Bakkerstraat. 
Aan de deur zijn kaarten tot 
18.00 uur ook te koop voor 10,00 
euro ze kosten daarna 13,00 eu-
ro. Parkeren op de boulevard en 
naast Parking van Dirk van de 
Broek (beiden gratis na 20.00 
uur) en Parking zuid.

Meer informatie op:
www.swingsteesjun.nl
of bel 023-3020206 of
06-1893 8260.

Heemstede - Op zaterdag 27 
juni vertelt de imker van Moes-
tuin Leyduin, Albert Knol,  over 
de bijen op de tuinderij. Hoe gaat 
het met de bijen op Moestuin 
Leyduin? Wat zijn de gevolgen 
van het koude voorjaar? Zijn alle 
bijenkasten en de bijenkorf goed 
gevuld en is er overal een leg-
gende koningin? Wat gebeurt er 
momenteel binnen en buiten de 

kasten? Kom luisteren naar de 
verhalen. Neem een kijkje bij de
bijenkasten. En maak van de 
gelegenheid gebruik om op de 
tuin rond te lopen. Die ligt er nu 
prachtig bij. De bloemen, krui-
den, het fruit en de groente: het 
is een lust voor het oog. Moes-
tuin Leyduin is gelegen op bui-
tenplaats Leyduin. Meer info op: 
www.denieuweakker.nl.

Bijenexcursie met 
imker Albert Knol
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De kindertuinen van Kom In Mijn Tuin (KIMT) zijn bekend bij 
veel Heemstedenaren. Maar er is veel meer te ontdekken: bloe-
men, fruitbomen, velden met sla, rabarber, bonen... Ook bij KIMT 
te zien: verfplanten. Bijvoorbeeld Wede. Dat werd gebruikt voor 
het blauw verven van stof. Meekrap werd vroeger gebruikt als 
grondstof voor de rode kleurstof alizarine.  De plant is mooi en 
ook in 2015 kun je nog kleding rood verven met meekrap! De ro-
de trui op de foto is geverfd met Meekrap! Daarnaast wordt aan 
meekrap ook een medicinale werking toegeschreven. De plant 
wordt 60-90 cm hoog en heeft kleine gele bloemen.
Nieuwsgierig naar de tuin? Kom kijken en genieten bij KIMT 
in het Groenendaalse bos. Dat kan iedere zondag van 14.00-
16.00 uur. De klusochtend op 4 juli is van 10 tot 12.30 uur. Ieder-
een welkom! Ingang Groenendaalsebos: Herenweg, tegenover 
de Manpadslaan.

Kom In Mijn Tuin!

ROODGEVERFD MET 
MEEKRAP

Vernieuwde Verswinkel Van der Weijden:

“Wij voorzien de buurt net 
van dat extra keukenkastje”
Heemstede – Na drie weken 
verbouwing was het dan zover. 
Onder grote belangstelling knip-
te afgelopen vrijdagavond oma 
Van der Weijden  samen met 
achterkleinzoon Sjoerd het lint 
door om de vernieuwde Vers-
winkel Van der Weijden aan de 
Amstellaan officieel te herope-
nen. De oudste generatie samen 
met de jongste generatie. Opge-
richt in 1961, bestiert nu inmid-
dels de derde generatie Van der 
Weijden, bestaande uit de broers 
Sjors en Jeroen met hun echtge-

notes Tessa en Eva de vernieuw-
de winkel met een nieuw logo.
“We zijn een echte verswinkel 
met specialiteiten”, vertelt Tessa 
trots. “Ons assortiment is uitge-
breid met verse groenten en fruit, 
vers brood dat we zelf afbakken, 
diverse kazen, vleeswaren en 
andere delicatessen. Daarnaast 
hebben we een prachtig wijn- en 
bierassortiment, tegen vriende-
lijke prijzen. Je kunt zowel zake-
lijk als particulier bij ons terecht. 
We bezorgen en leveren op be-
stelling lunches.” Schoonmoeder 

Greet van der Weijden vult aan: 
“We voorzien de buurt net van 
dat extra keukenkastje.” En wat 
voor keukenkastje: het ziet er bij 
Verswinkel Van der Weijden al-
lemaal even pico bello uit. Voor 
bezorging kun je terecht op te-
lefoonnummer 023-528 67 15 of 
per e-mail: info@vanderweijden-
versgemak.nl. Of kom zelf kijken 
in de winkel aan Amstellaan 5. 
Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 07.30- 18.00 uur, 
zaterdag van 08.00 – 17.00 uur.
Bart Jonker
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Spuitgasten zijn de
Jonge Helden van 2015

De Jonge Helden Prijs is in het 
leven geroepen door de Rotary-
club Heemstede in samenwer-
king met de Gemeente Heem-
stede. In aanmerking komen 
jongeren tussen de 12 en 21 jaar 
die iets bijzonders hebben ge-
daan voor de (Heemsteedse) sa-
menleving. Tijdens de feeste-
lijke bijeenkomst van 16 juni in 
het clubgebouw van de Konink-
lijke Roei- en Zeilvereniging Het 
Spaarne waren beide genomi-
neerden aanwezig. Het was een 
nek-aan-nek race, want ook ‘De 
4 zusters van College Hageveld’ 
leverden een prestatie van for-
maat. De 5de jaars VWO leer-
lingen Anke, Yasmee, Emma en 
Julia  brachten in korte tijd ruim 

40.000 euro bijeen voor het Se-
rious Request project ‘Hands of 
our Girls’. Vooral de wijze waar-
op de vier dames hun mede-
scholieren enthousiast maakten 
en bij bedrijven geld los hebben 
gekregen oogst grote bewonde-
ring. Drie maanden lang zijn de 
vier 24/7 in touw geweest om het 
doel te bereiken, gekleed in ver-
pleegstersuniform als symbool 
van hun focus: zorg, voor en om 
elkaar. “Het is appels met peren 
vergelijken”, verzuchtte locobur-
gemeester Remco Ates, het ju-
ryrapport citerend. “Maar als er 
dan toch een winnaar uit de bus 
moet rollen, is er gekozen voor 
de Jeugdbrandweer van Heem-
stede-Bennebroek.”

Heemstede –  De Jonge Held van 2015 is er niet één, maar een 
hele groep. De zeven leden van de Jeugdbrandweer Heem-
stede-Bennebroek: Yaël, Tobias, Eline, Milo, Ricardo, Martijn 
en Dylan gingen er met de eervolle titel en een cheque van 
vijfhonderd euro vandoor. 

De doorslag gaf de jarenlange 
inzet voor een brede groepering 
van de lokale samenleving. Een 
voorbeeld voor iedereen, volgens 
de jury. Zij leveren bijdrage aan 
het KinderBeestFeest voor zieke 
kinderen die met hulpvoertuigen 
met zwaailicht en sirene naar 
Artis gaan en waren niet te be-
roerd om ter elfder uren het hoc-
keyveld van Bloemendaal te be-
sproeien tijdens de Euro Hockey 
League, omdat hun sproei instal-
latie het had begeven. De jonge 
spuitgasten zijn zo goed dat ze 
zijn doorgedrongen tot de finale 
van de Landelijke Jeugdbrand-
weer wedstrijden.

Coördinator Ronald Zwetsloot 
staat er trots bij als de nieuw-
gekozen Jonge Helden gerou-
tineerd poseren voor de foto-
grafen. “Dit is een hele hechte 
groep die voor het hoogst haal-
bare gaat. Iedere maandagavond 

wordt er geoefend op de kazer-
ne. Voor de wedstrijden en ook 
om te leren elkaar feedback te 
kunnen geven over wat er goed 
gaat en wat verbeterd kan wor-
den. Ze doen dat belangeloos 
en leveren vrije tijd in ten dien-
ste van de samenleving. We ho-
pen natuurlijk dat ze straks kie-
zen voor het brandweervak. 
Maar voor de (vrijwillige) brand-

weer moet je veel tijd besteden 
aan theorie en praktijk. Ik zeg al-
tijd: als je dat goed wil doen gaat 
het ten koste van een eventue-
le studie. Je moet een keuze ma-
ken. Maar in deze groep zie ik 
wel een paar toekomstige colle-
ga’s. Mooi dat deze jongens en 
meiden even uit de schaduw ge-
haald worden.” 
Mirjam Goossens
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Spring Huiswerk en 
Coaching slaat vleugels uit
Regio - Al anderhalf jaar tim-
mert Spring hard aan de weg 
om leerlingen die daar behoef-
te aan hebben te coachen en 
te begeleiden met hun stapels 
huiswerk. Oprichter Diederik 
ter Haar kan bogen op succes-
sen. Het afgelopen schooljaar 
hebben de meeste leerlingen 
sprongen vooruit gemaakt. Alle 
examenkandidaten die het af-
gelopen jaar zijn begeleid heb-
ben hun diploma nu op zak.

Voorzichtig gestart op een 
schitterende locatie aan de 
Crayenestersingel 65 in Haar-
lem werd het – ook door het 
grote aantal aanmeldingen 
– tijd voor uitbreiding van de 
activiteiten. Per 17 augustus 
opent Spring een nieuwe loca-
tie en wel bij hockey vereniging 
Alliance op het Heemsteedse 
sportpark.
Voor of na trainingen onder 
toezicht en met hulp huiswerk 
te maken is een mooie combi-
natie. Uiteraard is dit niet ex-
clusief voor leden van Allian-
ce want alle middelbare scho-
lieren van VMBO tot VWO zijn 
welkom. Om 16.00 uur is er een 
pauze van 20 minuten om even 
te ontspannen. Wat is er dan 
fijner om even met een bal iets 
te doen op een van de velden 
om daarna weer met een fris-
se geest aan de slag te gaan. 
Ter Haar licht zijn werkwijze 
verder toe. “De kracht van ons 
team is dat wij leerlingen kun-
nen motiveren, vertrouwen ge-
ven en hun de weg wijzen hoe 
efficiënt en met resultaat het 
huiswerk in te delen.  Ja, over-
horen van het werk hoort daar 
ook bij” volgens Ter Haar. “Wij 

bieden de leerlingen een pret-
tige, gezellige plek waar zij zich 
in alle rust kunnen concen-
treren op hun werk. Eenmaal 
weer thuis is het werk gedaan. 
Het Spring team staat in nauw 
contact met de ouders zodat zij 
steeds op de hoogte zijn van de 
stand van zaken. Er wordt veel 
tijd gestoken in het coachen 
van leerlingen en er wordt ge-
werkt aan een juiste motivatie. 
Er worden ook  bijlessen gege-
ven door gekwalificeerde do-
centen.” 
Spring is erg enthousiast over 
de nieuwe locatie bij Allian-
ce. “Het is een prachtige uitda-
ging om de werkwijze en sfeer 
van Spring bij Alliance voort te 
zetten. Het is een club met een 
van de grootste jeugdafdelin-
gen van Nederland, met een 
gezonde ambitie en een die 
van aanpakken houdt“, aldus 
Ter Haar. Alliance is, bij mon-
de van voorzitter Herre Kleuver, 
erg te spreken over de samen-
werking. ”Dit is wat wij al lan-
ge tijd voor ogen hadden. Meer 
zijn dan een sportvereniging 
alleen. Een plek waar doorlo-
pend iets te doen is. Kinderen 
hebben het tegenwoordig druk 
met van alles, zodat het huis-
werk wel eens op het tweede 
plan komt. Met de komst van 
Spring benutten wij ons com-
plex nog beter en bieden aan 
leden en niet leden iets ex-
tra’s.” De officiële opening 
vindt plaats op 17 augustus, 
bij de aanvang van het nieuwe 
schooljaar.
Meer weten: www.springhuis-
werk.nl, info@springhuiswerk.
nl of 06-26076005.
Eric van Westerloo

Tekenen van de overeenkomst door Diederik ter Haar (oprich-
ter ‘Spring’) links en voorzitter van Alliance Herre Kleuver, rechts. 

Liveoptreden in Café de 1ste Aanleg 
Skotwal: eigenzinnig met herkenbaar gevoel

Alle bandleden zijn geboren en 
getogen in de kop van Noord-
Holland. Wigert: “Ik ben samen 
met mijn broer Theo in St. Pan-
cras opgegroeid en Theo de 
Jong komt uit Broek op Langen-
dijk. Onze muziek is gebaseerd 
op de Amerikaanse country & 
western zoals van Johnny Cash 
en folkmuziek van Bob Dylan. 
Maar zelfs nummers uit de 
Britse popmuziek komen voor-
bij, zoals van de Rolling Stones 
en The Beatles. Aan ons werd 
gevraagd in Blokker nummers 
van The Beatles te spelen, omdat 
zij daar 50 jaar geleden hebben 
opgetreden. Ik ben toen in de 
Britse popbands gedoken en 
kwam erachter dat  deze Brit-
se popbands beïnvloed zijn door 
de Amerikaanse muziek. Ga je 
verder terug, dan zie je dat de 
Amerikaanse muziek op haar 
beurt weer beïnvloed is door 
de Europese muziek, destijds 
door pioniers naar Amerika ge-
bracht. Wij gingen een stap ver-
der en hebben met onze uitvoe-
ringen  in Nashville gestaan: 
zo werd de cirkel mooi rond. On-
ze teksten zijn in het West-Fries 
opgesteld. Die maken nu juist 
de band Skotwal en de muziek 
die daarvoor staat. De Ameri-
kaanse muziek spreekt ons zo 
aan omdat deze zo lekker klopt 
met de West-Friese taal en 
cultuur: het voegt. Vergelijk het 
met een cowboyfilm. Daarin 

Heemstede – Een bijzondere band die ook live zijn mannetje 
staat: Skotwal. De driemansformatie, die bestaat uit Theo de 
Jong en de broers Wigert en Theo Dronkert, treedt zaterdag 
27 juni vanaf 21.00 uur op in het Heemsteedse Café de 1ste 
Aanleg. Skotwal is West-Fries voor ‘bagger’ of een soort 
stamppot met iets vettigs. De band Skotwal is allesbehalve 
dat, maar ‘vet’ is hij zeker. Of Skotwal nu met of zonder stamp-
pot optreedt, de band serveert zeker verrassende Muziek met 
een hoofdletter M, gegarneerd met West-Friese teksten.

wordt meestal lang gezwegen 
en in de verte gestaard. Vaak 
volgt daarop een licht crypti-
sche opmerking die goed raak 
is. Het zijn geen mannen die uit-
gebreid woorden vuilmaken aan 
wat ze te zeggen hebben. Dat 
herken ik ook in de West-Frie-
se taal en cultuur, vanouds vaak 
tuinders die de hele dag alleen 
werkten en dingen overpeins-
den. Als ze dan thuis kwamen en 
iets zeiden, was dit wel iets wel-
overwogens, waar je toch over 
na moest denken. Net als onze 
teksten, die gaan over het le-
ven en waar iets achter zit met 
een herkenbaar gevoel. Neem 
ons liedje over dorp St. Pancras, 
verdeeld in een protestants en 
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Honkbal
De ene winst is de andere niet
Heemstede - Wie na de bloed-
stollende winst van RCH, za-
terdag op Blue Devils in Mep-
pel, hoopte op een even span-
nend vervolg in Heemstede, 
kwam bedrogen uit. Het werd 
een eenzijdige vertoning met 
een eindstand die al na 4 in-
nings op het scorebord stond. 
En dan is het uitzitten van de 
wedstrijd voor de toeschou-
wers een hele opgave.

De Devils hadden voor eigen pu-
bliek weer eens de beschikking 
over hun softbalinternationals en 
dat ondervonden de 3 RCH-pit-
chers aan den lijve. Bij elkaar 14 
honkslagen, waaronder 3 dou-
bles en 1 triple, moesten ze in-
casseren en het mag een klein 
wonder genoemd worden dat de 
Racing de eerste 5 innings on-
geschonden doorkwam. In de 5e 
Meppelse slagbeurt liepen de 
honken bij niemand uit vol, maar 

werd starting pitcher Hylke van 
Viersen gered door een dubbel-
spel via de thuisplaat. RCH ging 
in de beginfase van deze wed-
strijd heel wat efficiënter met 
zijn kansen om, waardoor via 
runs van Tommy Vader in de 2e 
en Donny Hamelink, Koen Werk-
man en Ferd van Stekelenburg in 
de 3e inning een op het oog vei-
lige 0-4 voorsprong werd opge-
bouwd. Maar in de 6e Meppelse 
omloop hield het Heemsteedse 
geluk op. De honken liepen op-
nieuw vol en toen Robin van Eis 
de heuvel bij 1 uit overnam stond 
het inmiddels 2-4 en werd de in-
ning pas afgesloten nadat de he-
le line-up van de Devils aan slag 
was geweest en bij 4-4 de ver-
lossende 3e nul viel. 
In de 8e inning leek het Heem-
steedse lot bezegeld te worden 
toen na 3 honkslagen, waaron-
der een double, de Devils op 
5-4 kwamen en de 6-4 ternau-

wernood op de thuisplaat voor-
komen werd. Een slagbeurt la-
ter toonde de Racing veerkracht 
nadat starter Myron Juaquin na 
135 pitches en 2 man op de hon-
ken de heuvel over moest  doen 
aan Michael Schaafsma. Na een 
infield hit waren de “bases loa-
ded” en zorgden achtereenvol-
gens 4 wijd en een wilde worp 
voor 5-6. Closer Mike Ruiten-
burg werd het toevertrouwd de 
winst vast te houden, maar na 
een 6e Meppelse run moest hij 
in een verlenging berusten. Maar 
toen daarin Duco Nuyten en An-
dy Raaff door Donny Hamelink 
over de thuisplaat werden ge-
slagen, bleek Mike voldoende in 
huis te hebben om de 6-8 over-
winning mee naar Heemstede te 
brengen. 
De return een dag later had wei-
nig om het lijf. De Devils kwa-
men met 11 man aanzetten, 
misten hun softbalinternationals 
en de 4 openingsslagmensen 
van een dag eerder. RCH kon 
zich aan slag uitleven en met na-
me Koen Werkman en Brandon 
Rijnbergen met ieder 3 en Nick 

Heij en Tommy Vader met 2 hits 
konden hun slaggemiddelden 
een stuk opvijzelen. Een tegen-
run in de 3e inning, waarbij met 
1 en 3 bezet knullig werd gerea-
geerd op een steelpoging, maak-
te dat de 10-1 voorsprong na 4 
innings ook de eindstand werd. 

Komend weekend treedt de Ra-
cing aan tegen Quick Amers-
foort, zaterdag om 14.30 uur uit 
en zondag om 15.00 uur op het 
Heemsteedse Sportpark, vooraf-
gegaan door een wedstrijd om 
11.00 uur van Junioren-1 tegen 
de Alphians.    
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katholiek gedeelte. Twee apar-
te werelden die worden herkend, 
niet alleen door de mensen uit 
ons eigen dorp, maar ook door 
mensen elders. Dit  geldt tevens 
voor algemenere thema’s als ver-
lies, plezier, etc, waar we dichtbij 
blijven, vaak met een kwinkslag. 
Het blijft echter toegankelijk: 
we maken het niet onnodig 
moeilijk. Luister je een lied-
je twee of drie keer dan krijgt 
het toch een andere invalshoek. 
Je merkt tijdens het spelen dat 
dit mensen kan raken en dat 
is mooi om te zien. In de mu-
ziek komen werelden bij elkaar. 
Zelfs een optreden met een 
mannenkoor staat bij ons in de 
toekomst op stapel. We zijn voort-
durend op een ontdekkingstocht 
wat dat betreft. We zien wel 
waar die tocht ons gaat brengen. 
Misschien is Heemstede wel 
een ‘stepping stone’ naar de rest 
van de wereld”, grapt Wigert.

Meer informatie:
www.skotwal.nl.
Bart Jonker
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Heemstede – De veteranendag in Heemstede op zaterdag 20 ju-
ni begon met de herdenking bij de gedenksteen op de Algemene
begraafplaats, waarop alle gevallen militairen van de WO ll staan 
vermeld. Een belangrijke bijenkomst waar kransen gelegd worden 
door burgemeester Marianne Heeremans en gemeentesecretaris 
Willem van den Berg en door veteranen. Marc Westendorp  van de 
Adviescommissie Veteranen Heemstede sprak over de niet gemak-
kelijke tijd in voormalig Nederlands Indië en de tijd eenmaal terug in 
Nederland, waar men niet op hun verhalen wachtte. 
De Teisterband speelde muziek die past bij een herdenking en na 
The last Post werd een stilte gehouden, waarna het Wilhelmus klonk. 
De weg naar het Raadhuis werd voor de bezoekers aan de begraaf-
plaats gemakkelijk gemaakt met een ritje in een van de militaire 
voertuigen uit de WO ll. De Dodge WC 51052-63, de jeep voor de 
snelle verkenning, de GMC voor de aanvoer van benzine en voedsel. 
Zowel in de Amerikaanse uitvoering als in de Canadese waarmee 
Heemstede bevrijd werd. Voor velen een eerste kennismaking met 
legervoertuigen. Op het Raadhuisplein verwelkomde burgemeester 
Marianne Heeremans de inmiddels vertrouwde gezichten, die voor 
de negende maal hun veteranendag hielden. Alhoewel het aantal 
veteranen uit de WOll en het voormalig Koninklijk Nederlands-In-
disch Leger wel kleiner wordt, men gaat gezichten missen... Vete-
ranen zijn, kort geformuleerd,  militairen die het Koninkrijk gediend 
hebben in oorlogsomstandigheden of overeenkomende situaties,
inclusief vredesmissies in internationaal verband. In landen als Ma-
li, Irak, Afghanistan, Somalië, Oekraïne, Zuid-Soedan, Bosnië-Her-
zegovina, Burundi, Gazastrook, Israël, Syrië, Kosovo, Libanon, Cen-
traal Afrikaanse Republiek en Burkina Faso. Missies die verschillen 
in omvang maar voor een militair meestal zeer ingrijpend, die soms 
na jaren vragen en emoties oproepen en veranderen meer dan eens 
de kijk op de wereld en het levensperspectief. 
Vandaar de aandacht en zorg voor veteranen die in 2012 is vastge-
legd in de Veteranenwet. De gemeente vindt het belangrijk om eens 
per jaar erkenning en waardering te tonen en daar is deze dag voor 
bedoeld. In samenwerking met de Adviescommissie Veteranen is er 
een gastspreker gekomen die een schrijver en verteller is en diver-
se malen is uitgezonden op missies voor VN en NAVO, majoor Niels 
Roelen. Hij schreef naast boeken als Soldaat in Uruzgan en Leven 
na Uruzgan diverse krantenartikelen. Hij geeft les op het landelijk 
trainingcentre in Amersfoort. Niels wil altijd weten wie de veteranen 
zijn, hun diverse leeftijden en hun ervaringen. Zij die gevormd zijn 
in WO ll, Nieuw Guinea of Korea. De latere missies met een totaal
andere inbreng. Mensen weten niet wat ze meemaakten en zijn ver-
haal is: luister naar die verhalen, gebruik deze dagen om ze te horen. 
Die verhalen komen los bij de haring en de korenwijn die cateraar 
Edwin van Wierenga, samen met de bodes, serveren. Dan blijken
veteranen goede vertellers te zijn voor wie wil luisteren.
Ton van den Brink 
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voor oorlogsveteranen
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Mike Yarnold: eervolle 
merkambassadeur binnen de golfsport  

Mike Yarnold: “Ik ben in 1990 
naar Nederland gekomen. Mijn 
actieve speelperiode als golf-
prof was tussen 1987 – 2000. Ik 
ben tevens gaan coachen. Van-
af 1992 tot heden heb ik op-
getreden als Head-professio-
nal golf coach op de Rijswijkse 
Golfclub, Golfclub Rozenstein en 
Golfpark Groendael.  Ik geef nu 
meer dan 24 jaar les aan zowel 
beginnende als profgolfers. Van-
af 2000 doe ik een mix van spe-
len, coachen en de verkoop van 
golfattributen. Door mijn exper-
tise kan ik goed op deze markt 
inspelen.  Ik werd in 2001 door 
Adidas TMaG benaderd die mij 
vroeg of ik hun staff-speler wilde 
worden. Ik speel dan in en met 
spullen van hun merk om deze 
te promoten. Destijds waren er 
150 van deze staff-spelers in Eu-
ropa, waarvan vier in Nederland. 
Dit jaar besloot TMaG dit pro-
gramma exclusiever en hoog-
waardiger te maken. Het aan-
tal van 150 staff-spelers is naar 
31 TMaG’s gegaan, die eervol 
zijn benoemd tot merkambas-
sadeurs. Een TMaG is het per-

soonlijke en professionele con-
tact tussen het veld, directies en 
president-directeuren van be-
drijven. Het heeft allemaal met 
expertise, het merk en de golf-
producten te maken. Je bent als 
het ware het representatieve ge-
zicht. Je ziet in de golfsport dat 
de ontwikkeling van sportarti-
kelen steeds verdergaat en ver-
betert. Kijk maar eens naar in-
novatieve technieken die wor-
den toegepast in schoenen. Ver-
geet niet dat je als golfer zo’n ze-
ven kilometer op de golfbaan af-
legt. Als je minder vermoeid bent 
door goed schoeisel, bespaar je 
energie om je meer op het golf-
spel te richten. Tevens zijn er 
vooruitstrevende technologi-
sche ontwikkelingen in de zoge-
naamde ‘irons’: de  golfclubs.  In 
amateurgolf is 76% van de sla-
gen met irons  een ‘miss hit’. De 
nieuw ontwikkelde  irons zijn 
uniek en zorgen ervoor dat je 
de golfbal beter raakt en con-
sequenter slaat. Dit leidt tot uit-
stekende prestaties. Letterlijk en 
fi guurlijk baanbrekend en ook 
maatwerk (taylormade fi ttings 

Heemstede – Golf: een prachtige sport die allure heeft en klas-
se uitstraalt. Profgolfer en Heemstedenaar Mike Yarnold, oor-
spronkelijk van Britse komaf, weet hier alles van. Hij werd ook 
nog uitverkoren om als een van de slechts 31 TMaG’s (Taylor-
made Adidas Golfambassadeur) in Europa benoemd te wor-
den. TMaG is een prestigieuze benoeming en is in het leven 
geroepen door het sportmerk Adidas.  Mike legt uit wat dit 
precies inhoudt.

genoemd). De fi tting en de kwa-
liteit van de clubs zijn heel be-
langrijk voor de prestaties. Als 
TMaG voer ik zo’n ‘fi tting’ bij 
een golfspeler uit: een advies op 
maat. Ik kijk wat bij je past voor 
het golfen. Dit heb ik ook gedaan 
bij BN’ers die golfen, onder meer 
bij Edwin van der Sar, Robin van 
Persie en Marco van Basten. Golf 
is echt een sport die tussen de 
oren plaatsvindt. Het is geen re-
actiesport. Als de bal op de baan 
ligt, heb je lang de tijd om na te 
denken. Je ziet dat bij de prof-
spelers 90% tussen de oren zit 
versus 10% techniek en bij de 
amateurs 35% tussen de oren zit 
versus 65% techniek. Dat is heel 
interessant om te zien, aldus 
Mike Yarnold. Meer informatie 
op www.mikeyarnold.nl. 
Bart Jonker

Mike Yarnold: eervolle 

De Jeugdcommissie van TVHBC.

Jeugd TV HBC viert Clubkampioenschappen met 32 bekers
Heemstede - De afgelopen 
week zijn Jeugd Club Kampioen-
schappen gespeeld op de ten-
nisbanen van TVHBC aan de 
Ringvaartlaan. Met meer dan 
125 deelnemers en deelneem-
sters in de verschillende leef-
tijdsgroepen, was de inschrijving 
een succes.
De jeugdcommissie was dan 
ook zeer tevreden met dit aan-
tal deelnemers. Vooral op de 
woensdagmiddag wanneer de 
jongste jeugd speelde. Veel ani-
mo is er voor deze wedstrijden, 
die gespeeld worden volgens 
de regels van de KNLTB World 
Tour, waarin in de diverse leef-
tijdgroepen met speciale ballen 
wordt gespeeld. Daardoor zijn er 
al snel leuke wedstrijden te zien. 
Nadat alle poulewedstrijden, af-
valschema’s en halve fi nales de 
afgelopen week gespeeld waren, 
was het afgelopen zondag de
fi naledag.

’s Morgens om 9.00 uur werd 
begonnen met de eerste fi na-
le van de 11 te spelen wedstrij-
den. Rode en Oranje deelnemers 
hadden hun wedstrijden op de 
woensdagmiddag gespeeld met 
aansluitend hun fi nales.  On-

der grote belangstelling van ou-
ders, opa en oma’s en vrienden 
werden de fi nalewedstrijden ge-
speeld. De laatste fi nales wa-
ren om ca 14.00 uur afgelopen 
waarna de prijzen konden wor-

den uitgereikt. 32 Bekers waren 
besteld om zo alle fi nalisten met 
een herinnering naar huis te stu-
ren. Na het maken van een foto 
van alle kampioenen, ter herin-
nering aan deze geslaagde club-

kampioenschappen, werd een 
mooi kampioenschap afgeslo-
ten. Via de website van de ver-
eniging, www.tvhbc.nl, kun je 
genieten van leuke foto’s die er 
gemaakt zijn. 

Zilver en brons voor Syl ter Veer 
tijdens fi nale heren turnen
Heemstede - Afgelopen week-
end vond de fi nale NK heren tur-
nen plaats, in Ahoy Rotterdam. 
Syl ter Veer uit Heemstede had 
zich in maart dit jaar geplaatst 
voor de fi nale instap 8, het hoog-
ste niveau waarop je als 10-jari-
ge kan turnen.
In een zeer sterk deelnemers-
veld haalde Syl zaterdag op de 
meerkamp brons. Hij turnde een 
mooie wedstrijd met voor hem 
veel nieuwe elementen. Bij de 
ringen waren vooraf nog wat ze-
nuwen maar die waren nergens 
voor nodig, een foutloze oefe-
ning werd beloond met een sco-
re van 19.10. Ook op vloer ging 
de oefening perfect en was 
19.55 het resultaat. Zijn totaal-
score van 110.50 was dus goed 
om als derde van Nederland te 
eindigen.
Zondag kwam Syl nogmaals in 
actie op de toestelfi nales brug 
en vloer. Brug ging erg goed en 
leverde een verdiende zilveren 
plak op. De oefening op vloer 
ging niet vlekkeloos waardoor 

een derde podium plaats niet 
haalbaar bleek.
Syl kijkt terug op een mooi turn-
seizoen, waarin hij veel geleerd 
heeft en het uiterste uit zichzelf 
heeft gehaald.

Hij is zijn turncarrière 3 jaar gele-
den begonnen bij GSV in Heem-
stede. Als snel bleek dat hij meer 
in zijn mars had en ging na ruim 
een half jaar op advies van zijn 
trainer naar sv PAX in Hoofd-
dorp. Hier traint Syl in de top-
sportgroep 12 uur per week met 
veel plezier. 

Whiskey proefdag 1ste Aanleg
Heemstede - Zondag 28 juni 
zijn belangstellenden van har-
te welkom voor een ‘whiskey & 
bites’ bij café de 1ste Aanleg in 
Heemstede. In samenwerking 
met en onder begeleiding van 
vertegenwoordigers van cask-
plan.nl en whiskeyplan.nl kunt 
u kennismaken met 4 whis-
keys met een heel verschillend 
smaakprofi el en begeleidende 
hapjes voor een speciale prijs 

van 20,- euro. De middag start 
om 16.00 uur.
De voorzitter van King’s Court 
Whisky Society (www.kcws.nl), 
een whiskeyclub uit Haarlem, 
is voor Heemsteedse geïnteres-
seerden aanwezig om uitleg te 
geven over deze club. De 1ste 
Aanleg vindt u op de hoek van 
de Kerklaan en Raadhuisstraat. 
Inlichtingen via: info@1steaanleg.
nl en  www.1steaanleg.nl.

Johan Brouwer 
Schaaksoos

Heemstede - Houdt u ook van 
schaken? Loop dan gerust eens 
binnen op woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, om een partijtje mee te 
spelen. Op deze soos spelen
zowel mannen als vrouwen. Of 
u nu een schaakmeester bent 
of licht gevorderd, u kunt altijd 
meespelen. Er is ook een groot 
bord met stukken zodat u bij 
mooi weer eventueel buiten kunt 
spelen.
Uit eerbetoon voor Johan Brou-
wer, die jarenlang schaakles-
sen heeft gegeven bij Casca, is 
deze soos naar hem vernoemd. 
De schaaksoos begint weer op 
woensdag 2 september.
Opgeven kan via www.casca.nl 
of bel (023) 548 38 28 kies 1.
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Veelzijdige podiumbeleving
kenmerkt het nieuwe theaterseizoen
Heemstede – Onlangs ver-
scheen de nieuwe brochu-
re van Podia Heemstede. Een 
kijkje met programmeur Adri-
aan Bruin.

“We zijn er weer in geslaagd een 
veelzijdig programma neer te 
zetten van de allerhoogste kwa-
liteit”, vertelt Adriaan trots. “Ik 
noem er een paar.  Leoni Jansen 
& Izaline Calister demonstreren 
de kracht van protestsongs op 2 
oktober in de Luifel. Zij gaan de 
‘Barricade’ op met de liedjes die 
wat teweeg brachten en vertel-
len het verhaal erachter.
Op 3 oktober een ander verhaal:  
cabaretier Javier Guzman, met 
zijn Sinterklaasconference Lief & 
Laf. Dit is zijn vijfde, waarbij hij 
het jaar weer verfijnd op de kor-
rel neemt, dus lachen geblazen. 
Jazzliefhebbers komen op 24 

oktober aan hun trekken met 
‘Miles!’, een eerbetoon aan trom-
pettist Miles Davis. Dit kan niet 
beter gedaan worden door een 
van de beste trompettisten van 
dit moment, Michael Varekamp. 
Samen met Eline  Gemerts en 
Ben van de Dungen neemt hij 
ons mee terug naar de hoogtij-
dagen van de jazz. 
En dan fijnbesnaarde flamenco 
van de hoogste plank in de Ou-
de Kerk op 31 oktober door gi-
taarvirtuoos Eric Vaarzon Mo-
rel met zijn optreden ‘El Agua-
dor’ oftewel ‘De Waterdrager’.  
Eric vertoefde in de jaren tach-
tig in Zuid-Spanje en vond daar 
zijn grote liefde: de flamenco. Hij 
nam zijn passie terug naar Ne-
derland.
Over gitaristen gesproken, een 
week eerder op 25 oktober 
treedt in de Oude Kerk Edith 

Leerkes op. Edith Leerkes trad 
wereldwijd op met het Amster-
dams Gitaartrio. In de Oude Kerk 
vertolkt zij poëtische polder-
chansons, met teksten van dich-
teressen Judith Herzberg en Sel-
ma Meerbaum. Op muziek ge-
zet door haar zoon Marnix Dor-
restein is dit een prachtige en in-
tieme belevenis. Op het gebied 
van toneel is ‘Schijn’ van Fahd 
Larhzaoui, een hilarisch en ont-
roerend verhaal over identiteit, 
geweten en liefde.
Op 12 november in de Luifel en 
je kunt wel stellen dat dit de bes-
te toneelvoorstelling van komend 
seizoen wordt. ‘Schijn’ won na-
melijk diverse prestigieuze prij-
zen. Dit liet ook het Parool en de 
NRC niet onberoerd, die zich er 
lovend over uitlieten. Klassieke 
barokmuziek met Italiaanse mu-
zikale lekkernijen door strijker-
sensemble Combattimento.
In oktober treden zij op in de 
Haarlemse Philharmonie, op 20 
november in de Oude Kerk met 
een ander programma: ‘Dolci 
d’Italia, om je vingers bij af te lik-
ken. Een smeltkroes van klassiek 
naar pop is Fuse.
Van Bartók tot Frank  Zappa, Fu-
se is een belevenis op 28 no-
vember. Meer klassiek: rond de 
kerst pianisten Mariana Izman 
en Pieter-Jelle de Boer in de Ou-
de Kerk met de impromptu’s van 
Schubert en Chopin. Een intiem 
concert bij kaarslicht.
Op 3 januari traditiegetrouw 
de Laureaten Prinses Christina 
Concours, een zondagmiddag-
concert.
En voor de jeugd? Ik noem op 
6 december Dirk Scheele met 2 
liedjesvoorstellingen in de Luifel 

Fahd Larhzaoui (foto: Raoul Rodrigues).

Fuse.

(2+). Heel speciaal zijn drie op-
tredens van Matilde’s Babycon-
certen op 13 maart. Je kunt met 
recht zeggen een theateroptre-
den met de allerjongste arties-
ten. Baby’s van 5 t/m 15 maan-
den, zo jong hebben we ze nog 
nooit gehad! Een interactieve uit-

voering waar Matilde Castro en 
haar musici een verrassende we-
reld in de zaal scheppen waar de 
kleintjes zich op hun gemak voe-
len”, aldus Adriaan.
Meer informatie en kaarten op 
www.podiaheemstede.nl.
Bart Jonker

Candy Dulfer met Larry Graham in Patronaat
Regio – Op maandag 6 ju-
li speelt Larry Graham (de bas-
sist en zanger van de legendari-
sche Woodstock-band Sly & the 
Family Stone!) met zijn huidige 
formatie Graham Central Station 
een exclusieve show in Haarlems 
poptempel Patronaat.  Dat is al 
heel bijzonder, maar het wordt 
nog mooier: niemand minder dan 
Candy Dulfer komt het gehele 
optreden als ‘special guest’ haar 
partijtje koele sax meeblazen!
Larry Graham beleefde in zijn 

carrière drie grote successen: 
als bassist en zanger van Sly & 
the Family Stone, als frontman 
van de hit scorende funkgroep 
Graham Central Station in de ja-
ren ’70 en als solo artiest in de 
jaren ’80. In de jaren ’90 deelde 
de muzieklegende het podium 
met artiesten als Prince en Lar-
ry treedt tegenwoordig nog altijd 
over de hele wereld op met zijn 
Graham Central Station. 
Ook Candy ‘Saxuality’ Dulfer is 
bekend met een paar van deze 

grote namen, en zal deze avond 
natuurlijk van een flinke dosis 
extra funky stuff voorzien!
De voorverkoop is nu van start 
gegaan. Het optreden gaat op 6 
juli van start om 20.30 uur terwijl 
de deuren van Patronaat al ope-
nen om 19.30 uur. Kaarten kos-
ten 27,50 euro in de voorverkoop 
en 30,- aan de deur.

Patronaat Haarlem vind je aan de 
Zijlsingel 2. Info: 023-5175858 of 
www.patronaat.nl.

Heemstede - Bij HJF Huiswerkbegeleiding werken de laat-
ste leerlingen aan hun proefwerken. En daarna is het vakantie: 
iedereen krijgt een bon voor een ijsje bij Van Dam. Dat hebben 
ze wel verdiend na al dat leren.
Wilt u ook succes voor uw kind op het VO? Nu is er nog ruimte 
voor het nieuwe schooljaar.
En kijk naar de aanbieding in de advertentie van HJF Huis-
werkbegeleiding, elders in deze krant. Bel met Hedwig Jurrius, 
06-46577776.

‘Ijsje wel verdiend
na al dat leren’



 

 

 

Dansfeest
Zaterdag 27  juni organiseert 
Swingsteesjun een strand-
feest voor 30+ bij strandpa-
viljoen De Haven van Zand-
voort. Vooraf buffet, aanvang 
17.30 uur.
Feest start om 19.00 uur en 
eindigt om middernacht. Met 
DJ John Castemiller. Kaar-
ten: 10,- euro via www.Swing-
steesjun.nl, optiek Van der 
Geest Cronjestraat 15, Haar-
lem en VVV Zandvoort in de 
Bakkerstraat. A/d deur tot 
18.00 uur: 10,- euro. Daar-
na: 13,- euro. Parkeren op de 
boulevard en naast Parking 
van Dirk van de Broek (beiden 
gratis na 20.00 uur) en Par-
king zuid.

Evenement
winkeliers centrum

Zaterdag 27 juni ‘De Smaak 
van Heemstede’ in winkelge-
bied Raadhuisstraat en Bin-
nenweg. Gehele dag laten 
food- en drankenwinkels hun 
specialiteiten proeven.
Www.wch.nl.

Excursie
Zaterdag 27 juni Aanvang 
13.00, bijenexcursie met im-
ker Albert Knol op Moestuin 
Leyduin. Toegang gratis. Op 
Buitenplaats Leyduin, Leidse-
vaartweg Heemstede.
www.denieuweakker.nl

Feestweek
Kennemerduin
T/m 27 juni Diverse activi-
teiten en festiviteiten rond-
om 50-jarig woonzorgcentrum 
Kennemerduin. Kraampjes-
middag 24 juni, v.a 14.00 uur. 
voor iedereen toegankelijk. 

Film
Donderdag 25 juni komische 
dramafi lm & lunch bij Casca. 
Info en reserveren tot 23/6: 
(023) 548 38 28 kies 1). Na de 
fi lm wordt in de foyer van de 
Luifel een gezamenlijke lunch 
geserveerd. 10.30 tot ± 13.30 
uur, Herenweg 96, Heemste-
de. Kosten inclusief lunch: 
12,50 euro. 

Kinderactiviteit
Vrijdag 26 juni in de Rivie-
renwijk, speelpleintje aan de 
Linge
Maandag 29 juni in de Vo-
gelwijk aan de Ooievaarslaan.
Telkens van 18.30-20.30 uur 
en helemaal gratis! Spelmate-
riaal aanwezig.

Klusochtend
Kom In Mijn Tuin
Zaterdag 4 juli 10-12.30 uur. 
Ieder welkom. Ingang Groe-

nendaalse bos Herenweg,
tegenover de Manpadslaan. 

Literaire lezing
Zondag 28 juni praat Han-
nah van den Ende bij Boek-
handel Blokker over haar 
boek: Vergeet niet dat je arts 
bent – joodse artsen in Ne-
derland 1940-1945. Aanvang 
14.00 uur. Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Toegang: 
5,-euro. Reserveren gewenst: 
023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl.

Muziek
Vrijdag 26 juni t/m 5
juli Koorbiënnale 8, ‘Zingen 
anno nú’ Festival met diver-
se koren, vocalistensembles 
en workshops in Haarlem en 
Amsterdam. Meer informatie, 
data en inschrijving voor de 
workshops op www.koorbiën-
nale.nl. Kaarten via de centra-
le dagkassa in de Philharmo-
nie, tel. 023-5121212, per e-
mail kassa@theater-haarlem.
nl of via de VVV-ticketbox aan 
de Grote Markt 2 in Haarlem.

Zaterdag 27 juni de band 
‘Skotwal’ om 21.00 uur in Ca-
fé de 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103, Heemstede.

Zondag 28 juni 15.00 uur, 
koororgelconcert door echt-
paar Dick Koomans en Yu Na-
gayama in Grote of St Bavo-
kerk Haarlem. Op het pro-
gramma o.a. werken van Stan-
ley, Marchant, Pachelbel, 
Sweelinck, Bach, Telemann, 
Haydn en Mozart.

Zondag 5 juli Klassiek con-
cert met sopranen Claudia 
Biermann en Vanja Schoch. 
Begeleiding pianist Ernst Paul 
Fuchs. In de Oranjerie te Els-
wout.
Tijd: 11.00-12.15 uur. Beken-
de duetten en liederen alsook
pianostukken. 
Kaarten à 17,50 euro via mail: 
ja.vanderveldt@kpnmail.nl.

Maandag 6 juli Candy Dul-
fer met Larry Graham (bassist 
en zanger van ‘Sly & the Fa-
mily Stone) in Patronaat Haar-
lem. Zijlsingel 2. Aanvang 
20.30 uur, deuren geopend va 
19.30 uur. Kaarten: 27,50 eu-
ro ( voorverkoop) en 30,- aan 
de deur. Info: 023-5175858 of 
www.patronaat.nl.

Natuurexcursie
Zondag 28 juni Welke plan-
ten groeien op de oude 
strandvlakte bij Leyduin? Bo-
tanische wandeling op buiten-
plaats Leyduin.

AgendA

Foto: Jaco Diemeer.

Van 10.00-11.30 uur olv Kees 
Planqué. Er groeien zo’n 180 
verschillende soorten planten. 
Aanmelden via www.gaatu-
mee.nl.
Info: 088-0064455. Deelname: 
Volw. 7,- euro, Beschermers 
4,- euro. Kinderen tot 12 jaar 
3,-euro, van Beschermers 2,- 
euro. Verzamelen bij informa-
tiehuisje De Kakelye.

Straatspeelavonden
Vrijdag 26 juni Kinderactivi-
teiten van Casca op het speel-
pleintje aan de Linge in de Ri-
vierenbuurt. 18.30-20.30 uur. 
Omwonenden krijgen bericht. 

Maandag 29 juni Kinderac-
tiviteiten van Casca aan de 
Ooievaarslaan in de Vogelwijk 
18.30-20.30 uur. Omwonen-
den krijgen bericht. 

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 30 juni Laatste expo-
sitie in voormalig gemeen-
tehuis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5, van bestuurs-
leden Stichting Tentoonstellin-
gen Bennebroek: Guus Coe-
ne, Jomien Hamerslag, Rens-
ke Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dineke 
van de Siepkamp. Maandag 
t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

T/m 5 juli Zeven beeldend 
kunstenaars van het Kunste-
naars Collectief Velsen ex-
poseren in de Waag, Spaar-
ne Haarlem. Open do t/m zo: 
13.00-17.00 uur. Zie ook: www.
kunstenaarscollectiefvelsen.
nl, www.kzod.nl  en www.fa-
cebook.com/kunstzijonsdoel. 

T/m 3 juli Rob van Es expo-
seert bij Sanquin Bloedvoor-
ziening, Boerhaavelaan 32c

te Haarlem. Veel foto’s van
tulpen.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s  in 
hun werk zijn de landschap-

pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen 
en imaginaire landschappen. 
Op werkdagen: 11.00-15.00. 
Entree: 2,50 euro. Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51, 
Heemstede. 

Whiskey proefdag
Zondag 28 juni Whiskeys 
proeven met hapjes in café 
1ste Aanleg, hoek Raadhuis-
straat en Kerklaan Heemste-
de. Aanvang 16.00 uur. Toe-
gang: 20,-. Inlichtingen via:
info@1steaanleg.nl en 
www.1steaanleg.nl.

 

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Zomerfoto

Heemstede – Op dit moment is het echt genieten van bloemen-
pracht in tuinen, bermen, perkjes, weilanden en aan de rand van 
het bos. De Azalea White is zo’n bloem die de aandacht vangt. 
Alle soorten behoren tot het omvangrijke geslacht rhododen-
dron, waarin twee groepen worden onderscheiden. Er zijn die hun 
blad in de winter verliezen, deze worden met azálea aangeduid
of azaleos. In het Grieks betekent dat dor of droog, hoewel de 
planten juist van een koele, enigszins beschaduwde en vochtige 
plek houden.
De zomerbloeiers behouden hun blad, deze azálea geurt ook 
heerlijk. De bloemen bloeien in toefjes op lange stammetjes.
Een genot om aan te ruiken en naar te kijken.
Deze azálea white bloeit volop in het begin van de zomer. De plant 
gedijt ook goed in de pot mits vochtig gehouden.
Marenka Groenhuijzen

Zaterdag in centrum: 
Smaak van Heemstede

Heemstede -  Een leuk maar vooral lekker evenement aanko-
mende zaterdag in winkelgebied Raadhuisstraat en Binnenweg: 
de Smaak van Heemstede. Diverse food- en drankenwinkels la-
ten hun spijzen en specialiteiten proeven. Dat maakt winkelen 
wel heel gezellig. Kijk ook eens op de website van de winkeliers-
vereniging: www.wch.nl.
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Straatverlichting defect, 
kapot speeltoestel, overhangend groen?

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 juni 2015

Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Kindertriathlon 4 juli
- Vergadering 
 bezwaarschriftencommissie

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.

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. 

Geen inloopochtend burgemeester 
in juli en augustus
Tijdens de vakantieperiode, waarin veel inwoners zelf ook met vakantie 
zijn, vervalt de inloopochtend van de burgemeester. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 
september kunt u weer iedere eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 
tot 12.00 uur, zonder afspraak, met de burgemeester van gedachten 
wisselen. In HeemstedeNieuws en in de agenda op onze website staan de 
data aangekondigd, zodat u altijd even kunt checken of het doorgaat.

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Lieven de Keylaan 3, het plaatsen van 

een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 23396, ontvangen 5 juni 2015

- Binnenweg 181, het pand ombouwen naar een 
Domino’s Pizza filiaal op basis van afhaal- en 
bezorgservice, wabonummer 23473, 

 ontvangen 6 juni 2015
- Jan van den Bergstraat 80, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
23479, ontvangen 8 juni 2015

- IJssellaan 2, het vervangen van een erfafscheiding, 
wabonummer 23491,  ontvangen 8 juni 2015

- Von Brucken Focklaan 20, aanpassen 
brandscheiding van het complex De Heemhaven, 
wabonummer 23584, ontvangen 11 juni 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zernikelaan 12, het vervangen van een kozijn, 

wabonummer 23568, ontvangen 9 juni 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 5, het plaatsen van 

een toegangspoort en een erfafscheiding, 
wabonummer 22476, verzonden 19 juni 2015

- Oosterlaan 6, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 22959, verzonden 19 juni 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een erfafscheiding, een tuinkist en een 
toegangspoort, wabonummer 23039, 

 verzonden 19 juni 2015
- Schouwbroekerstraat 5, het wijzigen van de 

draagconstructie, wabonummer 22335, 
 19 juni 2015
- Linge 54, het wijzigen van de voorzijde van het 

woonhuis en het verhogen van het dak van de 
berging, wabonummer 21821, 

 verzonden 19 juni 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen



Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat de 

volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer:

- Carwash Heemstede B.V., Nijverheidsweg 10
- CNG NET B.V., Cruquiusweg 1
- Hout van Noud, Manpadslaan 12
- Eefies, Coffee and more!, Jan van Goyenstraat 2
- Red Orchids, Zandvoortselaan 145

Evenement: kindertriathlon zaterdag 4 juli 2015
Op 18 juni 2015 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen voor het 
houden van een kindertriathlon op zaterdag 4 juli 
2015 van 08.00 uur tot 17.00 uur.

De onderdelen zwemmen en hardlopen vinden 
plaats op het Sportpark Groenendaal. Het 
fietsparcours zal lopen via: Sportparklaan, Glipper 
Dreef, Bosbeeklaan, Sparrenlaan, Herenweg, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Herfstlaan, 
Valkenburgerlaan, Glipper Dreef en Sportparklaan. 
In verband met het bovenstaande mogen, op 
zaterdag 4 juli 2015, overeenkomstig artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, de volgende wegen worden afgesloten 
voor het verkeer van ca. 10.30 uur tot ca. 13.30 uur :
- De zuidelijke rijstrook en het zuidelijke fietspad 

van de Sportparklaan vanaf Meer en Boschlaan 
t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan.

- Het fietspad/fiets(suggestie)strook van de rechter 
rijbaan Glipper Dreef tussen Sportparklaan en 
Bosbeeklaan.

- De rijbaan en het fietspad van de Bosbeeklaan en 
Sparrenlaan.

- Het fietspad langs de rechter rijbaan van de 
Herenweg (in oostelijke richting) tussen de 
Sparrenlaan en de Van Merlenlaan.

- Het fietspad langs de Van Merlenlaan.

- De Vrijheidsdreef. 
- De rechter rijbaan (zuid oostelijke richting) van 

de Burgemeester van Rappardlaan.
- De rechter rijstrook van de Herfstlaan (zuid 

westelijke richting).
- Fietspad Valkenburgerlaan/Glipper Dreef 

(westelijke richting) tussen Herfstlaan en 
Sportparklaan.

Voetgangers en niet-deelnemende fietsers worden 
begeleid door gecertificeerde verkeersregelaars en 
doorgelaten bij gelegenheid.

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 juli 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur  bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor een 
  uitbreiding van een woonhuis aan de 
  Belle van Zuylenlaan 7 (openbaar) 

21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom in verband met het ongedaan 
  maken van sluiting van de 
  spoorwegovergang ter hoogte van 
  de Laan van Alverna (openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 

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

Melding verwijdering gemeentelijke bomen Leidsevaartweg
In verband met de uitvoering van een bouwproject 
op grondgebied van de gemeente Haarlem wordt 
medio juli 2015 een tijdelijke ontsluitingsweg 
aangelegd op de Leidsevaartweg, ter hoogte van 
het Spoorzichtlaan. Hiervoor is het noodzakelijk 

een gedeelte van de groenstrook met  twee 
gemeentelijke platanen te verwijderen. Wanneer in 
2017 de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, wordt 
de groenstrook weer hersteld en komen  2 platanen 
terug in de dan herstelde groenstrook.

Verwijdering fiets Raadhuisstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte herenfiets met grijze vlekken, merk 

Batavus, zonder (voor)binnenband, ter hoogte 
van Raadhuisstraat 53.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 

staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.



Buurtschap de Glip verliest oudste pand van 
zijn historische bewoningskern
Heemstede is ontstaan door samenvoeging van 
buurtschappen. Een ‘buurtschap’ was een kleine 
bewoningskern waarvan de inwoners een op zich-
zelf staande gemeenschap vormden. De Glip was 
zo’n buurtschap. In 1580 werd het plaatsje als af-
zonderlijke buurtschap met de naam ‘Princebuurt’ 
aangeduid. De aanleg in 1621 van de Princezand-
vaart naar het Haarlemmermeer bracht ‘de bu-
ren’ economische welvaart in de zanderij, in het 
transport en in het bleken van wasgoed uit de gro-
te stad Amsterdam. De dorpskern ontstond waar 
landweg en waterweg elkaar kruisten, bij de huidi-
ge Glipperbrug. Hier vond de overslag van goede-
ren en personen plaats.

Het is uniek dat nog drie huizen van de dorpskern 
van het vroegere buurtschap bestaan: Glipperpad 
1 en de ‘tweelinghuizen’ Glipperweg 70 en 72. Het 
zeventiende-eeuwse hoekpand nummer 72 was 
een herberg ‘De Pauw’ geheten. Door de opval-
lende witte gepleisterde gevel is het een markant 
beeldmerk van de oude bewoningskern. Het rech-
ter huis, Glipperweg 70, is het oudst en dateert 
uit 1632. Het bestaat uit een woonhuis met daar-
achter een pakhuis met pakzolder en stookplaats. 
Men vermoedt dat bakker Vermeer er in de acht-
tiende eeuw zijn broden bakte, maar Evert Kortals 
en Cornelis Schrama waren hier ook broodbak-
kers. Door de gunstige ligging aan land- en water-
weg had het bakkersbedrijf een groot afzetgebied. 
De tweelinghuizen zijn rijksmonumenten en de 
oudste huizen van Heemstede. Het zijn vroege 
voorbeelden van baksteenarchitectuur met spe-
cifieke bouwconstructies en -materialen. Ze vor-
men een fraai historisch ensemble en ze hebben 
een hoge stedenbouwkundige en beeldbepalen-
de waarde. Dat nou juist Glipperweg 70 gesloopt 
wordt is heel erg jammer. Restauratie zou volgens 
de restauratiedeskundigen van de Erfgoedorgani-

satie Bond Heemschut te realiseren zijn. 
Met de monumentenwet kunnen overheidsbe-
stuurders handhavend optreden om te voorko-
men dat een monument vervalt. Dat is helaas niet 
gebeurd. De Bond Heemschut en de Historische 
Vereniging Heemstede Bennebroek hebben de af-
gelopen jaren hun zienswijze steeds bij de eige-
naar en de gemeente kenbaar gemaakt. Tever-
geefs. 
Er ligt nu een herbouwplan bij de gemeente ter 
visie. De bakstenen die bij de sloop vrij komen, 
worden voor de nieuwe voorgevel hergebruikt. Het 
geheel erachter wordt volgens dit plan met nieu-
we materialen herbouwd. Feitelijk dus nieuwbouw. 
Niets blijft bewaard. Hopelijk ziet men in overleg 
met de gemeente en restauratiedeskundigen toch 
kans de zeldzame historische constructies en ma-
terialen te sparen. Laten we voorkomen dat het 
gepleisterde pand 72, hetzelfde lot te wachten 
staat. 
Olga van der Klooster
Architectuurhistoricus en specialist kleur en 
schilderingen 

Foto: Librariana weblog Hans Krol en website HV-
HB.

INGEZONDEN

“Ik ga zeker meer opletten op 
mensen die alleen zijn”
Ik heb het vanmorgen al voor de tweede keer in mijn leven mee-
gemaakt dat een buurvrouw/buurman dagen lang meer dood dan 
levend in hun woning ligt en dat moet anders. Zo verwijt ik mij zelf 
dat ik wat vreemd gedrag zag bij mijn buurman een paar huizen 
verder. Vorige week zag ik dat de gordijnen om circa 18.00 uur al 
dicht waren. Gelukkig bleek er toen niets aan de hand.
Maar dinsdagmorgen om 9.00 uur fietste ik langs en zag zijn 
etens-box nog voor de deur staan. Ik had gelijk moeten contro-
leren of de box leeg was en aan moeten bellen. Maar dat heb ik 
jammer genoeg niet gedaan.
Woensdagmorgen om 9.00 uur vond zijn werkster hem meer dood 
dan levend in huis. De buurman was gevallen en had een wond 
aan zijn hoofd. Hij heeft er dus waarschijnlijk vanaf zondagavond 
of maandagochtend gelegen, daar hij zondag nog visite gehad 
heeft, dus 2 dagen geen hulp.
Zo zie je maar wat er zomaar met iemand die alleen woont en op 
leeftijd is (84 jaar) kan gebeuren. Ik voel mij schuldig en ga zeker 
nog meer opletten op mensen die alleen zijn. Gelukkig waren de 
hulpdiensten zeer snel ter plaatse en is de buurman overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hopelijk komt hij er snel weer boven op.
Kees Jong, Heemstede

INGEZONDEN

Heemstede - In 10 Heemsteed-
se wijken organiseert Casca 
avonden van 18.30-20.30 uur vol 
sport en spel. Jong en oud kan – 
gratis – meedoen. Jongerenwer-
ker Mike en de vele vrijwilligers 

nemen bergen sport- en spelma-
teriaal mee. De straatspeelavon-
den van de komende week op 
vrijdag 26 juni in de Rivierenwijk, 
op het speelpleintje aan de Linge 
en ten slotte op maandag 29 juni 

in de Vogelwijk aan de Ooievaar-
slaan. Op deze avonden wor-
den de betreffende straten van-
af 17.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Omwonenden krijgen hier-
over vooraf bericht. 

Heemstede - Zondag 28 ju-
ni geeft Hannah van den Ende 
bij Boekhandel Blokker een le-
zing over haar boek: Vergeet niet 
dat je arts bent – joodse artsen 
in Nederland 1940-1945. De le-
zing begint om 14.00 uur. 
 
In plaats van patiënten beter te 
maken leek het voor Joodse art-
sen ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog soms zinniger om ze 
zieker te maken, om daarmee 
deportatie te voorkomen. Dit 
boek toont de lotgevallen van 
deze Nederlandse artsen ten tij-
de van toenemende terreur. Mo-
rele dilemma’s en persoonlijke 
ervaringen komen aan bod, en 
ook vragen als: in hoeverre kon-
den artsen vasthouden aan hun 
artsenidentiteit, en in hoeverre 
bleven zij trouw aan zichzelf en 
de eed van Hippocrates?

Over de auteur
Hannah van den Ende is arts en 
docent Public Health. Ze deed 
als promovendus aan de Univer-
siteit van Maastricht onderzoek 
naar Joodse artsen in de Tweede 
Wereldoorlog. Toegang 5,- euro 
en reserveren is gewenst: 023-
5282472.

Hanna van den Ende.

Lezing Hannah van den Ende

Straatspeelavonden Rivierenwijk en Vogelwijk

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’.
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