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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Stel trouwt in de klas,
kinderen verzorgen de bruiloft
Heemstede - Donderdag jl organiseerden 
leerlingen van de Prinses Beatrixschool aan 
de Von Brücken Focklaan de bruiloft voor 
Juf Lisette van Marken en meester Piete. 
Het stel gaat officieel in september trou-
wen. Dit leidde tot ‘verontwaardiging’ van 
leerlinge Elise Dut: immers, dan konden ze 
niet op de bruiloft komen omdat ze in het 
nieuwe schooljaar hun juf niet meer was. 

De oplossing was: trouwen in de klas. 
Alle kinderen hebben meegewerkt aan de 
bruiloft zonder hulp van ouders. De trouw-
jurk werd gemaakt, er waren bloemenmeis-
jes, een heuse rode loper, zelfs trouwringen, 
een ambtenaar en getuigen
Aan alles was gedacht. Een fantastische 
inzet van de kinderen, die allemaal 9 jaar 
oud zijn.

Heemstede – Het nieuwe 
evenement ‘Beleef Heemste-
de’ dat afgelopen zaterdag in 
het centrum plaatsvond, trok 
een geanimeerd publiek. Ge-
rust mag de loftrompet ge-
stoken worden over de or-
ganisatie, waarvoor Podia 
Heemstede en de winke-
liersvereniging tekenden. Het 
meisje op de foto heeft wat 
anders aan haar hoofd (let-
terlijk: mond) dan een (lof-)
trompet want zij blaast op 
een trombone. Veel muziek 
kreeg het publiek voorge-
schoteld en divers talent liet 
van zich zien en horen. Hoe 
leuk is dat toch: muziek ma-
ken. Muziek, zonder kun je 
toch niet leven? Het maakt je 
leven in elk geval levendig!
Verslag en meer foto’s van 
Ton van den Brink elders in 
deze krant.

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
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SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Loftrompet voor ‘Beleef Heemstede’ Zomerconcert 
Huisorkest WIJ 

Heemstede
Heemstede - Het Huisor-
kest van WIJ Heemstede 
oefent wekelijks met veel 
plezier in de Princehof. Ie-
der jaar sluiten zij het sei-
zoen af met een Zomer-
concert, dit jaar is dat op 
zaterdag 2 juli om 15.00 
uur op landgoed Ipenro-
de, Herenweg 63 in Heem-
stede. Tijdens dit concert 
zal de nieuwe naam van dit 
orkest worden bekendge-
maakt! 
U bent van harte wel-
kom om naar dit feestelij-
ke (gratis) concert te ko-
men luisteren en samen te 
genieten van een hapje en 
een drankje.

Deze week in De krant!

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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      Uw 
  Albert Heijn
      wordt      
  vernieuwd. 

Wij gaan verbouwen! Daarom is de winkel 
vanaf woensdag 6 juli 17.00 uur gesloten.
Vanaf woensdag 27 juli 11.00 uur bent u weer 
van harte welkom! 

AH Blekersvaart gaat

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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 3 juli, Pinksterkerk, 
10u.: ds. P.I.C. Terpstra. 
Crèche (tot 4 jaar), Kinder 
Anders-dienst (4-10 jaar), 
Spiegeltent (10-12 jaar) en 
De Kerk Draait Door (12-
15 jaar).

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 35 is ei-
genlijk een (met respect) 
apart geval. Het is nooit een 
woning geweest. Het is meer 
ontstaan uit een garage, dat 
rond 1928 gebouwd is (vol-
gens bouwtekeningen), be-
horend bij Adriaan van Cam-
penlaan 4. 

Hoewel er bouwtekenin-
gen zijn van 1949 voor het 
ombouwen van de garage 
tot vishandel zien we op de 
toenfoto (een fragment van 
een ansichtkaart uit 1938, 
verkregen via Vincent Mar-
tin) dat er al vishandel wordt 
gedreven. Op het bord boven 
de garage is nog enigszins te 
lezen: ‘Volendam’ en ‘Paling’. 
In 1954 wordt de garage/vis-
handel verbouwd tot winkel-
pand in zijn huidige 6-hoeki-
ge vorm.

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (30)

Bond’s Vishandel komen 
we in diverse adressenboe-
ken van Heemstede tegen: 
in 1953. 1963, 1966 en 1969, 
maar ook in de Eerste Heem-
steedse Courant van februa-
ri 1949.
Veertien jaar geleden kwam 
Kado Enzo in het pand, maar 
daarvoor was het al 26 jaar 
een cadeauwinkel. Tijdens 
de verbouwing in 2002 kwa-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 3 juli, 10.00 uur af-
sluiting seizoen met aan-
sluitend een picknick op 
schoolplein o.l.v. Rob en 
Yvonne Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  3 juli, 10.00 uur, ds. 
T.G. van der Linden (Haar-
lem).
Tevens Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 3 juli, aanvang 
10:00 uur.
Voorganger Ds. K.G. Zwart 
(Oegstgeest).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 3 juli om 10uur
Ds. D. Verboom uit Rijns-
burg
Woensdag 6 juli om 19.30 
uur Zomeravondzang
Met bekende en minder 
bekende liederen.
Na de dienst koffi e in Het 
Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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men de granieten visbakken 
weer tevoorschijn vanonder 
de vensterbakken. De deur-
kruk is nog de originele B 
van de toenmalige vishandel 
en toen aan de achterkant de 
beplating werd weggehaald 
kwam er een venster tevoor-
schijn, dat onder het vet zat. 
Vermoedelijk van het bakken 
van de vis, aldus de huidige 
eigenaressen.
Na 12 jaar gaat Kado Enzo uit 
het straatbeeld verdwijnen, 
maar het winkeltje blijft be-
staan in een nieuw concept 

onder de naam ‘A vendre’.
Op de toenfoto stond er al-
leen nog een bakfi ets, anno 
juni 2016 is het straatbeeld 
fl ink veranderd, zoals we op 
de foto van Harry Opheikens 
zien.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 35 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

De bekentenissen van Petrus
Heemstede - Op zaterdag 2 
juli signeert Jeroen Windme-
ijer zijn thriller ‘De bekente-
nissen van Petrus’ van 14.00 
tot 16.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. De thriller kreeg 
dit jaar maar liefst 4 sterren 
in de VN detectivegids.
Op 2 oktober 1996 werd in 
Leiden bij de opgraving van 
het Romeinse kamp Mati-
lo een bronzen viziermas-
ker gevonden, een vondst 
die zelfs de landelijke dag-
bladen haalde. Vanaf het be-
gin doen echter hardnekki-
ge geruchten de ronde dat 

archeologen op die dag iets 
veel spectaculairders hebben
gevonden. Deze angstvallig 
verborgen gehouden vondst 
zou een volledig nieuw licht 
kunnen werpen op de ge-
schiedenis zoals wij die ken-
nen, en zou bovendien de
katholieke kerk op haar 
grondvesten doen schudden.
De opgraving bij Matilo vormt 
het uitgangspunt van De
Bekentenissen van Petrus. 
Een boek voor liefhebbers 
van Dan Brown.





Update kleurrijke winkelstraat met veel diversiteit:
Unieke Jan van Goyenstraat krijgt nieuwe winkels
Heemstede -  De eerste 
panden dateren uit de twin-
tiger jaren. Dat geeft direct 
al een gezellige en toegan-
kelijke aanblik. Waren het 
voornamelijk woonhuizen die 
de straat haar aanblik ga-
ven, tegenwoordig vindt u er 
ruim dertig winkels en ande-
re dienstverleners. Bijzondere 
winkels waar bijzondere ei-
genaren nog achter de toon-
bank staan. Helaas moes-
ten enkele winkels sluiten 
om uiteenlopende redenen, 
maar gelukkig zijn er nieuwe 
eigenaren die de succesfor-
mule van de Jan van Goyen-
straat willen voortzetten. In-
dra Atman gaat in de vroe-
gere Eefies koffie en lunches 
serveren en verrassende de-
licatessen uit de omgeving 
verkopen. Daarnaast gaat zij 
als tuinarchitecte adviseren. 
De Knutselmand gaat stop-
pen en Anneke en Remco 
van den Berg gaan de winkel 
omtoveren tot een `shop in 
shop` met als naam SFEER-
VOL. Zij nemen producten 
in consignatie, die zij voor 
u gaan verkopen.na afloop 

van de afgesproken periode  
krijgt u de onverkochte arti-
kelen terug met de opbrengst 
van de verkochte artikelen. 
Hierover betaalt u een vast 
percentage verkoopvergoe-
ding. Zij zoeken bijzonde-
re, mooie en leuke produc-
ten, kunst, die geplaatst wor-
den in een kast of op een 
plank die u huurt per week. 
Voor meer informatie kunt u 
mailen naar info@sfeervol.
nu Bij de opening krijgt u op 

de eerste huurperiode 10% 
korting. Een nieuw initiatief, 
mooi voor de Jan van Goyen-
straat! Kado en Zo gaat ook 
sluiten, maar Hanneke Oort-
huijzen blijft in de winkel die 
zij met haar man die al jaren 
als hobby in antiek doet, hij 
is bekend van de brocante-
markt, samen de winkel op-
nieuw invullen, ook met ex-
clusief antiek. Direct na de 
brocantemarkt in september. 
Mooi he! Ook Jantje komt 

leeg, in de speelgoedwinkel 
komt een leuke winkel voor 
dames en kids. Blijft over nog 
de winkel op A. van Ostade-
plein, daarover is weinig be-
kend. Klanten van de Jan 
van Goyenstraat weten het 
wel, graag een fietsenzaak 
of boekenwinkel. Geen zor-
gen over leegstand in die Jan 
van Goyenstraat, waar je al-
les vindt voor dagelijkse be-
nodigdheden met daarnaast 
die verrassende winkel, waar 
je de eigenaar nog achter de 
toonbank ziet. Waar Sinter-
klaas ook altijd graag komt. 
In de winkelstraat Jan van 
Goyen is het vrij parkeren. Op 
een deel van de straat heeft 
u een parkeerschijf nodig en 
is de parkeerduur beperkt tot 
maximaal één uur. Dit bevor-
dert de doorstroming in de 
straat en maakt dat er altijd 
wel een plekje te vinden is.
Ton van den Brink 

Maandag 4 juli:
Open deur Brokking &

Bokslag Uitvaartbegeleiding

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding
Herenweg 92, Heemstede

Heemstede - “Wat zijn wij 
dankbaar dat we hier afscheid 
konden nemen van onze va-
der. Het is hier huiselijk. Jul-
lie staan altijd klaar. Met de 
sleutel van de afscheidska-
mer konden we komen en 
gaan hoe het ons uitkwam. 
Hier konden we in intieme 
sfeer bij elkaar zijn. We kon-
den er zelfs onze eigen sfeer 
maken.  En op de avond van 
het afscheid voor genodigden 
was de tuinkamer heel prettig 
om met elkaar een kopje kof-
fie te drinken, een troostende 
arm om je heen te krijgen en 
elkaar te spreken. De tuin is 
fijn om even in te lopen, op 
een bankje te zitten mijmeren 
of gewoon een frisse neus te 
halen.”

We horen steeds terug dat 
families ons Afscheidshuis 
een sfeervolle plek vinden om 
afscheid te nemen. Het hui-
selijke, het informele, het je 
eigen gang kunnen gaan zijn 

de dingen die ervaren wor-
den als heel fijn. 

Elke eerste maandag van de 
maand van 16.00 tot 18.00 
uur staat de deur van ons Af-
scheidshuis voor u open. Zo 
ook op maandag 4 juli a.s., 
om vrijblijvend ons pand met 
de afscheidskamers te bekij-
ken.   
Vragen hoe het in zijn werk 
gaat bij een afscheid, hoe 
gasten ontvangen worden, 
hoe het gaat als u op elk ge-
wenst moment bij uw over-
ledene wilt zijn, worden be-
antwoord. Eveneens kunt u 
terecht voor uw vragen over 
uitvaarten en verzekeringen. 
Ook kunt u een afspraak ma-
ken voor een voorgesprek of 
kennismaken met één van 
ons.
Eén van onze uitvaartbegelei-
ders kan u rondleiden en uw 
vragen beantwoorden. Een 
afspraak maken is dan niet 
nodig. 

Concert Bavokoor Heemstede en 
Kennemer Blazers Ensemble
Heemstede - Het Bavokoor 
zingt zondag 10 juli zoals ge-
bruikelijk om 10.00 uur de 
slotviering maar geeft tevens 
die dag een feestelijk con-
cert. Dat zal zijn ’s middags 
om 15.00 uur in de H. Bavo-
kerk, Herenweg 88 te Heem-
stede. Dit speciale concert 
wordt een unieke samenwer-
king met het Kennemer Bla-
zers Ensemble dat bestaat uit 
een gezelschap van 10 hout-
blazers (2 fluiten, 2 (alt)ho-
bo’s, 2 klarinetten,2 fagotten 
en 2 hoorns).
 
Tijdens het concert wordt 

de volledige Deutsche Mes-
se van Franz Schubert ge-
zongen en muzikaal onder-
steund door het Kennemer 
Blazers Ensemble. Die Deut-
sche Messe wordt afgewis-
seld met het bekende Can-
tique de Jean Racine gecom-
poneerd door Gabriel Fauré, 
het Ave Verum van Wolfgang 
A. Mozart, het Halleluja van 
Georg F. Händel uit de Mes-
siah en nog een aantal ver-
rassende muziekstukken. Het 
Kennemer Blazers Ensem-
ble brengt het mooie Diver-
timento no 4 van Wolfgang 
A. Mozart ten gehore. Ver-

der zal organist Wim Rijkhold 
Meesters, naast het begelei-
den van de overige muziek-
stukken, enkele intermezzo’s 
op het monumentale van de 
Brink orgel spelen.
Rob Draijer dirigeert het con-
cert. De toegang is gratis en 
de tijdsduur is ca. 75 minu-
ten. De kerk is open om 14.30 
uur. Na afloop van het con-
cert wordt bij de uitgang een 
collecte gehouden. Het con-
cert is ook om 15.00 uur te 
beluisteren via de kerkradio.
 
Het Bavokoor bestaat uit 36 
enthousiaste leden en wordt 
tijdens dit concert bijgestaan 
met een 6-tal gastzangers. 
Het koor staat sinds septem-
ber 2014 onder de bezielende 
leiding van dirigent Rob Dra-
ijer met aan het orgel Wim 
Rijkhold Meesters.
Nieuwe leden zijn van har-
te welkom! Zowel mannen 
als vrouwen die van mooie 
en inspirerende muziek hou-
den maar ook van gezellig-
heid kunnen vanaf 30 au-
gustus op de dinsdagavon-
den van 20.00 tot 22.00 uur 
mee repeteren. Meer info op 
www.hbavo-heemstede.nl of 
via Agnes Martens tel. 023-
5280895.

Op straat spelen
Heemstede – Op woensdag 
13 juli is er in het centrum 
aan het Res Novaplein spe-
len op straat. En op maandag 
11 juli eerst aan de Meer-
weg (Indische Buurt). De 
hele buurt kan gratis mee-
doen. Zorgt u wel zelf voor 
de begeleiding van uw klei-
ne kinderen? WIJ Heemste-
de organiseert deze activiteit. 
Op de eerste straatspeelda-
gen hebben de kinderen al-
weer lekker gespeeld. Aan 
spelmateriaal wordt gedacht. 
Op deze avonden worden 
de betreffende straten vanaf 
17.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht. De 
straatavonden zijn van 18.30-
20.30 uur.
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ʻBeleef Heemstede’
omarmd door het publiek

Heemstede – Zaterdag jl vond het evene-
ment ‘Beleef Heemstede’ plaats, in hart-
je Heemstede. Het talent liep zaterdagmid-
dag zomaar langs de stand van Harmonie St. 
Michaël en kreeg de kans om even op de 
toeter te blazen. Wat nog toeter heette is in-
eens een trombone geworden, een cool in-
strument joh! Even trommelen en je bent al 
drummer. De actieve Stichting Oude Kerk 
moet nog een Steinwayvleugel afbetalen en 
maakte daarvoor reeds melding van een te 
houden dienstenveiling. U kunt een dienst 
aanbieden zoals een heg knippen, diner-
tje voor meerdere personen aanbieden, een 
boottochtje met uw zeiljacht of sloep ma-
ken, uw hobby te gelde maken bij anderen. 
Op zaterdag 5 november van 11.00 tot 15.00 
uur is de veiling, zegt het voort! Er was mu-
ziek en dans op de podia van de Binnenweg 
waarop veel te beleven viel. Maar ook spon-
taan tussen het publiek op het terras bij Van 
Maanen, waar het Voorwegkoor zomaar be-
gon te zingen met de dirigent ergens tus-
sen de koffi e. Wat klonk dat toch mooi on-
der die parasols. Op het grote podium speel-
de Harmonie St. Michaël, pakte de Teister-
band de concurrentie van het kleine podium 
even aan met de opmerking: “Hier speelt de 
mooiste muziek.”

Scheve toren
In de pop-up store van HVHB, Historische 
Vereniging Heemstede Bennebroek, pro-
beerde het publiek de scheven watertoren 
recht te duwen. Het was een verhuiskaart-
je van HVHB, vanaf heden gevestigd in ‘het 
pomphuis’ aan de voet van de scheve toren. 
Leuk en het leverde nog een aantal nieuwe 
leden op, die gelijk de oude video`s en fi lm-
pjes gingen bekijken. Het Symfonisch Blaas-
orkest gaf een ode aan de saxofoon, een in-
strument ontwikkeld door de Belgische bou-
wer van muziekinstrumenten Adolphe Sax 
en Claudia Philippo speelde op haar altsax 
een solo met het hele orkest, machtig mooi! 
Meer talent liet zich zien en horen op het 
kleine podium, waar jonge streetdancers de 
kersen van Edward Kors mee lieten dansen. 
Veel publiek dat ook voor de jonge gitaris-
ten van Ted van Kampen applaudisseerden. 
Wat leren ze snel. Ballet doet het altijd en 
vertedert. 
Heemstede beleefde de Binnenweg waar 
de winkeliersvereniging steeds weer nieu-
we initiatieven ontwikkelt die dit niet al-
leen bevestigen als de Leukste Straat 
van Nederland maar ook de meest
Talentvolle. De Binnenweg beleef je!
Ton van den Brink 
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De Heemsteder 
ook op de 
camping

Regio – Twee van de 
mooiste campings in de 
buurt, Camping Vogelen-
zang en Kennemer Duin-
camping ‘de Lakens’ in 
Bloemendaal aan Zee, 
worden in de zomermaan-
den ook op de hoogte ge-
houden van het Heem-
steedse nieuws. De Heem-
steder wordt geduren-
de de weken in juli en au-
gustus aldaar bezorgd. Zo 
kunnen de campinggas-
ten lekker de krant door-
bladeren voor hun cam-
per of tent. Leuk voor de 
toerist en leuk voor onder-
nemers die hier op kun-
nen inspelen in een ad-
vertentie. Camping ‘de La-
kens’ heeft een website:
www.campingdelakens.
nl en datzelfde geldt voor 
Camping Vogelenzang: 
www.vogelenzang.nl.
Heeft u familie of vrien-
den die binnenkort een 
bezoekje aan een van de-
ze campings brengt? Laat 
het ons weten via redac-
tie@heemsteder.nl en wie 
weet publiceren we uw in-
gezonden berichtje over 
hen!

Column 

Een brief van de postbode
Doorsturen

Het doorsturen van post voorzien van uw 
adres, maar bestemd voor een vorige bewo-
ner, is bij ons altijd gratis. Leuker kunnen we 
het namelijk niet maken, alleen maar gra-
tis. Want dat doorsturen is nu eenmaal úw 
taak in het leven. Dat betekent dus ook dat u
zulke post niet heel knorrig míj weer in han-
den moet duwen: “Hier, dit is niet voor ons.” 
Dat is niet netjes. Ik weet namelijk best dat 
die post niet voor u is, maar het is wel naar u 
gestuurd, en het is de bedoeling dat u daar 
dan zelf iets moois mee doet. Gratis en voor 
niks. 
Wij moeten namelijk strikt genomen alle 
post bezorgen op het adres dat erop staat, 
zelfs al klopt zo’n adres niet (meer). Geluk-
kig voor u zijn wij hierin niet altijd even ge-
zagsgetrouw. Op het moment dat ons post-
bodehart ons ingeeft dat een bepaald post-
stuk het verdient om zijn einddoel in het 
leven te bereiken en om niet weer terug naar 
áf(zender) te moeten, of zelfs halverwege 
teloor te gaan in de oud-papierbak van een 
nieuwe bewoner, bieden wij zo’n poststuk 
hulp. Voor zulke, belangrijke en persoon-
lijke, post, zijn wij bereid onze regels met 
voeten te treden. 
Niet voor een reclamefolder dus. Die mag
u gewoon van ons hebben. En daar zou u 

voor het-
zelfde geld 
reuze blij 
van kunnen 
worden. Dat 
u die zo-
maar krijgt, 
zonder er ooit om te hebben hoeven vragen.
Uw voorgang(st)er heeft hem tenslotte ook 
niet voor zijn/haar verdriet geregeld. Maar, 
wilt u uw reclamefolder niet, dan kunt u 
hem, of haar, gewoon aan uw voorgang(st)
er doorsturen. Of, bij gebrek aan adres,
retour afzender. Gratis en voor niks.
Maar stel nu, u zit met een brief aan een 
vroegere bewoner K. Smit. Niemand in uw 
fl at heeft van de man gehoord*, en achter-
op de envelop staat geen afzenderadres. U 
kunt de brief dus niet doorsturen en ook niet 
retour. Waar kunt u er dan nog mee naar-
toe? Naar ‘Onbestelbare stukken, Postbus 
99054, 2500NA Den Haag’. Om u te dienen.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

*PS: U wel? K. Smit, In mijn wijk? Laat u het mij 
weten via de Heemsteder.

zonder er ooit om te hebben hoeven vragen.

Wat zijn de mooiste trouwlocaties 
in Heemstede en omtrek?
Heemstede - Een zoge-
naamde ‘destination wed-
ding’ op Ibiza of Curacao 
mag dan wel helemaal hip 
zijn, gelukkig heeft Heem-
stede en omgeving ook ge-
noeg te bieden voor de mooi-
ste dag. Foto’s maken tus-
sen de hertjes, elkaar het ja-
woord geven in een histo-
rische zaal... bruidsfotogra-
fe Sophie de Bie-den Heijer 
wordt blij als ze in Heemste-
de mag fotograferen. 
Zij geeft een aantal tips. Voor 
een klassieke trouwcere-
monie kun je terecht in de 
prachtige trouwzaal in het 
Raadhuis en uiteraard mag 
dé balkonscène niet ontbre-
ken. Ook kun je trouwen in 
het statige Landgoed Groe-
nendaal in één van de prach-
tige zalen of op het terras. Ui-
teraard wandel je voor de fo-
toshoot dan door het mooie 
Groenendaalse bos. De Vrij-
heidsdreef was altijd een fa-
voriete plek, maar ook nu (na 
de bomenkap) biedt het bos 
nog genoeg groen. De die-
renvrienden onder ons kun-
nen zelfs een bezoekje bren-
gen aan de geitjes en hert-
jes in Kinderboerderij ‘t Mo-
lentje, maar pas op je trouw-
kledij! 

PHOTOGRAPHY

Het strand is al jaren popu-
lair als trouwlocatie. Wat is er 
Hollandser dan de zilte zee-
lucht op je bruiloft? Diver-
se strandtenten waaronder 
PlaZand en Meijer aan Zee 
in Zandvoort bieden de mo-
gelijkheden voor een brui-
loft, van ceremonie buiten in 
het zand tot de volledige ca-
tering. 
Net buiten Heemstede vind je 
in Vogelenzang ook de Bui-
tenplaats Plantage en Bui-
tenplaats Leyduin. Het eerste 
een heerlijke plek voor vrije 
vogels; een lichte kas met 
werelds eten en genieten in 
de tuin. Het tweede een klas-

siek staaltje architectuur in 
een mooi natuurgebied. 
En uiteraard mag het Oude 
Slot in Heemstede niet ont-
breken. Van een echte win-
terse wedding tot een zomere 
ceremonie onder het prieel-

Lezerspost

Waarom niet 
opgeruimd?

Vers ‘gelegd’: bijgaand uitwerpsel. Zaterdag-
ochtend 18 juni op het Kwakelpad. Onbegrij-
pelijk dat je dit als hondenbezitter niet op-
ruimt… BAH!

Y. van Bladeren, Heemstede.

Koffi emiddag
Heemstede - Dinsdag 12 juli is er in de 
Componistenbuurt een koffi emiddag, 
waar ontmoeting centraal staat.  Ook kunt u als u wilt, 
samen een spelletje doen. De eerste keer op 14 juni was 
heel gezellig, komt u de volgende keer ook? Tijd: 15.00-
17.00 uur – Koffi e of thee kosten 0,85 eurocent per kopje.

Foto: So Fine Photography

tje, hier kun je prachtig uit-
gebreide trouwarrangemen-
ten boeken.    

Voor de traditionele fotoshoot 
kun je ook goed in Heem-
stede en omgeving terecht. 
Bijvoorbeeld in één van de 
mooie kerken, maar ook in 
de natuur van de Waterlei-
dingduinen of in een van de 
restaurants in de omgeving. 
Bijzondere plekjes zijn er ook. 
Sophie: “Ik heb zelfs wel eens 
een bruidspaar gefotogra-
feerd op het station Heem-
stede-Aerdenhout!” 
Sophie heeft haar eigen be-
drijf: So Fine Photography en 
fotografeert erg graag hier in 
de buurt. Gaat u trouwen en 
heeft u interesse? Neem dan 
contact op via:
www.sofi nephotography.com. 
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Afgelopen zaterdag was het niet gewoon winkelen in het 
centrum van Heemstede. We konden Heemstede bele-
ven. De Binnenweg was een en al cultuur. Eigenlijk begon 
het al op woensdagavond toen Harmonie St. Michaël neer-
streek op het entreeplein van fl atgebouw de Geelgors aan 
de Overijssellaan. Ze hielden daar een soort generale repe-
titie in de open lucht, waarbij de aanwezige jeugd vooral bij 
de latin-achtige muziek het schouwspel met hun dansjes 
voor het publiek compleet maakten.
Op zaterdag was het ook St. Michaël dat als eerste gepro-
grammeerd stond op het groot podium aan de Binnenweg. 
Het oudste Heemsteedse Harmonie-orkest bracht zowel 
toegankelijke als minder toegankelijke harmoniemuziek.
Na een klein uur droeg dirigent John Brouwer het dirigeer-
stokje over aan collega Miklos Fürst dirigent van het heren-
orkest ‘de Teisterband’.
Deze band was bij tijd en wijle meer de geteisterde band, 
want het tweede podium waar een balletgroep demonstra-
ties met electronisch versterkte muziek gaf, stond zo op-
gesteld dat het geluid de muziek van het blaasorkest soms 
overstemde. Gelukkig was de bezetting van dit kleine podi-
um tijdens het optreden van het Voorwegkoor onder leiding 
van Maurits Draijer niet zo luiddruchtig. Vier violen speel-
den Telemann. Het massale en veelstemmige Voorwegkoor 
boeide ondertussen menig liefhebber van populaire muziek 
en is echt een visitekaartje voor Heemstede. Dat geldt trou-
wens ook voor het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, dat 
zich ook echt succesvol laat uitdagen door moeiljjkere com-
posities. Dirigent Leon Bosch mag trots zijn op zijn orkest.
Ondertussen viel het voor de oplettende toeschouwer wel 
op dat er een zekere mate van Heemsteedse kruisbestui-
ving plaatsvindt tussen de orkesten. Want na het optreden 
stapten er musici van het podium die eerder al in Harmonie 
St. Michaël en de Teisterband konden worden gesignaleerd.

Het laatste muzikale optreden was voor New Harlem De 
Luxe. Deze Bigband formatie bestaat alleen maar uit jon-
geren die overigens musiceren of ze al jaren midden in een
hele professionele muziek-carrière zitten. De inspirator en 
oprichter van dit orkest van muziekschoolleerlingen is de 
enthousiaste Lorenzo Mignacca. Deze ‘jazzy’ Italiaan woont 
al 20 jaar hier en is ondertussen ook al een Bennebroeks
orkest naar een hoog niveau aan het tillen. Toen New Har-
lem De Luxe even na 16.00 uur de laatste tonen had gebla-
zen, nam het publiek daar geen genoegen mee. 

Als toegift werd dus nog even ‘Sway’ gespeeld. Heerlijke
Latin-jazz en voor de variatie dit keer met een prachtige
dames-stem.

Bas Gomarus, Heemstede

Beleef (muziek in) Heemstede, 
een impressie

Lezerspost NW Atelier feestelijk heropend!
Heemstede – Het is maar 
een paar panden verder, 
maar voor Ruud en Mir-
jam van Atelier NW een gro-
te stap. Een nieuw atelier om 
sieraden te ontwerpen en te 
maken. Een ideale werkplek 
om hun klanten te kunnen 
ontvangen, adviseren, met 
hen te overleggen en uitein-
delijk het idee te realiseren. 
Een winkel op de hoek van 
het Wilhelminaplein en de 
Cloosterweg. Heerlijk ruim en 
licht.
Enthousiast vertelt Ruud hoe 
de inrichting zelf is ontwor-
pen en gerealiseerd is met 
een warme parketvloer ge-
combineerd met Belgisch 
hardsteen dat op een bijzon-
dere wijze is behandeld. Veel 
gebruik gemaakt van bam-
boe in kasten en de wand. 
Duurzaam en sfeervol. Op 
woensdagen zijn Ruud en 
Mirjam aanwezig voor re-
paraties, alle andere dagen 
werken ze uitsluitend op af-
spraak in het atelier. Overleg-

gen met de klant is zeer be-
langrijk. Wat spreekt je aan 
en wat juist niet? Het tweetal 
neemt alle tijd voor de klant 
en dat proces moet je niet 
storen door de winkel tegelij-
kertijd open te houden.

Unieke sieraden 
Ze zijn geen juwelier maar 

een echte goudsmederij. Ze 
willen altijd iets echt moois 
maken, unieke sieraden 
en geen kopieën. Zaterdag 
jongstleden was de offi ciële 
opening met zangeres Pau-
la Leek begeleid door piano, 
en met catering van Men-
no Vreeburg en koffi e van 
KNUSZ uit Hoofddorp van 
Mandy de Koning. Ruud en 
Mirjam ontvingen maar liefst 
450 gasten! 

Let op de klok
U bent natuurlijk van harte 
welkom op de nieuwe locatie. 
Kijk bij uw bezoek even op de 
bijzondere klok, een origine-
le QLOCKTWO, die vertelt de 
tijd met woorden. Ruud heeft 
er een luxe plaat van blad-
goud op, maar u kunt kiezen 
uit tal van mogelijke platen. 
Tijdens de eerste week na de 
opening krijgt u bij aankoop 
nog een extra plaat cadeau. 
Komende introductieweek 
kunt u álle dagen terecht. Op 
het Wilhelminaplein 14 dus.  
Ton van den Brink 

Speciale verkoop van de boeken uit de webshop
Supersale in de Bibliotheek Haarlem Centrum
Regio - Op donderdag 30 ju-
ni, vrijdag 1 en zaterdag 2 ju-
li houdt de Bibliotheek Haar-
lem Centrum een grote ver-
koop van afgeschreven ma-
terialen, waaronder jeugd-
boeken, romans, informatie-
ve boeken zoals reisgidsen, 
cd’s en dvd’s.

De verkoop vindt tijdens ope-
ningsuren plaats in de Doe-
lenzaal van de Bibliotheek 
Haarlem Centrum, Gasthuis-
straat 32. Iedereen is welkom, 
ook niet-abonnees.

De boeken in de sale gaan 
weg tegen bodemprijzen, die 
dalen per dag: donderdag 
is alles 3,- euro, vrijdag be-

taal je 2,- euro en zaterdag 
ten slotte slechts 1,- euro per 
stuk.

Webshop
De Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland verkoopt ook boe-
ken uit de webshop. De-
ze boeken uit alle rubrieken 
hebben een vaste verkoop-
prijs van 7,50 per exemplaar. 

Betalen met pin. Meer infor-
matie & openingstijden via: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl 

Veel nieuwe klanten voor de 
schoolcampus van JUUL

Heemstede - De afgelopen weken zijn er veel nieu-
we klanten over de vloer gekomen bij JUUL. Sinds het 
wegvallen van V&D in Haarlem Centrum, Hoofddorp en 
Schalkwijk is dat natuurlijk niet zo gek. Was JUUL al uniek 
door het assortiment kunstschildersmaterialen dan kun-
nen ze nu nog trotser zijn. Daar waar mensen zoekende 
zijn naar een compleet assortiment met schoolspullen dan 
zijn ze in Heemstede bij JUUL aan het juiste adres.  Niet 
alleen de laatste trends als Dylan Haegens maar ook de 
ingewikkelde, grafi sche rekenmachine, de speciale pas-
ser en de wiskundige kompasroos zijn beschikbaar in de-
ze Heemsteedse schoolcampus. JUUL is al vele jaren de 
trotse leverancier met meer dan 120 verschillende school-
agenda’s. Op de beroemde Jaarmarkt van Heemstede 
wordt dan meestal de aftrap voor het nieuwe seizoen ge-
geven. Maar nu deze week de schoolkrant wordt verspreid 
bij deze krant is natuurlijk ook het assortiment in zijn ge-
heel binnen op de Julianalaan 3, naast De Roos vulpen-
speciaalzaak.
Meer info op www.juul3.nl.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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“Heerlijk de tijd aan onszelf”
Van de Riet Schoenen/Newstyle stopt
Heemstede - “Heerlijk, we 
hebben straks de tijd aan 
onszelf”, vertelt Henk Har-
mes opgetogen. Zijn mooie 
schoenenzaak aan de Bin-
nenweg 94, Van de Riet 
Schoenen/Newstyle, houdt 
op te bestaan. Natuurlijk vin-
den hij en zijn echtgenote, 
met wie hij de winkel runt, dit 
jammer. Maar ze zien tege-
lijkertijd heel erg uit naar de 
komende periode. Het twee-
tal gaat met pensioen en 
vindt het tijd om met werken 
te stoppen. Er is (nog) geen 
opvolger voor de schoenen-
winkel en dus staat de win-
kelruimte te huur. Een 
doorstart is dus mo-
gelijk.

Henk en zijn vrouw 
hebben met plezier 
schoenen en laarzen 
verkocht in hun cen-
traal gelegen winkel 
aan de Binnenweg. Er 
was altijd een schare 
‘fans’ voor de welkbe-
kende merken als Van 
Bommel voor heren 
en Gabor voor dames. 
Uiteraard is dit lijst-
je met kwaliteitsmerken veel 
langer. Het was en is nog al-

tijd watertanden in de zaak. 
Want modieuze schoenmo-

de gaat zeker hand-in-hand 
met comfort. Het is fi jn om 
in de nieuwste schoenmo-
de te lopen maar ze moe-
ten wèl goed lopen! Niets zo 
vervelend als zere voeten of 
slecht materiaal. Henk houdt 
van schoenen - dit zal geen 
vraagtekens oproepen - en 
presenteerde altijd hoog-
waardige collecties voor da-
mes en heren (een lange tijd 

Vragen over de Ramadan
Naar aanleiding van de vorige column over Ramadan kreeg 
ik vragen van lezers. Een daarvan was: “Waarom geeft
Ramadan zoveel vreugde en een speciaal gevoel?” Het is 
een van de moeilijkste dingen om uit te leggen, maar ik zal 
het proberen. Het is nog moeilijker om het in Nederlandse 
woorden te vatten. Het is als niet kunnen uitleggen waarom 
je van iemand houdt.
Een van de aspecten is dat je aan jezelf bewijst dat je con-
trole hebt over jezelf en je verlangens. Je voelt je sterker 
worden en je zelfvertrouwen groeit. Ook voel je je sterker 
verbonden met God, ‘Allah’. Je bent blij het te kunnen doen. 
Een andere reden is dat je in deze tijd extra kritisch naar 
ezelf kijkt en je realiseert welke fouten je maakt. Die kun je 
dan verbeteren.
Een andere vraag was: “Hoe kun je je nou fi jn voelen met 
honger en dorst?” en “Is het niet ongezond?” Je kunt je in 
die periode echt inleven in mensen die niet vrijwillig hon-
ger hebben. Dat gevoel bereik je niet met een dagje niet 
eten en drinken. Een maand geeft een reëler beeld. Of het
gezond is daar verschillen de meningen over.
Ook kwam de vraag: “Doet elke moslim mee aan Rama-
dan?” Reizigers, zieken, vrouwen in hun periode en vrou-
wen die op het punt staan te bevallen mogen niet vasten. 
Ook gedurende veertig dagen na de bevalling mag het niet. 
Ze moeten deze tijd wel inhalen in de loop van het jaar.
Kinderen tot een jaar of vijftien hoeven ook niet mee te 
doen. Soms oefenen ze een paar uur per dag.
En dan tot slot de vraag: “Hoe is het om gedurende Ra-
madan in een niet-moslim-land te zijn?” Het is niet te ver-
gelijken! De hele atmosfeer rondom Ramadan missen we 
hier. De late avondmaaltijd met de hele familie rond de ta-
fel. Opa’s en oma’s, broers, zussen. Maar ook buren. En dan 
de volle straten en de drukte buiten na die laatste maal-
tijd. Ook het speciale avondgebed heeft een aparte sfeer. 
In moslimlanden gebeurt dat in 
de moskee, maar het kan ook 
thuis.
Nu zit ik samen met mijn vrouw 
om elf uur ’s avonds aan tafel. 
We zijn blij veilig in Nederland 
te zijn maar denken nu met 
weemoed terug aan dat deel 
van vroeger .

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Aandacht voor ontwerp en bij- en vogelvriendelijk!

Tuinenwedstrijd, doe (weer) mee!
Heemstede – In samenwer-
king met Nijssen Tuin Heem-
stede organiseert De Heem-
steder in de maanden juli en 
augustus de Tuinenwedstrijd.
Dit jaar wordt beoordeeld op 
diverse aspecten van tuinen. 
De jury kijkt niet alleen naar 
de sfeer maar geeft ook cij-
fers voor ontwerp, toegepas-
te beplanting en of de tuin 
bij- en vogelvriendelijk is. 
Heeft u een mooie tuin? Of 

wilt u de tuin van uw vrien-
den, familie of buren laten 
deelnemen aan de wedstrijd? 
Doe mee! De hoofdprijs is 
100 euro! Stuur drie foto’s via 
e-mail naar redactie@heem-

steder.nl en vertel in diezelf-
de mail over uw tuin. De tuin-
wedstrijd gaat van start in
juli. Elke week wordt de
mooiste prominent geplaatst 
in de krant. Partner in de wed-
strijd is Nijssen Tuin Heem-
stede aan de Sportparklaan 
25-A, 2103 VR Heemstede. 
Nijssen heeft een keur aan 
planten en voorziet tuinlief-
hebbers van de beste advie-
zen. Doet u mee?

tevens voor kinderen) die ook 
nog betaalbaar waren. En dat 
zijn ze nu helemaal gezien de 
fantastische kortingen. “De 
winkel en magazijn moeten 
leeg”, geeft Henk aan en dat 
geldt voor de schoenen van 
dit voorjaar maar ook voor de 
laarzen (kort en lang). 
Ten tijde van het interview 
was het een komen en gaan 
van mensen die aandachtig 
tussen de schoenen keken; 
het gaat best hard!

De carrière van Henk ademt 
schoenen. Zijn vader was 
schoenmaker en hij ging 
veertig jaar geleden wer-
ken in een schoenwinkel te 
Nieuw-Vennep. “Ik was 18 
toen ik voor mezelf begon! 
We hebben ook een bedrijf 
in Haarlem-Noord gehad, 25 

jaar lang. In de Heemsteedse 
zaak staan we nu al 20 jaar. 
De naam Van de Riet bestaat 
echter al 50 jaar. Een begrip, 
er waren maar liefst zes win-
kels. Zo’n goede naam wil-
den we graag behouden.” 
De toevoeging New Style gaf 
toch een ‘nieuwe start’ aan. 
Stoppen dus. Het echtpaar 
Harmes kijkt helemaal uit 
naar meer tijd voor de klein-
kinderen, vakanties en ande-
re leuke dingen. Het is hen 
gegund!

Kom gerust langs voor zo-
merslippers, leuke hakjes, 
sportieve sneakers, lekke-
re laarsjes of elegante veter-
schoenen? Hoge kortingen, 
zie advertentie elders in de-
ze krant. 
Joke van der Zee
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Winleuke prijzen!

facebook.com/50PlusWijzer

Van Heemstede naar   
 een leven in Spanje

Zomereditie...
met zonnige uitstapjes

en informatie!
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TOT PUZZELFENOMEEN 

Expositie
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prijzen!

Lees de in deze krant
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Heemstede - Landelijk kun je Heemstede niet echt noemen, een plaats in de Randstad 
tegen Haarlem aan. Maar dit plaatje geeft wel een landelijk beeld, turend naar de mooie 
koepel van Atheneum Hageveld en het natuurgebied daar omheen. De koeien complete-
ren het landelijk gevoel. De foto met op de voorgrond het Heemsteeds kanaal is gemaakt 
aan het Jaagpad vlakbij woonzorg ‘de Heemhaven’. Je zou er zó een ansicht van laten
maken. (Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (8)

Groeten uit...
HEEMSTEDE

Heemstede - Ruim 1,5 mil-
joen mensen zorgen lang-
durig en intensief voor hun 
partner, vader of moeder. 
Hun zorg bestaat uit het re-
gelen van alledaagse za-
ken, begeleiding, huishou-
delijke hulp en soms per-
soonlijke verzorging. Deze 
zogenaamde mantelzorgers 
doen dit met veel liefde en 
persoonlijke aandacht. Want 
het  is normaal dat je voor je 
partner of ouders zorgt, ook 
bij ziekte of dementie. 
Mantelzorgers gaan ver 
in hun liefde en zorg. Ei-
gen grenzen worden al snel 
overschreden. Emotionele 
overbelasting, moeheid en 
uitgeput voelen zijn herken-
bare ervaringen. Ook voelt 
men zich vaak schuldig. Het 

eigen gezin komt te kort en 
zelfs werkzaamheden kun-
nen eronder lijden. 
Niet vreemd als u ook ver-
langt naar een vrije dag, een 
weekend of een zomer va-
kantie zonder deze zorgen.
Home Instead Thuisser-
vice in Heemstede weet dat 
menselijk lijden een groot 

appèl op de ander doet, ze-
ker als het uw partner, vader 
of moeder betreft. Toch kunt 
u beter voor hen zorgen als 
u er niet alleen voor staat, 
als u op tijd hulp inroept. 
Home Instead Thuisser-
vice biedt die hulp. Zij kun-
nen u tijdelijk vervangen en 
ondersteunen en doen pre-
cies wat u altijd al doet; ge-
zelschap bieden, praktische 
dagelijkse ondersteuning 
thuis of persoonlijke verzor-
ging. De medewerkers doen 
dat met persoonlijke aan-
dacht, zoals u dat wenst en 
op de tijden die u uitkomen. 
Meer informatie verkrijg-
baar via 023-8200392 
en per e-mail via info@
homeinstead.nl. Kijk ook op: 
www.homeinstead.nl.

Zorgt u voor uw vader of moeder?
Heeft u behoefte aan tijd voor uzelf ?

Vaarwel de Knutselmand - 
Welkom Sfeervol
Heemstede - Na 22 jaar ‘de 
Knutselmand’ aan het Jan 
Miense Molenaerplein 8, be-
ginnen Anneke en Remco 
van den Berg in oktober een 
nieuwe winkel: Sfeervol.
Deze nieuwe winkel is geba-
seerd op het ‘shop-in-shop’ 
principe: Kunstenaars en ei-
genaars van webwinkels 
kunnen hier ruimte huren 
en hun artikelen uitstallen, 
die dan in Sfeervol verkocht 
gaan worden. Hierbij moet u 
denken aan leren tassen, sie-
raden en keramiek, maar ook 
aan mooie en leuke artikelen 
om cadeau te geven of zelf te 
gebruiken.
Daarnaast kunt u in Sfeer-
vol genieten van een heerlij-
ke kop koffi e of thee met een 
broodje of een stuk taart. De 

ruimte zal ook gebruikt wor-
den om schilderijen van be-
kende en minder bekende 
kunstenaars te exposeren. 
Uiteraard kunt u ook deze 
schilderijen kopen.
Omdat  de kunstenaars en 
webwinkels de ruimtes kun-
nen huren voor een verschil-
lend aantal weken, verandert 
de samenstelling van het ge-
heel regelmatig en is het dus 
de moeite waard om vaak 
even langs te komen.

Maar eerst volgt een klei-
ne verbouwing van de win-
kelruimte. Anneke en Remco 
hopen u begin oktober in een 
opnieuw ingerichte, sfeervol-
le winkel te mogen ontvan-
gen.
Sfeervol: bijzonder en mooi.

Heemstede - Zoals u wel-
licht al opgemerkt heeft, zijn 
de werkzaamheden bij Al-
bert Heijn Heemstede aan de 
Blekersvaartweg al een aan-
tal weken in volle gang. De-
ze voorbereidingen zijn no-
dig voor de grote verbouwing 
die volgende week zal star-
ten. Op woensdag 6 juli zal 
de winkel namelijk om 17.00 
uur sluiten en helemaal wor-
den verbouwd. De dagen er-

voor zullen de vakken min-
der vol zijn dan u normaal 
hier gewend bent. “De voor-
raden zullen worden afge-
bouwd om de metamorfo-
se zo soepel mogelijk te la-
ten verlopen”, aldus Bregje 
Maes, supermarktmanager. 
Vanaf woensdag 27 juli 11.00 
uur zijn de vakken uiteraard 
weer volop gevuld, aangezien 
de winkel dan weer opent. Ie-
dereen is natuurlijk van har-

te uitgenodigd om dan in de 
nieuwe winkel te komen kij-
ken!

Grote verbouwing Albert Heijn 
Blekersvaart start volgende week

Sleuteloverdracht van 
‘De Meerlhorst’

Heemstede - Op vrijdag 
24 juni jl. vond de offi ciële 
sleuteloverdracht plaats van 
Zorgvilla De Meerlhorst aan 
de Van Merlenlaan in Heem-
stede.
Uit handen van Joris Korrel, 
projectleider en Mark Jans-
sen, uitvoerder van Huib Bak-
ker Bouw ontvingen Hans 
den Hartog, directeur Nova 
Zembla Zorg en Sandra Otte,
locatiemanager De Meerl-
horst, de sleutel. Daarmee 
kwam na een voorspoedige 
bouwperiode de prachtige 
zorgvilla in handen van No-
va Zembla Zorg. Vanaf 4 ju-
li worden de eerste bewoners 
verwelkomd.

Zorgvilla De Meerlhorst is 
een particuliere woon-zorg-
voorziening voor ouderen die
intensieve (verpleegkundige) 
zorg nodig hebben en biedt 
plaats aan 17 bewoners. Cen-
traal staan de zorgbehoeften 
in alle aspecten van het mens 
zijn en ouder worden.
Menselijke maat, persoon-
lijke aandacht, kleinschalig-
heid en ongedwongenheid 
staan hierbij voorop. Bij het 
ontwerp van het gebouw is 
met al deze aspecten reke-
ning gehouden en ook de 
uitstraling van De Meerlhorst 
sluit volledig aan bij het ka-
rakter en de historie van de 
omgeving.
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Le Grand Cru doneert aan 
‘Zonta Club Kennemerland’
Heemstede - Wijnhandel Le 
Grand Cru te Heemstede or-
ganiseerde dit jaar voor de 
derde keer een wijnproeve-
rij waarvan een groot deel 
van de opbrengst is bestemd 
voor de ‘Zonta Club Ken-
nemerland’. In verband met 
het 30-jarig bestaan van Le 
Grand Cru hebben Els en Will 
Beeren voor de leden, fami-
lie en vrienden van de Zonta 
Club Kennemerland een suc-
cesvolle proeverij georgani-
seerd in de ‘Tastingroom’ van 
hun winkel aan de Jan van 
Goyenstraat.  Uit de verkoop 
hebben Els en Will Beeren 
1.940 euro kunnen doneren  
aan de Zonta die met dit be-
drag de noodhulporganisatie 
‘Free a Girl’ zal ondersteunen.
Zonta is een internationale 
serviceclub van vrouwen uit 
allerlei beroepen. De leden 
zetten zich in voor de ver-
betering van de positie van 
vrouwen. Per stad of regio zijn 
de leden verenigd in clubs.  Er 
worden thema-avonden ge-
organiseerd en fundraising-
acties op touw gezet om pro-
jecten van vrouwen nationaal 
en internationaal financieel 
te ondersteunen.Dit jaar on-
dersteunt Zonta Kennemer-
land  Free a Girl. Free a Girl 

is een noodhulporganisatie 
die zich inzet om jonge meis-
jes uit gedwongen prostitutie 
te bevrijden. Daarnaast in-
vesteert de stichting in op-
vang, traumaverwerking, me-
dische zorg, onderwijs en be-
roepsopleidingen en in re-in-
tegratie van de slachtoffers. 
De afgelopen 7 jaar heeft 
Free a Girl bijgedragen aan 
de bevrijding van meer dan 
3700 meisjes uit bordelen in 
Azië. Ook werkt Free a Girl 
samen met politie en justitie 
om mensen-handelaren op 
te pakken en veroordeeld te 
krijgen. Meer info op:
www.freeagirl.nl en
www.zontakennemerland-
zuid.nl.

Heemstede samen met Haarlem of Bloemendaal?

CDA waagt zich aan discussie
Heemstede – Het CDA 
Heemstede durfde het don-
derdagavond aan om over  
samenwerking of zelfs fusie 
met een andere gemeente ter 
discussie te stellen. Vicevoor-
zitter CDA Oscar Boeder had 
hiervoor enkele prikkelen-
de stellingen gemaakt. 1. De 
kwaliteit van leven in Heem-
stede wordt bepaald door: A, 
een straat van150 meter om 
de woning. B, het voorzienin-
genniveau, inrichting van de 
openbare ruimte en gemeen-
telijke dienstverlening. 2 Een 
fusie is nodig om de kwaliteit 
van de gemeentelijke dienst-
verlening en voorzieningen 
op peil te houden. 3. We wor-
den een fusie `ingerommeld` 
door de uitbreiding en onom-
keerbare ambtelijke samen-
werking met Bloemendaal.4. 
Een fusie vergroot de af-
stand tussen de kiezer en de 
politiek. 5. Bij een fusie met 
Bloemendaal zijn onze reser-
ves veilig. Geen CDA-stand-
punten, slechts stellingen 
om een discussie op gang te 
brengen. Boeder had tevens 
een overzicht van zetelver-
delingen in gemeenteraden 
van Heemstede, Bloemen-
daal, Haarlem en Zandvoort 
met de bijbehorende belas-
tingen als paspoort, riool en 

OZB. Waar komt de fusie of 
samenwerking gedachte nu 
vandaan? Vanuit Binnen-
landse Zaken? Zet CvK Rem-
kes een ‘pistool op de borst’ 
met vragen over met wie je 
het liefst wilt, Haarlem of 
Bloemendaal?

Samen met Bloemendaal
Ligt de ideale grootte tussen 
40.000 en 100.000 inwoners? 
Heemstede en Bloemendaal 
komen dan op 49.000. Sa-
menwerking met Bloemen-
daal is er al op terreinen als 
gemeentelijke belasting-
dienst, personeel, ICT, finan-
ciën, IASZ, intergemeente-
lijke Afdeling Sociale Zaken, 
waaronder de WMO-wet 
valt. Samenwerking prima 
als daarmee de dienstverle-
ning beter wordt. De kwaliteit 
moet wel op peil blijven, de 
gemeente makkelijk bereik-
baar. Volgens CDA-wethou-

der Christa Kuiper is de inwo-
ner van Heemstede uitermate 
tevreden over de voorzienin-
gen, behalve een lage sco-
re voor de jeugd die wil uit-
gaan en daarvoor naar Haar-
lem uitwijkt. Haarlem geniet 
geen voorkeur, integendeel, 
de financiën zijn niet best, de 
samenstelling van partijen in 
de gemeenteraad en het op-
geslokt worden in het grote-
re geheel, nodigen niet uit. 
Hier is het dorpsgevoel nog 
belangrijk, de sociale samen-
hang is beter dan in de overi-
ge gemeenten, groter is veel-
al niet beter en voor het CDA 
hoeft samengaan met Bloe-
mendaal helemaal niet. Dat 
wilde de moeilijke discus-
sie wel eens aan en dat ging 
best samen met een aantal 
inwoners van Bloemendaal 
die ook naar de Burgerzaal in 
Heemstede waren gekomen.
Ton van den Brink

Heemstede - De gewone Vleugelnoot-
boom-Pterocarya-fraxinifolia staat op de 
hoek van de Amstellaan in de Heemsteedse 
Rivierenbuurt. Nou ja, zo gewoon zijn deze 
parkbomen nou ook weer niet! De boom is 
rond de 18e eeuw geïntroduceerd en komt 
uit het Kaukasische gebied. De bladeren 
hebben een ornamentale karakter; zijn sa-
mengesteld. De Vleugelnootboom doet zijn 
naam eer aan van wegen zijn langgerekte 

zaden, die wel tot 50 cm lang kunnen wor-
den en in de boom hangen, de zaden heb-
ben aan weerszijde ‘vleugels’. Het hout van 
de boom is zeer duurzaam, er staan er trou-
wens twee van aan de Amstellaan.Vleugel-
nootbomen hebben zaad dat door de wind 
over grote afstanden voert, ze geven ook 
veel zuurstof af. Eerbiedwaardige bomen 
waarbij je best even mag stilstaan.

(foto: Marenka Groenhuijzen)

Meeloten voor beachbike 
bij Ben Weijers Haarmode

Heemstede – Hij ziet ze al fietsen langs het strand op 
zijn beachbike. Zijn klanten en nieuwe klanten kunnen 
meeloten naar die bijzondere fiets, waarmee je van Zand-
voort naar IJmuiden kunt fietsen. Dit als waardering voor 
zijn klanten die Ben Weijers al 38 jaar aan de Kerklaan 
in Heemstede knipt. Is er veel veranderd in die tijd? Ben 
niet. Hij blijft die aardige man die altijd klaar staat. Wel 
veranderd zijn de behandelingen die Ben met uw haar 
doet. Die zijn meegegaan met de tijd, net als zijn perso-
neel dat steeds verjongde. Bij de tijd blijven is het mot-
to en daar zorgen de kapperstrainingen voor die iedereen 
trouw meemaakt. 
De beachbike-actie van Ben Weijers Haarmode loopt tot 
half augustus. Loop gerust binnen zonder afspraak bij Ben 
aan de Kerklaan 39, de koffie staat altijd klaar. 
Ton van den Brink

Zomerfoto: een eerbiedwaardige boom
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Rayonteamkampioenschappen 
turnen met meisjes van GSV

Heemstede - Op zaterdag 25 juni was GSV Heemste-
de bij de rayonteamkampioenschappen turnen in Groot-
ebroek. De beste meisjes van rayon Kennemerland kwa-
men hier uit tegen de beste meisjes van de andere ray-
ons. In een team zitten 5 meisjes, 4 meisjes turnen op elk 
toestel en de beste 3 cijfers worden geteld. Het leuke van 
deze wedstrijd is dat de meisjes elkaar nu moeten helpen 
in plaats van dat ze elkaars concurrenten zijn. Van GSV 
waren hier 10 meisjes van de wedstrijdgroep voor gese-
lecteerd.
Bij de jongste meisjes mocht Yilian in het team. Bij de 
sprong kwam ze niet lekker uit in de aanloop, maar bij 
de andere toestellen telde haar wel score mee en kwam 
ze met haar team op de eerste plaats te staan. Ook Cindy 
turnde in een heel sterk team, waar ze zelf goed deel van 
uit maakte; met zelfs de hoogste score op brug bereikte 
ook dit team de 1ste plaats.
Anne turnde bij de pupillen 1 een hele goede wedstrijd, 
waarvan al haar scores werden meegeteld, maar helaas 
was haar team niet sterk genoeg voor een hoge eind-
score. In de andere baan een bijna compleet team van 
GSV; Christa, Mirre, Laura en Eva, aangevuld met Cleo 
van Unitas. Christa was nog niet geheel hersteld van haar 
blessure, waardoor ze maar op 2 toestellen kon turnen, 
maar haar brugoefening was zeker een versterking van 
het team. Noemenswaardig is zeker de wedstrijd van Eva; 
zij mocht alle toestellen turnen en ook alle scores telden 
mee voor de overwinning. Want die kregen de meiden 
met een welverdiende 1ste plaats.
In de laatste wedstrijd kwamen Ires en Hanna bij de jeugd 
1 meisjes aan bod. Op vloer en brug beide meetellend 
voor de totaalscore, alleen bij de balk een val van Han-
na bij de opsprong. Mede door het missen van het vijfde 
teamlid, niet genoeg voor een medailleplaats. Bij de seni-
oren mocht Vera turnen bij de meisjes van Unitas. Bij de 
brug en de vloer een hele knappe 2de score, dus zeker 
een welverdiende plek in dit team en met dit team een 
derde plaats.

Leer (beter) bridgen bij GSV 
Wat is bridge?

Heemstede - Bridge is 
een spannend en boeiend 
kaartspel waaraan je veel 
plezier kunt beleven. Bij 
bridge speel je samen met 
een partner, die tegenover 
je zit, tegen twee tegen-
standers. Op elk spel pro-
beer je met je partner meer 
slagen te maken dan de 
tegenstanders. Dit doe je 
door te anticiperen op de 
ontwikkelingen tijdens het 
spel. Dit klinkt moeilijker 
dan het in werkelijkheid is. 
Want iedereen kan bridge 
leren. Omdat je steeds te-
gen andere paren speelt, is 
bridge een sociale sport. Je 
ontmoet veel verschillen-
de mensen en je kunt het 
overal en tegen iedereen 
spelen. De spelregels zijn 
wereldwijd hetzelfde. 
Is uw belangstelling ge-
wekt? 
Op dinsdag 27 september 
start bij GSV-Heemstede 
de beginnerscursus bridge 
onder leiding van de erva-
ren NBB-bridgedocente 
Maud da Costa. De lessen 
worden met veel persoon-
lijke aandacht in een rus-

tig tempo gegeven. De cur-
sus bestaat uit 14 lessen 
die van 9.30 tot 12.00 uur in 
het GSV-Centrum worden 
gegeven. Het cursusbedrag 
is 125,- euro en het cursus-
boek (Leer Bridge met Ber-
ry Westra deel 1) is bij de 
docente verkrijgbaar (12,- 
euro). 
Tevens wordt op woensdag 
28 september gestart met 
de vervolgcursus bridge 
onder leiding van de er-
varen NBB-bridgedocente 
Driek Bronsgeest-Schou-
te. Deze cursus bestaat uit 
14 lessen die van 19.30 tot 
22.00 uur in het GSV-Cen-
trum worden gegeven. Het 
cursusbedrag is 125,- eu-
ro en het cursusboek (Leer 
Bridge met Berry Westra 
deel 2) is bij de docente 
verkrijgbaar (12,- euro). 
Voor deze cursus is een be-
perkt aantal plaatsen be-
schikbaar. 
Ook zonder partner bent u 
van harte welkom! 
Nadere informatie of aan-
melding per e-mail:
gsvomnisport@gmail.com 
of tel. 023-7851531.

Tweemaal ‘exit’ 
bij Trimclub 

EMWG
Heemstede - Europa 
heeft zijn Brexit deze week. 
Rrimclub EMWG had af-
gelopen zaterdag twee-
maal een exit. EMWG (En 
Maar Weer Gewoon) rent 
elke zaterdagochtend om 
acht uur het Groenendaal-
se Bos in om er vervolgens 
bezweet, maar sportief vol-
daan om negen uur weer 
uit te komen.
Het seizoen loopt van be-
gin september tot eind ju-
ni en als afsluiter wordt er 
een lekker kopje koffie ge-
dronken met appeltaart 
en slagroom. De vrouwen 
worden dan ook uitgeno-
digd, want verder is het 
een hele herenaangele-
genheid, deze ochtendtrim. 
Dit keer een bijzondere af-
sluiting van het seizoen, 
want twee mannen namen 
afscheid van de club. Hans 
Kerkhoff is ex EMWG-er 
en dat zullen de heren wel 
merken, want Hans hield 
altijd een kort en leerzaam 
natuurpraatje. De benen 
hielden het voor gezien wat 
het rennen betreft, maar hij 
is wel van plan een wan-
delclub te gaan beginnen 
met alle ex-EMWG-ers en 
daarbij zullen de dames 
wel welkom zijn.
Het afscheid van Reint 
Buser was extra bijzon-
der, want hij was tot van-
daag nog de enige in de 
groep, die vanaf het begin 
van EMWG (1970) lid is ge-
weest. De laatste tijd suk-
kelde hij wat met de ge-
zondheid, dus na 46 jaar 
vond hij het wel mooi ge-
weest. Voorzitter Tjeerd 
Sminia hield een prachtige 
speech en zette in fraaie 
woorden het wel en wee 
binnen EMWG van bei-
de mannen neer, waarna 
zij een t-shirt en een cap 
overhandigd kregen met 
daarop ‘Ex EMWG’.

Op de foto van Harry Opheikens links Hanks Kerkhoff, midden 
voorzitter Tjeerd en rechts Reint Buser.

Succes op Nederlands 
kampioenschap judo!
Heemstede - Zaterdag 25 
juni werd het Nederlands 
kampioenschap judo voor 
teams georganiseerd in Nij-
megen. In de klasse -12 jaar 
waren Jilles Hommes (-34 
kg) en Duco van den Reek 
(-38 kg) uit Heemstede   ge-
selecteerd voor het team van 
Kenamju. Beide judoka’s wa-
ren vorige week al Kenamju 
clubkampioen geworden in 
hun eigen gewicht en erop 
gebrand om dit succes een 
vervolg te geven in Nijmegen.
Dat was dus erg vroeg op, 
want er moest al om 07.30 
uur gewogen worden in Nij-
megen. Gelukkig was er 
een bus geregeld die om 
05.30uur al trouw voor de 
Ikea stond te wachten op de 
jonge judoka’s en hun sup-
porters. De loting was echter 
niet gunstig en helaas ver-
loor het team van Kenam-
ju de eerste partij van het 
sterke team Haaglanden 
uit Den Haag. Hierdoor was 
een eerste plaats niet meer 
mogelijk en moesten de ju-
doka’s zich via de verliezers-
ronde terugvechten naar het 
podium. Na een knappe 6-1 

overwinning op team Zee-
land stonden ze in de kleine 
finale tegenover team A7 uit 
Friesland. Een samengesteld 
team uit de omgeving Leeu-
warden dat bekend staat om 
de erg grote en sterke judo-
ka’s.
Na een spannend begin trok-
ken de judoka’s de winst met 
4-3 naar zich toe, waarmee 
Duco, Jilles en hun team-
maatjes van Kenamju het 
kampioenschap als 3e van 
Nederland afsloten!

Zomer Kinder 
Film Festival
Heemstede - Woensdag 
6 juli is er een mooie ani-
matie-familiefilm (6+) in 
de grote zaal van de Luifel, 
Herenweg 96.
De entree is 3,50 euro.
Voor de titel van de film of 
om te reserveren kunt u 
bellen met de receptie van 
WIJ de Luifel: tel. 548 38 28 
van ma t/m do 9-16 uur en 
vrij 9-13 uur: tel. 548 38 28.
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‘Haarlemse Nieuwe’ levert 6500 euro 
op voor gehandicaptenvoetbalteams 
Regio - Het doel van een 
nieuw evenement bij de Ko-
ninklijke HFC ‘Haarlemse 
Nieuwe’ was om geld in te 
zamelen voor gehandicap-
tenvoetbalteams bij HFC en 
voor het Jeugd Sportfonds, 
afdeling Haarlem. Het culi-
naire evenement vond zater-
dag 18 juni plaats en bleek 
een groot succes. De ver-
koop van toegangskaarten 
en een veiling van bijzondere 
spullen leverden uiteindelijk 
in totaal 6500,- op! Presen-
tatrice en columniste Barba-
ra Barend rijkte de cheques 
uit aan Wim Vogel van het 
G-voetbal en Babette van de 
Weg van het Jeugd Sport-
fonds.
De Haarlemse Nieuwe werd 
ingeluid om 17.00 uur, waar-
na de beste haring en an-
dere vissoorten uit de re-
gio werden geserveerd met 
champagne in het voor deze 
speciale gelegenheid sfeer-

vol ingerichte clubhuis van 
HFC. Er werd ruim geboden 
op fantastische veilingstuk-
ken, waaronder een door al-
le Ajax-spelers én Frank de 
Boer gesigneerde pet, een 
workshop True Storytelling 
(over geloofwaardige merk-
verhalen) van reclamebu-
reau Truman en een diner in 
de Herenkamer (Warmoets-

traat) inclusief sloep voor 8 
personen. Ook een prachtige, 
authentieke foto van de af-
trap van de voetbalwedstrijd 
Nederland-België in april 
1910 op het veld van HFC 
vond gretig aftrek. Na het cu-
linaire deel werd van 20.00 
uur tot middernacht gefeest 
met zanger Jeffrey van Es en 
dj Nick.

MEERgroen teleurgesteld
Veldbloemen verwoest door rijplaten
Regio - In de gemeen-
te Haarlemmermeer is sinds 
enige tijd discussie over het 
maaibeleid. Er wordt minder 
gemaaid, waardoor bloemen 
(en bij behorende fauna) 
meer kans tot groei krijgen. 
Niet ieder is daar blij mee.
Natuurororganisaties heb-
ben er minder moeite mee 
dat er minder gemaaid wordt. 
Dat komt de biodiversiteit ten 
goede, als je het goed doet. 
Wil je niet alleen bezuini-
gen, maar echt wat doen aan 
de biodiversiteit dan lijkt het 
stichting MEERgroen een 
goed idee eens naar de klap-
rozen- en orchideeënvelden 
te kijken die in 2007 en 2008 
door de wijkraad samen met 
de Heimanshof (sinds 2011 
onder beheer van Stichting 
MEERgroen) zijn aange-
legd aan beide zijden van de 
Ytocht tussen het Haarlem-
mermeerse Bos en het huidi-
ge Willem Alexander zwem-
bad. Het gaat om totaal 20 
vakken van samen 2.5 ha.
 
Reeds 10 jaar houden na-
tuurorganisaties de vinger 
aan de pols om te zorgen 
dat het gewas elk jaar weer 
een lust voor het oog wordt, 
en tegelijkertijd een schuil-
plaats en voedselbron is voor 
vele insecten en dieren. Dat 
vereist elk jaar dat er ge-
wacht wordt met hooien tot 
het zaad rijp is en gevallen en 

dat daarna de grond weer rul 
gefreesd wordt zodat de ak-
kerkruiden kans hebben om 
weer te kiemen.
 
Dat gaat nu al 10 jaar goed, 
waarbij MEERgroen om de 
5-7 jaar uit eigen middelen 
sommige stukken bij zaait.
Wat ook nodig is, is om 
‘plaagplanten’ zoals distels 
en zuring terug te dringen. 
Anders nemen die het beeld 
over en zaaien zich zover al 
de wind hun zaad mee neemt 
uit. Dat werk gebeurt elk jaar 
in juni als de grootste bloei 
voor bij is.
De paarse rietorchissen 
staan er met circa 10.000 
stuks goed bij, de gele rate-
laars met honderdduizenden 
en de pastelkleurige moe-
raswespenorchissen inmid-
dels ook tussen de 50.000 en 

100.000. Een lust voor oog is 
het zeer zeldzame spiegel-
klokje. Vooral op de voedsel-
arme stukken: Wie van wil-
de planten houdt moet zeker 
in de Haarlemmermeer gaan 
kijken.
 
Jammer vindt MEERgroen 
het dat onlangs 6 van de 20 
vakken volledig verwoest zijn 
met ijzeren rijplaten en grote 
machines. Zal de schade te 
herstellen zijn? Nu de bloe-
men midden in de bloei ver-
woest zijn voor ze zaad heb-
ben kunnen maken, gebeurt 
dat niet meer uit zichzelf. Er 
moet weer gefreesd en bijge-
zaaid worden.

Meerwinkel doneert ge-upcyclede 
bedrijfsfiets aan NMCx
Regio - Tijdens het Groene 
Loperfestival in Hoofddorp 
op zondag 26 juni hebben 
vrijwilligers van kringloopwa-
renhuis Meerwinkel een ge-
upcyclede bedrijfsfiets over-
handigd aan Arjanne Lagen-
dijk, directeur van NMCx. 
Deze fiets is opgebouwd uit 
onderdelen van oude fiet-
sen, die op milieustraten van 
Meerlanden zijn ingeleverd. 
Vrijwilligers van Meerwin-
kels eigen fietsklusteam heb-
ben van deze onderdelen de-
ze speciale NMCx fiets ge-
maakt. 

De opbrengst van de winkel 
wordt ingezet voor de ont-
wikkeling van haar mede-

werkers en het creëren van 
banen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bovendien biedt Meerwinkel 
werkplekken om werkerva-
ring op te doen en zo door te 
groeien naar een baan. Met 
ruim 29 participatiemede-
werkers en 40 vrijwilligers zet 
Meerwinkel zich ook in voor 
regionale goede doelen en 
activiteiten. De goede doelen 
wisselen en worden op voor-
stel van de vrijwilligers van 
Meerwinkel bepaald. 

Meerwinkel is gevestigd 
aan de Daalmeerstraat 9 in 
Hoofddorp. Meer info? Bel 
023 554 6920 of mail:
info@meerwinkel.nl.

Bijeenkomst
‘Kinderen met autisme en

vrije tijdsbesteding’
Regio - Op 1 juli van 10.00 tot 12.00 uur houdt het Autis-
me Informatie Centrum een inloop waar het thema ‘Kin-
deren met autisme en vrije tijdsbesteding/vakantie’ cen-
traal staat. Marloes Hietbrink van het Regionaal Autis-
me Centrum vertelt over de grote behoefte aan voorspel-
baarheid en verduidelijking van kinderen met autisme. 
Hoe kunnen ouders de vakantie voorbereiden voor en 
met hun kinderen? Paula van Dijk van de Speel-o-theek 
van de Hartekamp Groep neemt speelmaterialen mee en 
geeft nuttige tips. Toegang en koffie of thee zijn gratis. U 
dient zich wel aan te melden: aichaarlem@hotmail.com 
Locatie is: Oostvest 60, 2011 AK, Haarlem.

Regio - Zaterdag 2 juli geeft 
Operakoor Bel Canto een zo-
merconcert in de Engelmun-
duskerk te Driehuis. In april 
heeft het koor groot succes 
geboekt met de opera Aï-
da en dit zomerconcert is het 
laatste huzarenstukje voor 
de vakantie. Na de zomerva-
kantie starten de repetities in 
september. Deze zullen met 
name gericht zijn op de voor-

bereiding van het zestigjarig 
jubileumconcert in november 
in de Stadschouwburg Velsen 
om daarna gaan weer volop 
aan de slag te gaan met een 
nieuwe opera voor april 2018. 
Het zomerconcert op zater-
dag is gratis.
De Engelmunduskerk vindt 
u aan de Driehuizerkerkweg 
113 te Driehuis. De aanvang 
is 20.15 uur.

‘Bel Canto’ in Driehuis
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Naomi in gastgezin Van Alten.

‘Kroketten en boerenkool het lekkerst’
Heemstede - Afgelopen jaar 
woonde Naomi uit de Ver-
enigde Staten in Heemstede. 
Ze vertelt over haar ervarin-
gen met uitwisselingsorgani-
satie YFU in Nederland: ‘’Het 
was niet altijd even makkelijk, 
maar ik heb zoveel over me-
zelf geleerd tijdens dit uitwis-
selingsjaar. Ik kan nu beter 
voor mijzelf opkomen en heb 
veel nieuwe ervaringen op-
gedaan. De grappigste vraag 
die ik tijdens mijn uitwisse-
ling heb gehad: De kluisjes 
in Amerika zijn toch zo groot 
dat je er een persoon in kunt 
stoppen?’’ Het lekkerste Ne-
derlandse eten vindt ze kro-
ketten en boerenkool. 
‘’In de voorjaarsvakantie ben 
ik met mijn hele gastgezin 
op wintersport geweest, een 
herinnering die mij altijd bij 
zal blijven’’, vertelt Naomi.
YFU Nederland is sinds 1958 
(bijna 60 jaar) dé organisatie 
waarmee jongeren een unie-
ke ervaring meemaken door 
enkele maanden tot 1 jaar in 
het buitenland door te bren-
gen. YFU staat voor Youth 
For Understanding; door een 
cultuur van binnenuit te erva-
ren, begrijp je deze en andere 
culturen beter.
Deze zomer komen ca. 60 
jongeren vanuit de hele we-
reld naar ons land. Voor en-
kelen van hen zoekt YFU nog 

een (tijdelijk) gastgezin, door 
heel Nederland.
Leer ook vanuit eigen huis 
een  andere cultuur kennen. 

Kijk voor meer informatie op 
https://gastgezin.yfu.nl of e-
mail naar:
nienke.langendijk@yfu.nl.

Heemsteedse jongeren halen geld 
op voor kinderen in Lissabon
Heemstede - Bij een bene-
fietconcert in het gemeente-
huis van Bloemendaal is vrij-
dagavond 24 juni 2.319 eu-
ro opgehaald voor muziek-
les voor kansarme kinderen 
in Lissabon.
Het Bloemendaals Jeugd Or-
kest, Camarata en het reis-
orkest Teens on Tour speel-
den in een vol gemeente-
huis onder leiding van diri-
gent Annelies Smit klassieke 
stukken, maar ook popnum-

mers als ‘Happy’ en ‘Let’s Get 
Loud’.
Het concert is een initiatief 
van Daniël ter Kuile (16), Isa 
Oosterhuis (17) en Gijs Ver-
kooijen (17) uit Heemste-
de. Het idee is ontstaan op 
een reis naar Lissabon met 
het orkest Teens on Tour 
waarbij ze in contact kwa-
men met een lerares van een 
school met vooral arme kin-
deren. “De kinderen hadden 
nog nooit instrumenten ge-

zien”, vertelt Isa Oosterhuis. 
“Wij hebben voor ze opgetre-
den en dat was heel bijzon-
der. De vreugde die we daar 
zagen heeft een diepe indruk 
op ons achtergelaten. Het liet 
ons zien hoe belangrijk mu-
ziek is”.

Na het oprichten van hun ei-
gen  stichting, Music for All 
Foundation, proberen de drie 
met behulp van crowdfun-
ding, sponsoren en donaties 
in oktober opnieuw een week 
lang naar Lissabon te gaan 
om de kinderen muziekwork-
shops te geven. “We hopen 
genoeg geld binnen te halen 
zodat we instrumenten kun-
nen kopen voor de kinderen 

Lotte en Roos.

en een muziekdocent kun-
nen financieren die na ons 
vertrek de kinderen wekelijks 
les blijft geven”, aldus Oos-
terhuis.

Wilt u of uw bedrijf ons hel-
pen of financieel steunen? 
Ga dan naar de website van 
de Music for All Foundation: 
http://www.musicforall.nl.

Daniël ter Kuile, Isa Ooster-
huis en Gijs Verkooijen.

Regio - Cabaretière Mylou Frencken en zanger Sjors 
van der Panne lanceren op 8 juli een speciaal nummer 
om geld op te halen voor onderzoek naar het Syndroom 
van Usher. De zusjes Roos (15) en Lotte Klaver (17) uit 
Bergen (NH) lijden aan deze zeldzame ziekte, waarbij ze 
langzaam blind en doof worden. Net als 600 andere Ne-
derlanders. Om geld bijeen te brengen voor broodnodig 
onderzoek is een campagne gestart.

Op 8 juli gaat een sponsorfietstocht van start. Roos Kla-
ver fietst samen met haar vriendinnen naar Parijs. Zo 
vestigt zij aandacht op dit zeer zeldzame Syndroom van 
Usher. Voordat de meiden vertrekken vanaf hun school 
in Bergen, de Berger Scholengemeenschap, krijgen ze 
van verzamelde artiesten een lied aangeboden. Het lied 
is speciaal voor de zusjes geschreven door de Haarlem-
se Mylou Frencken (Het Mes op Tafel) en heet ‘Kun jij 
me dragen?’. Het nummer is te downloaden via iTunes 
of Spotify tegen een kleine prijs. De opbrengst gaat naar 
Stichting Klavertje 2, dat door de vriendinnen en zus van 
de meisjes Klaver is opgezet.

De zusjes Roos en Lotte Klaver hebben het Syndroom 
van Usher. Dat betekent dat ze langzaam blind en doof 
worden. Het Syndroom van Usher is uiterst zeldzaam. 
Slechts 600 Nederlanders lijden aan deze erfelijke aan-
doening, die doofblindheid veroorzaakt. Het komt maar 
bij 1 op de 10.000 mensen voor. Onderzoek naar deze 
aandoening is gebaat.

Laatste wedstrijd
Roos Klaver speelde in juni haar laatste hockeywedstrijd. 
Haar slechter wordende zicht, maakt het haar onmoge-
lijk om nog langer te spelen. “Ze wil niet voortdurend 
geconfronteerd worden met wat ze niet meer kan, maar 
focussen op wat ze nóg wel kan. Na dit seizoen zal ze 
haar hockeystick neerleggen,” aldus haar moeder Jan-
neke. “Zus Lotte wilde in eerste instantie stoppen met 
haar fotografieopleiding, maar zet tóch door.”

Op 8 juli gaan de fietsende actievoerders op weg naar 
Parijs. Om 14.00 uur wordt het lied ‘Kun jij me dragen?’ 
gepresenteerd. Het lied wordt gezongen door Sjors van 
der Panne (finalist Voice of Holland) en Mylou Frencken. 
Cabaretière Frencken schreef en componeerde het num-
mer. Overige muzikanten die aanwezig zijn om het lied te 
brengen zijn Maan (Voice of Holland) en toetsenist Ga-
leyn Tenhaeff. Het lied is te downloaden via iTunes en 
Spotify.
Voor meer informatie kijk op: www.stichtingklavertje2.nl.

Artiesten zingen
voor zieke zusjes
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Auteursbezoek
Zaterdag 2 juli Jeroen 
Windmeijer signeert ‘De 
bekentenissen van Petrus’ 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemste-
de: 023-5282472. 14.00-
16.00 uur. Info:
www.boekhandelblokker.nl

Vrijdag 8 juli Saskia Noort 
om 16.00 uur bij Boekhan-
del Blokker. Interview door 
Arjan paters (Volkskrant). 
Signeren daarna van boek 
‘Huidpijn’ van 16.00-17.00 
uur. Binnenweg 138 in 
Heemstede. 023-5282472.

Evenement
Donderdag 30 juni t/m 
zaterdag 2 juli Grote boe-
kenverkoop Bibliotheek 
Haarlem Centrum, tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek. Gasthuisstraat 32. 
Betalen met pin.
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Jeugd
Zaterdag 9 juli Kindertri-
atlon HPC MYLAPS voor 
kinderen van 6 t/m 14 jaar. 
Rondom Sport Plaza Groe-
nendaal Heemstede. Strijd 
om grote triatlonprijs van 
Heemstede.
Info en inschrijving:
www.hpcheemstede.nl.

Maandag 11 juli Straat-
speelavond Meerweg, 
Heemstede. 18.30-20.30u. 
Straat afgesloten vanaf 
17.00 uur. Meedoen is gra-
tis. Div spelmaterialen aan-
wezig. Woensdag 13 juli: 
Res Novaplein. Georgani-
seerd door Wij Heemstede.

Lezingen
Dinsdag 5 juli ‘Nederland 
gezien vanaf het Pieterpad’, 
14.00 uur. WIJ Heemstede. 
Verzorgd door Wim van der 
Ende. Entree: 4,-. Reserve-
ren: 023-5483828. Heren-
weg 96, Heemstede.

Muziek
Zondag 10 juli 15.00 uur 
feestelijk concert Bavo-
koor Heemstede met Ken-
nemer Blazers Ensemble 
in de Bavokerk Herenweg 
96 Heemstede. Toegang 
vrij. Wel een collecte. Kerk 
open v.a 15.30 uur.
Meer info op:
www.hbavo-heemstede.nl 
of via Agnes Martens tel. 
023-5280895.

Open dagen
Zondag 3 juli Open Dag 
Volkstuinvereniging ‘Nooit 
Rust’. 11.00-16.00 uur. 
Diverse activiteiten zoals 
wildplukwandeling, speur-
tocht voor kinderen en 
proeverijtjes. Loc: West. 
Randweg/Leidsevaart of 
Pelikaanlaan (tijd. entree).
www.nooitrust.nl.

Tentoonstellingen
T/m zondag 3 juli ‘Men-
selijke emoties’, thema voor 
nieuwe Waagexpositie van 
Esther te Marvelde.
Zie ook: www.kzod.nl,
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel en
www.marvelde.com.

T/m vrijdag 15 juli Werk 
van 22 portrettisten in de 
Kloostergangen vh Stad-
huis Haarlem (Grote Markt). 
‘Kopstukken als spiegel van 
de ziel’.   
Zie ook www.kzod.nl en  
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel   

T/m 1 augustus Werk van 
Henk-Claire Loeffen in de 
foyer van Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Werk is eveneens te koop.

AgendAAgendA
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Yasmee en Anke zijn de 
Jonge Helden van 2016
Heemstede - Ruim een 
week geleden, op dinsdag 21 
juni werd voor de vijfde maal 
de Jonge Helden Trofee uit-
gereikt. In aanmerking ko-
men jongeren uit Heemstede 
tussen de 12 en 21 jaar die 
iets bijzonders hebben ge-
daan voor de samenleving. 
Dit jaar ging de eervolle prijs 
en een cheque van 500 euro 
naar Anke Kraaijeveld en Ya-
smee Kilsdonk . Wethouder 
Heleen Hooij deed het na-
mens het bestuur van Rota-
ryclub Heemstede en de ge-
meente Heemstede. De win-
naressen waren aanvanke-
lijk naar de Koninklijke Roei- 
en zeilvereniging gekomen 
om een presentatie te ge-
ven over de gezamenlijke reis 
naar Oeganda die aansloot 
op hun profi elwerkstuk over 
een door hen ontwikkelde 
HIV educatiemethode. Hoe-
wel de studielast van een ge-
middeld PWS zo’n 80 uur be-
vat, gingen Anke en Yasmee 
veel verder en investeerden 

zij ruim 500 uur aan het pro-
ject. Samen bedachten ze 
een educatief memory-spel, 
een poster en maakten ze 
een liedje (de Brenda Song)  
over de Aidsproblematiek in 
Oeganda als hulpmiddel om 
op een speelse manier aan 
kinderen uit te leggen hoe 
HIV besmetting te voorko-
men is. Hun doel werd de 
Good Shepherd School, een 
basis- en middelbare school 
in Kameke, Oeganda.

Om alles te bekostigen startte 
de ondernemende leerlingen 
van College Hageveld een 
crowdfunding-campagne 
en staken ze bovendien zelf  
2.500 euro van hun spaar-
geld in het project. “De bes-
te manier om daar ter plekke 
te helpen is om er daadwer-
kelijk naartoe te gaan”, vertelt 
Anke. “Dat is met behulp van 
het ingezamelde geld gelukt. 
Eenmaal daar hebben we ons 
bewust gericht op 6 tot 12-ja-
rige kinderen. Zij zijn meest-

al nog niet in aanraking ge-
weest met HIV en Aids, dus 
heeft het een sterk preventie-
ve werking.”
Of het project een ver-
volg krijgt op andere scho-
len hangt af van de Stichting 
Edukans die de methode kan 
oppakken voor andere lan-
den in Afrika. Yasmee en An-
ke gaan in elk geval door met 
het inzamelen van fi nanciële 
middelen voor hun school in 
Kameke.
Na een puike presenta-
tie verscheen de wethou-
der met oorkonde, bloemen 
en de enveloppen. Toen was 
het kwartje inmiddels geval-
len. “We zagen wel heel veel 
familieleden tussen het pu-
bliek”, gaven de winnares-
sen lachend toe. “Wij zijn blij 
en vereerd met de titel ‘Jon-
ge Held 2016’ en de cheque 
voor ons project.”
Wethouder Heleen Hooij was 
het helemaal eens met de ju-
ry. “Wat stoer dat jullie, zelf 
nog scholieren, je op deze 
manier inzetten voor kinde-
ren in Afrika waar de Aids-
problematiek zo enorm groot 
is”, verklaarde ze in haar toe-
spraak.

Anke Kraaijeveld is inmiddels 
geslaagd voor het Vwo-di-
ploma en gaat geneeskunde 
studeren in Amsterdam. Yas-
mee Kilsdonk moet nog en-
kele deelcertifi caten halen. 
De nasleep van een scoo-
terongeluk heeft roet in het 
eten gegooid, volgens haar 
trotse oma. “Maar ze kan niet 
wachten, hoor, ze wil ook ge-
neeskunde studeren en uit-
eindelijk plastisch chirurg 
worden.”
Er was waarschijnlijk geen 
mens te vinden in het club-
huis van de Koninklijke Roei 
-en Zeilvereniging die zou 
twijfelen of beide dames 
daarin gaan slagen.
Mirjam Goossens

Fotografeer Sloepentocht voor expositie
Heemstede - De Haarlem-
se Sloepentocht die zondag 
10 juli plaatsvindt, voert ook 

door Heemstede. De tocht 
krijgt dit jaar een speciaal 
tintje doordat deelnemers én 
publiek het evenement fo-
tografi sch gaan vastleggen. 
Een aantal van de mooiste/
origineelste foto’s wordt ver-
groot tot 60 x 40 cm en ten-
toongesteld in restaurant 
Zuidam naast molen De Adri-
aan in Haarlem. Hierna krij-
gen de deelnemers hun fo-
to’s uiteraard terug.

De start van de tocht is al 
meteen op een schilderach-
tige plek, bij de molen De 
Adriaan. Het tijdstip is 11 uur. 
Er worden ruim veertig sloe-
pen verwacht met vierhon-
derd deelnemers. Tijdens het 

feest aan het slot op de werf 
van Kuijkhoven bij de Scho-
terbrug is er een barbecue 
en aansluitend een uitbundig 
dansfeest.

Deelnemers aan de fotore-
portage gelieven hun beste 
foto op groot formaat (mini-
maal 900 x 600 pixels) op te 
sturen naar haerlemsesloe-
pen@yahoo.com Een selec-
tie komt te staan op de web-
site www.haarlemsesloepen-
tocht.nl Daar is de serie dan 
ook te bezichtigen.

De doortocht van de sloe-
pentocht in Heemstede, op 
de Leidsevaart, is  tussen 
14.30 en 16.00 uur.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Bijeenkomst Zzp’ers

Havenlab aan het werk
Een groep van bewoners, ondernemers 
en belangstellenden in Heemstede maakt 
een ontwerp voor een nieuwe haven in 
Heemstede (gelegen tussen Heemsteedse 
Dreef, Havenstraat/ Havendreef, Industrieweg 
en Van den Eijndekade). We noemen deze 
groep het ‘Havenlab’: een laboratorium waar 
ideeën worden omgesmeed tot een prachtig 
havenplan.

De nieuwe haven...
Na goed beraad is het Havenlab nu gekomen tot 
een programma van eisen. De belangrijkste thema’s 
voor het Havenlab zijn: ‘voor ieder wat wils’ , ‘groene 
uitstraling’ en ‘toegankelijkheid, meer reuring maar 
wel goed gehandhaafd’. Daaronder vallen volgens 
het Havenlab in de nieuwe haven zeker de volgende 
elementen: zoals aanlegplaatsen voor passanten, 
een haven voor sloepen, een botenhelling, een 

Officiële opening vrijdag 1 juli om 10.00 uur
Pop-uplocatie Raadhuisstraat over 
duurzamer wonen
Op vrijdag 1 juli gaat het platform HeemSteeds 
Duurzamer van start in ‘Het Raadhuys’, een pop-
uplocatie aan de Raadhuisstraat 56a (tussen 
Tante Bep en de Pasta Box) in Heemstede. De 
officiële opening vindt plaats om 10.00 uur door 
wethouder Sebastiaan Nieuwland. U bent als 
inwoner van Heemstede van harte uitgenodigd 
om bij de opening aanwezig te zijn. 

Bij ‘Het Raadhuys’ kunt u terecht voor alles over 
het verduurzamen van uw woning. Tussen 10.00 
en 16.00 uur kunt u verschillende technische 
installaties en isolatiematerialen zien, voelen 
en hier vragen over stellen. Ook zijn dan leden 
van de adviesgroep Duurzaamheid aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. Het platform 
HeemSteeds Duurzamer is ontstaan vanuit het 
economisch actieprogramma. Begin dit jaar zijn 
lokale ondernemers zoals technische installateurs, 
architecten, bouwondernemers, verlichtingsexperts, 
isolatiebedrijven bij elkaar gekomen en hebben 
het platform opgericht om zo samen een bijdrage 
te leveren aan voorlichting en uitvoering van het 
verduurzamen van de woningen in Heemstede. 
Kijk voor actuele informatie op 
facebook.com/wijgaanvoorgoud.

looppad rondom de haven, (avond)horeca, 
ambulante horeca en picknickvoorzieningen. Ook 
vindt het Havenlab het belangrijk dat er met de 
inrichting van de haven rekening wordt gehouden 
met ruimte voor kleinschalige evenementen, zoals 
een sloepenconcert, de intocht van Sinterklaas of 
een foodtruckfestival.

Werkwijze Havenlab
Het Havenlab komt één keer in de maand bij elkaar 
in het raadhuis. Het is bijzonder dat het college van 
burgemeester en wethouders dit project ‘uit handen’ 
heeft gegeven. Het Havenlab spreekt rechtstreeks 
met delegatie uit de raad: de raadswerkgroep 
‘participatie’. Deze werkgroep is de opdrachtgever 
van het Havenlab namens de hele Heemsteedse 
gemeenteraad. 

Haalbaarheidsstudie en schetsen
Het Havenlab laat op dit moment een 
haalbaarheidsstudie uitvoeren naar hun 
opgestelde programma van eisen. Daaruit moet 
blijken of de elementen wel zijn te realiseren en 
niet te duur worden. Als de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, kan worden 
begonnen met het uitwerken van schetsen. 
Wordt het beeld concreet, dan zal het Havenlab 
dat delen met omwonenden en inwoners van 
Heemstede. Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/haven. 



Nieuwe regelgeving

Verwijdering fi etswrakken 
Stationsomgeving

Bijeenkomst Zzp’ers Heemstede

Op dinsdag 21 juni vond de eerste Zzp-bijeenkomst van dit jaar 
plaats. De avond werd geopend door burgemeester Marianne 
Heeremans. Hierna werd het stokje overgedragen aan Sebastiaan 
Nieuwland, de nieuwe wethouder economische zaken.  Centraal 
deze avond stond het bouwen en onderhouden van een 
netwerk, en de overgang van de VAR naar de wet DBA. Welke 
gevolgen heeft dit voor Zzp’ers en voor de opdrachtgever? Het 
blijkt een onderwerp dat veel vragen oproept. 

Mogelijk krijgt de bijeenkomst nog een vervolg; vanuit de 
deelnemers kwam namelijk het verzoek om op korte termijn 
weer een gelijke sessie te houden, dan met ambtenaren en 
ondernemers. Om zo meer te weten te komen over welke 
initiatieven er allemaal zijn in Heemstede en hoe dit samen 
verder gebracht kan worden.

Wilt u weten wie er allemaal waren afgelopen 
dinsdag tijdens de bijeenkomst, kijk dan op 
www.communitybuilders.nu bij gemeente > deelnemers. 
Houd ook onze sociale media in de gaten voor de volgende 
bijeenkomst. 

VerkeersbesluitEvenement

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften 

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Bosboom Toussaintlaan 72 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 

bewoonster (verzonden: 21 juni 2016). Het besluit ligt 
vanaf 30 juni 2016 zes weken ter inzage. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Op 17 juni 2016 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de heer 
R.J. Engels voor het organiseren van “Trotsmarkten” 
op de zondagen 17 juli 2016, 21 augustus 2016 en 
18 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
In verband met het bovenstaande mag, op 
genoemde zondagen, overeenkomstig artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, de Vrijheidsdreef tussen de Van 
Merlenlaan en de Burgemeester van Rappardlaan 
van 06.30 uur tot 19.30 uur worden afgesloten voor 
het verkeer.
 
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 juli 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1: 
20.00 uur  bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot een ambtshalve 
  inschrijving in de basisadministratie 
  personen (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van het 
  opleggen van een boete na illegale 
  bomenkap (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De defi nitieve 
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.

Op woensdag 13 juli 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fi etskettingen waarmee deze fi etsen 
aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 

aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is 
vastgemaakt.

De fi etsen en kettingen worden 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 fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten bij de milieustraat van Meerlanden 
aan de Cruquiusweg 47.

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

Archiefverordening gemeente 
Heemstede 2016
Op 1 juni 2016 heeft de raad de Archiefverordening 
gemeente Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee 
komt de Archiefverordening Heemstede 2006 te 
vervallen. 

Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016
Op 1 maart 2016 heeft het college het Besluit 
informatiebeheer gemeente Heemstede 
2016 vastgesteld. Hiermee komt het Besluit 
Informatiebeheer gemeente Heemstede 

2006 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
offi  cielebekendmakingen.nl 

Uitvoeringsprogramma 
re-integratiebeleid 2016
Op 17 mei 2016 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016 
vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoekoffi  cielebekendmakingen.nl. 
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Huwelijken:
Frederik D. Mulder & Christine M. Filet

Rahfat Lahdo & Zena Shamoun
Daniël J. Schwartz & Camilla H. Björkqvist
Mike Kwakkel & Rosanne L. Klein Geltink

Edward Touw & Jacoba Sixma
Fabian M. de Looze & Annebel E. van den Beld

Gerard A. van Hunen & Nynke M. Driessens
Hans Breuker & Astrid A. Hoffscholte
Johan Miedema & Rano Burkhanova

Jeroen W. Wolff & Erica L. Benard
Tobias J. Kelderman & Elisa L.D. Vergunst

Marcel van Dongen & Elisabeth H. van Reeuwijk
Ronald H. Seegers & Cecile H.E. Teeuwen

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Uitzonderlijk veel huwelijken in juni
Heemstede – Juni,  juli en 
augustus zijn altijd wel popu-
lair voor trouwlustige stellen. 
Terwijl een ander deel van de 
koppels hun bruiloft juist om 
de vakantie heen plant. In ju-
ni bleken erg veel ‘jazeggers’ 
(tegen elkaar dan) in Heem-

stede te zijn. Uitzonderlijk 
veel, aldus afdeling Publieks-
zaken van gemeente Heem-
stede. 

Hieronder het volledige lijstje, 
allen natuurlijk van harte ge-
feliciteerd.

Saskia Noort signeert vrijdag 
8 juli Boekhandel Blokker
Heemstede - ‘Huidpijn’ is de 
langverwachte nieuwe thril-
ler van Saskia Noort. Het 
is Noorts gevoeligste thril-
ler tot nu toe, waarin ze op-
nieuw bevestigt als geen an-
der een scherp oog te heb-
ben voor de tijdsgeest. Ter 
ere van het verschijnen van 
haar nieuwe boek, komt Sas-
kia Noort signeren bij  Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Zij doet 
dat na het interview dat Arjan 
Paters (Volkskrant) met haar 
heeft om 16.00 uur. 
 
Ieder mens heeft een duis-
tere kant. Ook Anne, Neder-
lands populairste televisie-
presentatrice en journalis-
te. Als ze haar grote liefde en 
daarmee haar droom dreigt 
te verliezen, en het verdriet 
hierover breed wordt uitge-
meten in de pers, moet ze 

alles op alles zetten om niet 
ook nog door haar vrienden, 
familie en eigen verstand in 
de steek gelaten te worden. 
‘Huidpijn’ is het meest rauwe, 
pijnlijke en schurende boek 
van Saskia Noort tot nu toe, 
een boek dat je niet zomaar 
weglegt en dat nog dagen 
nadreunt.
Saskia Noort weet opnieuw 
als geen ander een heden-
daags tijdbeeld te vangen, 
met treffende beschrijvin-
gen van onder andere het 
BN’erschap, het hebben van 
een kinderwens en het leven 
in de schaduw van een ver-
slaafde.
 
Saskia Noort (1967) is schrijf-
ster en columniste. Van haar 
thrillers werden tot nu toe 
meer dan 2,7 miljoen exem-
plaren verkocht. Haar werk 
verschijnt in vijftien landen 

en is bewerkt voor televisie, 
film en theater. Ze is door 
het Genootschap van Neder-
landstalige Misdaadauteurs 
geëerd met de Meesterprijs 
voor haar gehele oeuvre.

Saskia Noort.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 84, inrichten terrein als 

parkeerplaats, wabonummer 43591, ontvangen 
13 juni 2016

- Roerdomplaan 6, plaatsen balkonbeglazing, 
wabonummer 43591, ontvangen 13 juni 2016

- Reinier van Holylaan 10, het plaatsen van een 
carport, wabonummer 43794, ontvangen 14 juni 
2016

- Binnenweg 21, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43800, ontvangen 14 juni 2016

- W. Denijslaan 3, verbouwen loggia tot dakkapel, 
wabonummer 44025, ontvangen 13 juni 2016

- J.M. Molenaerplein 9, wijzigen bestemming naar 
wonen, wabonummer 44056, ontvangen 15 juni 
2016

- Romeinlaan 45, verhogen nok en plaatsen 

dakkapel op achtergeveldakvlak, wabonummer 
43929, ontvangen 15 juni 2016

- Johannes Vermeerstraat 2, vergroten 
dakkapellen op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 43580, ontvangen 13 juni 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kadijk 38, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 40244, ontvangen 17 mei 2016.
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. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 5 (SEIN), verwijderen van asbest 

in gebouw L. de Haas, wabonummer 38215, 
ontvangen 20 april 2016. 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.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 1, het veranderen van een vluchttrap, 

wabonummer 42876, verzonden 24 juni 2016
- Celebesstraat 17, het vervangen van de garage, 

wabonummer 37799, verzonden 24 juni 2016
- Van Merlenlaan 2, het kappen van 2 eiken, 

wabonummer 43134, verzonden 24 juni 2016
- Achter Heemsteedse Dreef 36-56, achter 

Havenstraat 43-63 (Havendreef ), wabonummer 
36789, verzonden 24 juni 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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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