
de Heemsteder
www.heemsteder.nl  |  0238200170 27 juni 2018

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Mooi Heemstede (4)
Heemstede – Regenachtig 
was het wel, ten tijde van de 
gemaakte foto, maar dan nog 
is het zicht een idylle: kijkend 
vanaf het Oude Slot richting de 
ringvaart.
Dit wandelpad kun je schuife-
lend begaan zodat je links en 
rechts (en vooruit!) mooi beeld 

op je netvlies krijgt. Heerlijk 
groen en lommerrijk. En dat 
zomaar in Heemstede. Overi-
gens deerde de motregen de 
bruilofts(?)gasten niet die in de 
tuin van het Oude Slot samen-
gekomen waren. 

Joke van der Zee

De Heemsteder organiseert samen met 
Boekhandel Blokker een zomerpoëziewedstrijd
Heemstede – Voor iedereen die 
graag gedichten schrijft, organi-
seert de Heemsteder samen met 
Boekhandel Blokker een span-
nende zomerpoëziewedstrijd. 
Van 15 juli tot en met 31 augus-
tus, kunnen dichters hun inzen-
ding mailen naar:
redactie@heemsteder.nl. 

Het ingezonden gedicht dient 
over het thema ‘zomer’ te gaan 
en mag maximaal uit 15 regels 
bestaan. Een deskundige jury, 
die bestaat uit het redactieteam 
van de Heemsteder en Arno Koek 
van Boekhandel Blokker, beoor-
deelt de inzendingen. De hoofd-
prijs voor de winnaar is een boe-
kenbon ter waarde van 50 euro. 
De Heemsteder plaatst geduren-
de deze periode iedere week een 
van de inzendingen in de Heem-
steder, én op de website. 

Arno Koek: “Poëzie is vaak heel 
persoonlijk. Mensen lezen poë-
zie als hun stemming dat bepaalt. 
Poëzie is dan vaak voor hen een 
steunende factor. En erg mooi. 
Zelf schrijf ik niet vaak gedichten. 
Toevallig deed ik dat wel vorige 
week, voor de bruiloft van mijn 
nichtje. Mijn nichtje dicht ook 
en bracht een dichtbundeltje uit 
met pikante gedichtjes. Voor haar 
schreef ik drie gedichtjes in de-
zelfde stijl voor haar huwelijk.

Het fascinerende van poëzie vind 
ik dat je door de woorden in een 
andere volgorde te zetten en 
beeldspraak te gebruiken de be-

tekenis kunt veranderen. Je zegt 
eigenlijk heel veel in relatief wei-
nig woorden. In de boekhandel 
bieden we een aanzienlijke col-
lectie poëzie aan. Zoals bijvoor-
beeld de dichtbundel ‘Koelkast-
licht’ van de Iraakse schrijver Ro-
daan Al Galidi. Zijn poëzie is zo 
goed geregisseerd en prachtig 
van toon en sfeer. Hij schrijft de 
poëzie in het Nederlands met 
maatschappelijk engagement. 
Hij schreef tevens de roman ‘Hoe 
ik talent voor het leven kreeg’, 
over de vluchtelingenproblema-
tiek. Een ander bijzonder poë-
ziewerk is de bundel ‘Slordig met 
geluk’ van Menno Wigman, die in-
middels is overleden. In zijn bun-
del staan vooral de dood, het ver-
driet en het gemis centraal. Deze 
dichtbundel werd postuum be-
kroond met de VSB Poëzieprijs. 
De jury besloot deze prijs echter 
Menno Wigman al voor zijn dood 
toe te kennen, maar hij kon de-
ze helaas door zijn overlijden niet 
meer in ontvangst nemen.”

Nog even alles op een rijtje voor 
deelname aan de zomerpoëzie-
wedstrijd:
•  Inzendingen kunnen van 

15 juli tot en met 31 augus-
tus, voorzien van naam, te-
lefoonnummer en e-mail-
adres gemaild worden naar: 
redactie@heemsteder.nl.

•  Let op: altijd dinsdags voor 
12.00 uur (onze deadline)

•  Het gedicht dient over het 
thema ‘zomer’ te gaan en mag 
niet langer zijn dan 15 regels.

•  De jury die de inzendingen be-
oordeelt, bestaat uit het redac-
tieteam van de Heemsteder 
en Arno Koek van Boekhandel 
Blokker. 

•  De winnaar wordt in de eerste 
week van september persoonlijk 
bericht. De hoofdprijs, een boe-
kenbon ter waarde van 50 euro, 

wordt uitgereikt bij Boekhandel 
Blokker. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. 

•  Tussentijds worden geselecteer-
de inzendingen gepubliceerd in 
de Heemsteder en op de website. 

Heel veel succes!

Bart Jonker

GEEN KRANT?
0251-674433

Stt, pas op,
een ree!

Regio - Je kunt naar een die-
rentuin of wildpark. Maar 
wat is er leuker dan in de 
omgeving wild bekijken? 
Zoals de ree op de foto. Ga 
mee met  de boswachter 
speuren naar wild op Buiten-
plaats Leyduin. Dat kan op 
vrijdag 29 juni.
Het is nu extra spannend, 
want in deze tijd van het jaar 
worden de eerste jonge ree-
en geboren. Ze laten zich 
soms prachtig bekijken. Wild 
zien is altijd een kwestie van 
geluk. Maar met boswach-
ter Jeroen Engelhart als gids 
lukt dat vast. En de natuur zit 
altijd vol verrassingen, juist 
als de avond valt…
Meld je aan op:
www.gaatumee.nl.

De excursie duurt van 20.30 
tot 22.00 uur en vertrek-
punt is Gasterij Leyduin, 10 
min. lopen van parkeerter-
rein Manpadslaan 1, Voge-
lenzang. 
Kosten van deelname: €7,- 
en €3,- voor kinderen tot 12 
jaar. Beschermers betalen 
€4,- en €2,- voor hun kinde-
ren tot 12 jaar.

Foto: Leen Gottschal

Heemstede - Zondag 24 juni 
vond op de Spaarnzichtlaan de 
nieuwjaarsborrel plaats.

Een nieuwjaarsborrel in juni, dat 
verdient wel enige toelichting!                                                                               
Al jaren organiseerden de be-
woners bij toerbeurt in janua-
ri een borrel om te toosten op                        
het nieuwe jaar. Dit jaar besloot 
de organisatie het breder te ma-
ken door ook de kinderen erbij te 
betrekken.
De Gemeente gaf akkoord voor 
het deels afsluiten van de Spaarn-
zichtlaan. Geparkeerde auto’s 
werden verplaatst naar elders. En 
tent en speel-toestellen werden 
neergezet en zo werd het een ge-
zellig gebeuren met een prima 
opkomst. 

Maar weinigen lieten de kans 

lopen om anderen uit de laan 
beter te leren kennen onder                        
het genot van een heerlijk glas 
wijn, bier, fris en een scala aan 
heerlijke hapjes.  
Het is opmerkelijk dat mensen 
die al langere tijd bij elkaar in de-
zelfde straat wonen, elkaar voor 
het eerst de hand schudden. 

Ook de kids hebben zich koste-
lijk vermaakt. De rijbaan beschik-
baar als speelterrein, dat gebeurt 
niet al te vaak. Een flink deel van 

de rijbaan werd door de young-
sters tijdelijk van andere kleuren 
voorzien. Na een regenbui zal de 
originele kleurstelling weer zicht-
baar zijn. Afgesproken werd dat 
komend jaar op soortgelijke wijze 
een bijeenkomst zal worden ge-
organiseerd.

Het mooie was dat gelijk in de or-
ganisatie kon worden voorzien 
doordat drie stellen zich spon-
taan aanmelden voor de organi-
satie voor 2019.

Nieuwjaarsborrel in de zomer

Wildwest in Heemstede en Haarlem
Achtervolging, arrestatie 
en mogelijk schot gelost
Heemstede - Een arrestatieteam 
heeft vrijdagnacht 22 juni een in-
val gedaan in een woning aan de 
Jan van den Bergstraat in Heem-
stede. Rond 23.00 uur zou in die 
omgeving een bedreiging heb-
ben plaatsgevonden. Daarbij 
zouden meerdere personen be-
trokken zijn, ze zijn in een auto 
vertrokken. Er ontstond een ach-
tervolging door Heemstede en 
Haarlem. Volgens getuigen ging 
het om waanzinnige snelheden 
dwars door woonwijken.

De auto is uiteindelijk klemgere-
den bij het Mierikshof in Haarlem. 
Hier zijn twee personen aange-
houden door agenten. Hun rol bij 
het incident wordt onderzocht.
Gezien het gevaar van de situatie 
is het arrestatieteam opgeroepen 
om de verdachten aan te hou-
den. In totaal zijn drie personen 
vastgenomen in Heemstede. Bij 
de bedreiging zou mogelijk een 
schot zijn gelost. Omwonenden 
hoorden een harde knal en agen-
ten zochten naar een kogelhuls.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

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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Kerkdiensten

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 28 juni om 9u
eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 1 juli, 10.30u.
eucharistieviering

Past. R. Verhaegh. Koffi  e. 60-jarig 
Huwelijksfeest fam. Roozen.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 1 juli, aanvang 10u;
Voorganger ds. O. van Dongen 

(Amsterdam).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 1 juli om 10.00 uur
 Ds. P. Schalk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 1 juli geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl 

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 1 juli Oude Kerk, 10u. :
ds. A. Molendijk, Crèche,

Kinderkring, Kinder Anders-
dienst en De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 1 juli: ds. Rien Wattel 
(Hoofddorp).

                 
www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

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

www. parochiesklaverblad.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Huwelijken

15-06-2018
Jasper. R Buijs

& Kimberley Kuijpers

20-06-2018
Johannes P. van Wijngaarden

& Danitsja V. Spier

22-06-2018
Peter M. van Essen

& Melissa .L.C. Roelofs

22-06-2018
Michel.S. Kars

& Caressa Verhoeve

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand Heemstede - Deze statige bo-
men met hun korte rechte stam 
kunnen huizenhoog worden.
Het blad is enkelvoudig, ovaal en 
spits toelopend.
In de jaren twintig zijn talloze
iepen ten ondergegaan aan de 
gevreesde iepenziekten, een 
zwam die 
door de ie-
penbastkever 
wordt over-
gebracht.
Deze Iep 
staat op de 
W. Denijslaan 
( g e l u k k i g ) 
nog te schit-
teren.

gevreesde iepenziekten, een 

                         
                                     (Bron: Wikipedia)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Bomen over bomen

Iep (Ulmus)
Heemstede - – In de Pinksterkerk 
treedt vrijdag 29 juni het Heem-
steedse popkoor Voice Collective 
op. Het koor krijgt muzikale bijval 
door een live band.
Er zijn nieuwe nummers te ho-
ren als ‘She is always a woman’ 
van Billy Joël en ‘Play that Funky 
Music’ van Wild Cherry. Maar ook 
Franstalig repertoire uit een ver-
der verleden klinkt geweldig, zo-
als ‘Tous les garçons et les fi lles’ 
van Françoise Hardy.
Voor Voice Collective is het al bij-
na  een traditie om ieder jaar een 
optreden met een (bescheiden) 
band te geven. Niet alleen leuk 
voor het publiek, maar ook extra 
leuk voor het koor omdat het een 
nieuwe dynamiek geeft. De vaste 
pianiste van Voice Collective, Ma-
rina Popova, speelt bij deze gele-
genheid samen met een drum-
mer en een basgitarist.
Het optreden vindt plaats om 

Dit keer de combinatie Zandvoortse-
laan 4-6, omdat deze combinatie veel in 
advertenties wordt vermeld. Nummer 6 
is het woongedeelte boven nummer 4.
In 1918 kocht de Noord-Hollandse Exploitatie Maatschappij de 
kwekerij Rozenburg met het woonhuis (Herenweg 149), de bol-
lenschuur en een groot stuk grond. Het woonhuis werd ver-
bouwd tot winkel en in de bollenschuur kwam ‘Hotel de Oude 
Beuk’. Daarachter werd een garage met boxen gebouwd onder 
de noemer ‘Auto Safe’ met een grote showroom/werkplaats aan 
de Zandvoortselaan. De fi rma Robbemond en Van der Pol zou-
den de exploitatie doen. De garageboxen konden gebruikt wor-
den door de hotelgasten van ‘De Oude Beuk’. De automobielon-
derneming ‘Elpeka’ heeft er gezeten van 1926 tot en met 1936. 
Firma Gatsonides nam de garage van Elpeka over in 1936, ge-
naamd garage Roozekrans. In het stratenboek van 1 januari 1942 
komen we nog steeds automobielbedrijf Roozekrans tegen.
Zij verkochten o.a. Hillman’s en Skoda’s.

De ‘Haarlemsche Auto Centrale’ (afgekort HAC) volgt Roozekrans 
op halverwege de jaren 40 en adverteert o.a. met Zandvoort-
selaan 2-4, maar ook met 4-6. Zij waren dealer van Ford met het 
hoofdkantoor in Haarlem. In de jaren 50 wordt het ‘N.V. Hagam 
(Haarlemse Automobiel en Garage Maatschappij). De toenfoto is 
van 1969 uit het NHA met garage Hagam. De Forddealer gebruik-
te de nummers 4 en 6 in hun advertenties. We hebben vast wel 
gehoord van de Ford Taunus of de Anglia. HAGAM zat er tot de ja-
ren 70. Garage Heemstede zit nu 4 jaar op nummer 4, daarvoor 
was het ‘Shell Heemstede’. De naam ‘Feretti Cars B.V.” lezen we ook 
nog via Google op de Zandvoortselaan 4.
In de voormalige garageshowroom annex werkplaats, eveneens 
nr. 4(a) zit Tina Hair. 

De nufoto van Harry Opheikens is van 25 juni 2018.
Mocht u informatie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we op 
zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (3) Heemstede - In de nieuwe cur-

susbrochure van WIJ Heemstede, 
die deze week uitkomt, staan alle 
cursussen die starten vanaf sep-
tember 2018. Veel verschillende 
bewegingscursussen, zoals body 
fi t, internationale dans, hatha yo-
ga en chi kung of tai chi. Spaan-
se cursussen voor beginners en 
gevorderden. Creatieve cursus-
sen en cursussen beeldende vor-
ming, waarin u uw talent en in-
spiratie kwijt kunt. Er zijn culinai-
re cursussen, voor mannen die de 
basis van koken willen leren en 
voor mensen die door gezonder 
te eten weer lekkerder in hun vel 
willen komen. 
Ook zijn er cursussen die vallen 
onder het kopje ontmoeting en 
ontspanning, zoals de schaak-
club, bridgecursus en het blaas-
orkest. 

U vindt in de brochure ook cur-
sussen die te maken hebben met 
mens en maatschappij, zoals een 
cursus over het leven en werken 
van Paul Cézanne, verteld door 
Emmelie de Mol van Otterloo en 
Michiel Kersten. Misschien heeft 
u behoefte aan wat extra onder-
steuning, dan is de cursus weer-
baarheid iets voor u. Steviger in 
je schoenen staan en beter voor 
jezelf op kunnen komen leert u 
van Jan van Brederode. In de cur-
sus Getekend boek, getekend le-
ven, gaat u in uw geheugen op 
zoek naar herinneringen uit uw 
jeugd en latere leven. Deze her-
inneringen worden getekend en 
beschreven, zodat een heel ei-
gen boekje ontstaat. Een heel 
leuk proces, dat door de herinne-
ringen te delen op een hele leuke 
manier tot stand komt. 
In de cursus De kracht van het nu, 
door predikant Arie Molendijk, 
naar het boek van Eckhart Tol-
le, vraagt hij zich af waarom het 
ons niet goed lukt om in het nu 
te leven. 
Ook vindt u in deze nieuwe bro-
chure de timmercursus hout-
bewerking voor kinderen en de 
knutselclub. Teveel om op te noe-
men eigenlijk!
WIJ Heemstede is dé organisa-
tie voor welzijn, cultuur en maat-
schappelijk werk in Heemstede. 
Ook de algemene informatie over 
WIJ Heemstede en wat zij voor 
u kunnen doen vindt u in deze 
nieuwe brochure. Uitgebreider 
kunt u over WIJ Heemstede lezen 
in de algemene brochure die op 5 
september uitkomt. 
WIJ Heemstede is er voor ieder-
een, voor jong en oud. 

Deze week wordt de brochure 
huis-aan-huis verspreid in heel 
Heemstede. Mocht u de brochu-
re niet ontvangen hebben, dan 
kunt u hem even ophalen bij een 
van de locaties vanaf 5 juli: WIJ 
de Luifel, WIJ de Princehof, WIJ 
de Molenwerf, WIJ Lieven de Key 
(tot eind juli) en WIJ Plein1 (van-
af eind juli). Of bij het Raadhuis.

Nieuwe brochure
WIJ Heemstede 
deze week 

GEEN KRANT?
0251-674433

20.00 uur in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18 in Heemstede. 
Kaarten voor dit optreden à 7,50 
euro zijn aan de zaal te verkrijgen. 
Wie verzekerd wil zijn van een 

plekje doet er goed aan om even 
een mail te sturen naar voicecol-
lective@live.nl om kaarten te re-
serveren. Kijk voor verdere infor-
matie op: www.voicecollective.nl.

Optreden met live band in de Pinksterkerk
Voice Collective met dynamiek
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Excursie in Middenduin Overveen
Libellen, waterjuffers en vlinders bekijken
Regio - Op zondag 1 juli orga-
niseert de KNNV-Libellenwerk-
groep Zuid-Kennemerland weer 
zijn jaarlijkse libellenexcursie op 
Landgoed Middenduin te Over-
veen.
Tijdens deze wandeling zullen de 
deelnemers het een en ander te 
horen krijgen over de leefwijze en 
bijzondere voortplanting van de-
ze insecten. Natuurlijk zullen we 
deze vliegers van dichtbij kunnen 
bekijken.
Naast de Grote keizerlibel, een 
prachtige, statige libel, zullen we 
ook verschillende soorten water-
juffers aantreffen. De vlinders die 

we tegen komen worden niet ver-
geten. Bij regen gaat de excursie 
niet door. In verband met de be-
perkte parkeerruimte worden de 
deelnemers verzocht per fiets te 
komen.

Informatie
De excursie begint om 12.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het 
vertrek is bij de ingang van Mid-
denduin aan de Duinlustweg te 
Overveen, vlakbij Kraantje Lek. 
De deelname is gratis. Midden-
duin is een afwisselend gebied 
met steile boshellingen, open 
duin en cultuurlandschap. De va-

Harmonie st Michaël gaat weer naar buiten
Heemstede - Harmonie St Mi-
chael speelt ook dit jaar weer een 
aantal malen buiten. Publiek kan 
genieten van mooie klanken in 
de buitenlucht.

Op woensdag 27 juni speelt de 
harmonie in de Dr. Schaepman-
laan (speelplek schip). Aanvang 
19.00 uur.
Tijdens het eerste buitenconcert 
speelt de harmonie voor de be-
woners van de Dr. Scaepmanlaan 
in Heemstede. Dit concert wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met WIJ-Heemstede en is de af-
sluiting van de straatspeelavond 
in deze wijk. De muziek begint 

om 19.00 uur, de straatspelavond 
is dan al een half uurtje bezig.

Op woensdag 4 juli wordt de An-
na Blamanlaan getrakteerd vanaf 
19.00 uur en op 5 juli pakken de 
musici uit op een andere locatie. 
Neem uw klapstoel mee en ge-
niet van de klanken van het or-
kest.

Op woensdag 11 juli is de harmo-
nie op het terrein van de Harte-
kamp (plein voor de aula) aan de 
Herenweg. Aanvang 19.00 uur. 
Traditiegetrouw sluiten zij het 
seizoen af bij de Hartkamp. Een 
uurtje plezier samen met de be-

woners van de Hartekamp. Altijd 
een warme ontvangst en veel ge-
zelligheid.

Er is een populair programma 
samengesteld. Muziek van Bru-
no Mars, Amy Whinehouse en te-
rug naar Flower Power. De avond 
wordt geopend door het instap-
orkest. Een mengeling van be-
ginnende muzikanten en ervaren 
‘rotten’ op een ander instrument 
dan ze gewend zijn. Instaporkest 
en harmonie staan onder leiding 
van John Brouwer.

Op alle avonden is de toegang 
gratis.

riatie aan natuur en cultuurhis-
torie maakt Middenduin tot een 
prachtig wandelgebied.

Fietstocht in kader van nieuwe 
architectuur in Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 29 ju-
ni organiseert het ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem een fiets-
tocht langs recente nieuwbouw- 
en verbouwprojecten in Heem-
stede.

De tocht laat zien hoe Heemste-
de zich vernieuwt en dat daar-
mee ook de woon- en leefomge-
ving van de Heemstedenaren ver-
andert.

De tocht gaat van start om 13.30 
uur bij de Haven van Heemstede 
aan de Heemsteedse Dreef. Kos-
ten: €7,50, ABC-vrienden €5.

Vooraf aanmelden bij het ABC, 
telefoon 023-5340584 (dinsdag 
tot zondag 12.00 tot 17.00 uur).

“Samen op weg naar een mooier, 
duurzamer, socialer Heemstede”, 
dat is het motto van het recente 
collegeakkoord van de gemeen-
te. Hoe kan nieuwbouw aan een 
mooier en duurzamer Heemste-
de bijdragen? Wat voor invloed 
heeft dat op het leefklimaat van 

de Heemstedenaren? Net als in 
heel Nederland wordt er op dit 
moment in Heemstede op veel 
plekken gebouwd en verbouwd.

Tijdens de fietstocht bezoe-
ken we enkele grotere en klei-
nere vernieuwingsprojecten. De 
eerste fase van het project Ha-
vendreef is klaar en de tweede 
fase net begonnen. Maaike Ut-
tien van Huib Bakker Bouw zal 
hier een toelichting geven.

Op het terrein van de Hartekamp 
zijn in de parkstructuur 205 zorg-
woningen gebouwd verdeeld 
over drie gebouwengroepen. 
Jacques Prins van INBO-architec-
ten en Inge de Haan van de Har-
tekamp-groep verzorgen hier de 
rondleiding.

De fietstocht gaat verder o.a. 
langs de ondergrondse parkeer-
garage op Hageveld, het water-
torengebied en het vernieuwde 
Wilhelminaplein. Bob ter Haak 
van de gemeente Heemstede 
geeft hierbij de uitleg.

Openluchtbioscoop aan de Vrijheidsdreef
Films ‘De Grote Vriendelijke Reus en ‘Ray’
Heemstede - Zaterdag 30 juni zal 
voor het tweede jaar een open-
luchtbioscoop aan de Vrijheids-
dreef bij het Groenendaalse-
bos georganiseerd worden. Een 
zomermiddag of zomeravond 
met zijn allen buiten bij het bos 
een prachtige film kijken op een 
groot scherm. ‘s Middags om vier 
uur is de kinderfilm ‘GVR’ (de Gro-
te Vriendelijke Reus). Hapjes en 
drankjes zijn te koop vanaf half 
vier bij het Foodcourt.

Het programma in de avond 
vangt aan om half acht met een 
optreden van ‘SamSam’ en aan-
sluitend de film Ray. Ook dan 
kunnen bij het Foodcourt heer-
lijke hapjes en drankjes gekocht 
worden. Stoelen zijn ter plekke te 
huren. Wie daaraan de voorkeur 
geeft kan ook zelf kleedjes, kus-
sens of stoeltjes, drinken en ver-
snaperingen meenemen.
De openluchtbioscoop wordt ge-
organiseerd door Rotary Club 
Heemstede die de opbrengst van 
de voorstellingen ter beschik-
king stelt aan twee goede doe-

len: Stichting De Vrolijke Noot 
(in Heemstede) en Aquaquest 
(schoon en veilig drinkwater in 
West-Oeganda).
Rotary is een serviceorganisatie 
met wereldwijd 1,2 miljoen le-
den. Zij steunen op verschillende 
manieren hun medemens zonder 
onderscheid van herkomst, ge-
loof of politieke overtuiging.

Net als vorige jaren belooft het 
een prachtige sfeervolle open-
luchtbioscoop te worden. De 
weersverwachtingen zijn goed! 

Tickets à €10 zijn te bestellen op 
www.ticketview.nl/shop/rotary-
heemstede.
Meer informatie: op Facebook en 
www.rotary.nl/heemstede.

Bewoners Bosbeek doen mee aan
de alternatieve Avondvierdaagse
Heemstede - Donderdag 14 juni 
was het motto bij Bosbeek: naar 
buiten! De bewoners van woon-
zorgcentrum Bosbeek van Sint 
Jacob in Heemstede maakten, 
als alternatief voor de Avondvier-
daagse, een wandeling door de 
mooie omgeving van De Glip.
 
De routes liepen over het eigen 
landgoed van Bosbeek en door 
wandelbos Groenendaal. De be-

woners werden vergezeld door 
familieleden, vrijwilligers en me-
dewerkers. Iedereen genoot van 
het heerlijke weer, de vogelgelui-
den en elkaars gezelschap.
Om 18.45 uur startte de groep 
bij de receptie van Bosbeek voor 
een wandeltocht van 30 tot 45 
minuten. Bij de finish kregen de 
deelnemers een medaille en een 
bloem voor hun behaalde presta-
tie. De wandeltocht werd feeste-

lijk afgesloten met live muziek en 
een drankje en een hapje.
 
Dit  alternatief voor de Avondvier-
daagse is een jaarlijks terugke-
rend evenement dat dit keer me-
de mogelijk was dankzij de spon-
soren Slagerij v/d Werff, De Haar-
lemse Bakker en Bloemisterij Har-
ry. En natuurlijk dankzij de groep 
enthousiaste vrijwilligers die met 
de bewoners mee liepen.

RCH heeft nieuwe kleding-
en materiaalsponsor: Sport2000
Heemstede - Omdat sportzaak 
Ajewe zijn activiteiten stopt (in 
oktober van dit jaar sluit de win-
kel) moest RCH op zoek naar een 
nieuwe kleding- en materiaal-
sponsor. 
Op dinsdag 19 juni tijdens de 
jaarlijkse vrijwilligersborrel en de 
presentatie van de RCH selectie 
voor het seizoen 2018-2019 kon 

RCH bekendmaken dat RCH in 
SPORT2000 Heemstede een nieu-
we kleding- en materiaalsponsor 
heeft gevonden. 
Er werd een driejarige overeen-
komst getekend tussen beide 
partijen.
 SPORT2000 Heemstede en RCH 
zijn enthousiast over de samen-
werking, die nieuwe kansen en 

mogelijkheden levert voor de 
dorpsgenoten.

Op de foto ziet u van links naar 
rechts Penningmeester Alex Koe-
lemij, Marco Voorham van Sport 
2000 Heemstede, voorzitter John 
Hegman en Kees Kokkelkoren 
(sponsorzaken) tijdens het on-
dertekenen van het contract.

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - Horeca-onderne-
mers in Heemstede en omlig-
gende plaatsen kunnen deze zo-
mer weer redactieleden van de 
Heemsteder verwachten. Uiter-
aard anoniem; we maken ons niet 
bekend. Het mystery-team, de 
ene keer gevormd door twee, dan 
weer meer krantenmedewerkers, 
test ook dit jaar weer terrassen 
op een aantal punten. Natuurlijk 
‘het natje’, een glas wijn, fris, bier 
of een kop koffie dan wel thee. En 
liefst ook wat de kaart erbij ser-
veert: appelgebak of bij een al-
coholische versnapering een bor-

relhap. Natuurlijk geven we niet 
prijs waar we naartoe gaan, maar 
in het verslag na de test wordt 
dit uiteraard wel genoemd. Niet 
ter promotie, wel om het verslag 
compleet te maken. We testen 
dus op ‘locatie’ maar ook op klant-
vriendelijkheid, ditmaal omge-
doopt tot ‘terrasvriendelijkheid’. 
Bovendien wordt het toilet van 
de horeca-onderneming bezocht 
en gekeurd. Al met al iets leuks 
om naar uit te zien. Voor ons, als 
team maar ook voor de lezer!

Redactie de Heemsteder

Redactie brengt weer terrastest
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Scouting WABO behaalt eerste plaats 
bij regionale kookwedstrijden
Heemstede - Bij de regionale 
kookwedstrijden van Scouting 
Regio Haarlem streden 17 jeugd-
teams voor de trofee. 

Alle groepen hebben enorm hun 
best gedaan om met de aange-
reikte ingrediënten en themaop-
drachten een origineel en lek-
ker menu te maken. Team ‘kip-
vis’ van Scouting WABO behaalde 
de eerste plaats! Het andere WA-
BO-team bereikte een mooie zes-
de plek. “Het was niet altijd hele-
maal gaar, maar we hebben heel 
veel mooie creaties voorbij zien 
komen”, aldus de jury over de ge-
hele wedstrijd.
De teams hebben goed samen-
gewerkt en samen gezorgd voor 
een superleuke dag!

Ook nieuwsgierig geworden naar 
deze scoutinggroep alleen voor 
meiden? 

Meer informatie is te vinden op 
www.waboscouting.nl of via 
info@waboscouting.nl.

Beeld: Renske van Assema

Start bij CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum’40-’45
BMW Klassieke Autoclub Jubileumrit 
Regio - Op zondag 8 juli is het 
CRASH luchtoorlog- en verzets-
museum’40-’45 in Aalsmeerder-
brug gastheer voor de BMW Klas-
sieke Autoclub rit. Deze dag staat 
in het teken van 30 jaar BMW 
Klassieke Autoclub. 
De BMW Klassieke Autoclub club-
rit voert door waterrijk Holland 
en doet plaatsen aan als Woer-
den en Nieuwveen. “Van de oor-
log op en rond Schiphol” naar 
“De 12 van Oldenheim” start bij 
het CRASH luchtoorlog en verzet-
museum”40-’45, Aalsmeerderdijk 
460, Aalsmeerderbrug. 

De auto’s verzamelen om 9.30 
uur voor het museum. De deelne-
mers aan de clubrit hebben dan 
de gelegenheid om eerst het mu-
seum te bezoeken. Om 11.00 uur 
vertrekken de BMW’s om aan hun 
rit te beginnen. De opgestelde 
auto’s zijn voor het publiek te be-
kijken en de eigenaren vertellen 
graag over hun trotse bezit. 
Het museum is open vanaf 11.00 
tot 16.00 uur. 
Zodra de auto’s zijn vertrokken is 
het museum open voor het an-
dere publiek, tussen 11.00 uur en 
16.00 uur. Vrijwilligers begelei-

den u graag op ontdekkingstocht 
door het museum. 
Voor meer informatie over de 
BMW Klassieke Autoclub en de 
clubrit zie: www.bmwklassiek.nl 
Voor meer informatie over het 
museum en het werk van het 
CRASH Luchtoorlog –en Verzets-
museum ’40-‘45 kijkt u op:
www.crash40-45.nl.

Het museum geeft ook informa-
tie over wat zich in de Tweede 
Wereldoorlog heeft afgespeeld in 
en om de Haarlemmermeer. Daar 
hoort Heemstede zeker bij.

Home-Start Haarlem
15 jaar thuis in gezinnen
Regio - Met een informatief en 
vrolijk symposium heeft Home-
Start Haarlem op donderdag 21 
juni haar verjaardag gevierd.
Omdat de vrijwilligers van Home-
Start Haarlem al vijftien jaar in 
veel verschillende gezinnen over 
de vloer komen, was het thema 
“Thuis in Gezinnen”; hoe kun je je 
thuis voelen bij mensen met an-
dere normen, waarden en gebrui-
ken. In de aanwezigheid van bijna 
100 gasten hebben onder andere 
de Haarlemse wethouder Jeugd 
Jur Botter, transcultureel thera-
peut Fariba Rhmaty en muzikant 
Isaac Bullock, Home-Start Haar-
lem van harte gefeliciteerd. 

Jur Botter bevestigde daarbij de 
waarde van vrijwilligerswerk als 
het gaat om opvoedingsvragen 
en het belang van contact voor 
gezinnen die geïsoleerd leven 
in onze stad. Fariba Rhmaty, van 
oorsprong Iraanse, stond stil bij 
onze samenleving die qua cultu-
rele samenstelling en diversiteit 
snel verandert en gaf de toehoor-
ders inzicht in het verschil tus-
sen culturen. Isaac Bullock, Haar-

lemse muzikant met Oegandese 
roots, gaf met zijn vrolijke en in-
spirerende muziek deze middag 
een feestelijke sfeer.
Elize Maris, coördinator van 
Home-Start Haarlem sloot de 
rij met sprekers en heeft Home-
Start Worldwide toegelicht. Tij-
dens haar bezoek aan Japan 
heeft zij ervaringen gedeeld met 
Home-Start vestigingen van over 
de hele wereld. Tot slot mochten 
alle gasten een handgemaakt, ke-
ramiek huisje meenemen als aan-
denken aan deze middag.

Home-Start ondersteunt ge-
zinnen waar het tijdelijk niet zo 
goed gaat. Een getrainde vrijwil-
liger komt één keer in de week bij 
het gezin thuis en helpt daar waar 
nodig. Rond de 500 Haarlemse 
gezinnen zijn op deze wijze sinds 
2003 ondersteund. 

Home-Start is een landelijk pro-
gramma in opvoedingsonder-
steuning en wordt in Haarlem uit-
gevoerd door Humanitas. Meer 
weten over Home-Start? Kijk op 
www.Home-Start.nl 

Pubquiz over
de geest in
het Dolhuys

Regio - Op donderdag 12 
juli organiseert het Dolhuys 
weer een pubquiz over de 
geest! Ben jij expert over 
het brein? Of heb je het bes-
te geheugen uit je vrienden-
groep? Meld je dan nu aan 
met een team en ga de strijd 
aan met de overige teams! 
Dus trommel je vrienden, 
collega’s en/of studiegeno-
ten op en meld jouw team 
(snel) aan via de website.
De pubquiz bestaat uit 3 ron-
des met vragen over geheu-
gen, het brein en meer gek-
kigheid! Ieder team moet 
een teamnaam, een team-
captain en het aantal leden 
doorgeven. De bijdrage be-
draagt €5,- per team en mag 
uit maximaal 5 personen be-
staan. Het winnende team 
krijgt een prijzenpakket mee 
naar huis. Het programma 
vindt plaats in Het Dolhuys | 
museum van de geest, Scho-
tersingel 2 te Haarlem. 

‘Everybody’s got to live together’
Regio - De komende drie we-
ken exposeert beeldend kunste-
naar Marion Boon uit Haarlem 
met nieuw werk in De Waag aan 
het Spaarne in Haarlem. Met als 
thema ‘Connected’, een thema 
dat ze zelf als een rode draad in 
haar werk beschouwt. Voor Ma-
rion vormen beelden uit de me-
dia (figuren, portetten, groepen) 
die dagelijks tot ons komen, een 
terugkerende inspiratiebron. In 
haar werk probeert zij aspecten 
als eenheid, individualiteit, ver-
schillen en verbondenheid tus-
sen mensen te verbeelden.

Deze tentoonstelling kan als een 
voorzetting worden beschouwd 
van het Kunstlijnproject ‘At the 
Butterfly’ uit 2017 waarmee Ma-
rion Boon zich vorig jaar presen-
teerde. Werken op basis van be-
werkte krantenfoto’s, met daar-
in tekst geborduurd. Refererend 
aan de songtekst van het lied-
je ‘Love is all’ van Roger Clover, 
dat haaks staat op de beelden en 
het nieuws, dat dagelijks tot ons 
komt. ‘Everybody’s got to live to-

gether’ blijft haar uitgangspunt, 
haar werken laten volgens haar-
zelf zien, dat dit nog niet zo wil 
lukken.

Deze tentoonstelling omvat dit 
werk en daarnaast nieuw werk, 
dat hier (letterlijk) op voortbor-
duurt. Marion streeft naar verbin-
ding tussen individuen en groe-
pen waarbij het opgaan van het 
individu in de groep in haar ogen 
een beeld van verbondenheid 
toont. Maar onderliggend zijn 
eenzaamheid en verlatenheid 
onmiskenbaar aanwezig. Een ele-
ment dat ook duidelijk aanwezig 
was in de werken in haar voor-
gaande exposities in de Waag zo-
als ‘Familiegeheimen’ (2013) en 
‘Transitie’ (2016). Ontegenzeg-
lijk een verwijzing naar de rode 
draad!
Voor de expositie Connected  
zijn beelden samengevoegd met 
songteksten  waarbij Marion er 
naar streeft de kijker op het ver-
keerde been te zetten, of – nog 
beter – tot nadenken of overden-
ken aan te zetten. Leidend voor 

de teksten, die in de afbeeldin-
gen in haar schilderijen gebor-
duurd zijn, vormt haar eigen mu-
zikale playlist. Kortom: verbin-
ding tussen tekst en beeld. De-
ze tentoonstelling is te bezichti-
gen vanaf donderdag 28 juni tot 
en met zondag 14 juli in Gale-
rie De Waag, Spaarne 30 te Haar-
lem. (openingstijden: donderdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur)  De opening op zondag 1 ju-
li om 16.00 uur zal bestaan uit ge-
sproken tekst en muziek. Zie ook: 
www.kzod.nl.

Werk van Marion Boon.

Alles over de nieuwe digi-vaargids 
voor Noord-Holland
Regio - Recreatieschippers in de 
provincie Noord-Holland kunnen 
gebruik maken van een unieke 
dienstverlening via een app: een 
digitale vaargids met persoon-
lijke vaarinformatie én automa-
tische openingsverzoeken voor 
bruggen. Dit is onderdeel van het 
landelijke project Blauwe Golf, 
dat moet zorgen voor een betere 
doorstroming op water én weg. 
Alléén in de provincie Noord-Hol-
land kun je via de app RiverGuide 
Recreant deze automatische ope-
ningsverzoeken en persoonlijke 
vaarinformatie ontvangen.

De schipper voert gegevens in 
van het schip en de vaarroute. Op 
basis van de locatie, opgegeven 
vaarroute en snelheid wordt de 
verwachte aankomsttijd bij een 
brug of sluis berekend. Deze ver-
wachte aankomsttijd wordt via 
een speciaal brugmanagement-
systeem (BMS) doorgegeven aan 
de brugwachter. De app RiverGui-
de Recreant toont vervolgens de 
route met alle bruggen en sluizen 
die de schipper op de route te-
genkomt. Daarnaast geeft de app 
tijdens de reis relevante infor-
matie zoals detailinformatie van 
bruggen of sluizen, doorvaart-
hoogten, marifoonkanaal en tele-
foonnummers voor contact met 
de bedienaar. In het vaarseizoen 
2018 worden steeds meer brug-
gen aangesloten op de unieke 
dienstverlening. De ervaringen 
worden benut voor verdere door-
ontwikkeling.

RiverGuide Recreant
Brug- en sluiswachters beslissen 
wanneer de bruggen worden ge-
opend. Zij maken gebruik van het 
BMS, waarin informatie staat over 
drukte op weg en water, open-
baar vervoer en nood- en hulp-
diensten. Als de schipper ge-
bruik maakt van de digitale vaar-
gids, ziet de brugwachter in het 
systeem wanneer schepen bij de 

brug of sluis aankomen. Op basis 
hiervan kan hij – rekening hou-
dend met de hulpdiensten, het 
openbaar vervoer en het overi-
ge wegverkeer – het beste be-
dientijdstip bepalen. Dit bedien-
tijdstip krijgen schippers te zien 
in de app.

Ook de routenavigatie van auto-
mobilisten kan in de toekomst re-
kening houden met de (geplan-
de) brugopeningen. Weggebrui-
kers weten zo tijdig wanneer de 
brug open gaat en hoeven min-
der vaak voor de openstaande 
brug te wachten.

“Met de lancering van deze digi-
tale vaargids in Noord-Holland la-
ten wij zien dat wij volop investe-
ren in Smart mobility. Deze inno-
vatieve oplossing draagt bij aan 
een betere doorstroming van het 
verkeer op zowel de weg als op 
het water. Samen met onze part-
ners zorgen wij voor steeds slim-
mere manieren van reizen in on-
ze provincie.”, aldus gedeputeer-
de Elisabeth Post (Mobiliteit) van 
de provincie Noord-Holland.

Blauwe Golf
Samen met tien andere (vaar)
wegbeheerders werkt de provin-
cie Noord-Holland om de Blauwe 
Golf in de provincie te realiseren: 
Rijkswaterstaat, hoogheemraad-
schap Rijnland, gemeenten Am-
sterdam, Alkmaar, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Purmerend, Zaan-
stad en WaterNet. Deze partij-
en zorgen er samen voor, dat de 
bruggen in de provincie efficiën-
ter worden bediend en schippers 
hun reis beter kunnen plannen. 
Gemeente Zaanstad heeft de in-
tentie om het BMS vanaf 1 ok-
tober a.s. in gebruik te gaan ne-
men. Momenteel is Zaanstad het 
systeem nog aan het testen. Ook 
Waternet zit nog in de testfase 
van het BMS en zal zo snel moge-
lijk aansluiten.

Verfrollerbrug Haarlem.

Landelijke samenwerking
Sinds 2012 werken vijf provincies, 
drie gemeenten, het ministerie 
van I&W en de havens van Rotter-
dam en Amsterdam samen aan 
een betere landelijke informatie-
uitwisseling tussen vaarwegbe-
heerders, schippers en wegge-
bruikers. Blauwe Golf is een on-
derdeel van het Rijksinvesterings-
programma Beter Benutten, dat 
als doel heeft om de reistijd in de 
drukste regio’s van ons land tij-
dens de spits met 10% te verbete-
ren. Doel is uiteindelijk een lande-
lijke dekking van data en dienst-
verlening. Publieke en private 
partijen wisselen daarom kennis 
en informatie uit, zodat de dien-
sten van de Blauwe Golf over het 
hele land beschikbaar komen. Dit 
betekent betrouwbare informa-
tie voor schipper en automobilist 
en tijdwinst voor weg- en scheep-
vaartverkeer.

Vragen
Bij vragen of klachten over de 
dienstverlening kunnen vaar-
weggebruikers bellen naar het 
Servicepunt provincie Noord-
Holland, 0800 0200 600 (gratis) of 
mailen naar servicepunt@noord-
holland.nl. Meer informatie over 
Blauwe Golf is te vinden op de 
website van de provincie. Of be-
kijk Blauwe Golf verbindend. De 
app RiverGuide Recreant is gratis 
te downloaden via de Appstore 
en Playstore.

Beroepsschippers kunnen via de 
app RiverGuide ook gebruik ma-
ken van deze nieuwe dienst in 
Noord-Holland.
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Doet u (weer) mee?
Tuinenwedstrijd in juli
Heemstede – Zoals gebruikelijk 
in de zomertijd organiseert de-
ze krant weer de Tuinenwedstrijd. 
Mooie voor- en achtertuinen zijn 
welkom! Fotografeer uw tuin of 
delen daarvan en stuur de foto’s 
naar: redactie@heemsteder.nl.

De mooiste worden gepubliceerd 
en wel op de voorpagina. Ver-
meld waarom u graag in de tuin 
bent en vertel wat over uw tui-
nierhobby. Stuur gerust meerde-
re foto’s. Vergeet niet uw adres te 

vermelden (wij noemen alleen de 
straat of laan zonder huisnum-
mer). Heeft u een kleine tuin of 
een verzorgd balkon? Ook dan 
kunt u meedoen! Een moestuin 
of kindertuin? Stuur maar in. 
We verheugen ons al op de foto’s.
Natuurlijk zijn er ook prijzen mee 
te verdienen. Daarover in de 
volgende Heemsteder meer. De 
wedstrijd start op woensdag 4  
juli.

Redactie de Heemsteder

Voorbeeld van een prachtige tuin.

Zomeravondwandeling op 
levend veen bij Halfweg
Regio - Geniet van een prachtige 
zomeravondwandeling op deze 
bijzondere locatie. Onder bege-
leiding van de boswachter wan-
del je door De Batterij, onderdeel 
van het Spaarnwouderveen. De 
Batterij is een restant van het Fort 
aan het Zwet in de buurt van Half-
weg. Het is een versterking uit de 
tijd van Napoleon. Het Spaarn-
wouderveen is ontstaan toen hier 
tijdens een zware storm de dijk 
doorbrak. Een drama natuurlijk, 
maar het leverde in de loop van 
de jaren een prachtig natuurge-
bied op.  Op deze locatie groeit 
nog levend veen! Het staat er 
vol bijzondere planten zoals or-
chideeën en zelfs heide! De bos-
wachter vertelt je er alles over. 
Tip: Het terrein is soms drassig, 

het is handig als je laarzen aan-
trekt.
Zin om mee te gaan, meld je aan 
opwww.gaatumee.nl. Reserveren 
is nodig.

Op vrijdagavond 6 juli om 19.30 – 
21.00 uur

Startpunt: Het tweede hek aan de 
Batterijweg te Halfweg, wanneer 
u deze in rijdt vanaf de Spaarn-
dammerweg. Deze weg loopt 
aan de noordkant van de spoor-
lijn van Haarlemmerliede naar 
Halfweg.
Kosten: € 7,- en € 3,- voor kinde-
ren tot 12 jaar. Beschermers mo-
gen gratis mee! Twee personen 
per pas en neem uw Beschermers 
pas mee.

De ‘skills’ van de nieuwe 
commissaris van de Koning
Regio - Alleen deze week kun-
nen Noord-Hollanders nog laten 
weten wat voor commissaris van 
de Koning zij willen voor Noord-
Holland. Meer dan 1000 mensen 
hebben de enquête inmiddels in-
gevuld! Dat waren vooral inwo-
ners uit Amsterdam en Haarlem. 
Maar wat vinden de inwoners van 
bijvoorbeeld Heemstede?
 
De provincie Noord-Holland gaat 
op zoek naar een nieuwe com-
missaris van de Koning (cdK). Wat 
voor persoon moet dat zijn? Met 
enkele klikken kunnen Noord-
Hollanders aangeven aan wel-
ke eigenschappen zij de voor-
keur geven. Dan kan tot 1 juli 
via www.noord-holland.nl/jouw-
cdk. Hier staan ook de belangrijk-
ste taken van de cdK beschreven. 
Moet de cdK de weg weten in po-
litiek Den Haag en Brussel of eer-
der goed weten wat er speelt in 
heel Noord-Holland? Is eerlijk en 
duidelijk zijn belangrijk of liever 
diplomatiek en bedachtzaam? 
Moet de cdK open staan voor ver-
anderingen of vooral een stabie-
le factor zijn? In een open vraag 
kunnen Noord-Hollanders aan-
geven welke eigenschappen en 

vaardigheden zij nog meer be-
langrijk vinden. Twintig inzenders 
maken kans om als gast van Pro-
vinciale Staten (PS) aanwezig te 
zijn bij de officiële installatie van 
de nieuwe cdK. PS gebruiken de 
uitkomsten van de enquête bij 
het opstellen van de profielschets 
die in de vacature voor de nieuwe 
cdK komt.
 
Voor de vacature
De huidige commissaris van de 
Koning van Noord-Holland, Jo-
han Remkes, legt zijn functie be-
gin 2019 neer. PS maken een pro-
fielschets voor de nieuwe cdK. 
Dat is een overzicht van eigen-
schappen en ervaringen die de 
basis vormen voor de vacature. 
Om dat zorgvuldig te doen, ma-
ken zij graag gebruik van de idee-
en van Noord-Hollanders. In sep-
tember bieden PS de concept-
profielschets aan minister Kasai 
Ollongren van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties aan. 
Daarna stelt de minister de vaca-
ture open.

De planning is dat Noord-Holland 
begin 2019 een nieuwe commis-
saris van de Koning heeft.

Nieuw ensemble rond Oliver 
Boekhoorn op Klaterklanken
Regio - Tijdens het klassieke mu-
ziekfestival Klaterklanken op 22 
juli presenteert hoboïst Oliver 
Boekhoorn van het rietkwintet 
Calefax een nieuw ensemble. Sa-
men met zijn broer Sebastiaan 
Boekhoorn (o.a. fluit en toetsen) 
en de Ierse zangeressen Méabh 
Begley en Niamh Varian-Barry, 
brengt het nieuwe ensemble een 
mix van folk en (niet-) westerse 
klassieke muziek. 
Naast dit nieuwe ensemble, dat 
nog geen naam heeft, presen-
teert Klaterklanken tijdens 12 
concertwandelingen op het land-
goed Elswout optredens van vi-
oliste Rosanne Philippens, ma-
rimbaspeelster Tatiana Koleva, 
het Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet en altvioliste Dana Zem-
tsov. Acteur Ton Meijer speelt sa-
men met vier musici tijdens Kla-
terklanken de jeugdproductie Be 
Bach. 
Klaterklanken wordt afgesloten 
met de 2e Elswout Symfonie, een 
muziekproject van Tatiana Koleva 
die samen met de bezoekers van 
het festival ter plekke een nieuwe 
compositie maakt. 
Oliver Boekhoorn is één van de 
belangrijkste hoboïsten ter we-
reld. Samen met zijn medemusici 
van Calefax staat hij te boek als de 
uitvinder van het rietkwintet, een 

nieuw genre binnen de klassieke 
muziek dat dankzij Calefax over-
al ter wereld navolgers heeft ge-
kregen. 

In 2017 was de eerste editie van 
Klaterklanken. Het succes van 
het festival kwam onder meer 
door de combinatie van de onge-
dwongen miniconcerten op ver-
rassende locaties midden in de 
natuur. Net zoals in 2017 geven 
de musici ook dit jaar hun muzi-
kale visie op de romantische kla-
terende beekjes, de onverwachte 
follies, de fluitende vogels en de 
geheimzinnige bosschages op dit 
sprookjesachtige landgoed, dat 
het predicaat heeft als het mooi-
ste landgoed van Nederland. 
Klaterklanken is er voor de door-
gewinterde klassieke muzieklief-
hebber maar ook voor de pril-
le klassieke fans, zoals gezinnen 
met jonge kinderen. 

Kaartverkoop 
Kaartverkoop is via www.thea-
ter-haarlem.nl of de kassa van de 
Philharmonie Haarlem, Lange Be-
gijnestraat 11. Be Bach en de 2e 
Elswout Symfonie zijn gratis toe-
gankelijk. Informatie op www.
klaterklanken.nl Producent en 
samensteller van het festival is 
Stichting Haarlem Festivals.

Foto: Astrid Lems

Foto: Dutchphoto

Het Mad Science techniek 
zomerkamp voor de jeugd
Regio - Er is jaren over gesproken 
maar binnenkort wordt er ein-
delijk, zij het een tijdelijke,  loca-
tie geopend aan het Kennemer-
strand onder de naam BRAK!. Het 
Pieter Vermeulen Museum, dat al 
jaren om ruimte verlegen zit, wil 
dan ook zo snel mogelijk activi-
teiten op deze locatie opstarten. 
Het museum in Driehuis heeft het 
initiatief genomen om in de zo-
mervakantie in week 31 (30 ju-
li t/m 2 augustus) en week 34 (20 
t/m 23 augustus) hier Mad Scien-
ce zomerkamp te laten plaatsvin-
den.
Kinderen tussen de 7 en 11 jaar 
kunnen zich inschrijven om van 

maandag t/m donderdag tussen 
9.00 en 16.00 uur te experimen-
teren met een gevarieerd, edu-
catief en knettergek program-
ma. De kosten voor het program-
ma bedragen €180,- voor 4 da-
gen en zijn incl. lunch, gadgets 
voor thuis en je eigen Mad Scien-
ce outfit. Inschrijven kan via ne-
derland.madscience.org. 

Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d, Driehuis.
Info: 0255–536726 en e-mail:
info@pieter-vermeulen-museum.
nl,
www.pietervermeulenmuseum.
nl. 

Het Huis in de Duinen gaat 
nu toch echt op de schop
Regio - Het is zover: het oude 
Huis in de Duinen in Zandvoort 
verdwijnt.
Na jarenlang een welkom onder-
dak voor vele ouderen uit Zand-
voort en omgeving geweest te 
zijn, wordt dit aller-oudste pand 
van Woonzorg Nederland in het 
eerste kwartaal van 2019 geslo-
ten.
Voor de huidige bewoners van 
het complex uit 1954 zal de zorg-
aanbieder, Kennemerhart, in 
zorgvuldig overleg met de direct 
betrokkenen andere huisvesting 
aanbieden. Dat kan zijn in de tij-
delijke huisvesting die binnen-
kort op het huidige terrein aan de 
Herman Heijermansweg wordt 
gebouwd of binnen een van de 
andere locaties van Kennemer-
hart. 
De 93 aanleunwoningen van 
Woonzorg Nederland blijven 
staan. Begin 2019 wordt de tij-

delijke huisvesting in gebruik ge-
nomen. Dan valt ook de slopers- 
kogel voor het Huis in de Duinen.

Impressie tijdelijke huisvesting.

Eten op Rolletjes
keert terug in Haarlem
Regio - Eten op Rolletjes keert 
van van 29 juni t/m 1 juli voor het 
derde jaar op rij terug in Haar-
lem. Het intieme foodfestival to-
vert het terrein rondom de Licht-
fabriek weer om tot openlucht-
restaurant voor jong, oud en al-
les daartussenin. De ingrediënten 
van het gratis festival: keukens 
op wielen met het lekkerste eten, 
live muziek en kidsvermaak. 

Voor Eten op Rolletjes selecteren 
organisatoren Frans en Bob Nagel 
alleen intieme plekken met veel 
historie en sfeer. En daar hoort 
de Lichtfabriek vanzelfsprekend 
bij. Op elke locatie staan ruim 
25 food trucks die de smaakpa-
pillen trakteren op de meest uit-
eenlopende gerechten: van sap-
jes en smoothies van De Dames 
van het Verboden Fruit, Dracula 
Steak van Beckysnacky tot oes-
ters van de Oesterkrakers. Bezoe-
kers genieten niet alleen van lek-
ker eten, maar ook van muziek 
van lokale bands en DJ’s. Natuur-
lijk denkt Eten op Rolletjes ook 
aan de kleinste bezoekers. Kinde-
ren vermaken zich onder andere 
bij de poppenkast of de zweef-
molen.

Succesformule
De succesformule van Eten op 
Rolletjes? Het intieme foodfesti-
val brengt mensen en smaken sa-
men. Frans Nagel: “Iedereen voelt 
zich thuis op Eten op Rolletjes. 
Van jong tot oud en alles daar-
tussenin. Zodra je het festival bin-
nenstapt, bevind je je in een nieu-
we wereld vol lekker eten en mu-
ziek. Je kunt samen met fami-
lie neerploffen op een picknick-
kleed, vrienden maken aan de 
lange houten tafels, verrassen-
de, nieuwe smaken ontdekken of 
de heupen losgooien op live mu-
ziek.”

Openingstijden 
Vrijdag 29juni van 16.00 tot 23.00 
uur, zaterdag 30 juni van 13.00 
tot 23.00 uur en zondag 1 juli van 
13.00 tot 22.00 uur.

Toegang tot Eten op Rolletjes is 
gratis. Ga voor meer informatie 
naar www.etenoprolletjes.nl. 

Biij je eerste bestelling betaal je 
een half muntje (met uitzonde-
ring van speciale glazen) voor 
een milieuvriendelijk hard-plas-
tic glas.
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Junior Senior Toernooi
bij TV HBC weer groot succes!
Heemstede - Zaterdag 23 juni 
was het eindelijk zover; het gezel-
ligste toernooi van Tennisvereni-
ging HBC, het Junior-Senior Toer-
nooi 2018 werd op deze dag ge-
houden. Het weer was prima, het 
was droog en in de loop van de 
dag brak zelfs het zonnetje door,  
kortom prima tennisweer! Bijna 
100 aspiranten en junioren met 
papa, mama, oma, opa, broer of 
zus en ga zo maar door, hadden 
zich enthousiast aangemeld voor 
deze dag. 

In de ochtend speelde de jeugd 
tot en met 10 jaar. Tennis werd af-
gewisseld met vier spellen, waar 
door jong en oud altijd veel ple-
zier aan wordt beleefd. Er was 
een groot dartspel, tennishoof-
den omgooien, het bal verplaats-
spel en het gatendoek tennisspel. 
Heerlijk om iedereen zo fanatiek 
bezig te zien! Maar ook op de ten-
nisbaan vlogen de games je om 
de oren en waren er mooie wed-
strijden.

De winnaars in de ochtend:
1e prijs: Yanick Roest
2e prijs: Demian Erbay
3e prijs: Janne Jacobs

Hierna tijd voor de nieuwe tra-
ditie: Around The Table voor de 

jongste jeugd. De grote wissel-
beker mocht Demian Erbay dit 
jaar mee naar huis nemen.  De 2e 
plaats was voor Ralph Kops. Goed 
gedaan allemaal! Gefeliciteerd!

In de middag was het de beurt 
aan de oudere jeugd. Ook hier 
alleen maar blije, enthousiaste, 
gedreven en fanatieke gezich-
ten. Wat werd er goed getennist 
en ook deze groep beleefde veel 
plezier aan alle spellen. De mid-
dag vloog voorbij.

De winnaars in de middag:
1e prijs: Naud Sinnige
2e prijs: Thijs Ludeking
3e prijs: Michel van Belleghem

Om 16.00 uur was het tijd voor 
de strijd om de grote wisselbe-
ker Around The Table voor de ou-
dere jeugd onder leiding van Erik 
Krijger (tennisleraar). Begonnen 
werd met een grote groep juni-
oren en senioren, maar al snel 
vielen de senioren af. In de fina-
le stonden Guido Jairth en Naud 
Sinnige. Wat was het spannend! 
Guido was de grote winnaar en 
ging er met de wisselbeker van-
door. Alle winnaars gefeliciteerd!

Kijk voor de foto’s van deze dag 
op de website www.tvhbc.nl.

De winnaars van Het Junior-Senior Toernooi 2018, Naud Sinnige en 
Yannick Roest.

Meedoen, individueel of met het bedrijf?
Inschrijving voor de Heemstede Loop geopend
Heemstede - Inschrijven voor 
de Heemstede Loop kan vanaf 
heden. Deze loop wordt dit jaar 
op zondag 28 oktober georga-
niseerd. De populaire loop trekt 
jaarlijks 3.000 lopers en staat be-
kend om de goede en gezellige 
sfeer langs het parcours. 

Dit jaar is het voor de 9e keer dat 
dit sportieve evenement plaats-
vindt. De Heemstede Loop kent 
drie afstanden: Les Petits Fami-
lyRun (1,5 km), 5 en 10 km. Ook 
de bedrijvenloop is er weer. Deze 
teams lopen met een samenge-
stelde groep de 5 of de 10 km. Op 

deze manier gaan bedrijven de 
sportieve uitdaging aan die het 
teamgevoel versterken. 

Wil je ook inschrijven voor een 
van de afstanden of de bedrij-
venloop? Voor de inschrijving en 
meer informatie kijk je op:
www.heemstedeloop.nl.

Wil je meer info over de moge-
lijkheid van sponsoren? Mail dan 
naar: info@heemstedeloop.nl. 

De Heemstede Loop is de 6de 
loop van het RSM Loopcircuit, po-
wered by Run2Day Haarlem. Foto: Renata Jansen Fotografie

Heemstede – Onder leiding van 
de evenementenmanager van 
de gemeente groeide de Vete-
ranendag in Heemstede - afge-
lopen zaterdag - uit tot een ont-
moeting van burgers en oud-mili-
tairen. Ook dit jaar liepen burgers 
mee naar de gedenksteen van ge-
vallen militairen in voormalig Ne-
derlands–Indië op de begraaf-
plaats waar de Teisterband pas-
sende muziek speelde. Namen 
van gevallen collega`s werden 
genoemd, bloemen gelegd door 
Marc Westendorp, voorzitter van 
de Advies Commissie Veteranen 
Heemstede, door veteranen zelf, 
burgemeester Astrid Nienhuis 
met de gemeentesecretaris Hen-
riette de Vos. 

De weg naar het raadhuis in oude 
legervoertuigen van Keep them 
Rolling of in het bakkie van een 
motor, was voor vele veteranen 
en burgers een zegetocht die bij 
sommige oudere inwoners nog 
herinnerde aan de bevrijding op 
5 mei 1945. Hier presenteerde 
zich nog de enkele soldaat die 
daadwerkelijk ons land bevrijd 
heeft. Die gediend en gevochten 
heeft in Nederlands-Indië en Ko-
rea, de Libanongangers en deel-
nemers aan missies die veelal niet 
zo naar buiten treden met hun 
verhalen. Dat doen ze liever on-
der elkaar waar ze elkaars ervarin-
gen makkelijker begrijpen. Daar-
voor is zo’n veteranendag een 
mooie gelegenheid en laten ze 
zich graag onthalen op het raad-
huisplein.
Daar speelde de Teisterband de 
wijsjes uit hun diensttijd en wer-
den ze verwelkomd door burge-
meester Nienhuis die memoreer-
de dat in 2006 de eerste vetera-

nendag in Heemstede werd ge-
houden en nu door evenemen-
tencoördinator Rinke van der 
Bor voortreffelijk georganiseerd 
wordt, samen met de Advies 
commissie Veteranen. De Heem-
steedse veteranendag wordt al-
tijd een week vóór de landelijke 
viering gehouden om de vetera-
nen de gelegenheid  te geven de 
landelijke dag in Den Haag mee 
te maken. 

Doel van Veteranendag is: het be-
vorderen van maatschappelijke 
erkenning en waardering van al-
le Nederlandse veteranen. Het 
lijkt erop dat we steeds dichter bij 
dat doel komen. Zij verwelkomde 
ook veteranen uit Bloemendaal 
en met de uitnodiging van Haar-
lemmermeer is het een mooie 
ontwikkeling om meer regionaal 
op te trekken. Yep Jan Joustra 
deed als voorzitter van de Com-
missie Veteranen Nieuwe Stijl zijn 
verhaal over missies zoals naar 
Libanon. Die maakte hij mee als 
chauffeur gewondenverzorger in 
1981 in de door Nederlanders be-
waakte VN-corridor tussen Pales-
tijnse en Israëlische kemphanen. 
Jong, onervaren en met wollen 
sokken bij ruim 35 graden. Wisten 
zij veel, er bestond nog geen in-
ternet, “Soms was het daar knap 
lastig, gevaarlijk, angstig en frus-
trerend.” Hij noemt het verlies 
van eigen kameraden. “We waren 
net zo jong als onze kinderen nu. 
Wat maak je dan plotseling mee? 
Sommigen van ons waren voor-
dien Nederland nog nooit uitge-
weest.” 

Hij vindt het mooi dat de men-
sen van toen er onderling over 
kunnen praten. Maatschappe-

‘Mooi dat mensen van toen er onderling over kunnen praten’

Daar komen de veteranen...

lijk begrip en erkenning mag je 
niet direct verwachten van fami-
lie en anderen die het niet heb-
ben meegemaakt. ”Zo lang wij 
veteranen elkaar maar begrij-
pen en in de gaten houden.” Dat 
ging best bij de nieuwe haring en 
korenwijn.

Ton van den Brink 

Top Jeugdweekend bij RCH
Heemstede - Het Jeugdweekend 
vond afgelopen weekend plaats, 
op 23 en 24 juni. Meer dan 60 kin-
deren waren aangemeld bij de 
organisatie. Met een combinatie 
van verschillende leeftijdsklas-
sen zijn de teams Portugal, Bel-
gië, Duitsland, Brazilië, Engeland 
en Frankrijk samengesteld. Alle 
deelnemers kregen een shirt in 
de kleur van het land.
Belgisch voetbal, snelheid schie-
ten, levend tafelvoetbal, de pan-
nakooi, hindernisbaan, voetbal-
quiz in 3 delen, yell verzinnen en 
een vlag painten, zaalvoetballen, 
allemaal activiteiten waarmee de 
hele zaterdag gevuld werd. Op 
zondag ook weer Belgisch voet-
bal, de quiz en, nieuw dit jaar, een 
uurtje zwemmen. In de middag 
na de lunch nog een leuk spel, 
bedacht door de CIOS studenten, 
die dit seizoen ook RCH trainers 
waren. De landsvlaggen werden 
op verschillende punten op het 
RCH terrein gezet en beginnend 
vanuit de eigen vlag moesten de 
teams met zo min mogelijk scho-
ten een andere vlag zien te berei-
ken. Over hekken, over de kan-
tine, over de kleedkamers heen 
schieten werd tot kunst verheven 
en toen kwamen om drie uur de 
ouders alweer. De winnaars wer-

den bekend gemaakt in het bij-
zijn van de ouders. Elk team had 
wel een onderdeel gewonnen, 
maar uiteindelijk moet er 1 de 
beste zijn en dat werd dit jaar Bel-
gië, dat uiteraard op de kampi-
oensfoto moest komen.
RCH Summer Academy
Als het seizoen voorbij is en de 
competitie is afgelopen, kunnen 
de kids nog de laatste vier zater-
dagen voor de schoolvakantie 
voetballen bij RCH op de Summer 
Academy. 
De Summer Academy wordt dit 

jaar gehouden op de zaterdagen 
30 juni, 7, 14 en 21 juli.

Tijdens de Summer Academy 
worden er meerdere voetbal-ge-
relateerde oefeningen gedaan en 
wordt de voetbal-basistechniek 
overgebracht en daarmee tech-
niek verbeterd. 
Het voetbalplezier staat wel voor-
op tijdens de Summer Academy!
Er wordt getraind in 2 groepen:
Tijd Categorie
10.00 - 11.00 uur 4 t/m 9 jaar
11.15 - 12.30 uur 10 t/m 14 jaar

Deelname aan de Academy is gra-
tis.

Foto: Harry Opheikens

10.000 stappen- 
wandelingen langs
de mooiste plekjes
Heemstede - Een groep en-
thousiaste en gezellige wan-
delaars zoekt met elkaar 
eens in de maand de leuk-
ste wandelingen uit in en 
rond Heemstede. De groep 
bestaat uit 10 tot 15 mensen 
en de wandelingen vinden 
iedere laatste zondag van 
de maand plaats, om 10.00 
uur, het gehele jaar door. 
In 1,5 tot 2 uur worden zo’n 
10.000 stappen gezet, een 
aantal dat nodig is om dage-
lijks voldoende te bewegen 
en vitaal te blijven. Ieder-
een is welkom, aanmelden 
hoeft niet en er zijn geen 
kosten aan verbonden. De 
deelnemers denken zelf mee 
over leuke routes. De start is 
bij SportPlaza in de Sport-
parklaan. Op zondag 29 ju-
li is de eerstvolgende moge-
lijkheid.

Voor informatie kunt u bel-
len met Ellen Zwarter: 
06-45344593. Team Sport-
service Noord-Holland is ini-
tiator van dit evenement. 
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Kickbokser Rico Verhoeven en actrice Ilse Warringa 
(bekend uit de Luizenmoeder) gaan samen spelen in 
de eerste bioscoopfi lm van ou ube sensatie D lan 

aegens, die De Film gaat heten. De Film is vanaf 1  
augustus te zien in de Nederlandse bioscopen. Rico 
Verhoeven krijgt een rol als de imponerende bevei-
liger Diederik-Jan en lse Warringa werpt zich op als 
een onbehulpzame receptioniste. Daarnaast zijn ick 

olterman, atrick toof en Karen Damen te zien in 
de nieuwe bioscoopfi lm.

Rico Verhoeven en Ilse Warringa schitteren samen in

‘De Film’ van 
Dylan Haegens

Uit onderzoek van Fietsnetwerk is gebleken wel-
ke fi etsroutes in ederland het populairst zijn. 
Daarvan is een top vij  gemaakt. De fi etsroute 

ijna in elgi  staat op nummer n is daar
mee het meest gefi etst, gevolgd door de fi etsrou
tes ntdek je plekje in de chterhoek  en De 

roeten uit roet .

innen de doelgroep is tevens onderzoek ge
daan waar men het lie st op de fi ets stapt om 
een route te gaan fi etsen met gebruik van het 
fi etsknooppunten s steem. Van de responden
ten gee t ,  aan het lie st te gaan fi etsen 
in de provincie elderland. ndere gewilde re
gio s zijn Drenthe en imburg, respectievelijk 

,  en , . levoland is met ,  de 
minst gewilde provincie om een knooppunten
route te fi etsen.

it onderzoek binnen het plat orm van ietsnet
werk.nl zijn de volgende fi etsroutes als meest po

pulair uit het onderzoek gekomen ietsroute ij
na in elgi  oord rabant , ietsroute ntdek 
je plekje in de chterhoek elderland , iets
route De roeten uit roet oord olland , 
ietsroute ookerhei en ookerplas imburg , 
ietsroute et eer Veluwe elderland . 

tijging gebruik Fietsroute pp
etzel de onderzoek wijst uit dat het gebruik 

van fi etsroute apps e plosie  aan het stijgen is. 
Van het totaal aantal gereden routes wordt al 
ruim  met behulp van een fi etsroute app ge
fi etst. De voordelen die genoemd worden zijn  
het niet meer te hoeven printen o  opschrijven 
van knooppuntnummers en de digitale routebe
geleiding. Daarnaast spreekt het fi etsers aan om 
de horeca onderweg altijd bij zich te hebben. 
Vanwege deze stijging wordt steeds meer ge n
vesteerd in de kwaliteit van de apps. aast goe
de routebegeleiding wordt ook aan de gebruiks
vriendelijkheid veel aandacht geschonken.

Vijf populairste routes, toename gebruik route apps
Onderzoek recreatief fi etsen

ico Verhoeven is wereldwijd bekend 
als kickbokser. n  werd hij 
wereldkampioen zwaargewicht bij 

. ico verklaart blij te zijn met 
zijn debuut als acteur  ,, k ben en
thousiast over mijn rol in De ilm van 
D lan aegens, omdat ik hou van hu
mor met een knipoog en mezel  in dit 
soort rollen niet heel serieus neem. 
Daarnaast voel ik mij verbon
den met jonge mensen. D lan 

aegens is een enorme in
spiratiebron voor jongeren 
en ik ben trots dat ik met 
deze rol hieraan kan bij
dragen.

lse arringa acteert, 
schrij t en zingt en is bij 
het grote publiek bekend 
geworden door haar rol 

als de onverzettelijke u  nk in De ui
zenmoeder. n De ilm laat de actrice een 
hele andere kant van zichzel  zien in de 
rol van een onge nteresseerde en onbe
hulpzame receptioniste.
lse  ,, et is nog leuker om aan projec
ten mee te werken waar het thuis ront 

ook enthousiast van wordt. ijn 
dochter is groot an van D lan 

aegens en mijn zoon van i
co Verhoeven. e stonden op 
de bank te springen toen ik 
vertelde dat ik mee mocht 
doen in deze fi lm, dus toen 
was het snel beslist

De opnames van De ilm 
van D lan aegens zijn op 
dit moment in volle gang. 

art onker(foto: Milan Gino)



Sprookje van Grimm
Kent u nog de jeugdserie uit de jaren zeventig ‘Kunt u ons 
de weg naar Hamelen vertellen meneer?’ Deze associa-
tie had ik nu direct met Stolberg, zodra ik het oude stads-
centrum betrad. Overigens is het betreden van het cen-
trum met de auto nog wel een uitdaging. De oude binnen-
stad heeft veel eenrichtingsverkeer en weinig parkeerfaci-
liteiten. Een navigatiesysteem of een plattegrond is geen 
overbodige luxe. Het beste is om de auto aan de rand van 
het centrum te parkeren en Stolberg te voet verder te ver-
kennen. En dat is geen straf, want Stolberg is een wa-
re ontdekkingstocht. De verrassende straatjes met schat-
tige huisjes in de zogenaamde koperhofjes, doen je in-
derdaad denken dat je in een sprookje van de gebroeders 
Grimm bent beland. De meeste huisjes dragen het plak-
ketje ‘Denkmal’, dat aangeeft dat ze beschermde histori-
sche monumentjes zijn. 

Kupferstadt
Stolberg staat bekend als de koperstad (Kupferstadt) of 
als de oudste messingstad van Duitsland. Sinds 2012 mag 

Stolberg ook o cieel de naam van up erstadt dragen. 
Het kopergilde en het bewerken ervan zijn reeds eeuwen-
lang met de stad verbonden. Deze metaalbewerkingsindu-
strie heeft de stad geen windeieren gelegd, waardoor Stol-
berg in haar geschiedenis menig bloeitijd kende. Als we 
verder door de stad wandelen, zien we dat door het cen-
trum van Stolberg de Vichtbeek, oftewel de Vicht stroomt. 
De naam Vicht is van Keltische oorsprong. Deze beek 
wordt ge ankeerd door schattige huisjes, waaronder he-
le oude huisjes in Fachbau, die de stad haar romantische 
aangezicht en schilderachtige sentiment geven.

De burcht van Stolberg
Op het hoogste punt van de stad staat de eeuwenoude 
burcht van Stolberg, de trots van de stad, die van hein-
de en verre reeds te zien is.  In de 12e eeuw werd met 
de bouw van dit vestingwerk begonnen. De burcht droeg 
van origine de naam Stalburg. Onder de burcht bevindt 
zich ook een gangenstelsel, in het Duits Stollen genoemd. 
Stalburg is door de eeuwen heen verbasterd tot Stolberg, 
waaraan de stad haar naam dankt. De burcht is vrij toe-
gankelijk en wordt tegenwoordig  voor culturele doel-
einden en door diverse verenigingen gebruikt. Vanaf de 
burcht heb je een prachtig uitzicht over het stadje en de 
Rijnlandse heuvels. Dit punt biedt daarom een uitgelezen 
moment om mooie foto’s te maken. Het landschap biedt 
een prachtig bloemrijke ora, waar je heerlijk rustig kunt 

wandelen en genieten. Vanuit Stolberg kun je ook een 
dagje in de Belgische Ardennen (de Hoge Venen) door-
brengen of de steden Aken en Luik bezoeken, die op een 
steenworp afstand liggen.

Winkelen, eten en drinken
Stolberg beschikt over een winkelcentrum dat erg intiem 
aandoet en gezellig is om te shoppen. De Duitsers hou-
den van goed eten en drinken en dat kun je zeker op di-
verse plekken in de stad. Wat vooral opvalt is dat uit eten 
en drinken gaan in Duitsland stukken goedkoper is dan 
in Nederland. Zo trof ik een restaurant waar ik voor een 
schnitzel met patat en salade welgeteld 7 euro kwijt was. 
Dit geldt ook voor de dagelijkse boodschappen in de su-
permarkt en tevens voor de benzine. Je vraagt je op zul-
ke momenten wel eens af waarom het in Nederland altijd 
een stuk duurder is. Dus ook voor de krappe beurs is het 
een aanrader om een dagje of vakantie in Duitsland door 
te brengen. Daarom een laatste tip: vergeet niet voor de 
terugreis de auto vol te tanken in Duitsland of België, dit 
scheelt aanzienlijk in de portemonnee. Bart Jonker. (Fo-
to’s: Bart Jonker Productions).

Op het drielandenpunt, nabij Aken waar 
de grenzen van Nederland, België en 
Duitsland tezamen komen, doemt  in de 
Rijnlandse heuvels wel een heel charmant 
en schilderachtig stadje op: het Duitse 
Stolberg. Niet te verwarren met het andere 
stadje Stolberg, dat in de Harz gelegen is. Al 
is dit Rijnlandse stadje niet zo fameus als 
Aken, Stolberg blijkt uiterst charmant te zijn. 
Ideaal voor een gezellige dagtrip. Tijd om deze 
inspirerende en historische plek te ontdekken, 
onder de rook van Aken en Luik. 

Stolberg Rijnland:  
uiterst charmant en 
verrassend!

Vanaf 13 juli presenteert het Tropenmuseum Things That 
Matter: een nieuwe tentoonstelling over belangrijke din-
gen en het belang van dingen, waarin de museumcollectie 
centraal staat. n films en audiofragmenten vertellen men-
sen over voorwerpen die voor hen persoonlijk betekenis 
hebben. Tegelijkertijd zijn deze nauw verbonden met grote 
maatschappelijke vraagstukken van vandaag, zoals migra-
tie en afkomst. Wat neemt iemand op de vlucht mee om zich 
thuis te voelen? En hoe laten mensen met kleding zien dat 
ze trots zijn op hun wortels? Vragen zoals deze leiden bezoe-
kers door de tentoonstelling en dagen hen uit om na te den-
ken over wat deze onderwerpen met hen te maken hebben.

De objecten in Things That Matter komen van over de hele we-
reld en dragen verhalen met zich mee die net zo goed in Neder-
land van betekenis zijn. Een voorbeeld is een gevlochten mand-
je, afkomstig van de Marshall Islands. In de bijbehorende video 
vertelt Kathy Jetnil-Kijiner in dichtvorm waarom dit voorwerp zo 
belangrijk is voor haar cultuur en hoe deze op het punt staat te 

Nieuwe mijlpaal 
in vernieuwing 
Tropenmuseum

verdwijnen: de stijgende zeespiegel zal haar ei-
land als eerste in de Grote Oceaan doen zinken. 
Het mandje in de tentoonstelling is dan het laat-
ste tastbare overblijfsel van haar cultuur. Het zet 
bezoekers aan het denken over klimaatverande-
ring, duurzaamheid en cultureel erfgoed.

Mijlpaal
De opening van Things That Matter is een mijl-
paal in de vernieuwing van het Tropenmuseum, 
waarna de zalen niet langer op land of wereld-
deel zijn ingedeeld. n plaats daarvan richt het 
museum zich op universele thema’s die mensen 
wereldwijd verbinden. De tentoonstelling hings 
That Matter bestaat uit tien onderwerpen zoals 
feest en klimaatverandering, verdeeld over tien 
paviljoens. De collectie en persoonlijke verha-
len van mensen over voorwerpen die hen raken 
staan daarin centraal. n volgt een nieuwe 
opstelling op de eerste verdieping over het ko-
loniaal verleden en de hedendaagse erfenissen 
daarvan. erder werd het entreegebied gemo-
derniseerd, de monumentale Lichthal in ere her-
steld en meer ruimte gecreëerd voor grote tijde-
lijke tentoonstellingen.
De tentoonstelling Things That Matter is naar 
verwachting 5 tot 7 jaar te zien en komt tot 
stand met steun van de BankGiro Loterij. (Foto: 
David Vroom)



De hoortoestellenbranche in Nederland staat steeds meer onder druk. Door de 
toenemende druk van zorgverzekeraars op de prijzen van kwaliteitstoestellen, 
zijn audiciens en leveranciers op zoek naar manieren om hun klanten op de best 
mogelijke manier te blijven ondersteunen. Waar de zorgverzekeraar ‘adequate’ 
hulp voldoende acht, gaat een kwaliteitsaudicien liever een stap verder. 
 
Santpoort-Noord – “Sinds dat het Hoorprotocol in 2013 is ingevoerd door minis-
ter Schippers, is het voor zelfstandige audiciens moeilijker de beste zorg te bieden aan 
klanten. De huidige methodiek schrijft voor, dat een klant adequate hoorzorg mag van 
de zorgverzekeraar, daar waar de klant altijd de béste hoorzorg wil”, aldus Arthur van 
Els, directeur HoorCare in Santpoort-Noord. 
Met het Hoorprotocol wordt iedere klant ingedeeld in 1 van 5 categorieën, die ieder 
staan voor een bepaalde mate van gehoorverlies. “Door deze indeling wordt het steeds 
moeilijker een passende oplossing te vinden. Er zijn namelijk veel meer factoren die 
bijdragen aan een passend advies dan dat het protocol voorschrijft.” 
Dus gaan steeds meer audiciens op zoek naar manieren om de klant van de beste zorg 
te voorzien, bijvoorbeeld in het aangaan van partnerships met toonaangevende mer-
ken. Zo is HoorCare Audiciens een samenwerking aangegaan met leverancier WIDEX. 
“Als WIDEX Premium Dealer verzekeren we klanten de beste toestellen en beste na-
zorg. Bij een WIDEX Premium Dealer weet de klant zich verzekerd van door de le-
verancier extra getraind personeel, dat als eerste beschikking heeft over de nieuwste 
hooroplossingen.” 
“Door de huidige regelgeving in de zorg en opkomst van nieuwe verkoopkanalen is het 
voor veel slechthorenden onduidelijk waar zij nu terecht kunnen voor een hoortoestel 
dat past bij hun levensstijl. Door het aangaan van een samenwerking verzekeren wij de 
beste zorg voor uw gehoor.” 

Certificaat voor goede oren 
“Waar een klant adequate hoorzorg ontvangt, daar wil een audicien altijd de béste hoorzorg 
voor schrijven” aldus Arthur van Els, Triage-audicien HoorCare in Santpoort-Noord.

Ook bij regen en wind
Langer plezier van terras met de Plaza Viva

Iedereen zit graag buiten maar regen en wind zijn vaak 
spelbrekers. Maar sinds kort heeft Markiezenfabriek 
Noord-Holland een elektrisch bedienbare terrasover-
kapping die van het terras een moderne tweede huis-
kamer maakt. Zorgeloos genieten, zelfs als het regent, 
want het doek is strak gespannen zodat er geen regen-
zakken in kunnen blijven staan. En de poten (staanders) 
zorgen voor een slimme afvoer van het regenwater en 
geven betrouwbare stabiliteit bij wind. Voor de gezel-

ligheid kan men de sfeervolle led-verlichting aan doen. 
Handig voor een etentje of feestje in de tuin. 

Markiezenfabriek Noord-Holland heeft al 85 jaar de 
naam om voor de kwaliteit van hun producten te staan 
en staat bekend om de geweldige service. Het adres is 
Beijneslaan 51 in Beverwijk. Hier is zowel de showroom 
als de fabriek gevestigd, dus ga gewoon eens langs. Bel-
len kan ook: 0251-226047.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Grootouderrouw
Grootouder worden is een 
bijzondere ervaring. Iemand 
zei hierover: ‘Kinderen krij-
gen is meestal een bewuste 
keuze, kleinkinderen krijg je 
zomaar.”
De band tussen kleinkinde-
ren en hun opa’s en oma’s is 
speciaal. Zij hebben plezier 
in elkaar en genieten van 
het samenzijn. Soms wordt 
de oppasrol opgenomen en 
vormen de kleinkinderen 
het middelpunt. De inrich-
ting wordt aangepast en de 
speelhoekjes en speelgoed-
boxen sieren opnieuw de 
woonkamer.

Een zo geliefd kleinkind ver-
liezen heeft dan ook grote 
impact. Er wordt een dub-
bel soort verdriet gevoeld, 
zowel om het verlies van 
het kleinkind, maar het doet 
ook grote pijn je eigen kind 
zo verdrietig mee te maken. 
Voorop staat dat ze hun ei-
gen kind willen steunen en 
ze willen niet met hun eigen 
verdriet tot last zijn. Dus 
wordt het eigen verdriet in 
de koelkast gezet. Tegelij-
kertijd zijn er ook gevoelens 
van onzekerheid: mogen wij 
die pijn wel voelen? Met 
al deze gevoelens kunnen 
grootouders worstelen en 
dat kan de band met eigen 
kind tijdelijk moeizaam ma-
ken.

Er is behoefte aan aandacht 
voor het verdriet. Maar om-
dat het naar de buitenwereld 

niet zo zichtbaar is, is die 
aandacht ook minder. Dit 
kan eenzaamheid tot gevolg 
hebben.
Vrienden, familie en ken-
nissen kunnen hierin een 
belangrijke rol vervullen en 
gelukkig is de erkenning 
hiervoor steeds groter.

Een troost is dat de onder-
linge verbondenheid tussen 
ouders en kind er uiteindelijk 
toe kan leiden dat kinderen 
en ouders elkaar vinden in 
het verdriet. De band wordt 
daarmee juist versterkt en 
verdiept.

Grootouderrouw is eigenlijk 
een beetje koorddansen met 
gevoelssprieten op scherp, 
maar ook geduld als het al-
lemaal niet zo snel gaat.
In het boek “Het regent in 
mijn toekomst’ zijn ervarin-
gen van grootouders die een 
kleinkind verloren gebun-
deld.

Bent u “STEENRIJK?”
Maar straatarm op de bankrekening?

Nieuw hypotheekproduct 
speciaal voor 60-plussers!  
Overwaarde op uw huis? Maar wat 
als u nu wilt  beschikken over dit sla-
pende vermogen en u wilt (nog) niet 
verhuizen? Bijvoorbeeld om het huis 
te verbouwen of om meer fi nanciële 
ruimte te hebben. Of om uw kinde-
ren fi nancieel te ondersteunen. Er 
wordt niet gekeken naar uw (pensi-
oen)inkomen.

Wat is een Verzilver Hypotheek?
De Verzilver Hypotheek is een zoge-
naamde “omgedraaide hypotheek”, 
waarbij de verschuldigde rente 

maandelijks wordt opgeteld op uw lening. De schuld loopt gedurende de loopti jd van de hy-
potheek dus op. De lening wordt pas afgelost na verkoop van het  huis. 

Voordelen Verzilver Hypotheek 
 • U kunt maandelijks en/of bedragen ineens opnemen;
 • U kunt in uw woning blijven wonen, er is geen maximale  loopti jd van uw lening;
 • U behoudt het eigendom van uw woning;
 • Vaste rente

Maar de Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde 
overblijft  voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere 
hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

Zekerheden 
Deze hypotheekvorm heeft  een unieke garanti e waardoor een restschuld wordt 
voorkomen. Deze garanti e geldt ook voor erfgenamen!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! De HypotheekAcademie neemt de kosten van 
het  eerste gesprek voor haar rekening. Hierna weet u wat úw mogelijkheden zijn. 

(Bedrijfsprofi el):
De HypotheekAcademie begeleidt graag mensen bij het fi nancieren van de leukste, maar 
ook duurste aankoop van hun leven: een eigen huis. Dit is nu meer bereikbaar dan ooit! 
Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via Advieskeuze.nl en zie wat cliënten 
van onze dienstverlening vinden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor interessante 
nieuwtjes. Of neem contact op voor een eerste gesprek op onze kosten!

Bij het inleveren van deze column, 
ontvangt u € 250,00 korting op ons hypotheekadvies. 



Dat blijkt uit het onderzoek Ouderen en in-
timiteit van Startpagina.nl, gehouden onder 
1.731 Nederlanders van vijftig jaar en ou-
der (het Nationale 50plus Panel). Van de ou-
deren die actief op zoek zijn naar een relatie, 
maakt 72 procent gebruik van datingwebsites 
of -apps.

,,Opnieuw blijkt dat ouderen steeds beter onli-
ne hun weg vinden,” constateert Leon Dekker, 
woordvoerder van Startpagina.nl. ,,Als Start-
pagina zijn we trots daar al twintig jaar aan te 
mogen bijdragen, ook op het gebied van onli-
ne dating.’’
Hoewel het merendeel van de actief zoeken-
de ouderen online datingsites gebruikt, is een 
aanzienlijk deel van de alleenstaande ouderen 
‘happy single’. In totaal is 52 procent (41 pro-
cent van de mannen en zelfs 58 procent van de 
vrouwen) niet op zoek naar een partner.
Aan de andere kant zijn er ook ouderen die 
al een relatie hebben, maar toch op zoek zijn. 
Van de ongetrouwde ouderen met relatie 
staat 20 procent open voor een nieuw avon-
tuur naast hun huidige relatie. Dit zijn met na-
me mannen. Van de vrouwen staat slechts 4 
procent open voor een relatie naast de huidi-
ge partner.
Naarmate mensen ouder worden, neemt hun 
interesse in leeftijdsgenoten af. Een kwart (26 

procent) van de vijftigers vindt leeftijdsgeno-
ten aantrekkelijk, van de zeventigplussers is 
dat nog maar 14 procent.
Over de seksuele aantrekkingskracht van jon-
gere mensen zijn ouderen van mening ver-
deeld. Mannen denken daar opvallend anders 
over dan vrouwen. Bijna de helft van de man-
nen (45 procent) zegt over het algemeen jon-
gere mensen seksueel aantrekkelijker te vin-
den dan hun leeftijdsgenoten. Van de vrouwen 
deelt slechts 22 procent deze mening.
Verder blijkt uit het onderzoek dat oudere Ne-
derlanders niet negatief staan tegenover ho-
moseksualiteit. De overgrote meerderheid (84 
procent) zegt geen moeite te hebben met ho-
moseksuele relaties. Bij 5 procent is dit wel het 
geval. Vrouwen betonen zich significant posi-
tiever (89 procent) over homoseksualiteit dan 
mannen (79 procent). 

Startpagina.nl wijst mensen de weg op het in-
ternet. Het platform, dat in 2018 zijn 20-jarig 
jubileum viert, trekt maandelijks bijna 5 mil-
joen bezoekers. De site biedt een handmatige 
selectie van links waarmee bezoekers eenvou-
dig alles kunnen vinden wat zij nodig hebben 
op het internet. Van inspiratie, vragen & ant-
woorden, tot specifieke aankoop. Startpagina.
nl is een belangrijke gids voor de ervaren in-
ternetgebruiker (40+).

Ouderen die op zoek zijn naar een relatie, maken 
vaak gebruik van online dating. Datingsites 50Plus-
Match, Lexa en datingapp Grindr blijken het popu-
lairst onder zoekende ouderen. Maar waar zijn ze 
naar op zoek? Mannelijke vijftigplussers geven aan 
jongere mensen seksueel aantrekkelijker te vinden 
dan mensen van hun eigen leeftijd.

Taboe
Op datingsites voor liefdesrelaties lag voorheen een groot ta-
boe. Ben ik niet leuk genoeg om iemand in het dagelijks leven 
te ontmoeten, was de vraag die singles zichzelf vaak stelden. 
Inmiddels is het de gewoonste zaak van de wereld. Vrijgezel? 
Dan wordt een app geïnstalleerd en een date is binnen no time 
gevonden. Een tekort aan vrienden is helaas een onderwerp 
waar nog steeds niet makkelijk over gesproken wordt. Vaak 
denken veel vrouwen dat ze de enige zijn. ,,Het niet verbon-
den voelen met anderen kan het gevoel geven dat je er niet bij 
hoort en daar moet verandering in komen’’, aldus Lize Mast, 
eigenaresse van Vriendinnenonline.nl. 

Gelijkgestemden ontmoeten 
Een tekort aan goede vriendinnen kan verschillende oorzaken 

hebben. Stel dat men net verhuisd is en nog 
niemand kent in de nieuwe woonplaats, of 
men kampt met gezondheidsproblemen of de 
kinderen zijn het huis uit en men ervaart een 
enorme leegte. Dan is het fijn om daarin ge-
lijkgestemden te ontmoeten. Maar het kan natuurlijk ook zo 
zijn dat men iemand zoekt om mee te sporten, om uitjes mee 
te ondernemen of alleen een goede gesprekspartner. Er zijn zo-
veel redenen om op zoek te zijn naar nieuwe contacten.
Vriendinnenonline.nl is een online platform waar gelijkge-
stemden vrouwen samenkomen en op iedere moment van de 
dag zulke nieuwe contacten kunnen leggen. De site biedt niet 
alleen de mogelijkheid om connecties te zoeken, via het forum 
dat alleen voor leden toegankelijk is, is er ook ruimte om een-
voudig met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen vrouwen in 

groepsverband afspreken, privéberichten uitwisselen met an-
dere leden, maar ook alleen op de site meekletsen.
Deze succesvolle vriendinnensite is in 2014 in het leven geroe-
pen om vrouwen met elkaar in contact te brengen en nieuwe 
vriendschappen te sluiten. Vrouwen kunnen zich geheel koste-
loos inschrijven en deelnemen. Inmiddels hebben ruim 30.000 
dames zich ingeschreven en zijn er meer dan 150.000 vriend-
schappen op de website gesloten. Het is dan ook niet voor niks 
dat de site tot twee keer toe is uitgeroepen tot ‘beste website 
van het jaar’.

Sociale site voor vriendschappen wil taboe 
op tekort aan vriendinnen uit de wereld helpen

Meer dan 150.000 vriendschappen 
gesloten op vriendinnenonline.nl
Het hebben van goede vriendinnen is het wat het leven leuk maakt, iets dat gevierd wordt op Na-
tionale Vriendinnendag. Maar wat als het aantal goede vriendschappen schaars is? Uit onderzoek 
blijkt dat 40% van de Nederlandse vrouwen zich sociaal eenzaam voelt. Een tekort aan goede vrien-
dinnen kan hier een rol bij spelen. Maar waar en wanneer worden nieuwe vriendschappen opge-
daan? Het leven is vaak al druk genoeg. Vriendinnenonline.nl biedt uitkomst. Deze vriendinnensite 
is speciaal in het leven geroepen om vrouwen met elkaar in contact te brengen en nieuwe vriend-
schappen te sluiten.

Ouderen daten 
vaak online

erken als mer, Dethle s, dria en arado zijn ruimschoots vertegenwoordigd in de 
showroom van Travelcar in Lisse - maar ook minder bekende namen kom je hier tegen. 
Volgens Bart Hooij, eigenaar van het bedrijf, heeft Travelcar voor bijna elk budget een pas-
send exemplaar. ,, lle campers zijn van dealerkwaliteit. De complete onderhoudshistorie 
is bij ons bekend.”

De zaak van Hooij bestaat bijna veertig jaar. Naast de verkoop van campers, koopt Travelcar ook 
in. ,,We inspecteren de voertuigen uitgebreid voordat deze te koop worden gezet”, legt Hooij uit. 
Camper-eigenaren die hun vakantiewoning op wielen willen verkopen, kunnen volgens Hooij di-
rect een bod verwachten. ,,Wij garanderen dat het bedrag direct wordt overgemaakt bij levering 
en zorgen voor een RDW-vrijwaringsbewijs.” Zit je favoriete model er niet tussen? Dan kun je een 
zoekopdracht plaatsen om je droomcamper te vinden.
Travelcar werkt nauw samen met Caravan Center Lisse, waar de medewerkers gespecialiseerd 
zijn in onder andere achteruitrijcamera’s, navigatiesystemen en automatische satellietsystemen. 
,,Daardoor kunnen we een optimale service leveren”, aldus Hooij. ,,Onze campers staan te wach-
ten op een nieuwe eigenaar die zin heeft om op een comfortabele manier op avontuur te gaan. Of 
u nou op zoek bent naar een integraal, half-integraal, bus of alkoofcamper.” 

Travelcar is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 
9.00 tot 13.00 uur. Een afspraak maken is ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden. Meer 
informatie: www.travelcar.nl.

TRAVELCAR KOOPT EN VERKOOPT ‘DROOMCAMPERS’

“Een eerlijk advies is bij 
ons vanzelfsprekend”

Excellent Care Clinics is een onafhankelijk 
multidisciplinair pijn-behandelcentrum waar 

patiënten met chronische pijn middels 
hoogwaardige zorg worden behandeld. 

De behandelingen worden uitgevoerd door anesthesioloog-pijnspecialisten en pijnver-
pleegkundigen. Anesthesioloog-pijnspecialisten zijn anesthesiologen die zich gespeciali-
seerd hebben in de behandeling van pijn.

Wat is een pijnbehandeling?
Iedereen ervaart wel eens pijn. Echter, pijnklachten kunnen zich dusdanig ontwikkelen 
dat deze de kwaliteit van leven ernstig verminderen. Bij sommige pijnklachten kunnen 
de meeste algemene activiteiten al een probleem vormen, van het beoefenen van een 
sport tot zelfs het tillen van lichte dingen (materialen).

Soorten pijn
Pijn is bedoeld als (oorspronkelijk) een waarschuwingsfunctie voor het lichaam. Er 
wordt door het lichaam aangegeven dat deze schade oploopt. Door middel van pijnprik-
kels wordt geprobeerd het lichaam te beschermen. We spreken dan van ‘acute pijn’. Als 
men voor langere tijd pijn blijft ervaren (ervaart), is er wellicht een andere iets anders 
aan de hand. De zenuwen dienen dan niet meer als waarschuwing en hebben hun pri-
maire functie verloren. We spreken van ‘chronische pijn’ wanneer de pijn langer dan drie 
maanden duurt.

Gerichte en multidisciplinaire aanpak
De behandeling bij Excellent Care Clinics kent een multidisciplinaire aanpak waarbij di-
verse specialisten betrokken kunnen worden. Denk hierbij aan een neuroloog, een fy-
siotherapeut of een psycholoog. Door kennis en kunde uit verschillende specialismen te 
bundelen, worden er verschillende inzichten gebruikt om u kwalitatief hoogwaardige 
zorg aan te kunnen bieden.

In 2017 is de eerste vestiging van Excellent Care Clinics geopend in Hilversum en op 1 
januari 2018 is de tweede vestiging van start gegaan in Velsen-Noord. In het pijnbehan-
delcentrum worden de meest moderne en geavanceerde behandelmethoden toegepast, 
waarbij de patiënt en niet de organisatie centraal staat.
Ons team wordt gevormd door professionals: medisch specialisten, pijnverpleegkundigen 
en ondersteunend personeel die afkomstig zijn uit diverse ziekenhuizen. Klantvriende-
lijkheid, service en tijd voor de patiënt hebben onze prioriteit. De behandelend pijnspe-
cialist neemt ruim de tijd voor de intake en indien gewenst en technisch mogelijk kan de 
behandeling aansluitend plaatsvinden. En in andere gevallen binnen een week.
Excellent Care Clinics volgt de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied op de voet. 
Zo hebben wij als een van de eerste in Nederland, de ganglion-stellatum-blokkade tegen 
overgangsklachten geïntroduceerd. 

Ook biedt Excellent Care Clinics samenwerking aan met andere zorgprofessionals. Aan-
vullend op onze pijnbehandelingen kunnen cliënten doorverwezen worden naar de kli-
niek Bewegen met Pijn, welke zich in het zelfde pand bevindt. In deze kliniek krijgen pa-
tiënten een therapie waarbij bewegen met speciale apparatuur, psychotherapie, dieet, 
koudetherapie en spieropbouw met 
elektromyostimulatie centraal staat. 

Alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.







  

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl

*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL Organisatie 

van Nederlandse 
Tandprothetici

Hoezo te oud? Op zoek naar een leuke 
parttime job, kom naar Royal FloraHolland 
Bloemenveiling Aalsmeer! SPOED!!

BQ zoekt voor Royal FloraHolland te Aalsmeer:   
BLOEMVERDELERS (m/v) 
Jij rijdt op de veiling met een verdeel-trekker(tje) de bloemen rond. Het is 
een klein elektrisch (staan) wagentje. Geen speciaal rijbewijs nodig, sim-
pel te besturen en nog leuk om te doen ook! Een TOP parttime vaste job! 
Goede verdiensten. Geschikt voor dames en heren en leeftijd maakt niets 
uit, zolang je maar gezond en fit bent! 

Daarnaast moet je: minimaal 1,65 meter lang zijn. Wonen binnen een 
straal van max 55 kilometer van Aalsmeer. Beschikking hebben over een 
eigen auto. Minimaal 3 ochtenden per week kunnen werken. Een absoluut 
ochtendmens zijn, aanvang diensten maandag t/m vrijdag vanaf 6.15 uur. 
Gemiddelde werktijd 4 uur per dienst. 

Interesse, we horen graag van je! Bel 020-6627071 en vraag naar Muriël 
of Rick of mail je reactie naar vacatures@bq-uitzendbureau.nl

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

Je ziet steeds vaker de 
‘lopende-band-step’ rij-
den door de regio. Deze 
e-LoopFiets heet de Lo-
pifi t. Wil jij op een leuke 
ontspannen manier in be-
weging komen, dan is de 
Lopifi t iets voor jou?!
Op de Lopifi t zet je met 

Sportieve belevenis bij Kennemer LoopFiets een lichte loopbeweging de (lopende) 
band in beweging. Je wandelt op de 
loopband 4-5 km p/u en rijdt daarbij 
10-25 kilometer p/u. Lekker bewegen 
en een leuke dag te beleven. Jong en 
oud, die de balans hebben om te fi et-
sen, kunnen de LoopFiets huren of ko-
pen. Een duurzame keuze, ook voor 
woon-werkverkeer.
Kennemer LoopFiets organiseert leu-
ke uitjes met de Lopifi t. Je kunt zelf op 
pad met een route, een gids vertelt, of 

je gaat op Kunstexpeditie, waarbij je 
tijdens de LoopFietstocht o.a. een zil-
veren ring kunt smeden. Een kleine 
greep uit de vele mogelijkheden. Ook 
geschikt voor groepen.

Ook de ElliptiGo is te koop en biedt een 
echte workout. Deze elliptische fi ets is 
dé crosstrainer op wielen en voelt als 
een hardloopbeleving . Vraag gerust 
een proefrit aan.
www.kennemerloopfi ets.nl 

W
W

W
.5

0P
LU

SW
IJ

Z
ER

.N
L

P
lu

s-W
ij
ze

r



Afscheid van de algehele 
gemeenschap van 
goederen?
■ Eric Ros, notaris te Velsen

In mijn artikel van oktober 2017 schreef ik over het afscheid van 
de gemeenschap van goederen. Dat afscheid heeft inmiddels al 
weer bijna zes maanden geleden plaatsgevonden. Toch gaat er 
vrijwel geen dag voorbij of er stelt wel iemand een vraag over hoe 
dat nou precies zit met huwelijken van voor en na 2018. Vandaar 
dat ik de verschillen graag nog een keer voor u op een rij zet. 

Tot 1 januari 2018 was het zo dat wie in Nederland trouwde zonder vooraf 
huwelijkse voorwaarden te hebben opgemaakt automatisch was gehuwd in al-
gehele gemeenschap van goederen. Die algehele gemeenschap van goederen 
had tot gevolg dat alle bezittingen en schulden, vanaf het moment dat de aan-
staand echtgenoten elkaar het jawoord gaven, gemeenschappelijk werden. De-
ze uitwerking was niet altijd wenselijk. Nu, na 1 januari 2018, is dat niet meer 
zo. In dit artikel een korte uitleg over hoe het was en hoe het is geworden.

De gemeenschap van goederen in het buitenland
Internationaal gezien is de algehele gemeenschap van goederen een buiten-
beentje. Veel landen, ook de ons omringende landen, kennen helemaal geen 
gemeenschap van goederen. Zij gaan uit van een beperkte gemeenschap van 
goederen, waarin alleen het vermogen valt dat tijdens het huwelijk wordt op-
gebouwd. Met ingang van 1 januari 2018 is deze beperkte gemeenschap ook 
in Nederland in werking getreden. 

Wat bepaalt de wet na 1 januari 2018
Met ingang van 1 januari 2018 zijn voorhuwelijkse bezittingen en schulden 
niet meer automatisch gemeenschappelijk en zal alleen het vermogen dat is 
opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk worden. Vermogen dat 
wordt verkregen uit (een) nalatenschap(pen) en/of schenking(en) zal automa-
tisch buiten de gemeenschap vallen. Ook dat is een nieuwe regel. Voor 1 janu-
ari 2018 moest dit worden geregeld door middel van een zogenaamde uitslui-
tingsclausule. Deze clausule werd vaak opgenomen in een testament en heeft 
als resultaat dat hetgeen wordt verkregen prive-vermogen is van de verkrijger, 
ook al is er sprake van een gemeenschap van goederen. Ook bij een schenking 
kan deze clausule van toepassing worden verklaard. 

Ontstaan van meerdere vermogens
De huidige wet heeft tot gevolg dat er ten minste drie vermogens ontstaan, te 
weten het privé vermogen van ieder van de echtgenoten (zogenaamde voorhu-
welijkse vermogen) en het gemeenschappelijk vermogen. Er zijn nog wel een 
aantal aandachtspunten, waar bij aanvang van het huwelijk vaak niet over na-
gedacht wordt. Uit de onderstaande voorbeelden blijkt dat een goede admini-
stratie geen overbodige luxe is.

Aandachtspunten
Stel een huwelijk eindigt door echtscheiding. Op dat moment zullen de echt-
genoten over moeten gaan tot verdeling van het gemeenschappelijk vermo-
gen. Er zal dan ook bepaald moeten worden welke vermogensbestanddelen 
privé zijn. Indien een echtgenoot niet kan aantonen dat er sprake is van een 
privé vermogensbestanddeel, dan wordt dit vermogensbestanddeel tot de be-
perkte gemeenschap van goederen gerekend en zal moeten worden meegeno-
men in de verdeling. 
Het kan ook zo zijn dat de aanstaande echtgenoten al gemeenschappelijk bezit 
hebben, bijvoorbeeld een woonhuis. Indien ieder voor de helft eigenaar is, zal 
dit ook tijdens het huwelijk zo blijven. Stel echter dat de eigendomsverhou-
ding anders is, bijvoorbeeld een verhouding van 70/30 procent, dan is de uit-
werking anders. Door het aangaan van het huwelijk valt de woning in de be-
perkte gemeenschap en wordt de verhouding alsnog 50/50. 
Een echtgenoot die voor het huwelijk al een onderneming heeft, wordt ver-
plicht om aan de beperkte gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen 
voor de geleverde arbeid, kennis en vaardigheden in de onderneming. Zou de 
echtgenoot in loondienst werken, dan zou het salaris immers, tijdens het hu-
welijk, in de beperkte gemeenschap vallen en ook ten gunste van de ande-
re echtgenoot komen. Hoe een dergelijke redelijke vergoeding moet worden 
vastgesteld, staat niet in de wet omschreven. De kans op discussie en onzeker-
heid is hierdoor groot. De verwachting is dat over dit onderwerp rechtspraak 
zal komen en dat op die manier duidelijkheid zal ontstaan. 
Daarnaast is het zo dat het gehele vermogen en dus ook de schulden van een 
onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart, vallen in de beperkte ge-
meenschap. Het is maar de vraag of de echtgenoten dit allemaal voor ogen 
hadden op het moment dat zij “ja. Ik wil” tegen elkaar zeiden.

Heeft u trouwplannen?
Uit de hiervoor omschreven situaties en de regelingen van de wet, is het eens 
en te meer van belang om u, voorafgaand aan uw huwelijk, goed te laten in-
formeren. Voor deze informatie en advies kunt u terecht bij de notaris. De no-
taris kan u uitleg geven over de mogelijkheden die er zijn, zodat u uiteinde-
lijk samen een weloverwogen keuze maakt. Een keuze die er voor kan zorgen 
dat er op een later moment geen discussie of misverstanden zullen ontstaan.

Heeft u vragen over het vorenstaande of heeft u andere vragen op notarieel ge-
bied, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij geven u graag een per-
soonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden, telefoon 0255-
547500 of kijk op onze website: www.notarishuisijmond.nl. 
U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donder-
dag van de maand op ons kantoor tussen 18.00 en 20.00 uur.

Eric Ros, notaris te Velsen. 

Nog tot en met zondag 4 november is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De 
Mooiste Stad - Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan’ te zien. Tot vlak voor 
zijn overlijden werkte burgemeester Eberhard van der Laan aan een tentoonstelling over 
zijn geliefde stad. 

Met ruim 80 foto’s en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief 
maakt Van der Laan duidelijk hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met de uitdagingen die ho-
ren bij snelle groei en economische bloei. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek 
over de toekomst van de stad. Bij hoge uitzondering is voor deze tentoonstelling de gehele Amsterdam 
Galerij beschikbaar gesteld. Deze gratis toegankelijke museumstraat van het Amsterdam Museum is da-
gelijks geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

De groeiende stad
,, ij hebben met z n allen een enorm probleem  dat we in zo ongeveer de mooiste en fi jnste stad van 
de wereld wonen,’’ aldus Eberhard van der Laan (1955-2017). Steeds meer mensen willen in Amster-
dam wonen en werken en de afgelopen jaren is Amsterdam razendsnel gegroeid. Meer werk, meer be-
woners, meer toeristen, meer nieuwbouw. Maar ook: meer drukte op straat, meer overlast en een over-
verhitte huizenmarkt. 
In de tentoonstelling blikt Van der Laan terug op perioden van snelle groei in het verleden. Nooit zon-
der groeipijn, maar wel met zijn favoriete stad als resultaat. Zo was de grachtengordel nooit gegraven 
als er in het begin van de 17e eeuw niet een groot tekort aan woonruimte was, en waren het Concert-
gebouw en het Vondelpark er nooit gekomen zonder de economische bloei in de 19e eeuw. Door te la-
ten zien hoe Amsterdammers vroeger omgingen met de uitdagingen van een rap groeiende stad, wil Van 
der Laan ons laten nadenken over oplossingen voor het Amsterdam van vandaag en van de toekomst. 

De keuze van Van der Laan 
Als gastconservator had Eberhard van der Laan duidelijk voor ogen welk verhaal hij wilde vertellen. 
Een keuze maken uit de enorme collectie van de stad bleek een lastige opgave. Tijdens zijn bezoek aan 
het depot van het Amsterdam Museum, waar ruim 90.000 voorwerpen bewaard worden, waren er vele 
schilderijen, standbeelden en andere objecten waarover Van der Laan iets wilde vertellen. Zijn uiteinde-
lijke selectie omvat zowel historische als eigentijdse voorwerpen. Zo zijn er in de tentoonstelling schil-
derijen en prenten te zien die iets vertellen over de groei van de stad in de Gouden Eeuw maar ook foto’s 
die tonen dat toerisme een eeuw geleden ook al zorgde voor overlast. Ook zijn er hedendaagse voorwer-
pen zoals een blowverbod-bord ter voorkoming van overlast van hangjongeren. Van der Laan schenkt 
in de tentoonstelling ook aandacht aan stadsbestuurders als Floor Wibaut, Monne de Miranda en Jan 
Schaefer die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de stad Amsterdam. 

De Amsterdam Galerij 
Al sinds 1975 is de Amsterdam Galerij, voorheen Schuttersgalerij, een gratis toegankelijke museum-
straat waar jaarlijks 450.000 mensen kennismaken met de geschiedenis van de stad. Door de tentoon-
stelling juist op deze locatie te organiseren hoopt het Amsterdam Museum zoveel mogelijk mensen het 
verhaal van Van der Laan te laten ervaren. Ontwerpbureau Kossmann.dejong is de uitdaging aangegaan 
om het ontwerp te maken voor de tentoonstelling. De collectie krijgt een plaats te midden van steigers 
en steigerdoeken, die symboliseren dat de stad nooit af en altijd in aanbouw is. 

De Mooiste Stad
Amsterdam door de ogen van 
Eberhard van der Laan
Tentoonstelling tot en met 4 november in het 
Amsterdam Museum 

File van auto’s op het Stationseiland (Internationaal Persfoto Bureau N.V. juli 1926, collectie 
Stadsarchief Amsterdam)

 NIEUWE PLEK VOOR UNIEKE TREINEN 
SPOORWEGMUSEUM
Utrecht - Op woensdag 4 juli opent het 
Spoorwegmuseum het Modellenmagazijn. 
Het Modellenmagazijn is een permanente ex-
positie van de bijzondere collectie treinmo-
dellen, die vaak al decennia tot de collectie 
van het museum behoren. Hierbij is er niet 
alleen aandacht voor de modellen zelf, maar 

ook voor de mensen achter de modellen. Ge-
toond worden vele unieke modeltreinen, van 
fabrieksmodellen en zelfbouwlocomotieven 
tot stokoud speelgoed en zeldzame verzamel-
objecten. Het Modellenmagazijn brengt deze 
prachtige collectie op een speelse manier tot 
leven. 

De uitvinding van de stoomlocomotief vorm-
de aan het begin van de negentiende eeuw 
het startschot voor een revolutie op het ge-
bied van vervoer. De trein sprak zo tot de 
verbeelding, dat al snel alle mogelijke spoor-
wegmaterieel in het klein werd nagebouwd. 
Zo kwamen omstreeks 1835 de eerste speel-
goedtreintjes op de markt en ontwikkelde 
zich in de loop der tijd een heuse speelgoed-
industrie. Ook professionele locomotiefbou-
wers en ingenieurs bouwden treinen in het 
klein, bijvoorbeeld met het doel om de vorm 

en kleur van een nieuw type te testen. Volko-
men uniek zijn de modellen die vervaardigd 
zijn door hobbyisten, die al hun vrije tijd op-
o  erden om hun avoriete locomotie  o  rij
tuig zo realistisch mogelijk na te bouwen. Al 
die verschillende soorten treinmodellen vor-
men tot de dag van vandaag geliefde objec-
ten voor verzamelaars. Wat maakt treinmo-
dellen toch zo fascinerend? Ontdek het in het 
Modellenmagazijn en maak kennis met de 
mensen achter de modellen: de bouwers, be-
denkers, bezitters en beginners. 
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28 juni
  Film & lunch bij WIJ Heemste-
de, 10.30u. Entree: €13,50 (incl 
lunch). Herenweg 96. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

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

  Fietstocht met ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem langs 
nieuwe projecten zoals Ha-
vendreef, in Heemstede. Aanv 
13.30u start bij de Haven van 
Heemstede, deelname: €7,50. 
Aanmelden bij ABC: 023-
5340584 (dinsdag tot zondag 
12-17 uur).

  Reeënexcursie Leyduin Voge-
lenzang, 20.30-22u. Met bos-
wachter Jeroen Engelhart. Ver-
trek: Gasterij Leyduin bij par-
keerplaats Manpadslaan. Deel-
namekosten: va €2. Aanmel-
den: www.gaatumee.nl.

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

30 juni
  Openluchtbioscoop Vrijheids-
dreef met fi lms ‘Grote Vrien-
delijke Reus’ voor kinderen om 
16u en voor volwassenen ‘Ray’ 
om 19.30u. Hapjes en drank-
jes te koop. Stoeltjes te huur. 
Organisatie: Rotary Heemste-
de. Opbrengst voor ‘De Vrolij-
ke Noot’ en ‘Aquaquest’. Info: 
www.rotary.nl Kaartjes: €10: 
www.ticketview.nl.

  Summer Acadamy bij RCH 
Voetbal, Sportparklaan Heem-
stede. va 10u. voor de jeugd. 
Gratis deelname.

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

1 juli
  Excursie Libellenwerkgroep 
Zuid-Kennemerland: libellen, 
waterjuff ers en vlinders. Ver-

▲

trek 12u ingang Middenduin 
a/d Duinlustweg Overveen. 
Deelname gratis. Bij regen af-
gelast.

22 juli
  HPC MyLaps Kindertriathlon 
in en rondom Sportpark Groe-
nendaal Heemstede. Leeftij-
den: 6 t/m 14 jaar.

29 juli
  10.000 stappenwandeling in 
Heemstede vanaf SportPlaza 
in de Sportparklaan Heemste-
de. Start: 10u. Aanmelden niet 
nodig, geen kosten. Info: Ellen 
Zwarter, 06-45344593. Team 
Sportservice Noord-Holland is 
initiator van dit evenement.

2 juli
  Themamaaltijd bij de Luifel 
Heemstede, va 17.15u. Reser-
veren: 023-5483828. Mee-eten 
kost €10,25. Thema: zonnig
zomers.

3 juli
  Trefpunt-WIJ lezing over Han-
zesteden. 13.30u. €5 entree. 
Aanmelden: www.wijheemste-
de.nl of 023-5483828.

24 juli
  (inschrijven voor 2 juli) bus-
excursie WIJ Heemstede naar 
Leeuwarden. Div museumbe-
zoek en eten. €86,75 met MJK, 
zonder: €111,75. Aanmelden 
bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.

27 juni
  Buitenconcert harmonie St 
Michaël dr Schaepmanlaan 
Heemstede bij speelplek schip, 
19u. Gratis bij te wonen. Pop-
programma. 

4 juli
  Buitenconcert harmonie St
Michaël Anna Blamanlaan 
Heemstede, 19u. Gratis bij te 
wonen. Pop-programma.

  Avondwandeling met gids 
van IVN Zuid-Kennemerland 
in wandelbos Groenendaal.
Aanv. 19u vanaf infobord par-
keerplaats restaurant Groenen-
daal.  

  Straatspeelavond Anna Bla-
manlaan (buurt), iedereen wel-
kom. Gratis meedoen. Organi-
sator: WIJ Heemstede. 18.30-
20.30u.

11 juli
  Buitenconcert harmonie St Mi-
chaël op terrein Hartekamp 
Groep Herenweg, 19u. Gratis 
bij te wonen. Pop-programma.

TENTOONSTELLINGEN

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

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

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

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

CDA pleit voor (meer) dementvriendelijke gemeente
Heemstede - Het CDA wil een 
lans breken voor inwoners met 
dementie. Daartoe dient de par-
tij aanstaande donderdag, 28 ju-
ni, een motie in. 

“Eén op de vijf mensen in Neder-
land krijgt te maken met demen-
tie. In Heemstede zijn over twee 
jaar 831 patiënten. Bijna ieder-
een krijgt met dementie te ma-
ken: in de familie- of vrienden-
kring, maar ook op straat, in de 
winkel of op het werk. Gemiddeld 
leven mensen 8 jaar met de ziek-
te waarvan 6 jaar thuis. 40% van 
de mensen met dementie woont 
alleen. Huidige wet- en regelge-
ving vraagt van mensen dat ze 
langer thuis blijven wonen. Het 
is dan ook hoog tijd om in onze 

gemeente nog meer aandacht 
te vragen voor dementie en de 
ingrijpende gevolgen van deze 
ziekte”, aldus de motie die wordt 
ingediend.

Het CDA verder in zijn motie: “In-
woners en gemeente moeten ver-
antwoordelijkheid dragen. Heem-
stede wil een dementievriendelij-
ke gemeente zijn waar het taboe 
op dementie is doorbroken. Een 
gemeente waarin mensen met 
dementie kunnen blijven functio-
neren en samen met hun naasten 
deelnemen aan de lokale samen-
leving. De alzheimer stichting on-
dersteunt gemeenten bij het be-
spreekbaar maken van demen-
tie. Zij zou hiertoe een convenant 
met gemeenten moeten afslui-

ten voor een periode van vijf jaar 
om dementie meer bekend en 
bespreekbaar te maken. De ge-
meente zou kennis over demen-
tie kunnen bevorderen door het 
aanbieden van gratis (online) trai-
ningen waarin inwoners, bedrij-
ven en verenigingen leren hoe zij 
dementie kunnen herkennen en 
goed kunnen omgaan met de 
ziekte.” Ook wil de partij dat de 
gemeente met goede publieks-
voorlichting dementie bespreek-
baar maakt en inwoners verwijst 
naar de juiste instanties. “De ge-
meente moet bijdragen aan het 
creëren van meer begrip voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers door voldoende 
ondersteuning. De gemeente kan 
er voor zorgen dat mensen met 

dementie en hun mantelzorgers 
en/of naasten blijven meedoen in 
de samenleving.” 

De motie omvat het opstellen 
van een convenant met Alzhei-
mer Nederland, afdeling Zuid 
Kennemerland, om een samen-
werking aan te gaan zodat voor 
2022 iedereen in de gemeente 
meer weet heeft over dementie 
én mensen met dementie en hun 
mantelzorgers kan ondersteunen 
of helpen. “Daarbij hebben zij 
meer oog voor wat mensen met 
dementie nog wél kunnen. Op 
deze manier is in 2022 dementie 
in Heemstede bespreekbaar en 
durven inwoners elkaar gewoon 
om hulp te vragen en hulp te
bieden.”

Freek en Hella bij Blokker
Heemstede – Boekhandel Blok-
ker had zaterdagmiddag 23 juni 
weer een publiekstrekker binnen-
gehaald. Hoewel, het waren er 
twee, het echtpaar Freek en Hel-
la de Jonge en vanwege de druk-
te werd uitgeweken naar buiten. 
Freek de Jonge interviewde zijn 
vrouw over haar nieuwe boek 
‘Hartschade’. Of zoals hij het zelf 
formuleerde: “Ik ga mijn vrouw bij 
u inleiden; dat is normaal de taak 
van een gynaecoloog. U vraagt 
zich misschien af: kunnen ze dat 
thuis niet doen? Ik weet niet hoe 
dat in uw relatie is, maar om thuis 
een diepgaand gesprek te voe-
ren met je vrouw is volstrekt on-
mogelijk. Zodra er mensen bijzit-
ten begint het te stromen bij ons 
allebei.”                                                                                                                

‘Hartschade’ behandelt drie 
hoofdthema’s die op wonderlij-
ke wijze als een rode draad door 
het leven van de schrijfster lopen: 
een hartaanval waardoor De Jon-
ge van de ene dag op de andere 

is overgeleverd aan de systema-
tiek van ziekenhuis en specialis-
ten. Alle goede bedoelingen ten 
spijt voelt ze zich gevangen in de 
besluitvorming van anderen. Ze 
gaat tenslotte het gevecht aan 
om geen patiënt te worden maar 
een mens te blijven. Het boek 
moest geschreven worden vond 
ook de jury van de Opzij Litera-
tuurprijs 2018 die ‘Hartschade’ 
nomineerde. Hella de Jonge: “Ik 
kwam tot de schokkende ontdek-
king dat een hartinfarct bij vrou-
wen vaak genegeerd wordt door 
(mannelijke) artsen. De sympto-
men blijken namelijk totaal an-
ders dan bij mannen. En verder 
worden nieuwe medicijnen ge-
test op jonge mannen, waardoor 
vrouwen een te zware dosering 
krijgen voorgeschreven met alle 
schadelijke gevolgen.” Ook haar 
kleindochter overleed aan hart-
falen nadat zij en Freek zelf eer-
der een kind verloren. De on-
derwerpen die Hella de Jonge in 
haar boek verwerkt, ook de com-

plexe relatie met haar joodse ou-
ders die zwaar getraumatiseerd 
uit de oorlog kwamen komt aan 
bod, zijn vaak pijnlijk. Toch slaagt 
ze erin een soms grappig en te-
gelijkertijd ontroerend boek te 
schrijven in een heldere en toe-
gankelijke schrijfstijl. “Ik denk dat 

ondanks het autobiografi sche ka-
rakter van het boek veel vrouwen 
en ook mannen zich zullen her-
kennen”, besloot ze. ‘Hartscha-
de’ is onder meer verkrijgbaar bij 
boekhandel Blokker.                          

Mirjam Goossens

Ik waardeer het zeer, dat 
de Heemsteder aandacht 
schenkt aan de natuur in 
de gemeente. U publiceer-
de een foto van de water-
loop rond het Carré, geno-
men vanaf de Strijboslaan. 
Juist op dat plekje staan de 
bewoonsters op wacht zo-
dra ze de maaimachines 
horen, om ervoor te zor-
gen dat de gevarieerde en 
vaak prachtige wilde plan-
ten langs de waterkant niet 
worden weggemaaid. Daar-
om kon die mooie foto
worden gemaakt.

Duiker onder water
Ook de bewoners van het 
Carré op 50 meter daar-
vandaan doen er al-
les aan om hun binnen-
tuin een heerlijke plek te
laten zijn om te ontspannen. 
Met schoon water en leuke
waterplanten (zie foto). Het is 
echter vechten tegen de bier-
kaai als de gemeente nalaat 
om zorg te besteden aan de
waterloop aldaar. Het ge-
maal aan de Beelenlaan staat 
uit en bovendien bevindt de 
duiker bij AH zich onder wa-
ter, waardoor het vuil geen 
kant op kan. De foto daarvan 
zegt genoeg over de gevol-
gen. Jammer!

Ed Westerhoff , Heemstede

LEZERSPOST
‘Gemeente besteedt geen zorg 

aan waterloop Carré’

Uitnodigende zomerbloeiers 
bij Tuincentrum De Oosteinde
Regio - De zomer is offi  cieel be-
gonnen. Zomerbloeiers te over, 
ze staan in vol ornaat in borders, 
terraspotten en uiteraard bij tuin-
centra. Tuincentrum De Oostein-
de, met fi lialen hier in de buurt, 
bij Bennebroek aan de Zandlaan 
22 en in Vijfhuizen aan de Schip-
holweg 1088, heeft een groot as-
sortiment zomerbloemen. De 
hanging baskets zijn altijd een 
schot in de roos. Zeker als u een 
balkon heeft waar niet veel ruim-
te is. Voor een haak aan de muur 
is altijd ruimte en de baskets met 
kleurige bloeiers als petunia¹s of 
verbena zorgen voor een echt zo-

merse sfeer. Soms lijkt een kleu-
rencombinatie Œnot done¹ maar 
plant oranje gerust bij lila en kijk: 
in de bloemenwereld gelden 
geen kleurafspraken. Kies een 
sterke plant die heel de zomer 
door bloeit en je haalt de zomer 
defi nitief in huis. Ook als het eens 
niet zonnig weer is. Wel water blij-
ven geven natuurlijk, ook als het 
niet heet is, droogt de grond.
Van harte welkom bij De Oostein-
de die natuurlijk nog veel meer 
heeft dan de grote afdeling bui-
tenplanten, laat u verrassen.

Joke van der Zee

Kindertriathlon 
in Heemstede
Heemstede - Op zondag 22 ju-
li organiseert HPC Triathlon een 
speciale triathlon voor kinderen. 
De derde editie alweer van de 

HPC MyLaps Kindertriathlon, in 
en rondom Sportpark Groenen-
daal te Heemstede. Kinderen in 
de leeftijden 6 t/m 14 jaar mogen 
meedoen in drie verschillende 
leeftijdscategorieën. Binnenkort 
meer over dit leuke evenement, 
vermeld het vast in je agenda als 
je mee wilt doen.

Historische
vloot zoekt 

vrienden
Heemstede - Aanstaande 
zaterdag 30 juni van 17.30 
tot 19.30 uur is de jaarlijkse 
Vrienden van de Haven bor-
rel bij NJV de Haven naast de 
Kwakelbrug te Heemstede. 
Belangstellenden zijn wel-
kom, aanmelden is niet no-
dig. 
Naast de vrijwilligers die ber-
gen werk verzetten wordt 
NJV de Haven ook bijge-
staan door de Vrienden van 
de Haven, mensen en orga-
nisaties die de Haven een 
warm hart toe dragen en 
hen voorzien van materiaal, 
korting en sponsoring.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Verwijdering 
 �etswrakken 
 diverse locaties
- Omgevings-
 vergunningen

Wijziging inloopochtend burgemeester
In het afgelopen hal�aar heeft burgemeester 
Astrid Nienhuis haar maandelijkse 
inloopochtend onveranderd door laten 
gaan. Door het zomerreces komen deze 
gespreksmomenten te vervallen. In deze 
periode onderzoekt het nieuwe college 
of dit gewaardeerde spreekuur nog 
toegankelijker kan. Het is de bedoeling in 
september met een nieuwe vorm te starten. 
Natuurlijk informeren wij u dan hierover.

Vooruitlopend op de Nederlandse 
Veteranendag op 30 juni hielden de veteranen 
uit Heemstede afgelopen zaterdag hun eigen 
bijeenkomst.
Na een besloten herdenking bij het Indië-
monument op de Algemene Begraafplaats 
verwelkomde burgemeester Astrid Nienhuis 
de aanwezigen op het Raadhuisplein.
Oud-Heemstedenaar en Libanon-veteraan Yeb 
Jan Joustra hield een toespraak waarna een 
gezellig samenzijn volgde. Uiteraard ontbraken 
de legervoertuigen van Keep them Rolling 
en het Nederlands Transportmuseum niet. 

De bijeenkomst eindigde met de traditionele 
rondrit van de voertuigen door Heemstede.

Veteranendag Heemstede

In het gemeentehuis exposeren 3 kunstenaars 
hun werk:

Irene van der Bent- van Driessel
In de publiekshal is haar werk te zien. Zij 

Tentoonstellingen gemeentehuis 
juni-juli

houdt van frisse kleuren en van gezellige 
strandtaferelen, zoals spelende kinderen aan 
de waterkant. De onbevangenheid van die 
kinderen probeert zij weer te geven in haar 
werk. 

Huib van den Broek
Zijn tekenstijl is duidelijk die van iemand uit 
de reclamewereld, tegen het realistische aan. 
Hij werkt voornamelijk met watervaste inkten 
en acrylverf. Het werk in de Burgerzaal is 
geïnspireerd op het dierenrijk. 

Scott Bronfman
Zijn vrije werk is vooral expressief en intuïtieve 
abstracte composities met een eigen verhaal. 

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Houd er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

De gemeente Heemstede zoekt een:

Privacybeheerder
(20-36 uur, 

tijdelijk voor 3-6 maanden)

Weet jij alles van de AVG? Heb jij een 
scherp oog voor de privacy van onze 

inwoners en ondernemers? Dan ben jij 
wellicht degene die wij zoeken!

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

In zijn vergadering van 29 juni 2017 heeft 
de gemeenteraad van Heemstede het 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’ vastgesteld. Tegen dit 
vaststellingsbesluit is beroep ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna: De Afdeling). In de uitspraak 
van 13 juni 2018 vernietigt de Afdeling het 
besluit van de raad tot vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’, voor zover het betreft 
de zinsnede “met uitdrukkelijke uitzondering 
van een niet-grondgebonden neventak” in 
artikel 1, onder 8, van de planregels. Verder 
bepaalt de Afdeling dat aan artikel 1, onder 8, 

van de planregels na onderdeel d. een nieuwe 
zinsnede wordt toegevoegd en dat dit als 
volgt komt te luiden: “met inbegrip van een 
bestaande niet-grondgebonden neventak”. 
Tenslotte bepaalt de Afdeling dat de uitspraak 
in de plaats treedt van het besluit voor zover 
dit is vernietigd. Voor het overige is het 
bestemmingsplan in stand gebleven. 

Met de uitspraak van 13 juni 2018 is het 
bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Deze uitspraak vindt u op www.raadvanstate.nl 
met het kenmerk: ECLI:NL:RVS:2018:1946. 
De uitspraak is ook te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ 
onherroepelijk

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften 
houdt een hoorzitting op 5 juli 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot een eerste 
  heronderzoek 
  schuldbemiddelingsregeling 
  (niet openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen de afwijzing van 
  bijzondere bijstand (niet openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verkeersbesluit 
  over de plaatsing van elektrische 
  laadvoorzieningen bij Bosboom 
  Toussaintlaan 18 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Eindfeest 
Crayenesterschool
Op 21 juni 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Crayenesterbasisschool voor het organiseren 
van een eindfeest op het schoolplein 
van de Crayenesterbasisschool en de 
Crayenestersingel op 11 juli 2018 van 14.00 
tot 19.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van 
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de Crayenestersingel tussen 
de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan 
(aan de kant van de Crayenesterbasisschool) af 
te sluiten tussen 14.00 en 19.00 uur. Bij slechte 
weersomstandigheden wordt het eindfeest 
verplaatst naar 19 juli 2018. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Op 18 juni zijn ernstige aantastingen 
van de wilgenhoutrups aangetroffen bij 
2 gemeentelijke elzen ter hoogte van 

Leidsevaartweg 3. De bomen zijn door deze 
aantasting instabiel geworden. In verband 
met de verkeersveiligheid heeft het college 

van B&W besloten deze bomen direct te 
verwijderen. Herplant volgt in het najaar van 
2018 of het voorjaar van 2019.

Verwijdering 2 gemeentelijke elzen bij Leidsevaartweg 3



Thema: Alice in Wonderland
De Buitenboel zoekt vrijwilligers (14-20+ jaar)
Heemstede - Kom jij ook hel-
pen bij de leukste kindervakan-
tieweek van Heemstede? Dat is 
de Buitenboel en die vindt tradi-
tiegetrouw plaats in de zomerva-
kantie. 
In de week van dinsdag 21 augus-
tus t/m vrijdag 24 augustus wor-
den voor kinderen tussen 6 en 12 
jaar de hele week allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd op het 
terrein achter het zwembad van 
Sportplaza Groendaal. Natuurlijk 
wordt er gezwommen, maar ook 
worden er spellen gedaan aan de 
hand van het thema van dit jaar: 
Alice in Wonderland. Vaak wordt 
er een dag gespeeld op stormba-
nen en springkussens. Als je het 
leuk vindt te blijven slapen in de 

tenten dan kan dat, ook begelei-
ders blijven slapen. Voor eten en 
drinken en iets lekkers wordt ge-
zorgd. 

Met opbouwen begint men op 
maandag 20 augustus en op vrij-
dag 24 augustus is het afbouwen 
geblazen. Het is dus wel belang-
rijk dat je in deze week beschik-
baar bent, in de vijfde week van 
de zomervakantie (basisscholen).
Als je 14 jaar of ouder bent kunt je 
vrijwilliger worden. Bel naar 023-
548 38 47, mail naar Mike Doode-
man of Lies Leen:
plexat@wijheemstede.nl of kom 
langs in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Vraag meer informa-
tie of geef je meteen op!

Straatspeelavond: ditmaal de Anna Blamanlaan
Heemstede - Er zijn al veel straat-
speelavonden geweest dit sei-
zoen, waar de kinderen in hun ei-
gen wijken heerlijk hebben ge-
speeld. De jaarlijkse straatspeel-

avonden van WIJ Heemstede zijn 
altijd populair. De hele buurt kan 
meedoen. En dat allemaal hele-
maal gratis! 
Op woensdag 4 juli kun je onbe-

zorgd spelen in de Anna Blaman-
laan (wijk Merlenhove). Als je in 
die buurt woont ben je samen 
met andere buurtgenootjes wel-
kom van 18.30 tot 20.30 uur.

Trefpunt-WIJ lezing
De Hanze, een machtig verbond van kooplieden en steden
Heemstede - Freek van Schie 
houdt dinsdag 3 juli een le-
zing over Hanzesteden. Heeft 
u ooit steden als Bremen, Ham-
burg, Lubëck, Wismar, Rostock of 
Stralsund bezocht en was u ook 
zo onder de indruk van deze Han-
zesteden? Een Hanze was een sa-
menwerkingsverband van han-
delaren en steden tijdens de mid-
deleeuwen. Vanaf de twaalfde 

eeuw ontstonden rond de Noord- 
en Oostzee samenwerkingsver-
banden van kooplieden. Ook in 
Nederland kennen wij Hanze-
steden, zoals Kampen, Deventer, 
Groningen, Zutphen en Zwolle. 
Steden waar vele overblijfselen te 
vinden zijn die aan die tijd herin-
neren. De Lezing is bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede om 13.30 uur. En-

Busexcursie naar
culturele hoofdstad Leeuwarden

tree: €5,-. Aanmelden via www.
wijheemstede.nl of (023)5483828.

Zonnig 
zomermenu
Heemstede -  Maandag 2 
juli kun je bij WIJ Heemste-
de in Eethuis de Luifel ge-
nieten van een zomermenu. 
Onder meer op het me-
nu een gehaktrol in blader-
deeg met champignonsaus, 
frisse salade en toe een zo-
merse sorbet. De prijs van 
het themadiner is €10,25.  
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf. Belt u hiervoor tel. 023-
5483828.
U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. De tafel staat ge-
dekt voor het aantal perso-
nen waarvoor u reserveert.  

De laatste themamaaltijd 
van dit seizoen is het Midzo-
mermenu op donderdag 26 
juli. Hiervoor kunt u ook al 
reserveren. Het menu vindt 
u op www.wijheemstede.nl.

Heemstede - Dinsdag 24 juli – 
aanmelden voor 2 juli – kunt u 
mee met de bus naar Leeuwar-
den, Friese provinciestad én cul-
turele stad van Nederland.

Onder andere op het progam-
ma een rondleiding in Keramiek-
museum Princessehof. U bezoekt 
ook de tentoonstelling Escher op 
reis in het Fries Museum en vaart 
met een praam door de grachten 
en singels van Leeuwarden.
’s Middags kunt u op eigen ge-
legenheid iets ondernemen. Bij-

voorbeeld naar museum de Grut-
terswinkel, een antiek kruide-
nierswinkeltje of het Beerenbur-
ger Museum. De dag wordt in stijl 
afgesloten op een prachtige lo-
catie: Hotel-Paleis Stadhouderlijk 
Hof, met een heerlijk aperitief en 
2-gangendiner á la chef.

De kosten voor deze excursie zijn: 
€86,75 met MJK, €111,75 zonder 
MJK, inclusief ko�e en gebak, 
lunch en twee-gangen diner.
Betaal de excursie bij de receptie 
van WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. U ont-
vangt een bewijs van inschrijving. 
Voor de excursie geldt dat u goed 
ter been moet zijn.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Binnenweg, ter hoogte van 7: 
 een grijze herenfiets, merk Gazelle
- Binnenweg, ter hoogte van 31: 
 een zwarte herenfiets, merk Rivel
- Binnenweg, ter hoogte van 134: 
 een paarse herenfiets, merk Gazelle
- Binnenweg, ter hoogte van 148: 
 een zwarte herenfiets, merk BSP
- Binnenweg, ter hoogte van 207: 
 een blauwe herenfiets, merk Gazelle
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 

29: een paarse herenfiets, merkloos
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: 
 een zwarte damesfiets, merk Old Dutch

- Koediefslaan, ter hoogte van 21: 
 een blauwe damesfiets, merk Sparta
- Esdoornkade, tegenover 25: 
 een bronzen herenfiets, merk Batavus
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: 
 een zwarte damesfiets, merk Zyssler, 
 een grijze damesfiets, merk Gazelle
- Händellaan, ter hoogte van 2: 
 een rode damesfiets, merk Gazelle

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

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 11 juli 2018 de gelegenheid hun fiets van 
de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in 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 tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

30 km/uur-zone Groenendaalkwartier
Het instellen van een 30km/uur-zone in het 
Groenendaalkwartier (omgeving Molenlaan). 

Bouw Spaarnelicht
De aanleg van een tijdelijke ontsluiting voor 
bouwverkeer aan de César Francklaan en 
Händellaan. 

De volledige tekst van de verkeersbesluiten 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
van 20 juni tot 1 augustus 2018 ter inzage in 
het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt 
u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Verkeersbesluiten
Verwijdering �etswrakken diverse locaties

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van een iep, 

wabonummer 297700, 
 ontvangen 11 juni 2018
- Blekersvaartweg 9B, in afwijking 

gebruiken van het pand met kantoor/
woonbestemming naar de bestemming 
schoonheidssalon, wabonummer 298355, 
ontvangen 11 juni 2018

- Cruquiusweg 128, het vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 299264, 

 ontvangen 13 juni 2018
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het uitbreiden 

van een woonhuis, wabonummer 299554, 
ontvangen 14 juni 2018

- Spaarnzichtlaan 6, uitbreiden woonhuis en 
de bouw van een kelder onder de uitbouw, 
wabonummer 298858, 

 ontvangen 13 juni 2018
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, het wijzigen van de toegang 

tot de winkel en formeren drie zelfstandige 
appartementen binnen bestaand casco, 
wabonummer 279761, 

 verzonden 19 juni 2018
- Huizingalaan 52, het verhogen van de 

nok en het optrekken van de voorgevel 
en het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak, wabonummer 294502, 
verzonden 21 juni 2018

- Roerdomplaan 25, het plaatsen 
van transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing, wabonummer 296030, 
verzonden 18 juni 2018

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 9B, het in afwijking 

gebruiken van het pand met bestemming 
kantoor/woonbestemming in de 
bestemming schoonheidssalon, 
wabonummer 298355, 

 ontvangen 11 juni 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Blekersvaartweg 9B, het in afwijking 

gebruiken van het pand met bestemming 
kantoor/woonbestemming in de 
bestemming schoonheidssalon, 
wabonummer 289646, 

 ontvangen 11 juni 2018
- Groenendaal 1, het plaatsen van een 

bewegwijzeringsbord voor tennisvereniging 
Merlenhove, wabonummer 289646, 
ontvangen 11 mei 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.




