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Zilveren Merletspeld voor Ted Herkes
Heemstede - Vorige week woensdag werd bij Welzijn Ouderen voor af-
scheidnemend voorzitter Ted Herkes feest gevierd. Bij die gelegenheid ont-
ving Ted als onderscheiding voor diensten bewezen aan Heemstede de zilve-
ren Merletspeld. Zij kreeg dit bijzondere blijk van waardering uit handen van 
wethouder Jur Botter. Slechts zesmaal eerder in de historie werd deze speld 
uitgereikt. Het was een zeer aangename bijeenkomst. Tegen de 200 mensen 
hebben de vrijwilligersbijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur en de daaropvol-
gende receptie bezocht.
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ZOMER-
ACTIE

Kies uw Grohe kraan
en ontvang de

dagtemperatuur
als korting!*

Hoe warmer,hoe méérkorting
* Gemeten op de dag dat u belt,
   korting op de brutoprijsDrie leerkrachten zwaaien 

af op zijn boerenbest

Maarten Bothe, Ria Kruisman en 
Marjolein Mooij wisten ook niet 
wat ze zagen toen ze op de Pro-
fessor Asserlaan werden ont-
haald door de muzikale boeren-
kar, hun collega’s en de 200 en-
thousiaste leerlingen van basis-

school De Ark. Compleet be-
duusd en verrast beklommen 
ze de boerenkar, waarna de pa-
rade zich richting de school be-
gaf. Daar werden de bevlogen 
docenten verder in het zonne-
tje gezet. Maarten Bothe was 

voorheen directeur op de Nico-
laasschool in Zandvoort en was 
7 jaar werkzaam voor De Ark. 
Ria Kruisman spant de kroon: 
zij stond 38 jaar voor de klas en 
Marjolein Mooij was meer dan 
30 jaar juf.

Alledrie de leerkrachten gaan nu 
van een welverdiend pensioen 
genieten!
Bart Jonker

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Heemstede - Men neme een grote optocht van 200 kinderen, 
een band, hooibalen, een tractor en een boerenkar. Dit waren 
gisteren de originele ingrediënten die basisschool De Ark in-
zette om afscheid te nemen van drie leerkrachten.

Voetbalkamp bij 
Koninklijke HFC
Regio - Van 8 tot en met 12 ju-
li zal de Koninklijke HFC in Haar-
lem het toneel zijn voor de aller-
eerste Realmadrid Foundation 
Campus Experience. Vijf dagen 
lang trainen op basis van de fi-
losofie van de meest succesvol-
le club op aarde aan de hand van 
trainers die vanuit Madrid wor-
den ingevlogen. Er zijn nog een 
paar plekken beschikbaar. Het 
kamp is bedoeld voor jongens en 
meisjes van 6 tot en met 16 jaar. 
Het maakt niet uit of je nu wel of 
niet lid bent van een club. Schrijf 
je in op www.soccerid.nl. 

Zomerfoto =
win een zomerboeket
redactie@heemsteder.nl



Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(20 tot en met 27 juni 2013)

Huwelijken:
Jan W.P. Schnerr & Esther van 
Houwelingen
Robertus C.J. van den Nouw-
land & Ingrid Scholten 
John D. van der Wals & Hu-
berta Standhart
Richard Sijtsma & Harriët M.J. 
van Overzee
Richard Balkenende & Mirjam 
Brouwer

Geboorten:
Geen
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mobiel 0650-284402
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aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (13)

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

Mooi plekje in het
wandelpark Groenendaal
Er zijn vreselijk veel verschillen-
de ansichtkaarten van Groenen-
daal bekend. Bij de meeste ervan 
weet je direct waar de foto is ge-
nomen, en bestaan de plekken 
nog altijd. Molentje, speeltuin, 
rododendronvijver, Torenlaan. 
Andere gedenkwaardige zaken 
zijn helaas verdwenen: schel-
pen-nis, Belvedère, koepel, oran-
jerie, walvisbank. Maar waar was 
het pad op deze ansichtkaart? Is 
het er nog, of is het verdwenen? 
Of ziet het er gewoon anders uit? 
Zoals er zoveel veranderd is in 
het bos?

Maar we hadden die mooie plek-

jes en zelfs het hele Groenendaal 
ook niet kunnen hebben. We
mogen blij zijn, dat honderd jaar 
geleden burgemeester Van Len-
nep initiatief nam om Groenen-
daal aan te kopen en zo voor-
kwam, dat het gebied bollen-
land werd. In het diepste geheim 
voerde hij onderhandelingen
met de erven Van Merlen en re-
gelde hij het politiek en fi nanci-
eel. Een van de spannendste ver-
halen uit de geschiedenis van 
Heemstede.

Alles over de onderhandelin-
gen, het taxatierapport dat de 
onderbouwing was voor de –
in die tijd kolossale - aankoop-
prijs van 318.000 gulden, over de
offi ciële opening van het wan-
delbos, nu bijna honderd jaar 
geleden en het vuurwerk in het 
boek ‘Groenendaal van buiten-
plaats tot wandelbos’, 240 pa-
gina’s geschiedenis en natuur
van Groenendaal met zeer veel 

foto’s en afbeeldingen. Verkrijg-
baar in de Heemsteedse boek-
handels. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl.

Kijk ook eens op wandelbos.
heemstede.nl (zonder www) om 
te weten wat er allemaal in Groe-
nendaal gebeurt. En ga eens 
langs in het Raadhuis om de ten-
toonstelling over Groenendaal te 
bekijken. Als het goed is, hangt 
het portret van David Eliza van 
Lennep er ook.

Garageverkoop? DJ te huur? 
Plaats een mini-advertentie

De redactie ontvangt zo nu en dan oproepjes die niet thuishoren 
in een gratis kabaaltje. U weet wel, de succesvolle te koop/ge-
vraagd kabaaltjes waar menig inwoner gebruik van maakt. Tuin-
tegels gratis af te halen of een paar hondenmanden voor een 
prikkie verkopen… tweedehands artikelen die u aan de man wilt 
brengen mogen allemaal in zo’n kabaaltje. 
De oproepjes als ‘werk aangeboden’ of ‘gevraagd’ vallen onder 
kleine advertenties. Een DJ die zich te huur aanbiedt, maar ook 
een garage-sale of woningruil aangeboden horen niet in een 
gratis kabaaltje thuis. Het verschil is dat deze oproepjes 10 eu-
ro per plaatsing kosten. Van uw oproepje wordt een kleine ad-
vertentie gemaakt, valt dan ook nét iets meer op dan een ge-
woon kabaaltje. U kunt zo’n mini-advertentie betalen op het re-
dactiekantoor aan de Camplaan 35, maandag tussen 9.00-12.00 
en 13.00-17.00 uur en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt de 
tekst gewoon via email aanleveren: verkoop@heemsteder.nl.

Heemstede - Een uitgelegde rode loper en een zogenaamde
limo-hummer. Hollywood? Nee, dit vond afgelopen donderdag
allemaal plaats voor Primera de Pijp in Heemstede. De winkel 
had een ludieke actie bedacht: iedereen die vanaf 10 euro aan 
schoolspullen kocht , mocht zijn of haar naam invullen en kon  
meedingen naar de limousinerit.
De actie was zeer succesvol en kende vele inzendingen. De 
prijswinnaars werden vorige week woensdagavond voor de win-
kel bekendgemaakt. Een dolgelukkige Noortje Bisschop was de 
winnares. Zij mocht haar vijf vriendinnen Livy Boogaard, Neenke 
Aanhane, Talide Evers, Bibian Vis en Femke Janssen meenemen. 
De dames hadden zich voor deze unieke  rit  extra chique uitge-
dost en werden met kinderchampagne ontvangen door mede-
chauffeur Ronald Roelen, eigenaar van Primera de Pijp. Over de 
rode loper begaven de dames zich enthousiast poserend voor 
de camera in de lange luxe limo-hummer. Het luxe witte gevaar-
te baarde veel opzien in de Raadhuisstraat. De dames werden 
vervolgens rondgereden door Heemstede en stapten uit bij ijs-
salon Van Dam, waar ze na deze overgetelijke ervaring op een 
ijsje werden getrakteerd. 
Bart Jonker

Chique ritje door Heemstede
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Heemstede - De familie Straathof mag een afspraak maken 
voor een Royal High Tea in het Amstel Hotel in Amsterdam. Ze 
wonnen deze prijs door een volle stempelkaart in te leveren bij 
Bakkerij Bertram op de Binnenweg. Maandelijks wordt deze 
prijs beschikbaar gesteld dus ook u maakt kans op zo’n fees-
telijke High Tea!

High Tea voor
familie Straathof

Heemstede - Vroeger hadden 
modezaken twee maal per jaar 
een nieuwe kledingcollectie. Nu 
worden er bijna wekelijks nieu-
we modellen aangeleverd.
Ook bij de Wereldwinkel wordt 
de voorraad artikelen regelma-
tig aangevuld en is de collectie 
voortdurend in beweging. Om de 
vaart er in te houden houdt de 
Wereldwinkel  de hele maand juli 
een grote opruiming. Alle oprui-
mingsartikelen worden verkocht 
met 50 procent korting. 
Dit is dus hét moment om uw 
voorraad cadeautjes aan te vul-
len. Denk hierbij ook aan ca-
deautjes voor meesters en juf-
fen op het eind van het school-
jaar. Overigens heeft de Wereld-
winkel ook speciale spullen in-
gekocht om juf en meester blij 
mee te maken.

Ben je actief op Facebook? Doe 
dan mee aan de fotowedstrijd 
en maak kans op een fotogra-
fiereis voor twee personen naar 
Peru. Koop een gelukspoppe-
tje in de Wereldwinkel en neem 
dit mee op vakantie om het waar 
ook ter wereld te fotograferen. 
Deelnemers kunnen via een on-

line tool op www.wereldwinkels.
nl hun foto oploaden. Vervolgens 
wordt deelnemers gevraagd de-
ze op Facebook te plaatsen en 
kunnen vrienden en familie  hun 
stem uitbrengen. Het aantal uit-
gebrachte stemmen weegt voor 
een deel mee in de jurering. Zie  
www.wereldwinkels.nl/fotowed-
strijd.
Het is sowieso slim om een ge-
lukspoppetje mee te nemen op 
reis: je bent beter beschermd 
en als je het gelukspoppetje in 
je portemonnee bewaart geef je 
minder geld uit!

Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29, www.wereldwin-
kelheemstede.nl.
Geopend: dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, 
zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur.

Opruiming en fotowedstrijd bij 
Wereldwinkel Heemstede

Rabobank Ondernemers Impuls van start
Regio - Sociëteit Vereeniging 
zat donderdagavond 27 juni 
vol met 250 ondernemers uit 
Haarlem en omgeving. On-
der leiding van Humberto Tan 
gaven verschillende sprekers 
een start aan Rabobank On-
dernemers Impuls.

Tan voelde directeur Wholesa-
le Erik van den Bosch aan de 
tand over de rol van Rabobank. 

Durft een bank tegenwoordig 
nog wel voldoende risico’s te ne-
men? En is dit initiatief ter com-
pensatie voor het feit dat on-
dernemers moelijker aan een 
kredieten kunnen komen? Van 
den Bosch maakte duidelijk dat 
het initiatief Rabobank Onder-

nemers Impuls een logisch ge-
volg is van de behoefte die on-
dernemers bij de Rabobank heb-
ben geuit om meer verbinding te 
hebben met elkaar. De Rabo-
bank vindt het, naast haar ban-
caire taken, belangrijk om vanuit 
coöperatief bankieren onderne-
mers bij elkaar te brengen door 
te initiëren, te inspireren en ken-
nis te delen. Ook ondernemers 
en ledenraad zien hierin een 

belangrijke rol voor de lokale 
Rabobank. Uit co-creatie van lo-
kale ondernemers, ledenraad 
en Rabobank Haarlem en Om-
streken is het Rabobank Onder- 
nemers Impuls ontstaan. 
Tijdens de avond werden door 
interactie en met behulp van 

twitter ideeën opgehaald bij on-
dernemers. Wat leeft er nu bij 
ondernemers? Welke ideeën wil 
men graag vormgeven?
Duidelijk kwam bijvoorbeeld al 
naar voren dat er behoefte is aan 
communities. Hiervoor is vervol-
gens direct de LinkedIn-groep 
Rabobank Ondernemers Impuls 
Haarlem opgericht, om de aan-
wezige ondernemers aan elkaar 
te verbinden. 
Ook spraken twee ondernemers 
over hun expertise. Bas Mo-
reu, eigenaar Widgets en Su-
perlab en ledenraadslid bij Ra-
bobank Haarlem en Omstre-
ken, nam de aanwezigen mee in 
de veranderende wereld waar-
in zoveel nieuwe mogelijkhe-
den zijn op het gebied van so-
cial media. Lokale ondernemers 
hadden deze behoefte bij Rabo-
bank geuit om hiervoor een bij-
eenkomst te organiseren. Bouke 
de Boer, oprichter NTI-NLP Lim-
men, ging juist in op de persoon-
lijke ontwikkeling: wie ben je zelf 
en waar liggen jouw krachten als 
ondernemer? Durf je in de spie-
gel te kijken als het nog niet gaat 
zoals je graag zou willen? 
De avond werd afgesloten met 
een borrel waar ondernemers di-
rect verbindingen konden leg-
gen. Op basis van de input van 
de ondernemers wordt op korte 
termijn de eerste vervolgstap ge-
zet. Wilt u meepraten op twitter? 
Gebruik #ROIH.

Brendan Boeser,  Micha Dijkhuizen, Nienke van Hattum, Yentl  
Krippendorf, Eva Papadakis, Artin Sanaye, Demi Schoonderbeek, 
Glenn Spiessens, Tosca Vennemann.

Atheneum College Hageveld

Geslaagden VWO 2013
(tweede tijdvak)

Dichtstorten op reis

Oostende

Aan de kustkant  brokkelen golven,
langzaam af

Een golf vormt zich in de verte,
zwelt op, zet stevig op,

steeds dichterbij om te vervliegen
in meedogenloos schuim rond mijn voeten

een andere volgt haar op,
achternagezeten door de wind

herhaalt hetzelfde spel, heft zich op
breekt af en meteen
sluit een andere aan

daarna  nog een, een volgende 
en nog een

net zoals mijn dagen 
die van schuim zijn...

Gabriella  Mongardi, uit de bundel ´La tela di Penelope’

Dichter legt aan bij... 
Gabriella Mongardi in Italië

Heemstede/Mondovì Italië - Bart Jonker had in het Piemon-
tese universiteitsstadje Mondovì een spontane en interessante 
ontmoeting met de Italiaanse dichteres Gabriella Mongardi. Ga-
brielle Mongardi is naast dichteres tevens docente letteren en 
spreekt naast haar moedertaal Italiaans ook Duits. Opmerkelijk 
is dat deze dichteres niet nadenkt over poëzie, maar de kunst 
beheerst om naar poëzie in haar innerlijk te luisteren.  Bart Jon-
ker las geboeid haar bundel ‘La tela di Penelope’.  Deze titel kun 
je in het Nederlands figuurlijk vertalen als  ‘Het gebed zonder 
eind’. Een prachtig en gevoelig huzarenstukje Italiaanse poëzie 
in vrouwelijke elegantie gekleed. 
Hieronder een van haar vertaalde gedichten. Gabriella schreef  
dit gedicht toen ze enige tijd in het Belgische Oostende aan zee 
doorbracht.

GESLAAGD!
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Win Beach Cruiser bij 
apotheek Groenendaal
Heemstede - A.Vogel Echinaforce staat al bij zo’n 25 procent van 
de Nederlanders in het medicijnkastje. En bij enkele geluksvo-
gels inmiddels ook in de schuur. A.Vogel liet namelijk een prach-
tige Echinaforce beach cruiser ontwerpen. Wilt u ook zo’n hippe 
fiets winnen? Ga dan nu naar Apotheek Groenendaal en doe mee 
aan de speciale actie. Koop 2 A.Vogel producten, schrijf uw naam 
en telefoonnummer op de achterkant van de kassabon en depo-
neer deze in de speciale deelnamebus. De actie loopt tot en met 
31 augustus.  De winnaar van de Echinaforce beach cruiser krijgt 
telefonisch bericht.
Met A.Vogel Echinaforce bouwt u aan een stevige weerstand en 
wapent u zich het hele jaar door tegen invloeden van buitenaf. Ui-
teraard is een gezonde leefstijl een eerste vereiste voor een goe-
de weerstand. Dat betekent gezond en gevarieerd eten, voldoen-
de slapen en weinig stress. Plus: voldoende bewegen. Liefst in de 
buitenlucht. Geheel passend daarbij liet A.Vogel een exclusieve 
Echinaforce beach cruiser ontwerpen. In de kleur van de prach-
tige én geneeskrachtige Echinacea purpurea, die aan de basis 
staat van het bekendste A.Vogel product ‘Echinaforce’.
Apotheek Groenendaal heeft een groot assortiment A. Vogel pro-
ducten. Kom snel langs om kans te maken op deze prachtige fiets. 
Valkenburgerlaan 50 te Heemstede,
www.apotheekgroenendaal.nl.

We zijn het zat!
Heemstede - Hierbij stuur ik en paar foto’s met onze (mijn buur-
vrouwen en ik) reactie, hier aan de Blekersvaart. We zijn het zat, 
al die hondenpoep op de stoep.Vooral met warm weer komen er 
vliegen op af en het stinkt. We hebben er maar een stokje bij ge-
plaast met een paar opruimzakjes.  Een spontane actie die er-
voor zorgt dat mensen die voorbij lopen vooral moeten lachen. 
Nou, graag gedaan, maar we hopen dfat de daders er een les-
je uit trekken!
Dineke van der Valk en buurvrouwen

INGEZONDEN

Heemsteedse jeugd geniet van H13
Heemstede - Het jongereneve-
nement H13 liet Heemstede za-
terdag weer op zijn grondves-
ten schudden! Het doel was een 
speciale dag te organiseren voor 
jongeren tussen 8 en 18 jaar die 
wonen in Heemstede en dat is 
de organisatoren uitstekend ge-
lukt! Het was de hele dag een 
drukte van jewelste voor het ge-
meentehuis en stilzitten was er 
niet bij. In de ochtend waren de 
jongsten aan zet met activiteiten 
als springkussens, stormbanen 
en een potje voetbal. De scou-
ting had de vetste spellen uit de 
kast gehaald waaraan iedereen 
kon meedoen.
De middag was voor de 12- tot 
18-jarigen en in de avonduren 
vond ook nog eens hét voet-
baltoernooi van de Heemsteed-
se jeugd plaats, de strijd om de 
Heemstede Cup. 

Fotografie: www.kicksfotos.nl.
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De naam van het aangelegde natuurgebied aan 
het Spaarne, achter de gemeentewerf en parallel 
aan de Cruquiushaven, verwijst naar een buiten-
plaats die rond 1600 op deze plek lag. Tot 1970 
was het gebied in gebruik als gemeentelijke vuil-
stortplaats. In 1999 werden plannen gemaakt om 
de vuilnisbelt te saneren en in te richten als na-
tuurontwikkelingsgebied voor recreatiedoelein-
den. De inrichting van het park is gericht op na-
tuurontwikkeling. Terwijl de randen zijn aange-
plant met inheemse heesters en bomen, vor-
men een open bloemenweide met enkele alleen-
staande bomen en een uitkijkheuvel het centrum 
van het park. In 2012 is binnen het gebied Speel-
bos Meermond ingericht. Deze openbare natuur-
speelplaats voor kinderen gaat naadloos over in 
de groene omgeving. Nu is er een unieke kans 
om mee te werken aan dit stukje natuurgebied 

én het te leren kennen. Een van de initiatiefne-
mers is bioloog en vrijwilliger Eric Jagtman. “In 
2010 is het park met behulp van leerlingen van de 
tien Heemsteedse basisscholen ingezaaid en ge-
pimpt en sinds vorig jaar is het toegankelijk ge-
worden voor het publiek”, vertelt hij. “Toch denk 
ik dat het park nog onontdekt is voor veel men-
sen. Ik ben er vaak en kom eigenlijk maar zelden 
bezoekers tegen. Met de schoolvakantie voor de 
deur zou ik graag wat meer bekendheid willen 
geven aan dit gebied. Er groeit en bloeit van al-
les: rozen, vlier, duindoorn, wikke, margrieten en 
veel klaversoorten.”                                      
Het plan is om regelmatig met een aantal vrijwil-
ligers in Park Meermond aan het werk te gaan. 
Jagtman: “Daarbij zijn er mogelijkheden voor 
mensen die eenmalig of juist regelmatig willen 
helpen. Werkzaamheden voor volwassenen en 

Heemstede –  Enigszins verscholen, nog nauwelijks ontdekt, maar toch midden in onze ge-
meente ligt een natuurgebied met de naam Park Meermond. Wie er nog geen kijkje heeft 
genomen, zal verrast zijn door dit leuke natuurgebied van ca. 4 hectare, waarin iedereen kan 
wandelen, spelen en zelfs picknicken. Een enthousiaste groep vrijwilligers helpt regelmatig 
mee met het onderhoud. Maar meer helpende handen zijn gewenst. Onder het motto ’Initia-
tief voor groen: gewoon samen doen!’ wordt op zaterdag 6 juli de aftrap gegeven om lekker 
te gaan klussen in Park Meermond. Ouders, kinderen opa’s en oma’s, kortom iedereen die 
wat wil leren over de natuur en samen bezig wil zijn in de buitenlucht, is welkom.

voor kinderen, voor ervaren buitenmensen, maar ook voor men-
sen die voor het eerst wel eens een keer lekker de handen uit  de 
mouwen willen steken. Het is een misverstand dat een park zon-
der strakke borders, maar met een natuurlijk karakter, geen on-
derhoud behoeft. We moeten geregeld maaien. Als je het bloem-
rijk wil houden, dan moet je er wat aan doen. Het park ligt er 
nu, de eerste fase is afgerond. Nu zijn we toe aan de tweede fa-
se, met particuliere initiatieven en veel goede ideeën. In verband 
met de organisatie horen we graag wie er op 6 juli met ons mee 
doen. Wij zorgen dan voor gereedschap en een gezellige en in-
formatieve sfeer.” 
Voor verdere inlichtingen en aanmelden: Eric Jagtman, 06-
43803837, werkgroep Heemstede van MEERGroen.
Mirjam Goossens

Park Meermond is recreatie-eldorado in Heemstede

Initiatief voor groen:    
gewoon samen doen!
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Regio - Op 7 juli is op Landgoed 
Duin & Kruidberg in Santpoort-
Noord van alles te beleven! Tus-
sen 12.00 en 18.00 uur vindt daar 
het Zomerfestival plaats. ‘Rijk-
dom in de natuur’ is het thema 
van het derde ‘Nationaal Park 
Zomerfestival’.
Dit gratis festival is leuk voor 

jong én oud. Er zijn heel veel ex-
cursies, workshops en sportie-
ve activiteiten op het festivalter-
rein en bovenal kunt u de natuur 
in het Nationaal Park verkennen. 
Heel veel activiteiten worden al-
leen op deze dag aangeboden! 
Locatie: Duin- en Kruidberger-
weg 60.

Meer informatie: www.np-zuid-
kennemerland.nl.

Kom ook naar het Zomerfestival op 
Landgoed Duin & Kruidberg

Regio – Art of Living organiseert weer een ademworkshops. 
De bijeenkomsten zijn donderdag 25 t/m 27 juli, van 19-22 
uur (donderdag) en vrijdag en zaterdag tussen 10 en 17 uur.
Van tevoren zijn er introductieavonden in Haarlem Zuid, Lin-
naeuslaan 2 op maandag 8 juli, tussen 20 en 21.30 uur en op 
woensdag 10 juli in Heemstede, Herenweg 40. Op woens-
dag 17 juli ten slotte in het Art of Living Centrum Haarlem, 
Diakenhuisweg 29 (vlakbij IKEA).

Miljoenen mensen wereldwijd hebben de ‘Sudarshan Kriya’ al on-
der de knie. Deze unieke ademtechniek die in korte tijd ons he-
le systeem harmoniseert  en zuivert opgehoopte stress is dan ook 
simpel te leren. Als we slapen, raken we onze vermoeidheid kwijt, 
maar dieper liggende spanningen blijven achter in ons lichaam. 
De Sudarshan Kriya, die je leert tijdens de Art of Breathing cursus, 
verwijdert naast stress ook vermoeidheid en negatieve emoties als 
boosheid, frustratie en depressie.
Je voelt je in korte tijd weer kalm en tegelijkertijd energiek, gefo-
cust en ontspannen. Studies laten zien dat het hormoon Prolacti-
ne - dat invloed heeft op geluksgevoelens - en ook de gezondheid 
toeneemt vanaf de eerste sessie van Sudarshan Kriya.  (Zie ook
www.aofl .nl en www.aolresearch.org.) 
Graag vooraf aanmelden op workshop-regiohaarlem@aofl .nl  of 
bel  06-42016240.
Bijdrage ademworkshops: 7,50 euro. 

Spijt
Laatst sprak ik een man, die 
een tijdje terug het besluit had 
genomen om te scheiden van 
zijn vrouw. Hij vertelde me, dat 
hij daar eerlijk gezegd nog geen 
dag spijt van had gehad, maar 
dat hij toch nog een naar ge-
voel overhield alsof het nog niet 
af was. Begrijpelijk want een 
scheiding roept een kluwen 
van gevoelens op, die moei-
lijk te ontwarren zijn. Deprime-
rende teleurstelling, machte-
loze woede, intens verdriet en 
een gevoel tekort geschoten te 
zijn  wisselen elkaar regelmatig 
af. Vaak blijven mensen uitein-
delijk steken in verwijten en het 
aanwijzen van een schuldige. 
En die schuldige is altijd die an-
der. Maar diep in hun hart we-
ten ze dat dat te gemakkelijk is 
en niets oplost. Het is een im-
passe waar maar moeilijk uit te 
komen valt, tenzij je uitgaat van 
een andere zienswijze.

“Wat zou het volgens jou kun-
nen zijn, wat nog niet af is”, 
vroeg ik. “Ik denk - zei hij - dat 
ik te lang gewacht heb om het 
te zeggen en zo heb ik haar te 
lang aan het lijntje gehouden en 
kwam het als een donderslag 
bij heldere hemel. Daar heb ik 
spijt van”.
En zo gebeurt het bijna altijd. Je 
bent met elkaar getrouwd om-
dat je het met elkaar zag zitten. 
Je was misschien zelfs in vuur 
en vlam en de bruidstaart werd 
met vreugde aangesneden. Je 
begon met goede moed. Maar 
langzaam doofde de passie. 
Het ging sluipenderwijs. Eerst 
was je teleurgesteld; daarna 
nog een keer en toen nog dui-
zend keer, je werd kwaad en 
uiteindelijk liet je het maar zit-
ten, want het werd niet serieus 
opgepakt. Het echte gesprek 
met elkaar bleef uit. Uit angst 
voor een huis met ruzie, uit on-
begrip, onwil, onverschilligheid 
of andere onuitgesproken mo-
tieven. Wiens schuld is dat? Die 

vraag gaat ervan uit, dat er één 
de oorzaak is. Maar het is een 
wisselwerking. Je bent van el-
kaar afhankelijk. Je houdt el-
kaar gevangen, soms in een 
wurggreep. Ieder heeft daar-
in zijn of haar aandeel. Dat kan 
je zien als schuld, maar het is 
eerder een gezamenlijk onver-
mogen. 
Soms lukt het wel uit die im-
passe te komen. Dat is wan-
neer één van beiden de moed 
heeft zijn of haar innerlijk te 
volgen en daar verantwoor-
delijkheid voor te nemen. “We 
moeten praten, anders voel ik 
dat het over raakt” of  “Ik wil 
er een onafhankelijk iemand bij 
want samen komen we er niet 
uit”. Het kunnen de momenten 
zijn die doorslaggevend zijn. En 
als die moed niet wordt geres-
pecteerd, heb je je best gedaan 
en zal je achteraf geen naar ge-
voel hebben, dat het nog niet af 
was. Het heeft geen zin elkaar 
de schuld te geven; het is be-
ter om dan met pijn in je hart 
vast te stellen dat het niet ge-
lukt is om voor altijd samen ge-
lukkig te zijn. 

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl
tel. 0255-518406

Meer energie en focus
Groter enthousiasme 
Bloeddruk en cholesterolverlagend
Betere slaap en verlichting depressie
Zeer effectief bij stress
Uw adem als instrument

Ontspan en krijg weer energie 
door een simpele ademtechniek

 Ilonka de Haan.

Meer energie en focus
Zeer effectief bij stress

Bloeddruk en
cholesterolverlagend

Betere slaap en
verlichting depressie

Uw adem als instrument

Tekenen en 
acrylschilderen 

voor tieners
Heemstede - Stel je voor: een 
levensgroot papier op een schil-
dersezel in een schildersatelier. 
Met potlood maak je eerst een 
schets. Samen met de docent 
praat je over hoe je iets het bes-
te op papier krijgt. Je maakt een 
verfpalet. Roert met een kwast 
in de acrylverf en mengt aller-
lei kleuren. Zo leer je weergeven 
wat je gezien hebt met kleuren, 
perspectief, schaduw en licht. Je 
werkt naar opdracht en naar je 
eigen fantasie. Ook met materia-
len als pastelkrijt, aquarelverf en 
kleurpotlood.  De Casca-cursus 
Tekenen en acrylschilderen (10-
12 jaar) van docente Dominica 
Dogge is voor jonge mensen die 
graag nóg beter willen leren te-
kenen en schilderen. De cursus 
van 12 lessen start 17 september 
van 16.00 tot 18.00 uur bij Casca 
in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Opgeven kan nu al! Bel 
023-548 38 28 keuze 1. Of geef 
je op via www.casca-cursus.info.  

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Op zondag    7 ju-
li gaat ds. T.C. Wielsma (Uit-
hoorn) voor in de dienst van 
Het Trefpunt Bennebroek, om 
10.00 uur. Er is tevens crèche. 
Adres: Akonietenplein 1. U 
bent van harte welkom.

Kerkdiensten

Informatie-avond over Sri Sri Ayurveda
Heemstede - Ayurveda is de traditionele ge-
zondheidsleer van India. De Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO) erkent Ayurveda als ‘s we-
relds oudste (ca 5.000 jaar), wetenschappelijk en 
holistisch gezondheidssysteem. Ayurveda is een 
holistische en preventieve geneeswijze, met als 
doel gezondheid te behouden en de oorzaak van 
de ziekte aan te pakken.  
“We leven in een modern tijdperk waarin de le-
vensstijlen van mensen een wervelwind van cha-
os zijn en onze zintuigen worden overweldigd, 
waardoor het natuurlijke ritme van het leven 
wordt verstoord’’, vertelt Kim Hartman, gespeci-

aliseerd in Ayurveda. “In Ayurveda gaat gezond-
heid verder dan afwezigheid van ziekte en daar 
wil ik de mensen graag over vertellen.’’ 

Dat doet Kim Hartman op een informatie-avond 
over Sri Sri Ayurveda, op 15 juli en 26 augustus 
in het Art of Living Centrum, Diakenhuisweg 29 
(2de verdieping), 2033 AP Haarlem. U krijgt daar 
ook de gelegenheid zich in te schrijven voor een 
persoonlijk consult door Ayurvedisch Arts Dok-
ter Lita Dash, op 6 en 7 september.
Voor meer informatie: Kim Hartman,
info@srisriayurveda.nl, 06-13116989.

Harmonie treedt 
op bij Van Dam

Heemstede - Onder het ge-
not van een ijsje op een mooie 
zomeravond luisteren naar de 
klanken van Harmonie St. Mi-
chaël? Dat kan nog op don-
derdag 4, 11 en 18 juli van 
19.00 tot 20.30 uur op het ter-
ras bij Chocolaterie Van Dam 
op de Raadhuisstraat 60.
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Evenementen
kalenderkalenderkalender

The Vintage
Store 

 OUDER & KIND OCHTEND
Iedere vrijdagochtend van 09:30-12:00 gra-
tis inloop om met de kinderen te komen knut-
selen en spelen. Incl. een glas limonade voor 
de kinderen. Iedere week een ander thema.

ONTBIJTEN VOOR €1,-
Iedere zaterdagochtend van 09:00 tot 11:00 
een ontbijt bestaande uit een kop koffi e of 
thee, glas jus d’orange, krentenbol en een 
croissant voor slechts €1,-.

Expositie
3 JULI TOT 31 AUGUSTUS

Expositie Rachel Torrisi bij The Vintage Store 

Gezinsmarkt
6 JULI 12:00 tot 17:00

Vele activiteiten, gratis ijsjes, mini market.

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Heemstede - De Crayenester 
Basisschool uit Heemstede be-
staat binnenkort 75 jaar en dat 
wordt groots gevierd. Terecht, 
want het is een mooie mijlpaal 
voor een bijzondere school. Vrij-
dagavond was de Crayenester-
singel het decor van een mid-
zomernachtdiner. Met het the-
ma “diner en blanc” waren ou-
ders en oud-leerlingen uitgeno-
digd voor een heerlijk diner. Ook 
wethouder van onderwijs Jur 
Botter woonde de avond bij. Al-
len gekleed in het wit, omringd 
door knapperende vuren en glin-

sterende lampionnen, gezeten 
aan lange tafels langs het water, 
konden de aanwezigen genieten 
van live muziek en een heerlij-
ke barbecue verzorgd door nie-
mand minder dan Chateaubri-
and. Het diner was georgani-
seerd door ouders van de Cray-
enesterschool. De leerlingen van 
groep 8 verrichtten fantastisch 
werk in de bediening.

Ook de regen, die wat later op
de avond uit de hemel viel, kon 
niet verhinderen dat het een
bijzonder sfeervolle avond was.

Doel van de avond was een vei-
ling en loterij, waarvan de op-
brengst in september zal wor-

Zaterdag open dag bij De Burghave
Heemstede - Residentie De 
Burghave legt de rode loper uit 
voor belangstellenden op zater-
dag 6 juli tussen 11.00 en 14.00 
uur. Carola van Oerle, directeur, 
is enthousiast: “Ik merk dat nog 
veel ouderen uit Heemstede en 
omgeving niet weten hoe plezie-
rig het wonen in De Burghave is. 
Dat wil ik ze graag laten zien.”
De Burghave typeert zich door 
het hoge serviceniveau. “Dat 
hoort bij een residentie, en door 
ons prettige team medewerkers 
kunnen wij dit waarmaken.” Nu 
de zomer dan eindelijk is geko-
men en de tuin op haar mooist 
is, wil ze graag De Burghave van 
binnen en buiten aan belang-
stellenden laten zien. “Ik hoop 
dat deze open dag net zo’n suc-
ces wordt als die in het voorjaar. 
De residentie is ontworpen door 
architect Van Gool. Veel bezoe-
kers waren verrast dat er achter 
de functionele en zakelijke voor-
gevel aan de Provinciënlaan vier 
woontorens met elk 30 apparte-
menten schuilgaan. De ruime en 
lichte appartementen kijken uit 
op de eigen tuin met vijver en 
vlonders en op de achtertuinen 
van de Van Merlenlaan.”
Van oudsher waren er in De 

Burghave alleen koopapparte-
menten. Nu zijn er ook een aan-
tal appartementen te huur. Hu-
ren kan een uitkomst zijn voor 
mensen die in De Burghave wil-
len wonen en tijd nodig hebben 
om hun huis te verkopen.
Carola van Oerle hoopt dat veel 
mensen die aan de volgende 

stap in hun wooncarrière toe 
zijn zaterdag de sfeer komen 
proeven in Residentie De Burg-
have aan de Provinciënlaan 5 in 
Heemstede. “U bent van harte 
welkom.”

Meer informatie kan men vinden 
op de website www.burghave.nl.

Wethouder Jur Botter en zijn 
vrouw.

den besteed aan de viering van 
het lustrum. Onder leiding van 
een enthousiaste “gelegenheids” 

veilingmeester werd de veiling 
een echt spektakel en werd er 
een mooi bedrag opgehaald. 
Op maandag 26 augustus zal 
de Crayenester Basisschool, op-
gericht in 1938, uitgebreid stil-
staan bij het 75-jarige jubileum. 
Begin september start de feest-
week voor alle leerlingen en
gezien de inzet van de ouders en 
de opbrengst van de veiling zal 
dit een feest worden waaraan de 
leerlingen nog lang mooie herin-
neringen zullen hebben.

Heemstede - De Crayenester sterende lampionnen, gezeten 

Mooie opbrengst veiling 
op midzomernachtdiner
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Heemstede - De afgelopen 
weken hebben de volgende 
kinderen bij SportPlaza Groe-
nendaal hun zwemdiploma 
gehaald. 

A-diploma:
Nynke Adema, Qwen van As-
selt, Sera Baneman, Geor-
gy Been, Fien van Beusekom, 
David Beyen, Thomas Bijmolt, 
Alex Bons, Karlijn Bos, Ma-
rielle Caux, Jason Duindam, 
Sergio Geeven, Thijs Gerrit-
sen, Lotte de Groot, Lara Her-
man, Maxe Hertz, Frédérique 
van Hoppe, Kiki Horváth, 
Aaditt Jain, Xander Jockin, 
Cara Klemt, Senna Kooij, Jen-
nay Kortekaas, Babette Lamp, 
Teun van Lede, Christian Lin-
deman, Floor Lindeman, Ya-
ra Melchior, Sven Mertens, 
Sofia Muijs, Melle van Os, 
Joëlla Paul, Oliver Payne, 
Lisa Oudejans, Auryn Ramer, 
Bo van Rheenen, Toon van 
Riel, Sophie Roest, Elaine Ru-
haak, Irene Shamoyan, Ruby 
Stam, Aiden Steenkist, Lieve 
van Vessem, Derek Vink, Nick 
Visser, Swen de Vries, Ben-
the Weijts, Philip Wittebols, 
Jeffrey Zwart.

Diploma B:
Tobias Aalbers, Joy van der 
Aar, Lahcen Aissaoui, Emme-
Lotte Benjamins, Veda Blom, 
Tamar ten Broeke, Boaz Co-
hen, Emily Dijkhuizen, Hugo 
Dijkman, Koen Dubois, Sam 
van Eek, Leah Fernandez, 
Fenne de Groot, Emma Haas-
dijk, Jochem van’t Hof, Jesper 
Hogenbirk, Anna Heimerikx, 
Reneé Jonker, Tara Kaart, Ru-
ben Karel, Jalisa de Keijzer, 
Josefien Kemp, Hajar Lamou-
ni, Mike van der Lee, Puck 
Leijdekkers, Frederique van 
Lingen, Roos Maassen, Eva 
Maghnouji, Luciano Meijnc-
kens, Tamar Mooijekind, Puck 
van der Meulen, Oscar Nagt-
zaam, Thijmen Oddens, Jonas 
Ommering, Splinter Reitsma, 
Alexander van Rossen, Lot-
te Sleeman, Mick Spee, Jack 
Uitendaal, Lieke Uijl, Lot-
te Vellinga, Isa van der Werf, 
Stein van der Werf.

Diploma C:
Johannes Beyen, Nick Hilt, 
Daniek Kurver, Tim Okker, 
Lotte Sonneveld, Jasper Toet.
Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd!

Winnaars bij HBC Tafeltennis
Heemstede – De reguliere competitie en trainingen zijn al sinds 
april ten einde, maar ondanks dat werd er gewoon door getafel-
tennist bij HBC. In de maanden mei en juni speelden de jeugd-
leden van de vereniging tegen elkaar tijdens de jaarlijkse interne 
Laddercompetitie. 
Afgelopen vrijdag vond de grote en allesbeslissende finale plaats. 
In drie categorieën, ingedeeld op sterkte, werd er gestreden om 
de prijzen. In de C-poule waren de bekers een prooi voor Jochem 
Lippes en Bas Verlooy. De afgelopen weken ging het al nek-aan-
nek tussen de twee spelers die komend seizoen teamgenoten zijn. 
Jochem trok vrijdag aan het langste eind en werd daardoor kam-
pioen van zijn categorie! Bas moest dus ditmaal genoegen nemen 
met een tweede plaats. De twee besten uit de B-poule waren Da-
vid Brussaard en Boukje Meijer. David werd kampioen met slechts 
één verliespartij! Boukje moest twee keer een tegenstander feli-
citeren maar werd keurig tweede. In de hoogste categorie, de A-
poule, was Maël Denys de te kloppen man. Hij verloor de laat-
ste voorronden geen partij en moest zich nu in de finale bewij-
zen. Ondanks één verliespartij won Maël de meeste wedstrijden 
en werd hij de verdiende winnaar! Clubkampioen Ashkan Issaza-
deh werd met prima tafeltennis tweede. De foto’s van deze finale 
zijn te bekijken via www.hbctafeltennis.nl.

Geslaagd!

Puntendeling voor RCH-Pinguins met een plus
Heemstede - Als de nood het 
hoogst is, is de redding soms 
het meest nabij. Twee van de 
drie starters ontbraken dit week-
end bij RCH, zoals bekend Mar-
cel Timmer met een gebro-
ken sleutelbeen en Chris Mow-
day vanwege diens optreden 
bij het World Port Tournament. 
Dan moet je, met een dubbel te-
gen de Orioles, een konijn uit de 
hoge hoed toveren. Het konijn 
heette René Versteeg, die in acht 
wedstrijden als reliever nooit 
meer dan twee innings had ge-
gooid. René werd de blij maken-
de verrassing, met dank aan het 
WPT en aan nog iets, waar men 
het bij RCH liever niet over heeft.
Dat resultaten uit het verle-
den geen enkele garantie bie-
den voor het heden bleek weer 
eens in de openingswedstrijd, 

zaterdag in Heemstede. De Ori-
oles hadden Brendan Schoema-
ker op de heuvel geposteerd, die 
eerder dit seizoen tegen RCH op 
10 honkslagen in 5 2/3 innings 
was getrakteerd. Maar ditmaal 
had Brendan geen kind aan de 
Heemsteedse slagploeg, met uit-
zondering dan van Reggie Val-
poort met een single en een dou-
ble en Zamir Lijde met één base-
hit. Dat leverde RCH, mede door 
overmoedig honklopen, geen 
enkele run op. Zo kon het ge-
beuren dat het uitstekende op-
treden van René Versteeg bij een 
0-2 stand na 7 2/3 innings met 
3-3-6-1 werd afgesloten. Dat zijn 
cijfers waarmee je niet zelden als 
winnend werper de boeken in-
gaat, maar dan moet je ook zelf 
scoren. Het werd, op het relieven 
van Mitch Visser ook nog 0-3, 

toen in de 9e inning de Berg-
schenhoekse honkloper vanaf 1 
ging stelen en zijn avontuur hem 
door een aantal opeenvolgen-
de veldfouten ook nog over de 
thuisplaat bracht. 
Zondag scheen in Bergschen-
hoek letterlijk, en voor RCH ook 
figuurlijk, de zon. Robin van Eis 
was vanaf de heuvel 8 innings 
lang ongenaakbaar en kreeg, 
als het nodig was, ook de steun 
van zijn fielders, waarbij vooral 
de nullen van linksvelder Zamir 
Lijde, waaronder 2 “diving cat-
ches” zeer welkom waren. Die-
zelfde Zamir zorgde in de 2e 
slagbeurt voor de openingsrun 
na 4 wijd, 2 razendsnelle steals 
en een grounder van Giovan-
ni Valmont. Na 6 innings stond 
het nog steeds 0-1, maar toen 
kwam Conrad Orman, de star-

ter van Orioles, de man met de 
hamer tegen. Bij volle honken 
kreeg RCH 2 punten in de schoot 
geworpen door 2 vrije lopen en 
maakte Orman plaats voor Mi-
chael Winkel, die direct 2 honk-
slagen langs zag komen, ook 
goed voor 2 runs en de 0-5 tus-
senstand. Zowel in de 8e als 9e 
inning werd nog één maal ge-
scoord, waarna de Orioles in hun 
laatste slagbeurt de eer konden 
redden: 1-7. 
Het RCH- veld speelde fout-
loos, Victor Draijer, Lex Leije-
naar, Mick van Vliet en Zamir Lij-
de waren, ieder met 2 honksla-
gen, de aanvallende uitblinkers. 

Komend weekend volgt de dub-
bel tegen de Twins, zaterdag om 
14.30 uur in Oosterhout, zondag 
op de gebruikelijke tijd (14.00 
uur) op het Heemsteedse Sport-
park. 

Grootse turndemonstratie GSV Heemstede
Heemstede - Vorige week dins-
dag lieten de meisjes die mini-
maal 2 uur per week trainen 
de ouders en andere belangstel-
lenden zien wat zij geleerd had-
den.
Om 17.00 uur begonnen de meis-
jes die 2 uur per week trainen 
met een tweetal of groepsde-
monstratie op brug, balk, lan-
ge mat en kast. Daarna lieten de 
meisjes synchroon een ringen-
oefening zien of met zijn twee-
en naast elkaar een vloeroefe-
ning op muziek. Als laatste volg-
de nog een groepsdemonstratie 
met alle meisjes op de opblaas-
bare tumblingmat.

Om 18.00 uur waren de wed-
strijdmeiden aan de beurt. Zij 
zijn gewend aan oefeningen die 
aan bepaalde eisen moeten vol-
doen, maar bij de demo mocht 
de fantasie de vrije loop gaan. 
Ook hier werd gewerkt met 2 of 
3 tallen aan de brug, balk, lan-
ge mat en ringen. Hierna werd 
een kast springdemonstratie 
gegeven en als slotevenement 

werd de airtumblingmat weer 
opgeblazen en volgden de ve-
le flick flacken en salto’s, zowel 
voor- als achterover. Voor de kij-
kers een boeiende demonstra-

tie waarin ze zich geen moment 
verveeld hebben. Als laatste ging 
er nog een dankwoord van alle 
turnsters naar de trainers en de 
jarige juf.

Cursus over 
invloedrijke 
architecten

Heemstede - Bijna een eeuw 
geleden ontwierpen Gerrit 
Rietveld en Truus Schräder in 
Utrecht hun eerste woonhuis, 
dat wereldberoemd werd. Lud-
wig Mies van der Rohe maakte 
toen vergelijkbare studies voor 
zijn ideale landhuisprojecten. En 
50 jaar terug vonden zij alom er-
kenning: Rietveld begon aan het 
Amsterdamse Van Goghmuse-
um en Mies ontwierp de Neue 
Nationalgalerie in Berlijn.
In de cursus ‘Invloedrijke ar-
chitecten functionalisme’ krijgt 
u een overzicht van het werk 
van invloedrijke architec-
ten uit Nederland en Duits-
land. De cursus start donder-
dag 26 september van 10.00 
tot 12.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
U kunt zich opgeven op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur: 
tel. 023-548 38 28 keuze 1 of via 
www.casca-cursus.info.
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Heemstede
Exposities

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

Zaterdag 6 en zondag 7 juli
• Masako Higashi, docente 
in de Japanse bloemschik-
kunst, organiseert een ex-
positie over Ikebana samen 
met haar cursisten in Atelier 
Hanakunst, Dr. P. Cuyperslaan 
8 te Heemstede. Tijd: 13 tot 17 
uur.  Demo en workshop op 
beide dagen om 15 uur. The-
ma: Harmonie.
Info: www.hanakunst.com, 
tel: 06-24252523.

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

Muziek
Donderdag 4, 11 en 18 juli
•  Optreden Harmonie St. 
Michaël op het terras bij 
Chocolaterie Van Dam 
op de Raadhuisstraat 60 in 
Heemstede, 19.00-20.30 uur.

Woensdag 10 juli
•  Buitenconcert Harmonie 
St. Michaël op het speel-
veldje bij de Linge, 19.30 uur. 
Gratis toegankelijk.

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

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 

Agenda
Cultuur

soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos.
Kom eens gezellig meedoen, 
vrijblijvend, de kosten zijn 
laag. Interesse: 5243062.

Zaterdag 6 juli
• Residentie De Burghave 
aan de Provinciënlaan 5 
in Heemstede houdt open 
huis, 11.00-14.00 uur. Infor-
matie: www.burghave.nl.

Woensdag 31 juli
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Heemstede voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Regio
Exposities

Gehele maand juli
• Fototentoonstelling ‘Bloe-
men in bloei’, bibliotheek Hil-
legom, Sportlaan 1. Foto’s van 
twee generaties Van der Lans. 
De foto’s zijn werken van Ilo-
na (46) en Bob van der Lans 
(78). Gratis te bezichtigen tij-
dens openingsuren.
Kijk ook op www.biblio-
theekzu idkennemer land .
nl en op www.flickr.com/ 
photos/50242695@N04/.

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

Tot en met 7 juli

• Werk van Marion Boon 
in Galerie De Waag, Spaar-
ne 30 Haarlem. Titel: familie-

geheimen. Serie familiepor-
tretten waar aspecten als een-
zaamheid en verlatenheid bij-
na tastbaar zijn. 

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

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

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

haar hoofddoeken. Ze stu-
deerde Communicatie aan de 
Hogeschool Utrecht en werkt 
bij Al Jazeera. 

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

Excursies
Zondag 7 juli
• Libellenexcursie van de 
KNNV-Libellenwerkgroep 
Zuid-Kennemerland op 
landgoed Middenduin. Tij-
dens deze publiekswandeling 
wordt verteld over de leefwij-
ze en voortplanting van libel-
len. U kunt ze ook van dichtbij 
bekijken. Ook voor kinderen is 
deze excursie geschikt. Bij re-
gen gaat de excursie niet door. 
Start: 11.00 uur, ingang Duin-
lustweg, Overveen. Deelna-
me is gratis, aanmelden voor-
af niet nodig. Neem een kleine 
verrekijker mee.

Donderdag 11 juli
• Op zoek naar reekalfjes 
op buitenplaats Leyduin, 
excursie start 07.00 uur. Aan-
melden: www.gaatumee.nl.

Muziek

Zaterdag 6 juli
• Nederlandse liedjes-
avond in de Doopsgezinde 
kerk in Haarlem (Grote Hout-
straat 43), 20.00 uur. Informa-
tie: www.hetluisterlied.nl.

Zondag 7 juli
• Locoslindos treedt op in de 
Stompe Toren in Spaarnwou-
de, 14.00 uur.

• Joodse Barok & Neo-
Classistische werken van 
Rossi en Milhaud door de 
Oude Bavo Cantorij in de 
Grote of St. Bavokerk in Haar-
lem, 19.00 uur.

Diversen
Woensdag 10 juli
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Haarlem Centrum 
voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Woensdag 17 juli
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Hillegom voor kin-
deren van 6 t/m 9 jaar, 14.00-
15.00 uur. Informatie: www.bi-
bliotheekhaarlem.nl.

Woensdag 24 juli
• Workshop ‘Aan de slag 
met Scratch’ voor kinderen 
van 10 t/m 14 jaar (gratis) in bi-
bliotheek Bennebroek, 14.30-
16.30. Aanmelden: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Woensdag 7 augustus
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Bloemendaal voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Vader en dochter exposeren samen
Regio - De 78 jarige Bob van 
der Lans groeide op in de fo-
tozaak van zijn ouders in Hille-
gom en het is daarom niet ver-
wonderlijk dat ook hij het beroep 
van fotograaf ambieerde. In 1962 
nam hij de zaak over en kreeg 
veel opdrachten uit de bollen-
sector om bloemen en planten te 
fotograferen. In 1968 opende hij 
een fotoreclame-studio en stond 
op diverse beurzen. Zijn door-
braak kwam in 1972 toen hij de 
opdracht kreeg om voor diver-
se klanten foto’s te maken op 
de Floriade in Amsterdam. In die 
tijd maakt hij ook fotowerk voor 
Fleur encyclopedie. Vanaf 2006 
is hij overgestapt op digitale fo-
tografie van onder andere land-
schappen, monumenten, dorps-
gezichten en stedenschoon. Hij 
werkt met een professionele 
Nikon camera.

Ilona van der Lans (1967), heeft 
24 jaar in Hillegom gewoond en 
is sinds 5 jaar fanatiek aan het 
fotograferen. Zij plaatst elke 
dag een foto op www.flickr.com 
en wisselt op deze website met 

mensen over de gehele wereld 
van gedachten over elkaars fo-
to’s. Zij fotografeert graag in de 
natuur, maar ook dieren, men-
sen en abstract. In fotograferen 
kan zij haar energie en creati-
viteit kwijt. Zij fotografeert met 
een Nikon D5000 camera en be-
werkte foto’s soms in Picasa. Zij 
exposeerde eerder in kerkge-
meenschap De Ark en in Pier K 
Hoofddorp. Ook stond een foto 
van haar in dagblad De Telegraaf 
en op dichtbij.nl. 
Van hen is nu samen een expo-
sitie te zien in de bibliotheek Hil-
legom aan de Sportlaan 1. Het 
gaat om ‘Bloemen in bloei’. De 
tentoonstelling is gratis tijdens 
openingstijden te bekijken. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl en op http://www.flickr.
com/photos/50242695@N04/.
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- Bestemmingsplan 
 ‘Centrum en omgeving’

Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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

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

Raadsbesluiten 
27 juni

HeemstedeNieuws in de zomer
In de vakantieperiode zullen er weinig tot geen 
redactionele artikelen in deze gemeentelijke uitgave 
staan. De komende periode ontvangt u dus een 

‘HeemstedeNieuws light’ in de brievenbus. U leest het 
laatste nieuws van de gemeente ook op Facebook.com/
gemeenteheemstede en Twitter.com/heemstede.

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

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

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan 
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start 
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon 
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog 
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. 
Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 
niet te traceren is, besluit het college van B&W 
deze persoon ‘met onbekende bestemming’ uit te 
schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 
van groot belang dat alsnog aangifte van een 
verhuizing gedaan wordt.

Gaat u verhuizen?



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 2 iepen, 
4 populieren, 1 acacia, 1 eik, 1 es en 1 linde 
wabonummer 5471, ontvangen 14 juni 2013. 
Reguliere procedure

- Binnenweg 67 het wijzigen van lichtreclame 
wabonummer 5472, ontvangen 14 juni 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 6 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5533, ontvangen 18 juni 2013. 

- Binnenweg 151 het vervangen van lichtreclame 
wabonummer 5536, ontvangen 20 juni 2013. 

- Spaarnzichtlaan 27 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5537, ontvangen 19 juni 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het verhogen van het 
dak boven woonkamer, keuken en entreehal 
wabonummer 5538, ontvangen 18 juni 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Heimanslaan 2 het kappen van 1 kastanje 

wabonummer 5376, verzonden 28 juni 2013. 
- Julianalaan 1a het plaatsen van een balkonhek 

op het dakterras wabonummer 4413, verzonden 
28 juni 2013. 

- Broeder Josephlaan 3 het uitbreiden van een 
woonhuis op de 1e verdieping wabonummer 
5226, verzonden 28 juni 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4999, ontvangen 23 mei 2013. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5071, ontvangen 27 mei 2013.. 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(Reguliere procedure)
- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4999, ontvangen 23 mei 2013. 
- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 5071, ontvangen 27 mei 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(Uitgebreide procedure)
- Overijssellaan 309 wijziging in opvang voor BSO 

Club Bambino wabonummer 4291, ontvangen 3 
april 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 27 juni 2013
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
Bespreekpunten
- Benoemen secretaris Rekenkamercommissie 

Heemstede (unaniem)
- Kadernota 2014-2017 - Geamendeerd 

vastgesteld (unaniem)
	 •	 Amendement	Kadernota	‘variant	3	inzake	
	 	 de	rioolinvesteringen’
	 	 Het	amendement	is	aangenomen	met	
	 	 14	stemmen	voor	en	7	stemmen	tegen.
	 	 Voor:	VVD,	PvdA,	HBB,	GL
	 	 Tegen:	D66,	CDA
	 •	 Motie	Aanvullende	Bezuinigingsvoorstellen	
	 	 nav	kadernota	2014-2017
	 	 De	motie	is	aangenomen	met	
	 	 16	stemmen	voor	en	5	tegen.

	 	 Voor:	VVD,	D66,	CDA,	HBB
	 	 Tegen:	PvdA,	GL
	 •	 Motie	Uitgewerkte	oplossingsrichtingen	tbv	
	 	 de	meerjarenbegroting	2014-2017
	 	 De	motie	is	verworpen	met	
	 	 7	stemmen	voor	en	14	tegen
	 	 Voor:	PvdA,	HBB,	GL
	 	 Tegen:	VVD,	D66,	CDA

Hamerpunten
- Vaststellen Verordening gunning opdrachten 

door toekenning van een uitsluitend recht 
Heemstede 2013 (unaniem)

- Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (unaniem)

- Jaarrekening Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland (unaniem)

- Voorjaarsnota 2013 (unaniem)

- Verordening incidentele subsidies 
ouderenbonden (unaniem)

Overige punten
- Motie enquête burgerpanel VOMAR
 De motie is verworpen met 7 stemmen voor en 

14 tegen
 Voor: PvdA, HBB, GL
 Tegen: VVD, D66, CDA
 Motie Spoorwegovergang nabij “Laantje van 

Alverna”
- De motie is aangenomen met 11 stemmen voor 

en 10 tegen
 Voor: GL, D66, HBB, PvdA
 Tegen: VVD, CDA

De volledige raadsbesluiten vindt u op 
www.heemstede.nl > Politiek en Organisatie.

Bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, eerste gedeeltelijke 
herziening’, Heemstede
Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het ontwerp-bestemmingsplan “Centrum 
en omgeving, eerste gedeeltelijke herziening”, 
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPgh1centrumeo-0101, met ingang van 4 juli 2013 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de bouwvlakken van de 
percelen Kees van Lentsingel 1 en Van Wijkplein 10, 
11, 14 en 15. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan
In het huidige bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving” is de grond ter plaatse van de betrokken 
carports niet opgenomen in het bouwvlak voor de 
hoofdbebouwing. Bij de overige woningen uit het 
complex is dit wel het geval en hebben deze de 

bestemming “Wonen”. Daarmee wordt het mogelijk 
om op de plek van de carport bijvoorbeeld een 
garage te bouwen. Ook kan daar bovenop nog de 
verdiepingslaag worden uitgebreid. 
Die bouwmogelijkheden zijn er op de betrokken 
gronden niet. Met de bestemmingsplanwijziging 
ontstaan op de betrokken percelen dezelfde 
bouwmogelijkheden als bij de overige woningen uit 
het complex. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 
van dit plan (NL.IMRO.0397.BPgh1centrumeo-0101).  

Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 

met ingang van 4 juli 2013 voor zes weken voor een 
ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op 
www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (4 juli 
2013-14 augustus 2013) kan een ieder reageren. 
Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-
bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail vesturen aan gemeente@heemstede.nl. 
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer A. Borg van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid. Zijn telefoonnummer is 023-5485748. 
Ook voor nadere informatie over het ontwerp-
besluit kunt u zich tot de heer Borg wenden.



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

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

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

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

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

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

Regio - Zondag 30 juni wer-
den de Kenamju clubkampi-
oenschappen voor A- en B-pu-
pillen gehouden in de Extranhal 
in Haarlem. Zoals elk jaar een 
spannende belevenis voor al-
le Kenamju judoka’s uit de ves-
tigingen Haarlem, Heemstede en 
Zandvoort. Door het grote aantal 
inschrijvingen was de dag ver-
deeld in drie blokken. Het eerste 
blok was voor de lichtgewicht 
judoka’s uit 2005 – 2007 van -21 
kg en -24 kg. Hierin kwamen de 
judoka’s van Meester Martin nog 
wat te kort.
In het tweede blok uit deze leef-
tijdscategorie brandde het feest 
wel echt los! In de -27 kg werd  
Duco van den Reek ongeslagen 
clubkampioen en in de +30 kg 
veroverde Justin de Hart onge-
slagen de titel!  Eise de Vries, ook 
uit Heemstede werd knap derde 
in deze klasse! De stijlprijs voor 
het beste judo werd ook door 

Duco mee terug naar Heemste-
de genomen! 
Hierna was het wachten op het 
laatste blok waarin de judoka’s 
uit 2002 -2004 zouden aantre-
den. Vooraf werd al erg uitgeke-
ken naar de strijd in de -34 kg 
omdat Kenamju daar een fiks 
aantal regionale toppers in heeft 
rondlopen. Maar ook in de ande-
re gewichten stonden vele po-
tentiële prijswinnaars op de mat.
In de -27 kg veroverde Rosan 
Odding uit Heemstede  knap de 
derde plaats als jongste deel-
neemster in dit veld.  Mathijs 
van der Neut uit Vijfhuizen, die 
het judo ook van meester Mar-
tin heeft geleerd werd als jonge-
ling clubkampioen in de -30 kg 
op een haar gevolgd door Jas-
per Heidelberger uit Heemstede 
die op beslissing de finale ver-
loor en daarmee 2e werd. De 
-34 kg werd zoals verwacht een 
waar slagveld, waarin Alex Rem-

sted uit Bennebroek zich de fi-
nale invocht en knap 2e werd in 
deze klasse.
Een hele mooie prestatie van de-
ze jonge judoka’s die allen hun 
eerste judostappen gezet hebben 
bij Kenamju Heemstede in sport-
hal Groenendaal. Wil je meer we-
ten over de prestaties van de 
wedstrijdjudoka’s van Kenamju 
kun je terecht op kenamjupupil-
len@weebly.com. Wil je zelf ook 
een kampioen worden, kom dan 
eens kijken aan de sporthal in de 
Sportpark laan. De meeste les-
sen worden gegeven op maan-
dag en dinsdagmiddag en star-
ten weer na de zomervakantie. 
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Van links naar rechts: Eise de Vries, Duco van den Reek en Justin de 
Hart.

Heemstede - In juli is er voor 
kinderen die nog niet op vakan-
tie zijn de tweedaagse workshop 
‘Kleine boekjes, grote verhalen’. 
Kinderen van 9 t/m 12 jaar leren 
verhalen schrijven en boekjes 
vormgeven van papier of op in-
ternet. De workshop wordt gege-
ven op woensdag 10 en vrijdag 
12 juli in de Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1, te Heem-
stede. Deelname bedraagt 15,-; 
kinderen die geen lid zijn beta-
len 20,-. De Mini Summer School 
is van 10.00 tot 13.00 uur. De zo-
mervakantie is het leukste dat er 
bestaat. Je maakt zoveel leuke 
dingen mee, thuis of op reis. Een 
paar mooie herinneringen zou je 

willen bewaren om nog eens te 
bekijken. Dat kan!
In de tweedaagse workshop 
van Saskia Mastenbroek leer je 
verhalen vertellen en boekjes 
maken van papier of op het web. 
Leuk voor kinderen die schrijven, 
tekenen of vormgeven leuk vin-
den. Je leert vier soorten boek-
jes maken. Twee kleine handge-
maakte en twee digitale boek-
jes: een mini-prentenboekje 
(Picozine) en een (foto-)strip op 
de computer.
Om het boekje niet alleen mooi, 
maar ook interessant te maken 
krijg je schrijfopdrachten en tips 
zodat je leert hoe je je (vakan-
tie-)verhalen spannend maakt.

Beide workshopdagen begin-
nen we met een schrijfopdracht. 
De teksten die we in het eerste 
uur schrijven gebruiken we die 
dag voor twee boekjes. Een keer 
voor het papieren boekje en na 
de pauze voor een digitale vari-
ant. Vanaf 12:30 uur zijn de ou-
ders van harte welkom om te ko-
men kijken. Als je ouders komen 
en jullie hebben een iPad, dan is 
het leuk om deze mee te nemen. 
Dan leer je ook nog welke apps 
er allemaal zijn als het gaat om 
boekjes maken, taal en beeld, 
storytelling en schrijven.
Deze Summer School gaat alleen 
door als er voldoende deelne-
mers zijn. Meld je dus snel aan! 
Dit kan bij de balies van de bi-
bliotheekvestigingen of via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Mini Summer School: vakantieboekjes 
maken in de bibliotheek

Buitenconcert Harmonie St. Michaël
Heemstede - Harmonie St Mi-
chaël geeft voor de zomerstop 
nog één gratis buitenconcert, 
op 10 juli op het speelveldje bij 
de Linge. Het vorige buitencon-
cert van dit jaar van Harmonie st 
Michaël vond onlangs plaats op 
het plein van de Franz Leharlaan. 
Dit is inmiddels al een klassieker, 
want al jaren speelt het orkest 
op deze locatie en dat geeft een 
warm gevoel. Dat gevoel kwam 
helaas niet van de weersomstan-
digheden, maar wel van de war-
me belangstelling van de bewo-
ners, die gezellig op hun mee-
gebrachte klapstoel gingen zit-
ten met hier en daar een glaas-
je wijn in de hand.  Het heeft al-

tijd een speciale sfeer. Er volgt 
dus nog één buitenconcert. Ook 
hier speelt het orkest de geva-
rieerde muziek van films, musi-
cals en pop. U hoort onder ande-
re muziek uit de musical De To-
venaar van Oz. Maar ook Disney-
films en een heuse medley van 
de meest bekende liedjes van 
Ramses Shaffy ontbreken niet in 
het repertoire. Verder kunt u zich 
wanen in een tocht naar Mars en 
in de prachtige bergen met gele 
herfstkleuren in Zwitserland.
Het concert vindt plaats vanaf 
19.30 uur. Het gaat uiteraard al-
leen door bij droog weer. Meer 
informatie vindt u op www.stmi-
chael-heemstede.nl.

Heemsteedse kampioenen bij Kenamju
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