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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Heemsteedse vereniging naar Straatsburg

Vier Bamboe Acht’ers naar het EK
Heemstede - Deze week ver-
trekken vier spelers van mah-
jongclub Bamboe Acht naar 
Straatsburg. In de Franse stad 
nemen zij deel aan het Open 
Europees Kampioenschap Mah-
jong, dat vrijdag, zaterdag en 
zondag wordt betwist.
In elf ronden van twee uur strij-
den 204 denksporters om de 
Europese titel. Van de Heem-
steedse vereniging kwalificeer-
den zich Wil Meijer-Kal, Yvonne 
van der Heide, Harry Kal en Eric 
van Balkum samen met 20 land- 
genoten voor het EK, dat twee-
jaarlijks plaatsvindt. De drie 
eerstgenoemden zijn erva-
ren spelers die ook al deelna-
men aan de wereldkampioen-
schappen van Utrecht (2010) 
en Chongqing, China (2012). 
Van Balkum debuteert op dit ni-
veau. In de Franse regiohoofd-
stad verschijnen ook 10 Chine-
se en 16 Japanse topspelers aan 
de speeltafels, de best preste-

rende Europeaan wordt ech-
ter Europees Kampioen. Mah-
jong is een oud Chinees spel, 
waarbij elk van de vier individu-
ele spelers probeert zo snel mo-
gelijk een winnende combina-

tie - ‘mahjong’ - te maken (met 
14 van de 144 stenen). Strategie, 
berekening en geluk zijn de be-
langrijkste elementen.
Meer informatie vindt u op: 
www.bamboeacht.nl.

Nieuwe 
expositie in 
Bennebroek
Regio - In het voormalige ge-
meentehuis van Bennebroek 
wordt van 11 juli tot en met 2 
september werk van Marijke van 
Lammeren-Dogterom geëxpo-
seerd.
 
Het brede oeuvre bestaat uit 
schilderijen van onder andere 
dieren en stillevens. Zij gebruikt 
daarbij zowel acryl en aquarel 
als olieverf. Zij werkt ook in op-
dracht. Haar werk bevindt zich 

onder meer in België, Spanje en 
Amerika.
De expositie is dagelijks vrij toe-
gankelijk van 8.30 tot 12.30 uur 
en woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur, Bennebroekerlaan 
5, 2121 GB, Bennebroek.

Uw tuin in

de Heemsteder?

Heemstede – Werkt u graag in uw tuin en bent u trots op uw stukje grond? Maak dan 
een foto van uw tuin en stuur die naar de redactie. De mooiste tuinen, klein of groot, 
worden in de Heemsteder afgedrukt. En… dingen mee naar de hoofdprijs die Tuincen-
trum  De Oosteinde beschikbaar stelt, een cadeaubon van maar liefst 125 euro, te be-
steden in het mooie tuincentrum aan de Zandlaan of in het filiaal van De Oosteinde in 
Vijfhuizen. Mail uw foto met een korte begeleidende tekst naar redactie@heemsteder.
nl en vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
De tuinenactie duurt tot en met eind augustus.
Nieuw dit jaar is dat de redactie de ontvangen foto’s tevens op de Facebookpagina 
van de Heemsteder plaatst. De hoeveelheid ‘likes’ is ook bepalend voor de einduit-
slag naast uiteraard de deskundige mening van tuincentrumeigenaar William Dobbe. 
De tuinenfoto’s komen overigens ook op de website van Tuincentrum De Oosteinde te 
staan: www.deoosteinde.nl. Volle aandacht dus, de tuinen van Heemstede!

Doe mee aan
tuinenwedstrijd van De Oosteinde!

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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
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1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Onbekend Heemstede
Kerken toen en nu deel 8:

 de ‘Heemkerk’

In de serie over de Heemsteed-
se kerken gaan we verder met 
de ‘Heemkerk’ aan de Herenweg 
141 met dank aan dhr. J. Griffi -
oen voor de informatie en de 
toenfoto.

De geschiedenis van beweging 
van de ‘broeders’ of wel de ‘ver-
gadering van gelovigen’ gaat in 
Nederland zo’n 175 jaar terug. 
De ‘broeders’ in Heemstede heb-
ben zo’n 85 jaar geleden beslo-
ten een eigen gebouw te bou-
wen voor hun samenkomsten. 
Het gebouw - ‘s Herenweg - da-

teert uit 1930 en is een ontwerp 
van de architect Jacobus Johan-
nes (Co) Brandes (1884-1955), 
die in 1910 in Heemstede woon-
de. 
Het kerkgebouw aan de Heren-
weg 141 is een Gemeente mo-
nument. De naam ’s Herenweg 
heeft een dubbele betekenis. Het 
staat aan de Herenweg en de 
bezoekers streven er naar ‘s He-
ren weg te bewandelen, dat wil 
zeggen de weg van de Heer Je-
zus.  In 1987 krijgt architect John 
M. Griffi oen de opdracht een 
aanbouw te realiseren ten be-

hoeve van een crèche en keu-
ken. In 1989 is deze uitbreiding 
achter het gebouw gerealiseerd. 
De vergadering van gelovigen 
in Heemstede hanteert de naam 
‘de Heemkerk’. HEEM doet na-
tuurlijk direct denken aan Heem-
stede. HEEM betekent letterlijk 
besloten boerenerf. Het woord 
HEEM is afkomstig van het Ger-
maanse woord haima, dat wo-
ning betekende en is verwant 
aan het Engelse home en het 
Duitse Heim(at).
De toenfoto stamt uit 1988. De 
nufoto van Harry Opheikens 
is van eind juni 2014, waarop 
rechts de uitbouw is te zien.

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen er dan voor dat de foto 
gescand wordt, u krijgt het origi-De Heemkerk in 1988. De Heemkerk in 2014.

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 6 juli, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Zondag 13 juli, Ds. L.C.M. 
Blomjous –Mailette de Buy 
Wenniger (Aerdenhout)

Zondag 20 juli, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Prof. Dr. G. 
Heitink (Bennebroek)

Trefpunt 
Bennebroek

Regio - Zondag 6 juli is er 
dienst met ds. B.J.G. Roolvink 
(Voorhout). Aanv. 10.00 uur. 
Tevens crèche.

PKN Heemstede
Zondag 6 juli Oude Kerk,
Wilhelminaplein: ds. P.I.C. 
Terpstra, H. Doop.
Aanvang: 10.00 uur. 

Dit jaar leek de heerlijke bedwel-
mende lucht van de lindebloe-
sem doordringender dan ooit. 
Half juni was hij ineens weer 
daar, die onmiskenbare linde-
honinggeur. Voortgebracht door 
de kleine geel-groene bloeme-
tjes van de lindeboom. Onweer-
staanbaar voor hommels en bij-
en, maar ook voor de mens. De 
Linde of Tilia is een zeer populai-
re boom in parken en langs stra-
ten; het dichte bladerdek zorgt 
voor weldadige schaduw. Dat is 
ook de reden dat hij vaak ge-
plant werd voor een boerderij: 
zo bleef het binnen lekker koel. 
Maar om de bloesem is hij toch 
wel het meest bekend. Deze 
wordt gebruikt in de cosmetica, 
als olie en als parfum. Wat olie 
in het badwater zorgt voor ont-
spanning en een verkwikkende 

slaap. Maar er wordt ook een he-
lende werking aan toegeschre-
ven, goed voor de spijsverte-
ring en kalmerend voor de zenu-
wen. En dan natuurlijk de vooral 
in Frankrijk beroemde lindebloe-
semthee. Een volwassen linde-
boom levert per jaar ongeveer 40 
kilo bloesem of 10 kilo gedroog-
de bloesem. In het franse stad-
je Buis-les-Baronnies wordt elk 
jaar op de eerste woensdag in 
juli de bekende Lindebloesem-
markt gehouden. Bijna alle fran-
se lindebloesem wordt hier ver-
handeld en dat is ongeveer 400 
ton per jaar. Er is in juni slechts 
één week geschikt om te oogs-
ten. De verse bloesem is ster-
ker van geur en smaak en dus 
geschikter voor het maken van 
thee. Voor tisane of kruidenthee 
van lindebloesem gebruikt u 4 

eetlepels verse lindebloesem en 
overgiet dit met een kwart liter 
kokend water en laat dit 10 mi-
nuten trekken.
Na deze lofzang over de Lin-
de bent u misschien geneigd 
direct naar een tuincentrum te 
gaan om ook zo’n wonderboom 
aan te schaffen voor in uw tuin, 
maar daar is toch enige terug-
houdendheid geboden. De boom 
kan namelijk wel 40 m hoog wor-
den, en maakt veel wortelop-
slag. Een ander nadeel is de gro-
te voorkeur van bladluizen voor 
de Linde. Ze zuigen aan het blad 
en scheiden overtollige suikers 
uit in zogenaamde honingdauw. 
Die kleverige vloeistof drupt om-
laag en besmet auto’s en meubi-
lair. De honingdauw op het blad 
wordt bovendien zwart van de 
schimmels. Het is dus maar goed 
dat deze boom zoveel wordt toe-
gepast als openbaar groen, zodat 
we toch ieder jaar weer die heer-
lijke walmen kunnen opsnuiven.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de rubriek van de H eemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. 
U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op het 
gebied van planten en bloemen in en om uw tuin. Heeft u een 
tuinvraag, mail da n naar in fo@zuidkennemerland.nl.                        

Voor de tuinliefhebbers…

Lindebloesem

neel terug. Vertel uw verhaal er-
bij en misschien hebben andere 
lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website www.hv-hb.nl”. Hier 
kunt u ook – als u die heeft – uw 
vragen stellen.
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Marijns etiket is genomineerd 
voor het beste ontwerp!
Heemstede – In groep 7B van 
de Bosch en Hovenschool, die 
kinderen die zo enthousiast bo-
men hebben geplant, zitten al-
lemaal zeer milieubewuste kin-
deren. Donderdagmorgen  lie-
pen ze van de Adriaan Pauwlaan 
naar het Raadhuisplein om  de 
burgemeester een shampoof-
les aan te bieden. Eigenlijk ging 
het niet om de shampoo maar 
om het etiket dat te maken had 
met een project op school. Met 
het spaarboekje Waterspaarders, 
een initiatief van kinderen, leer-
krachten samen met het We-
reld Natuur Fonds, Unilever en 
de Missing Chapter Foundation 
van prinses Laurentien, drink-
waterbedrijf Vitens en energie-
bedrijf Eneco, hebben de kinde-
ren gemeten hoeveel water zij 
dagelijks verbruiken. Onder an-
dere door te meten hoe lang er 
gedoucht wordt en hoeveel wa-
ter er in een bad gaat. Wist u dat 
u acht liter water gebruikt per 
minuut tijdens het douchen? Als 
afsluiting van dit project moch-
ten de kinderen een etiket ont-
werpen voor een shampoofles, 
dat tot doel heeft mensen be-

wust te maken van hun water-
verspilling. Marijn uit onze klas 
eindigde als tweede(waaraan 
HEEEEEL veel scholen meede-
den. Daar zijn we met ons al-
len natuurlijk supertrots op! We 
hebben dus allemaal mooie eti-
ketten ontworpen, die we ook 
daadwerkelijk uitgereikt kregen 
op een èchte shampoofles! On-
ze klas heeft het etiket van Ma-
rijn genomineerd als ‘beste eti-
ket’. Omdat WaterSpaarders het 
ook heel knap vindt, hebben ze 
besloten de etiketten ook echt 
uit te voeren. Abel, Arnout, Bas, 
BasBerend, Christian, Emie, Eva, 
Femke, Floor, Jill, Jils, Julia, Ju-
liette, Joep, Livia, Marnick, Mar-
nix, Roos, Sanna, Sanne, Sarah, 
Tessa, Ties, Vincent, juf Marlon 
en ontwerpster Marijn kregen 
ieder een shampoofles met ei-
gen etiket! Cool hè? Daar wilde 
burgemeester Marianne Heere-
mans graag mee op de foto. Na 
het aanbieden van de shampoof-
les vroeg de burgemeester nog 
of de kinderen thuis ook bezig 
waren met besparingen. Er werd 
wat gegrinnikt, er volgde een 
levendige discussie, de afval-

scheiding, de zuinige kranen en 
lampen kwamen toch naar bo-
ven en vooral de betrokkenheid 
bij het milieu. Ze leerden zomaar 
omgaan met de microfoons van 
de raadsleden, wel spannend 
allemaal en de burgemeester  
schonk ook lekkere limonade.
Ton van den Brink 

Kort geleden is het wetsvoorstel Werk en 
Zekerheid aangenomen. Door deze wet zal 
er veel gaan veranderen op arbeidsrecht-
gebied. Zowel voor werkgevers als werk-
nemers. Bent u al voorbereid?

Zo mogen er vanaf 1 januari 2015 nog maar ge-
durende twee jaar (was drie) maximaal drie be-
paalde tijd-contracten worden afgesproken. Bij 
het vierde contract of na twee jaar ontstaat er 
een vast dienstverband.
De werkgever is verplicht uiterlijk een maand 
voordat het bepaalde tijd-contract eindigt 
schriftelijk mee te delen of het contract wordt 
voortgezet. Wordt die aanzegging vergeten of 
te laat gedaan, dan heeft de werknemer aan-
spraak op een boete van maximaal een maand-
salaris. 
Controleer het arbeidscontract straks ook op 
een proeftijdbeding. Want bij contracten die een 
half jaar of korter duren, mag geen proeftijd meer 
worden overeengekomen.
Ook een concurrentiebeding (een verbod om na 
einde contract bij een soortgelijk bedrijf te gaan 
werken) mag niet meer in een contract voor 

bepaalde tijd voorkomen, tenzij is beschreven 
welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dit be-
ding noodzakelijk maken. 
Daarnaast verandert het ontslagrecht fl ink: 
voortaan moet een ontslag om bedrijfsecono-
mische redenen of wegens langdurige ziekte 
via UWV Werkbedrijf, en een ontslag op ande-
re gronden via de kantonrechter. De ontslag-
vergoeding verdwijnt: in plaats daarvan komt er 
een zgn. transitievergoeding, waarvan de hoog-
te is gemaximeerd.
Verder krijgt een werknemer twee weken be-
denktijd als hij vrijwillig heeft ingestemd met 
een beëindiging van zijn arbeidscontract.

Er zijn nog veel meer veranderingen. De mees-
te zullen direct ingaan. Dat 
betekent dat arbeids-
contracten tijdig zul-
len moeten worden 
aangepast. Ook de 
manier waarop een 
ontslagzaak moet 
worden voorbereid, 
verandert. 

Meer weten? Vraag het mr. M.J. van der Staaij, advocaat 
arbeidsrecht in Haarlem. Tel. 023 – 531 31 11 of email 
staaij@parmentieroass.nl. Of kom naar haar gratis inloop-
spreekuur iedere laatste donderdag van de maand van 
18.00 tot 20.00 uur aan de Dokweg 31 in IJmuiden. 

Wetswijzigingen arbeidsrecht

(19 t/m 26 juni 2014)

Huwelijken:
Cem  Bektas & Demet Genc

Donny van Huizen & Debbie Kompier
Mark. A.S. Ekelschot & Catharina F. Levering

Aris J. de Groot & Kim Kompier
Allard J. van der Bijl & Adriana P. van der Linden

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Familiereünie familie Divendal
Heemstede - Het drieluik ‘Waar 
gaat het landen’ is een biografie, 
bloemlezing en bibliografie over 
leven en werk van Herman Di-
vendal. 
Het tijdsbestek waarin Diven-
dal als leek een belangrijke rol 
speelde in katholiek Nederland 
maakt dit boek ook voor mensen 
buiten de familie interessant. Ter 
gelegenheid van de uitgave van 
het boek en het 100e geboorte-
jaar van Herman Divendal, heeft 
de familie Divendal op zondag 
29 juni in Heemstede een fami-
liereünie gehouden. Herman en 
Jet Divendal-Belinfante zijn in 
1940 na hun huwelijk in Heem-
stede komen wonen. In eer-
ste instantie achtereenvolgens 
op de Javalaan, het Sweelinck-
plein en de Johannes Verhulst-
laan. Vanaf 1954 op de Voorweg. 

Herman en Jet Divendal kregen 
12 kinderen, 21 kleinkinderen en 
tal van achterkleinkinderen. De 
reünie vond plaats in de voor-
malige Maria kleuterschool aan 
de Molenwerfslaan (nu Het 
Honk), waar alle twaalf kinde-
ren van zuster Deodata ‘kleu-
teronderwijs’ hebben ontvan-
gen en dus veters hebben leren 
strikken. De reünie was een her-
nieuwde kennismaking met het 
Heemstede waar iedereen is op-
gegroeid. Tijdens de ‘wandel-
tochten’ door Heemstede wer-
den oude en nieuwe (speelbos 
Meermond) plekken bezocht en 
kwamen de in Heemstede opge-
groeide kinderen oude beken-
den tegen. Op bijgaande foto ziet 
u de nakomelingen van Herman 
en Jet Divendal-Belinfante met 
hun aanhang.
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Het onkruid had welig getierd in de tuintjes, de afgelopen week. 
De kinderen en hun (groot-)ouders moesten dus flink aan de 
slag. Maar voordat met wieden kon worden begonnen kreeg ie-
dereen, als vervolg op de eerdere schoffelles, een uitgebreide 
wied- en schoffelles. De reden: goed schoffelen is héél moeilijk.
Een paar belangrijke tips: schoffelen dient zo ondiep mogelijk 
te gebeuren. Het onkruid moet van zijn wortels worden los ge-
schoffeld. In een aantal gevallen is het beter het onkruid niet te 
schoffelen maar met de hand, dus inclusief wortels, uit te trek-
ken. Een en ander afhankelijk van het soort onkruid.      
Maar hoe het onkruid ook wordt verwijderd, laat het niet op 
het land liggen. Als dat wel gebeurt kan het gemakkelijk wortel 
schieten en verder groeien. Ook is er onkruid, klein kruiskruid, 
dat nadat het bloeiend is gewied noodzaad produceert dat zich 
verspreidt. Leiden maar ook Heemstede is dan in last want daar-
na groeit er nog veel meer klein kruiskruid. 
Dan de tuinboon. In wat nu Israel is al 6000 jaar vóór Christus in 
cultuur. Bij ons in Europa sinds ongeveer 1500 na Christus. De 
tuinboon wordt ook wel labboon genoemd en plaatselijk room-
se boon, boerentenen en paterstenen. 
Alweer een paar weken geleden zijn de bonen gelegd en al vrij 
snel daarna zijn de bonen uitgelopen en kwam het groen boven 
de aarde. Nu bloeien de planten met prachtige bloemen. Na-
tuurlijk is het leuk om de natuur zijn gang te laten gaan en de 
planten te laten groeien. Bloemen te laten krijgen en te laten be-
stuiven. De bestoven bloemen worden dan peulen met binnen-
in zaad, de bonen. De plant groeit verder en er komen nieuwe 
bloemen. De plant gebruikt een  gedeelte van de voeding voor 
zijn groei. Een ander deel gaat naar de groei van de bonen in de 
peulen en naar de peulen zelf. Wat ‘Kom in mijn Tuin’ wil is een 
goede opbrengst, dat wil zeggen grote peulen met grote bonen 
(hoewel de kleine boontjes eigenlijk lekkerder zijn, minder bit-
ter). Om dit te bereiken moeten de planten worden getopt. De 
kinderen krijgen hierover uitgebreide uitleg en instructie.  Er zijn 
tuinders die de planten toppen om te voorkomen dat de zwar-
te luis zich in de toppen nestelt en zich daarna verspreidt over 
de rest van de plant. Liefhebbers eten ook de getopte, maar wel 
luisvrije, delen van de plant.  Op de website www.kominmijntuin.
com is informatie over de tuinen beschikbaar. 
Theo Duijs

KOM IN MIJN TUIN!

Onkruid en tuinbonen 

Drijvende kracht achter Groepspraktijk de Lente

Nanda Sharon 65 jaar,
maar wil nog lang niet stoppen

“Ik ben als 16-jarige begonnen 
in de verpleging in de toenmali-
ge Janskliniek in Haarlem, dus ik 
kan mij beroepen op aardig wat 
ervaring in de gezondheidszorg. 
Hard en ook wel zwaar werk, 
maar het gaf mij altijd heel veel 
voldoening. Na mijn studie ging 
ik op 2 september 1992 als na-
tuurgeneeskundige aan de slag. 
In  1993 had ik mijn praktijk bij 
pedicure Guda van Eden.  Samen 
met Saskia Beukman opende ik 
in 2012 de huidige Groepsprak-
tijk de Lente. Ik ontmoette Sas-
kia in 2008: zij was toen mijn cli-
ent. Saskia werkte als fysiothe-
rapeut en had net ontslag geno-
men en wilde wat anders gaan 
doen. Ik heb haar toen aange-
boden bij mij te komen werken. 
Zij is ook mijn beoogde opvolg-
ster. Ik ga echter nog even lek-
ker door. Mochten er in de toe-
komst kleinkinderen komen, dan 
ga ik minder werken. Ik ben er 
trots op dat Groepspraktijk de 
Lente zo succesvol is: we zijn 
echt uniek dat wij zoveel com-
plementaire geneeswijzen onder 
een dak bieden. Op dit moment 
hebben we in ons team 13 vak-
mensen waar het enthousiasme 
van afstraalt. Mensen met ieder 
hun eigen specialisatie en die in-
levingsvermogen als tweede na-
tuur bezitten. Ik streef ernaar het 
team zo hecht en stabiel moge-
lijk te houden, dat is ook de wens 
die ik voortdurend koester. Dat 
gebeurt uit een soort fingerspit-
zengefühl, het moet gewoon lek-
ker voelen om op deze manier te 
werken. Dat geldt ook voor on-
ze cliënten. Handreikingen bie-
den zodat mensen op gegeven 
moment vanuit hun eigen kracht 
weer de juiste richting en de weg 
voor zichzelf vinden. Lichaam en 
geest nader tot elkaar brengen, 
die onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Daar doe je het 
voor. Vanuit mijn eigen enthousi-
asme zie ik dingen en als ik hier 
wat aan kan doen, dan ga ik er-
voor. En dat is nu exact de kracht 
van Groepspraktijk de Lente, be-

ter kun je deze niet omschrijven. 
In de praktijk zijn we nog wel op 
zoek naar bio-resonantiethera-
peut en een goede astroloog. Of 
ik nog toekomstplannen heb? 
Ja, ik zie zoveel conflictplekken 
in de wereld. Daar zou ik graag 
wat aan willen doen met ande-
re vrouwen vanuit de vrouwe-
lijke kracht en insteek: verant-

Heemstede – Je wordt 65, maar dan stoppen met werken? Dit 
geldt niet voor Nanda Sharon, eigenaresse van Groepsprak-
tijk de Lente voor complementaire geneeswijzen. “Ik vind het 
veel te  leuk wat ik doe”, geeft ze toe.  65 jaar is een echte mijl-
paal waarbij je even stilstaat. Een gesprek met Nanda Sharon.

woordelijkheid nemen. Conflic-
ten worden sinds mensenheu-
genis voornamelijk door mannen 
beslecht. Ik heb zelf een tijdje in 
Israël gewoond en in een kib-
boets gewerkt. Hier ontmoet-
te ik ook mijn man. Dus ik weet 
als geen ander hoe het is om in 
een conflicterend land te wonen. 
En sinds een paar maanden heb 
ik een volkstuintje. Dat is echt 
mijn passie geworden, rustge-

vend en heerlijk genieten van je 
eigen groente en prachtige bloe-
men. Daar kan ik zo van genie-
ten,” lacht Nanda Sharon.
Groepspraktijk de Lente, Val-
kenburgerlaan 73 in Heemstede, 
tel. 023-5470950. Meer informa-
tie op www.praktijkdelente.nl en 
op Facebook.
Bart Jonker

V.l.n.r.:Tjeerd Sminia, Goos Brandsma, Dick van den Bos, Jan Apon, trainer Gerald Garrelts.

Jan Apon na 44 jaar uit getrimd
Heemstede - Afscheid nemen van ‘En Maar Weer Gewoon’, EMWG, doe je niet zomaar. Afgelopen 
zaterdag nam de hardloopclub En Maar Weer Gewoon in Groenendaal afscheid van drie leden, twee 
van hen waren 22 jaar lid en de derde, Jan Apon, was er zelfs al vanaf de oprichting in 1970 bij. 44 
jaar ! Dit jaar nam de club afscheid van Dick van den Bos, die is verhuisd, en Goos Brandsma, die ook 
na 22 jaar z’n hardloopschoenen aan de wilgen hangt. Nog meer bijzonder was het afscheid van Jan 
Apon, die - met tranen in de ogen - na 44 jaar zijn afscheid van EMWG aankondigde. Als trimmer 
van het eerste uur moet hij opgeven, nadat hij onlangs op de Raadhuisstraat is aangereden. Tjeerd 
Sminia, EMWG’s spreekstalmeester, leidde met mooie woorden en voor alle drie een t-shirt met ‘(ex-
) EMWG’ de afscheidsceremonie. Mannentrimclub EMWG traint al 44 jaar elke zaterdagochtend van 
8 tot 9 uur in het Groenendaalse bos. Interesse? De groep traint op de parkeerplaats bij restaurant 
Groenendaal. Inlichtingen: Reint Buser 023-5581819 of r.buser@quicknet.nl
Ton van den Brink 
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Het is Oranje
dat de klok slaat
Heemstede – De kleur oranje is eigenlijk nooit in de mode. In de 
onstuimige jaren zeventig misschien nog het meest, dan als in-
terieurkleur. Maar oranje is zo’n kleur die niemand écht staat. 
Hoe anders is dat wanneer ons land vertegenwoordigd is bij een 
internationaal sportevenement. Dan doen we maar wat graag 
iets met die opvallende kleur. Ondernemers springen in op de 
zogeheten WK-koorts met oranje artikelen die ze in hun assorti-
ment hebben. Maar gewone vlaggen en ballonnen doen het ook 
goed. Kledingzaken halen oranje outfits naar voren en er zijn 
zelfs schoenenontwerpers die speciaal voor Oranjefans die lie-
ver chique willen juichen oranje schoenen op de markt hebben 
gebracht. Dan zijn er nog oranje bikini’s, natuurlijk oranje gebak, 
oranje sportkleding en uiteraard voor uw trouwe viervoeter ook 
oranje hesjes of een dito gekleurde etensbak. Een kleine greep 
uit de Heemsteedse Oranje-etalages ziet u hier.

Zomerlezen met de gratis VakantieBieb-app

Gevarieerd aanbod e-books
voor het hele gezin
Er is een divers aanbod met 
grappige, avontuurlijke en span-
nende boeken voor zowel jon-
gens als meisjes. Voor de onder-
bouw is er bijvoorbeeld Zwaar-
den en zweefmolens: de piraten 
van hiernaast van Reggie Naus 
en Hup Fien! Van Harmen van 

Straaten. Voor de bovenbouw 
Het leven van een loser van Jeff 
Kinney en De verschrikkelijke 
badmeester van Jozua Douglas. 
Kinderen (en volwassenen) met 
dyslexie kunnen de e-books in 
een aangepast lettertype lezen.
Bestsellerschrijvers als Herman 
Koch, Saskia Noort en Nicci Fre-
nch staan erbij, net als Step-

Regio - Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet 
lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun 
leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomerva-
kantie is daarom belangrijk en dat kan ook heel goed digitaal 
met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Van 1 juli tot en 
met 31 augustus staat de VakantieBieb voor leden en niet- 
leden gratis online.

hen King. Of het meeslepen-
de Toen ik je zag van Isa Hoes. 
Tijdschriften zoals de WK special 
van Hard gras, Libelle, Flair, Pa-
norama en Fashionata zijn te le-
zen. Inspiratie én de juiste woor-
den en zinnen zijn te vinden in 
de reis- en taalgidsjes.  

E-books lezen zonder internet
De app is gratis te downloaden 
op een tablet of smartphone via 
de App Store of Google Play Sto-
re. Na het downloaden kun je 
zonder internetverbinding de e-
books lezen: ideaal dus voor de 
vakantie of voor onderweg. Heb 
je de app eerder gedownload 
voer dan eerst een update uit.

Digitale diensten van 
de Bibliotheek
De VakantieBieb en de Luister-
Bieb zijn twee speciale apps, die 
naast e-books ook deel uitma-
ken van het pakket aan digitale 
diensten van de Bibliotheek. De 
LuisterBieb laat kinderen en vol-
wassenen ontdekken hoe leuk 
en makkelijk een boek luisteren 
is. Bibliotheekleden kunnen e-
books van de Bibliotheek lezen 
via het e-bookplatform. Daar-
op zijn meer dan 5.000 titels be-
schikbaar. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl en op www.vakantiebieb.
nl.

Regio - In het Kennemer Gasthuis locatie zuid is tot en met 
eind september de foto-expositie van Nico Akemann te zien. 
De foto’s van Akemann zijn een spel van contrasten en vor-
men, het zijn stillevens vol leven.

Stillevens vol leven in Kennemer Gasthuis

Koeien aan de dijk, tussen het koolzaad.

Akemann: “Tijdens mijn middel-
bare schooltijd raakte ik erg on-
der de indruk van het werk van 
mijn oom F.F. Hazelhoff. Zijn on-
derwerpen waren soms elemen-
ten waaraan je gewoon voorbij 
gaat, als je niet goed kijkt. Dat 
was zo inspirerend.” Die inspi-
ratie is goed terug te zien in het 
werk van Akemann zelf.
 
Vormen en verhoudingen
“Ik ben niet kieskeurig in mijn 
onderwerpen die ik fotografeer, 
landschappen, gebouwen of 
close-up. Ik werk voornamelijk 
in kleur, maar ook zwart/wit vind 
ik prettig. Het is al mooi op zich 
om te zoeken naar vormen en 
verhoudingen en het spelen met 
diepte en onscherpte, te werken 
met kleur en contrast en te zoe-
ken naar opmerkelijke taferelen”, 
aldus de fotograaf.
 
Geslaagd
Nico Akemann vertelt verder: 
“Soms voel ik me collega van 
de visser langs de kant, ik kan 
een hele dag op pad geweest 
zijn, om uiteindelijk met niets of 
slechts met een paar geslaag-
de opnames thuis te komen. De 
foto’s die ik exposeer zijn ge-
maakt in Nederland, Belgie, Ita-
lie, Noorwegen, Zweden, Schot-
land en Ierland.”
De expositie is dagelijks te be-
zichtigen in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid, op de vide bo-
ven de centrale hal.
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Heemstede – Alle smaken ontmoetten elkaar zaterdag op het 
smaakfestijn in het WinkelCentrum Heemstede. Alle winkels die 
ook maar een ietsje met voeding of drinken te maken hadden, 
pakten uit met lekkere hapjes of onbekende sapjes. Bij Houwe-
ling Vers stond de familie Janus te wikken en te wegen of wortel-
sap of bietensap de lekkerste drank is boven de 25 graden, Re-
né proefde wat van spinaziesap en moest de smaak wegslikken 
met de wortelsap. Die spinazie zit hem al tegen vanaf zijn kinder-
tijd. Dat werd dus tien fl essen wortelsap en een gratis fl esje spi-
nazie voor mevrouw! Laat het nu maar 25 graden worden. Er hing 
zaterdag toch een vleug-
je mediterranee in de lucht. 
Kwam dat door het gedicht 
van Maurice Hermans die 
zijn boekje `Dichter bij Lief-
de` signeerde bij Boekhandel 
Blokker? In het gedicht `va-
kantie` dicht hij over : de ap-
pels, de peren, de olijven en 
de kers, gerijpt in de klei van 
de Provence en elke ochtend, 
altijd weer en ovenvers, het stokbrood van madame Constance. 
Maurice kent de smaak van de Heemsteedse Binnenweg en de 
Raadhuisstraat, hij woonde 18 jaar in Zandvoort en kent de bui-
tenplaatsen van Heemstede heel goed. 

Huis te Manpad
Bij Huis te Manpad stonden 
de hele middag veel fi etsen 
van bezoekers, die aan de 
oproep Midzomerweekend 
28-29 juni  gevolg hadden 
gegeven. In het linker koets-
huis  exposeerden twee ets-
kunstenaars. Etsers Han van 
Hagen (1944) en Reinder Ho-
man (1950) hebben ieder op eigen wijze Huis te Manpad in een 
ets vastgelegd. Van Hagen verbeeldt in zijn etsen landschappen, 
dieren en planten; de werkelijkheid is altijd aanwezig. In de vak-
kundig gemaakte etsen van Homan komen stilte, bezieling, lief-
de en respect voor de natuur samen. Naar de poëzie van de gril-
lige werkelijkheid is de kunstenaar op zoek en intensiveert zo 
de waarneming. Veel bezoek en veel waardering! Eenmaal op de 
Raadhuisstraat en Binnenweg ontkwam je niet aan het goede le-
ven in Heemstede dat overigens wat traag op gang kwam, maar 
tegen één uur zaten de terrassen bij de dorpspomp bij Tante Bep, 
Pasta  Box, Groot & Grut, Van Dam helemaal vol. Vermaakten kin-
deren zich bij Nol Bertram die ze liet springen op een springkus-
sen en zoete broodjes bakte voor de winkel. Hartiger ging het 
bij Chateaubriand aan toe, waar jeugdige koks op de perfecte 
BBQ het lekkerste vlees klaarmaakten. Gezellige drukte bij Bati-
fol en Family waar de terrassen vol zaten en bij Tummers geno-
ten ze in het zonnetje. De koffi e bij Tante Saar was volgens klan-
ten heerlijk en een bolletje ijs helemaal gratis. Bij Gall &Gall een 
Heemsteeds Bittertje te  proeven die een tik van Oom Berenburg 
had meegekregen. Heemsteeds lekker. Met evenementen als de-
ze ben je niet alleen de leukste Straat van Nederland, je wordt 
ook de lekkerste en het meest ondernemende WinkelCentrum 
van Nederland. 
Ton van den Brink 

Smaakmakers op Binnenweg 
en Raadhuisstraat

De hoge toren van HBB
Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de raad unaniem 
voor de uitvoering van de wijk bij de haven, de Havendreef, ge-
stemd. Ook D66 heeft voorgestemd, met pijn in het hart. Wij kon-
den niet anders, nadat wethouder Ates blijk heeft gegeven van 
zwakke onderhandelingsvaardigheden. In diverse media probeert 
Heemsteeds Burger Belang nu D66 de schuld te geven van het 
mislukken van de poging om de toren met twee bouwlagen te 
verlagen. Daarmee probeert HBB te verdoezelen dat haar eigen 
wethouder direct bij de eerste gelegenheid om hun verkiezings-
programma uit te voeren –laagbouw in plaats van hoogbouw- ge-
faald heeft.

Een korte schets. Vorige jaar bood toenmalig wethouder Van de 
Stadt ons de mogelijkheid: het hele plan inclusief hoge toren, of 
niets. Met de rug tegen de muur kozen wij voor ‘ja’ want natuur-
lijk wilden wij geen hoge toren maar wel een mooie wijk. Opposi-
tiepartij HBB stemde tegen, wat gemakkelijk kan als je maar twee 
zetels hebt want het heeft nul consequenties. Na de verkiezin-
gen werd D66 door de projectontwikkelaar uitgenodigd voor een 
bijpraatgesprek. Daarin werd duidelijk dat een lagere toren best 
zou kunnen. Als gevolg van dat gesprek diende D66 een motie in 
waarin we de wethouder vroegen om opnieuw te onderhandelen 
met de projectontwikkelaar met als doel twee woonlagen minder. 
De projectontwikkelaar kwam in diezelfde week uit eigen bewe-
ging met een nieuw bod voor een lagere toren: de onderhandelin-
gen waren daarmee opnieuw geopend. In twee gesprekken heeft 
wethouder Ates echter geen beter fi nancieel bod kunnen verkrij-
gen. De opmerking  ‘dit is mijn laatste bod’ van de projectontwik-
kelaar was voor hem de aanleiding om zich direct in zijn loopgraaf 
terug te trekken. Terwijl iedereen weet dat dan het echte onder-
handelen begint.

Dat de wethouder onervaren was, wisten we. We gaven hem toch 
het voordeel van de twijfel. Maar dat hij zich bij de eerste beste 
mogelijkheid om echt iets te veranderen in Heemstede, direct laat 
overbluffen, dat stelt ons teleur. Wij hopen dan ook dat hij meer 
spierballen laat zien bij het terrein naast het Spaarneziekenhuis, de 
geplande toren naast de watertoren en andere hoogbouw die zich 
aandient in Heemstede.
D66 Heemstede

INGEZONDEN

Dierenbescherming: informatie 
over dier en vakantie
Regio – Het is ieder jaar weer 
opvallend. Vlák voor de va-
kantie in het zomerseizoen 
komen vele zwerfdieren in het 
asiel terecht. Dierenbescher-
ming Noord-Holland Zuid 
geeft voorlichting aan huis-
dierbezitters om dit te voor-
komen. Met deze vakantie-
tips gaan u en uw huisdier 
een zorgeloze vakantie tege-
moet!

Vakantietijd is spannend voor 
huisdieren. Uw dier gaat mee 
op vakantie en komt op vreem-
de plekken of het dier blijft thuis 
met een oppas. Uit eigen onder-
zoek van de Dierenbescherming 
blijkt dat 60 procent van de huis-
dierbezitters te laat is met het re-
gelen van de vakantieopvang. 
Heeft u al bedacht wie er voor 
uw huisdier zorgt?

Of u uw huisdier meeneemt of 
niet, er valt voor een vakantie al-
tijd van alles te regelen. De zoek-
tocht naar een opvangadres, uit-
zoeken van verplichte inentin-
gen, het chippen en het vervoer. 
Het zijn allemaal zaken waar u 
ruim van tevoren rekening mee 
moet houden.
Bij de Dierenbescherming zelf 
kunt u terecht voor informatie 
over dier en vakantie. Ook vindt 
u een handige checklist waar u 
aan moet denken wanneer u met 
uw dier naar het buitenland gaat 
. Kijkt u op de website nhz.die-
renbescherming.nl of stuur een 
mail naar info@dbnhz.nl. 
Bellen kan natuurlijk ook: 023 - 
534 34 40. 

De Dierenbescherming wenst u 
en uw huisdier(en) alvast een fi j-
ne vakantie toe!



Heemstede - Een klapstoeltje 
zelf meenemen of gewoon op 
een verhoogde stoep gaan zit-
ten. Het speels aangelegde plein 
aan de Franz Leharlaan geeft de 
bezoeker aan het concert van 
harmonie St. Michael de moge-
lijkheid zo comfortabel moge-
lijk buiten te genieten van mu-
ziek. Eerst van het Instaporkest 
waarin aspirant leden kunnen 
wennen aan het spelen in har-
monie en gevorderde leden van 
de echte Harmonie met een an-

der instrument mee kunnen oe-
fenen. Later speelden ze mee in 
de echte St. Michael Harmonie 
waar ze dat kleine meisje deden 
genieten. Zij danste op muziek 
van, heel toepasselijk, de Enter-
tainer uit de film Sting. Of ge-
noten de ouders van het meisje  
nog meer van het dansen of de 
muziek? Voor de vijfde keer trad 
de harmonie St. Michaël  op aan 
het plein bij de Franz Leharlaan. 
Genieten van Het Dorp van me-
neer Sonneveld, van de trombo-

ne van oudste lid Gerard Tesse-
laar. Van de solo van sopraan-
saxofonist Yvonne Vernooij die 
de fantasy van de Rolling Stones 
speelde. De buitenconcerten zijn 
gratis voor de buurt maar als het 
geldkistje langskomt, wel even 
de portemonnee trekken. Voor 
niks fluiten de vogels. Woens-
dag 2 juli 2014 speelt de harmo-
nie vanaf 19.30 uur op het plein 
bij de Anna Blamanlaan in Mer-
lenhoven.
Ton van den Brink 

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Vacature Top 3 

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steun-
punt Vrijwilligerswerk Heemste-
de. In de zomervakantie zijn we 
bereikbaar op de dinsdag tus-
sen 9-12 uur: 023 – 5483824. 
Op www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl vindt u nog veel meer 
leuke vacatures!

Financieel administratieve
ondersteuning
Als vrijwilliger help je ouderen 
die behoefte hebben aan kortdu-
rende ondersteuning bij belas-
tingzaken, beroep- en bezwaar-
schriften, je geeft gratis advies 
over allerlei financiële zaken en 
diverse wet- en regelgeving. 

Vrijwilliger Scouting Leiding
Welpen/Verkenners
Een scoutinggroep uit Heem-
stede is op zoek naar enthousi-
aste jonge vrijwilligers, die het 
leuk vinden om leiding te geven 
aan een groep jongens en mei-
den van 7-11 jaar of 11-15 jaar. 
Het programma kan uiteenlo-
pen van een groot spel in het 
bos, een creatieve activiteit, het 
leren van een vaardigheid (zo-
als kompas lezen), hutten bou-
wen, kampvuur maken en nog 
veel meer. Samen met de an-
dere kampleiding ga je ook het 
programma voor de kampwe-
ken voorbereiden en leiden. De 
activiteiten voor de Verkenners 
vinden plaats op vrijdagavond 

van 19.00-21.00 uur en voor de 
Welpen op zaterdagmiddag van 
13.30-16.00 uur. Je hoeft niet el-
ke vrijdag of zaterdag aanwezig 
te zijn, dit kan in overleg inge-
pland worden. Vind je het leuk 
om met kinderen of tieners om te 
gaan, in teamverband te werken, 
ben je zelf tussen de 16 en 25 
jaar, creatief, doelgericht en heb 
je de vrijdagavond of zaterdag 
vrij, dan zijn we heel blij met je.

Beheerder Kledingdepot
Een hulporganisatie die zich in-
zet voor de allerarmsten in Oost-
Europa en Afrika zoekt een be-
heerder kledingdepot. Je bent 
verantwoordelijk voor de kle-
dinginzameling in je eigen om-
geving. Je neemt aangeboden 
kleding aan, bedankt de gever 
en zorgt voor opslag van de kle-
ding, hiervoor is tenminste 4 m2 
eigen opslagruimte nodig. Re-
gelmatig wordt de ingezamel-
de kleding ophaald en naar het 
centraal depot vervoerd door de 
vrijwilligers van de regionale af-
deling logistiek. We bieden een 
zelfstandige functie waarbij je 
veel contact hebt met mensen. 
Want gevers brengen niet alleen 
hun zak met kleding, maar vaak 
ook een verhaal. Je bepaalt zelf 
de openingstijden van je depot 
(bij voorkeur tenminste 2 uur per 
week) of je bent op afspraak ge-
opend.

Tijdens de zomervakantie zijn 
onze openingstijden aangepast, 
voor meer informatie www.vrij-
willigerswerkheemstede.nl.

Idee?
Mag ik eerst even mijn gal spugen? Helemaal gek word ik van 
de reclame voor, tussen en na de WK-wedstrijden. Ik wil niet naar 
C1000 voor zo’n dom pak, ik hoef van twee gekken met hun auto 
op de golfbaan geen verzekering en van Annemarie van Gaal (geen 
familie) neem ik zeker geen stroom af. Is er nog meer? Jazeker.
Heerlijk genieten van het hockey met zinnig commentaar van 
‘Good Old’ Brinkman en Fatima M. de M. Kundig met verstand van 
zaken. Bij het voetballen draven dagelijks types op die weinig op-
hebben met het spelletje. Co. Adriaanse en Ronald de Boer doen 
het goed, de rest is ballast. Een zwangere dame die wel acht jaar in 
Italië heeft gewoond komt wat onzin vertellen net als de, in een an-
dere hoedanigheid, altijd briljante Herman Koch. Dat plaatsgenoot 
Erik van Muiswinkel tot diep in de nacht TV kijkt zal mij een zorg 
zijn. Gelukkig is de BBC er nog en zelfs de Duitse zenders zijn voor 
mij een alternatief voor de reclameblokken en de NOS prietpraat.
Ondanks dat ongerief is het een prachtig sportzomer nietwaar? 
Rolland Garos, hockey om het WK, voetbal vanuit het verre Brazi-
lië en dadelijk Wimbledon en de Tour. Het kan niet op. Tot nu toe 
geniet ik volop van de sport zelf. Nu mijn idee. Bijna 90% van on-
ze inwoners doen aan sport. Velen zijn lid van een plaatselijke ver-
eniging. Wat mij opvalt is dat  verenigingen naar buiten toe nog-
al gesloten zijn. Met al de sportevenementen ontstaat er waarde-
ring voor andere sporten. Zo hebben ook tennissers plezier aan  
het hockey en omgekeerd. Zou het niet eens aardig zijn als bij-
voorbeeld de zwemmers van HPC eens een potje voetballen te-
gen RCH? Of De Hockeyers van Alliance eens gaan tennissen te-
gen Merlenhove? Kom op bestuurders: pak de handschoen op en 
bedenk eens onderlinge wedstrijden. Het hoeft nergens om te gaan 
gewoon eens ervaren hoe andere Heemstedenaren hun sport bele-
ven. Ben benieuwd wie de eerste stap durft te zetten.
Met een sportgroet,
O. Oosterkroon

Column
De ‘Cray’ haalt gigantisch 

bedrag op voor stichting KiKa
Heemstede - De leerlingen van de Crayenester Basisschool 
haalden meer dan 7.300 lege statiegeld-flessen op om geld in te 
zamelen voor KiKa (stichting Kinderen Kankervrij). Hiermee wil-
len zij de strijd tegen kinderkanker ondersteunen, in nagedach-
tenis van de vorig jaar overleden leerlinge Christine de Jonghe. 
Op het jaarlijkse zomerfeest van de school werd de opbrengst 
van de flessenactie en de speciaal voor dit doel georganiseerde 
sponsorloop bekend gemaakt. Met beide acties hadden de meer 
dan 400 leerlingen van de Cray maar liefst 5125,55 euro opge-
haald! KiKa was zeer onder de indruk van dit gigantische bedrag 
en kwam graag naar de ‘Cray’ om de cheque op deze zonnige 
dag in ontvangst nemen.

Foto: Marjory Haringa

Harmonie St. Michael speelt in de buurt

Vluchtelingen-
Werk zoekt 
vrijwilligers

Regio - Als vluchtelingen na het 
verkrijgen van de verblijfsver-
gunning naar hun nieuwe woon-
plaats verhuizen, komen ze voor 
hun gevoel vaak in een doolhof 
terecht en is hulp van iemand 
die hen de weg wijst onmisbaar. 
VluchtelingenWerk is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers en taal-
coaches. Wilt u helpen? Neem 
contact op met de heer Aziz Azi-
zi, Regiocoördinator Vluchtelin-
genWerk Noordwestholland, 06 
22 75 48 90 of a.azizi@vwnwh.nl.

2 juli 2013 11
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Sensoor: hulp op afstand, maar toch dichtbij
Regio – Hulp op afstand, maar 
toch dichtbij. Sensoor is een 
organisatie verdeeld in diver-
se regiokantoren waar men-
sen naar toe kunnen bellen 
en anoniem hun verhaal kwijt 
kunnen. Een gesprek hierover 
met Dorine Kettenes, trainer 
en begeleider bij Sensoor.

“Sensoor is verdeeld in diver-
se regiokantoren over heel Ne-
derland”, legt Dorine Kettenes 
uit. “Per 1 januari 2015 wordt dit 
echt een landelijke organisatie. 
Hulp op afstand, zoals Sensoor 
biedt, is goed verankerd door het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.  Per 1 januari 
wordt de zorg naar de gemeen-
ten overgeheveld. Er is speciaal 
een projectteam opgezet om dit 
te organiseren en te begeleiden.  
Er wordt overlegt met de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten. Hierdoor is alles goed voor-
bereid en daarom hebben wij er 
alle vertrouwen in dat deze over-
gang in goede banen wordt ge-
leid. Sensoor kan hierdoor een 
uitstekende dienstverlening bie-
den die in de behoefte voorziet. 
Dus hulp op afstand die op ge-
meentelijk niveau wordt gebo-
den. Sensoor biedt voor iedereen 
een luisterend oor. Naast de re-
guliere hulpverlening in Neder-
land, kunnen mensen hier juist 
anoniem terecht zonder door-
verwezen te worden. Deze ge-
sprekken die bij ons binnenko-
men beslaan een breed gebied. 
Het kan gaan over eenzaamheid, 
rouw, verlies van een baan, pro-
blemen in relationele of famili-
aire sfeer of gezondheid. Door 
de crisis van de afgelopen jaren 
merken wij dat juist die behoef-

te aan een luisterend oor toege-
nomen is. Onze vrijwilligers aan 
de telefoon worden hierop uitge-
breid getraind. Vooral de kunst 
van het luisteren is natuurlijk de 
belangrijkste competentie. Dit 
is weinigen gegeven: veel men-
sen zijn geneigd terugkoppe-
ling te geven uit eigen ervarin-
gen. Misschien goed bedoeld 
, maar dat is niet echt luisteren 
naar die ander. Je moet aanslui-
ting vinden met de beller. Op de-
ze manier probeer je de beller 
op weg te helpen en naar kan-
sen te zoeken binnen zijn of haar 
eigen mogelijkheden. Samen ini-
tiatieven zoeken en ontplooien. 
Zo wordt zelfredzaamheid ge-
stimuleerd. Een andere meer-
waarde van Sensoor is dat ieder-
een 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bij ons terecht kan. Onze 
dienstverlening is gebaseerd op 
het principe dat we er echt altijd 
zijn. Sensoor West-Midden heeft 
vestigingen in Alkmaar, Haarlem, 
Zaandam en Hilversum. Anonie-
me bellers kunnen terecht op 
onze regionale nummers:  Alk-

maar  072-5613614,  Haarlem 
(ook Heemstede) 023-5471471,  
Hilversum 035-6245555 en 
Zaandam  075-6162000, tegen 
lokaal tarief. 
Bellen naar het landelijke num-
mer 0900-0767 (5 cent p/m) kan 
natuurlijk ook. Sensoor is al-
tijd op zoek naar nieuwe vrij-
willigers die hard nodig zijn. We 
groeien nog steeds en we mer-
ken ook dat het de laatste maan-
den drukker wordt aan de tele-
foon. In oktober start de nieuwe 
basistraining voor vrijwilligers, 
dus geef je zo snel mogelijk op. 
Een vooropleiding is niet vereist. 
Vrijwilligerswerk is verhelderend, 
verrijkend en ligt goed verankerd 
in onze maatschappij. Het geeft 
je zoveel voldoening om voor ie-
mand en de samenleving iets te 
betekenen”, aldus Dorine Kette-
nes.

Meer informatie om vrijwilliger te 
worden  op tel.nr. 072-5621044 
(tussen 09.00- 14.00 uur) of op 
www.west-midden.sensoor.nl. 
Bart Jonker

Dorine Kettenes (foto: Bart Jonker Productions© 2014).

Havendreef toren:
een gelopen race...

De Havendreeftoren in Heemstede is een feit en hij wordt te hoog 
voor het dorpse karakter dat Heemsteeds Burger Belang (HBB) 
nastreeft. Dat doet pijn.
In 2013 heeft de meerderheid van de gemeenteraad, met uitzon-
dering van HBB, het stedenbouwkundige kader (wat wordt er ge-
bouwd) en de intentieovereenkomst (we gaan het doen) vastge-
steld. Kortom, het plan ligt sinds 2013 vast. Wanneer meer partij-
en zich in 2013 samen met HBB nadrukkelijk tegen de toren in het 
plan hadden uitgesproken, dan waren er nog goede onderhande-
lingsmogelijkheden geweest om de toren lager te maken. 
De uit het genomen besluit van 2013 voortvloeiende juridische 
positie van de ontwikkelaar ten opzichte van de gemeente heeft 
elke onderhandelingsmogelijkheid bemoeilijkt. Het grillig stemge-
drag van bepaalde partijen heeft de onderhandelingen verder ge-
frustreerd, waardoor is gebleken dat de gemeenteraad en de ont-
wikkelaar wat betreft het plan en de toren uitgepraat zijn. 
Natuurlijk kunnen we als gemeenteraad op ieder moment de stek-
ker uit het project Havendreef trekken. Er is alleen geen spra-
ke meer van een kosteloze ‘way out’. Mislopen van de opbrengst 
is nog het minst waarover we ons druk kunnen maken. De juridi-
sche- en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn van dien 
aard, dat we die weg simpelweg niet in kúnnen gaan. Om nog 
maar te zwijgen van de morele aspecten. Geconcludeerd kan wor-
den dat de toren een ‘fait accompli’ is: HBB betreurt dit enorm.
 Maar hoe zit het dan met het dorpse karakter waarover wordt 
gesproken in het nieuwe collegeakkoord? Besluiten uit het verle-
den zijn helaas moeilijk terug te draaien, zonder dat daar aanzien-
lijke juridische en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen aan 
kleven. Het nieuwe college waar HBB deel van uit maakt, heeft te 
maken met de uitvoering van beslissingen, die in de vorige raad-
speriode zijn genomen. Deze lopende zaken van het oude beleid 
zullen moeten worden afgehandeld. Het plan Havendreef is hier 
een duidelijk voorbeeld van. HBB zal alles in het werk stellen om 
bij nieuw op te starten plannen het nieuwe beleid te laten gelden. 
Met het oog hierop heeft HBB tijdens de raadsvergadering van 26 
juni de wethouder verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn om de toren aan de overzijde van de Havendreef wel een 
kopje kleiner te maken. Wordt vervolgd.
Heemsteeds Burger belang

INGEZONDEN

Heemstede - Vorige week dinsdag (24 juni) 
werd bekendgemaakt wie de ‘Beste Zelfstandige 
Winkelier’ van Nederland is geworden, een lan-
delijke wedstrijd waarin consumenten konden 
stemmen voor hun favoriete zelfstandige zaak.
De verkiezing is een initiatief van onder meer 
ABN-AMRO en De Telegraaf. The Vintage Store 
in Heemstede (Cruquiusweg) was door gedron-
gen tot de laatste dertig zelfstandige winkels. Op 
zich al een hele prestatie. In de provincie Noord-
Holland bevinden zich de meeste zelfstandige 
winkeliers ten opzichte van de rest van Neder-

land. Vijf winkeliers waren in de race en de ju-
ry gaf aan dat deze vijf erg dicht bij elkaar zaten.
Veelal boekenhandels werden hoog gewaar-
deerd door de klanten in alle twaalf provincies. 
De Volendamse viswinkel ‘Schilder’ werd de uit-
eindelijke winnaar en is gevestigd in Noord-Hol-
land.

Uiteindelijk is The Vintage Store als 22ste geëin-
digd van heel Nederland en als  4de van de 5 ge-
nomineerden in de provincie Noord-Holland. En 
daar mag deze winkel zeker heel trots op zijn!

The Vintage Store een van de
‘Beste Zelfstandige Winkels van Nederland’

MS, chronische ziekte die het zenuwstelstel aantast
Heemstede - Zeg Multiple 
Sclerose (MS) en veel mensen 
denken aan een rolstoel en een 
spierziekte. De chronische ziek-
te, die het zenuwstelsel aantast, 
komt maar moeilijk van vooroor-
delen af. MS is niet voor ieder-
een hetzelfde. Als je 100 MS-pa-
tiënten spreekt heeft iedereen 
een ander verhaal.
De grootste misvatting is dat 

mensen denken dat het een 
spierziekte is en ten tweede dat 
iedereen met MS in een rol-
stoel terecht komt. Dat is hele-
maal niet zo. Je kunt 100 worden 
met MS.
Afgelopen november werd de 
MS Collecte met zo’n 10 collec-
tanten in Heemstede georgani-
seerd. Een mooi aantal, maar er 
zijn zeker nog 100 collectanten 

nodig. 
Aanmelden als collectant kan bij 
het Nationaal MS Fonds, info@
nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839
Voor meer informatie: www.na-
tionaalmsfonds.nl. Een dona-
tie, klein of groot, is welkom op 
giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 
november.

Bezoek aan zusterstad Leamington
Heemstede  - Van 19 tot 22 juni 
heeft een gezelschap van 22 le-
den van de
Heemsteedse Kring voor Interna-
tionale Vriendschap een bezoek 
gebracht aan Royal Leamington
Spa. Met die gemeente in mid-
den-Engeland worden sinds 
1947 vriendschapsbanden on-
derhouden.
Op vrijdag is een bezoek ge-
bracht aan Tissington Hall waar 
kasteelheer sir Richard Fitzher-

bert de Nederlanders
rondleidde. Zaterdagavond had 
een jumelagediner plaats in het 
Warwickcollege met 64 perso-
nen onder wie ook
burgemeester John Knight. Zon-
dagmiddag werd voor het raad-
huis van Leamington Spa af-
scheid genomen en
is de terugreis met het vliegtuig 
vanaf Birmingham aanvaard. De 
deelnemers kunnen terugzien op 
een zeer geslaagde uitwisseling.
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Ludieke actie bij T-line in Cruquius voor 
‘pechvogels’ van gesloten sportschool

Regio - Afgelopen donderdag 
kwamen sporters die lid zijn bij 
een sportschool in de Raadhuis-
straat te Heemstede noodge-
dwongen voor een gesloten deur 
te staan. Binnen enkele uren was 
zelfs het pand helemaal leeg. 
Geen sportactiviteit meer en dat 
betekent pech voor de abonne-
menthouders.
Navraag bij de verhuurder leer-
de dat er in het pand geen nieu-

we fitness activiteit meer wordt 
gestart. Reden voor T-line in 
Cruquius om een ludieke actie te 
beginnen. “Wij bieden de pech-
vogels onbeperkt sporten tot 1 
oktober aan voor 49,50 euro”,  al-
dus fitnessmanager en mede-ei-
genaar Onno Mantel. 
Hij vervolgt: “Wij doen normaal 
niet aan aanbiedingen omdat ze 
vaak niet eerlijk zijn voor de vas-
te leden vinden we. Maar dit is 

natuurlijk een uitzondering.  We 
bieden deze lage prijs aan zon-
der aanvullende verplichtingen.”
De hele fitnessmarkt is steeds in 
beweging. T-line in Cruquius is 
inmiddels naast tennis ook op fit-
nessgebied een begrip. Met ruim 
12,5 jaar ervaring en een breed 
aanbod is er een vast ledenbe-
stand  opgebouwd. De ‘pechvo-
gels van de Raadhuisstraat’ mo-
gen naast de cardio- en fitness-
mogelijkheden ook gebruik ma-
ken van het brede lessenpakket.
Er is wel één voorwaarde. Man-
tel:  “We vragen wel om het to-
nen van het  lidmaatschaps-
kaartje.”
Voor verdere informatie wordt 
verwezen naar www.t-line.nl  of 
even bellen: 023-582018.
Langskomen kan natuurlijk ook. 
T-line is in de zomermaanden 
geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 22.00 
uur en op zaterdag en zondag 
tot 13.00 uur. 
T-line is gevestigd in Cruquius. 
“Naast de Praxis en schuin te-
genover Intra-Tuin en de Media 
Markt”, aldus Onno Mantel die 
de ‘pechvogels’ graag verwel-
komt.

Afsluitende turndemo GSV 
Heemstede zeer ontspannen 
Heemstede - in de gymzaal 
van basisschool de Evenaar 
opende dinsdag 24 juni Mo-
nique de turndemo van GSV. 
De toestelcommissie had voor 
de eerste serie de toestellen, 
brug, balk, plankoline en lan-
ge mat. Het thema van de mid-
dag was ‘samenwerken’. Dit 
was onder andere te zien bij 
de brug ongelijk, waar de da-
mes met z’n tweeën tegelijk de 
oefening draaiden. In no time 
werden de toestellen omge-
wisseld voor trampoline, rin-
gen en een acrovloer. Ook hier 
was samenwerking wat de bo-
ventoon voerde. Amber met 
Ania, Puck met Eva en Daniek 
met Mirre lieten in een vlot 
tempo allerlei (hand-) stan-
den zien.  Famke, Florine en 
Mila mochten aan de ringen 
zwaaien en  Mahalia, Vera, Yi-
lian, Isa en Fleur sprongen op 
en van de grote trampoline. Tot 
slot lieten 12 meisjes op de to-
nen van de Can Can een lan-
ge mat oefening zien, waar-
bij het de bedoeling was te-
gelijk te lopen. De rest van de 
groep sprong wisselend links 
en rechts over twee kasten.
Omdat de wedstrijdgroep on-
der leiding van Marielle van 
Harselaar een mooie acrode-
mo had ingestudeerd, werd hij 
als extra aan de pré selectie la-
ten zien. Het was een prach-
tig spektakel, welke met een 
groot en langdurig applaus 
werd beloond.

Geen regels 
Het grote voordeel van een de-
mo is dat er geen regels zijn en 
iedereen mag laten zien wat zij 
kan. Hierdoor kon Vera de-
monstreren hoe je 3 verschil-
lende kippen aan de lage leg-
ger doet en als afsprong een 
salto achterover vanaf de la-
ge legger. Bij de balken wer-

den veel gezamenlijke oefe-
ningen gedaan. Het mooiste 
is natuurlijk als de salto’s te-
gelijk gaan. Diverse meisjes 
hadden een eigen oefening 
gemaakt met behulp van at-
tributen zoals gymnastiekbal-
len en de flick flacker. Als in-
termezzo was Syl van de Veer 
gevraagd om zijn brug- en rin-
genoefening te laten zien. Syl 
was begonnen als turner bij 
GSV Heemstede, maar was al 
snel overgestapt naar Pax in 
Hoofddorp. Door de vele uren 
meer training zit de kans er in 
dat hij volgend jaar bij de na-
tionale jeugdselectie zit. Dat 
de juf ook haar mannetje staat 
liet zij zien bij het ringenzwaai-
en. Samen met Vera toonde zij 
achtereenvolgens een dislo-
que, disloque  vouwhang, inlo-
que, halve draai en een spreid-
salto af en dat alles perfect 
gelijk! Op de trampoline werd 
meer individueel gewerkt. Do-
minique, Christa en Mirre lie-
ten in een flink tempo de sal-
to’s voor, achter, gehurkt, ge-
hoekt en gestrekt zien. Ze 
leefden zich echt uit met hun 
sprongen. Als laatste was de 
groep in tweeën gedeeld; de 
jongere meisjes sprongen met 
salto’s over de kasten heen 
en de oudere meiden, waar-
onder ook de districtskampi-
oene Marlijn Kroezen, spron-
gen alle verschillende soorten 
salto’s op de airtumblingmat. 
Als toetje werden de ouders 
en andere belangstellenden 
nog getrakteerd op de mooie 
vloer-muziekdemo van Mariel-
le. Heerlijk zoals de jeugd de 
kans pakt om buiten alle re-
gels van het turnen te laten 
zien hoe mooi en leuk het is 
om met lijf en leden te werken. 
Dat kan alleen tijdens een de-
monstratie. 
Ton van den Brink 

Lions Regatta speciaal voor Sailwise: 
watersport voor gehandicapten
Heemstede – De Lions club 
Heemstede Bennebroek orga-
niseerde vorige week woens-
dag hun 22ste Lions Zeilregat-
ta op het IJsselmeer om geld in 
te zamelen voor watersport voor 
gehandicapten. Aan boord wa-
ren bedrijven met personeelsle-
den en gasten. Dit leverde geld 
op. Die sponsorgelden geven 
mensen met een lichamelijke of 
geestelijke handicap de moge-
lijkheid om actief watersport te 
beoefenen. Dit keer voeren er 
acht grote schepen van de zoge-
heten ‘bruine vloot’ uit met aan 
boord 150 mannen en vrouwen 
om op een plezierige en sportie-
ve manier een wedstrijd te va-
ren.

Zeven bedrijven, die regionaal, 
nationaal en internationaal hun 
activiteiten uitvoeren, troffen el-
kaar op het water met een voor 
hen passende boot; van Lem-
steraak tot driemastklipper met 
aan boord een enthousiaste be-
manning, gretig om in weer en 
wind de eerste prijs te bemachti-
gen. De start was achter het Zui-
derzee Museum met wat regen-
achtig weer, maar alsof het zo 
moest zijn gingen om 11.00 uur 
de trossen los onder wat lich-
te bewolking en eenmaal on-
derweg brak een stralende zon 
door. Een heerlijke dag met col-
lega’s en relaties op een (wa-
ter)sportieve wijze bij elkaar. Om 

13.00 uur startte de wedstrijd en 
om 15.30 uur kwamen de eerste 
schepen over de finish. 

Sponsoren
Ditmaal was Sigma Medical de 
winnaar met de ‘Brandende Lief-
de’. Alle deelnemen-de bedrijven 
steunen met hun deelname het 
goede doelenfonds van de Li-
onsclub. De netto opbrengst dit 
jaar bedroeg 2.500,00 euro, ge-
heel bestemd voor Sailwise af-
de-ling watersport voor gehan-
dicapten. Aangezien ook dit jaar 
speciaal aandacht wordt besteed 
aan jong gehandicapten is de 
Stichting NSGK (Stichting voor 
het Gehandi-capte Kind) bereid 
gevonden om het bedrag te ver-

dubbelen, zodat de past-presi-
dent van de Lionsclub Heemste-
de Bennebroek, de heer Mark 
Hans Emanuel, een cheque van 
5.000,00 euro kon overhandigen 
aan de heer Michiel Meijers van 
Sailwise. Onder het genot van de 
echte zoute haring en een pot 
schuimend bier.
De organisatie van de regat-
ta was mede mogelijk door de 
ondersteuning van diverse part-
ners. De hele organisatie van 
de dag, van parkeren tot en met 
de prijsuitreiking, werd verzorgd 
door de leden van de Lionsclub 
Heemstede Bennebroek. 
Ook te volgen op facebook: 
www.facebook.com/lionsregatta.
Ton van den Brink 
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Groep 8 van basisschool Icarus 
maakt een muur kunstwerk

Heemstede - Op basisschool Icarus is het tra-
ditie dat groep 8 een afscheidscadeau maakt, de 
ouders begeleiden dit. De kinderen wilden dit jaar 
graag de buitentrap versieren en daarbij iets van 
henzelf op school achterlaten. Zij hebben zich 
hierbij laten inspireren door de graffiti kunste-
naar Bansky. Een van de vaders heeft de kinde-
ren gefotografeerd in een door henzelf bedach-
te pose. Hierbij werd meegegeven wat de school 
de afgelopen 8 jaar voor hen heeft betekend. Lei-

dend waren de woorden; samen naar school, ver-
bindend, doorgeven, enthousiast en spetterend. 
De silhouetten van de foto’s zijn door de kinde-
ren op de muur geschilderd en ingekleurd. Mor-
gen gaan ze hun kunstwerk officieel voor school 
en ouders onthullen, nadat ze de school zijn uit-
gebezemd door de juffen en de meesters. Daarna 
vliegen de kinderen uit hun toekomst tegemoet, 
en zullen zij met warme gevoelens terugdenken 
aan hun heerlijke tijd op Icarus!

Honkbal
Opnieuw puntendeling tussen 
RCH-Pinguins en Orioles

Zaterdag, in Bergschenhoek, 
gingen de gedachten even te-
rug naar 25 mei, toen Robin van 
Eis 9 innings lang vanaf de heu-
vel RCH naar de 3-2 overwin-
ning leidde. Nu, ruim een maand 
later, leek de geschiedenis zich 
te herhalen. Via runs van Mark 
Smit in de 3e en Raoel Kortstam 
en Victor Draijer in de 4e inning 
was de Racing op een 3-1 voor-
sprong gekomen en leek Orioles’ 
heuvelfavoriet Brendan Schoe-
maker een zware middag tege-
moet te gaan. Maar in de 2e helft 
4 spatte de Heemsteedse droom 
uiteen na 4 runs uit even zo ve-
le honkslagen: 5-3. Na de 6-3 in 
de 5e inning deed Robin de heu-
vel over aan achtereenvolgens 
Shane Gnade en Lars Werkman, 
maar ook die konden het tij niet 
keren, zagen gezamenlijk nog 5 
opponenten de thuisplaat berei-
ken en alleen nog Raoel Kort-
stam na een fraaie driepitter en 
een OS vang 7 van Victor Dra-
ijer de Heemsteedse eer nog 
een klein beetje redden: Orioles-
RCH 11-4.

Wie herinnert zich niet de no-
hitter van Marcel Timmer op 8 
mei 2011 tegen de Twins? Di-
on Steyl waarschijnlijk niet, want 
die was er toen nog niet bij. Niet 
gehinderd door voorkennis leek 
hij op weg Marcels prestatie te 

evenaren, want de Orioles had-
den zondag totaal geen kijk op 
de worpen van Dion. Tot in de 
6e inning dan, toen hij zijn enige 
honkslag moest incasseren, die 
overigens zonder gevolgen bleef. 
Door 2 runs van Jessey de Jong 
en 1 van Andy Raaff was RCH 
intussen op een 3-0 voorsprong 
gekomen en leek er geen vuil-
tje aan de Heemsteedse lucht. 
Maar in de 8e inning bleek ook 
Dion maar een gewoon mens te 
zijn toen hij na 4 wijd en geraakt 
werper, gevolgd door een ver-
re vangbal en een grounder de 
1-3 zag binnenlopen. Met het 2e 
honk bezet en 2 man uit deed hij 
met 6-1-1-2 de heuvel over aan 
Hylke van Viersen, die nog een 
2e run moest toestaan alvorens 
hij met 3 slag de inning tot een 
einde wist te brengen. Geluk-
kig voor RCH wist Ferd van Ste-
kelenburg de marge weer op 2 
te brengen na hits van hemzelf 
en Lex Leijenaar en Raoel Kort-
stam, waardoor de 3e run in de 
9e inning van Orioles geen scha-
de meer kon aanrichten. 

RCH-Pinguïns is nu Double 
Stars op de ranglijst gepasseerd 
en staat 5e. Maar komend week-
end ontmoeten de teams elkaar, 
zaterdag in Heiloo, zondag om 
14.00 uur op het Heemsteedse 
Sportpark.

Heemstede - De heldenrollen wisselen bij RCH-Pinguïns van 
week tot week. In de 1e seizoenshelft waren pitcher Robin van 
Eis en outfielder Mark Smit de hoofdverantwoordelijken voor 
de verrassende overwinning op kampioenspretendent Orioles. 
Vorige week was Hylke van Viersen tegen DSS de gevierde 
man op de Heemsteedse heuvel en zondag beet de slagploeg 
van Orioles zich de tanden stuk op werper Dion Steyl en joeg 
slagman Ferd van Stekelenburg de Bergschenhoekse verdedi-
ging de stuipen op het lijf met 3 uit 4 en 2 RBI ’s. Alleen jam-
mer dat hij z’n eigen snelheid overschat.

Zomer in Heemstede
Heemstede – Het voorjaar ligt achter ons en de zomer is in 
volle gang. Dat levert ook weer erg mooie plaatjes op zoals 
deze foto. Het blijkt maar weer dat de natuur fantastische 
ontwerpen voortbrengt. 

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Luchtvaartstory’s die niet 
uit de lucht gegrepen zijn
Heemstede – Het was een ge-
zellig onderonsje bij Boekhan-
del Blokker afgelopen zaterdag. 
De vermaarde boekhandel was 
gevuld met allerlei belangstel-
lenden uit de luchtvaartbran-
che. Zoals Josephine Rolf von 
den Baumen, die in 1966 ste-
wardess was. De reden hiervoor 
was de presentatie van het boek 
‘Piloot’ van Siem J.M. Nieuwen-
huijse, voormalig navigator bij 
een luchtvaartmaatschappij. ‘Pi-
loot’ is een verzameling onge-
censureerde waargebeurde ver-
halen uit het vliegtuig in de tijd 

dat Siem werkzaam was in de 
luchtvaart, in de jaren 60 en 70. 
‘De naakte waarheid; gedurf-
de verhalen uit de cockpit’, zo-
als de ondertitel van het boek 
meldt. “Ik ben in 1984 wegge-
gaan en was onder meer naviga-
tor op de DC3, 4 en 6, de DC8 
en DC10”, vertelt hij enthousi-
ast.  Jitske Kingma van uitgeve-
rij Elikser introduceerde Siem en 
ontlokte hem wat verhalen.  “Hij 
is in Heemstede een ware local 
hero geworden”,  vertelde ze en-
thousiast. Dat Siem een uitste-
kend verhalenverteller is was 

duidelijk te merken: de aanwezi-
gen zaten op het puntje van hun 
stoel geboeid te luisteren. Zoals 
de pan met gekookte eieren die 
tijdens een checkvlucht op de 
Noord-Atlantische route tot twee 
keer aan toe op de Check Navi-
gator terecht kwam, nadat hij in 
slaap was gesukkeld. Of de ver-
kleedpartij van Siem als Nep-
tunus als ze de evenaar pas-
seerden en de lastigste passa-
gier uitkozen om een symboli-
sche scheerbeurt te geven. Maar 
Siem bracht ook met ondeugen-
de oogjes enkele verhalen met 
erotisch tintje ter sprake, met of 
zonder wijn. Luchtvaartstory’s uit 
de lucht die niet uit de lucht ge-
grepen zijn. Het publiek genoot. 
Naast het boek ‘Piloot’ werd het 
boek ‘Uitgevlogen’ van voormalig 
stewardess Dineke Uldriks ge-
noemd. Zij was ook aanwezig. 
Tot slot overhandigde Siem Nieu-
wenhuijse zijn twee kleinkinde-
ren een gesigneerd exemplaar 
van zijn boek’, om vervolgens zijn 
werk voor geïnteresseerden te 
signeren. De boeken ‘Piloot’ en 
‘Uitgevlogen’ zijn verkrijgbaar bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
Bart JonkerFoto: Bart Jonker Productions © 2014



Uitslag ballonnenwedstrijd Europese 
Epilepsie Dag 2014 bekend!
Regio - Maandag 30 juni jl. werd 
na lang wachten de uitslag van 
de ballonnenwedstrijd bekend 
gemaakt in de aula van school 
De Waterlelie. Ter gelegenheid 
van de Europese Epilepsie Dag 
en het 75-jarige bestaan van De 
Waterlelie, werden op 10 februa-
ri 170 ballonnen opgelaten. Elke 
ballon, in de vorm van een hart, 
was voorzien van een kaart-
je met daarop de naam van de 
leerling en het retouradres van 
de school. Een spannend mo-
ment voor de leerlingen, want 
welke kaartjes zouden terugge-
stuurd worden? 
Uiteindelijk kwamen er 30 re-
acties op school aan, een heel 
mooi resultaat. Veel mensen 
stuurden niet alleen het kaart-
je terug, maar deden er ook een 
leuk briefje bij. De ballonnen 
kwamen onder andere neer in 
woonwijken, aan de kust en in 

weilanden. De afgelegde afstan-
den van de ballonnen varieerden 
enorm: van 40  tot en met 168 ki-
lometer. Vanuit de omgeving van 
Alkmaar kwamen veel kaartjes 
terug, maar ook uit nog noorde-
lijker streken, zoals Texel.   
En waar landde de ballon die het 
verst kwam…? Op het Wadden-
eiland Vlieland!. Myrthe van Dru-

nen uit VSO groep 3B won met 
haar ballon de eerste prijs; een 
mooi whiteboard. Tien andere 
leerlingen, waarvan de ballon-
nen ook ver kwamen, vielen ook 
in de prijzen. Leerlingen en leer-
krachten hebben allen erg geno-
ten van de wedstrijd en wie weet  
wordt het in de toekomst nog 
eens herhaald!

Provincie wil subsidie Landschap 
Noord-Holland anders inzetten
Regio - De provincie wil vanaf 2015 de structurele subsidie 
aan Landschap Noord-Holland (LNH) geleidelijk afbouwen. 
De middelen die hierdoor vrijkomen, gaat de provincie beste-
den aan natuurbeheer. Voor een aantal werkzaamheden blijft 
LNH nog wel geld ontvangen van de provincie.

De provincie kijkt de laatste ja-
ren kritisch naar boekjaarsubsi-
dies (structurele subsidies). Ook 
de Algemene Rekenkamer heeft 
zich recent kritisch uitgelaten 
over deze ‘automatische subsi-
dieverstrekking’ door overheden. 
De provincie heeft al diverse 
boekjaarsubsidies op een aantal 
beleidsterreinen afgeschaft. Ook 
in de groene sector is de provin-
cie daarmee begonnen. De pro-
vincie wil als subsidieverstrekker 
alle natuurbeherende organisa-
ties op dezelfde manier behan-
delen. Bovendien stopt de pro-
vincie met de subsidiëring van 
werkzaamheden van LNH die 
geen relatie hebben met pro-
vinciale natuurdoelstellingen en 
waar andere natuurbeherende 
organisaties ook geen provinci-
ale subsidie voor krijgen. Het be-
treft onder andere het houden 
van toezicht in natuurgebieden 
en het financieren van  persone-
le inzet van LNH bij diverse na-
tuurprojecten.

Geld voor natuurbeheer
LNH blijft – net als andere na-
tuurbeheerders – van de provin-
cie wel geld ontvangen voor de 
uitvoering van het natuurbeheer 
via het Stelsel Natuur- en Land-
schapsbeheer (SNL). De midde-
len die vrijvallen als gevolg van 
de jaarlijkse korting op de boek-
jaarsubsidie worden toegevoegd 
aan het SNL-budget. Het tota-
le beschikbare budget voor na-
tuurbeheer neemt hierdoor toe. 
Dit is nodig, omdat er in Noord-
Holland steeds meer natuurge-
bieden worden aangelegd en 
de beheerlasten dus ook stij-
gen. Ook continueert de provin-

cie haar bijdrage voor een aan-
tal specifieke projecten van LNH, 
zoals natuuronderzoek en de sti-
muleringsregelingen voor soor-
tenbescherming en landschap-
selementen die LNH op verzoek 
van de provincie uitvoert.

Geleidelijke afbouw
LNH is en blijft voor de provin-
cie een belangrijke partner op 
het gebied van natuurbeheer. 
De provincie realiseert zich dat 
de afbouw van de boekjaarsub-
sidie gevolgen heeft voor de or-
ganisatie. Daarom heeft de pro-
vincie LNH al in het voorjaar van 
2013 in kennis gesteld van het 
voornemen om de financiële re-
latie tussen LNH en de provincie 
gefaseerd te moderniseren. De 
provincie wil door de gefaseerde 
afbouw de organisatie in de ge-
legenheid stellen om zich voor te 
bereiden op de toekomstige fi-
nanciële situatie. De afbouw be-
gint in 2015. Per 2018 zal de pro-
vincie de boekjaarsubsidie be-
eindigen en resteert, naast de 
vergoedingen vanuit SNL voor 
natuurbeheer, voor dat jaar een 
bijdrage van circa 760.000 euro 
voor natuuronderzoek en de sti-
muleringsregelingen voor land-
schapselementen en soortenbe-
scherming. 

De huidige boekjaarsubsidie van 
LNH bedraagt 1,9 miljoen. Hier-
van wordt ongeveer 1,15 mil-
joen euro afgebouwd. Dit is cir-
ca 10 procent van de totale ba-
ten van de organisatie. Land-
schap Noord-Holland blijft nog 
werkzaamheden voor de provin-
cie verrichten voor de resterende 
0,75 miljoen euro.  

St. Paschalis Baylon 
zoekt leiding

Heemstede - Scoutinggroep (St. Paschalis Baylon) is op zoek 
naar een enthousiaste jonge vrijwilliger, die het leuk vindt om op 
de vrijdagavond of zaterdagmiddag kinderen te vermaken door 
middel van een spel in het bos bij de ruïne van het Groenen-
daalse bos. Ook ben je aanwezig bij creatieve projecten, op the-
ma-avonden, bij het kampvuur maken, watergevecht, chillen in 
eigen groepsruimte, potje voetbal, gourmetten en andere leu-
ke dingen. Elke vrijdagavond of zaterdagmiddag aanwezig zijn 
is niet verplicht, dit kan in overleg om de week ingepland wor-
den. Verder 2 á 3 keer per jaar op weekendkamp (herfst, win-
ter, lente) en 1 keer per jaar een week op zomerkamp. Deze die-
nen ook met de leidinggevende voorbereid te worden. Vind je 
het leuk om met tieners om te gaan, in teamverband te werken, 
ben je tussen de 16 en 25 jaar, creatief, doelgericht en heb je de 
vrijdagavond vrij, dan ben je van harte welkom. Heb jij een cre-
atief brein? Kan je goed met kinderen werken? En kan je goed 
in teamverband werken? Meld je dan aan. Je kunt terecht bij 
de Welpen- en Verkennerleiding. Je verzint opkomsten en geeft 
leiding over een groep kinderen.
Voor meer informatie kun je kijken op: 
www.paschalisbaylon.com.

Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Woensdag 2 juli
Buitenconcerten Harmo-
nie St. Michaël, aanv. 19.30 
uur. Locaties: plein van de Fr. 
Leharlaan en plein van An-
na Blamalaan. Toegang vrij. 
Droog weer, dan gaan de 
concerten door.
Info: www.stmichael-heem-
stede.nl.

Woensdag 2 juli
t/m dinsdag 8 juli

Aquarellen van Carin van 
der Putten in Gemeente-
huis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5, Bennebroek. 
Toegang gratis. Openingstij-
den: maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot en met 12.30 uur 
en woensdag van 13.30 tot en 
met 16.30 uur.

Woensdag 2 juli
t/m donderdag 12 juli
Solo-expositie van Jan Ver-
schueren in Galerie Année, 
Gedempte oude gracht 33 in 
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

Woensdag 2 juli
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke 
Lekkerkerker in Casca De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Mixed media, in niveau 
gelaagde texteer, intuïtieve
impressies en veelkleurige 
abstracte formaten.

Donderdag 2 juli
t/m zondag 13 juli

Nieuwe expositie in de 
Waag: werk van Margot 
Staphorst uit Heemstede. 
Opening zondag 29 juni om 
16.00 uur. Spaarne 30 rood, 
Haarlem.
Open op do-vr-za-zo, tussen 
13.00-17.00 uur.

Woensdag 2 juli
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius.
Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

Zaterdag 5 juli
Heemsteedse dichter Mar-
ten Janse presenteert 
nieuwe bundel ‘De witte 
spiegel’ tijdens een wan-
deling waaraan ieder kan 
deelnemen. Er zijn onderbre-
kingen voor de poëzie. Start: 
13.30u. Bij Chin. Rest. Aan de 
Bartoklaan.
De tocht voert naar het thee-
huis aan de Cruq.dijk. Wan-
deling gratis, versnaperingen 
voor eigen rekening. Gedich-
ten meenemen mag.

Vrijdag 11 juli
t/m dinsdag 2 september
Expositie werk Marijke van 
Lammeren-Dogterom in 
voormalig gemeentehuis 

Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5. Vrij toegang, 8.30-
12.30 uur. Woe: 13.30-16.30 
uur. Stillevens en dieren.

Zaterdag 12 juli

Natuurwerkdag IVN in 
wandelbos Groenendaal, 
09.30-15.00 uur.
Informatie en aanmelding: 
www.ivn.nl/afdeling/zuid-ken-
nemerland.

Foto: Johan Stuart.

Zondag 13 juli 
Op stap in het Benne-
broekse Bos van 11.00-
12.30 uur met Gerrit Boe-
ve. Het Bennebroekbos is 
oorspronkelijk  als park aan-
gelegd en bestaat al honder-
den jaren. Aanmelden nood-
zakelijk via www.gaatumee.nl 
Info: 088-0064455. Kosten 7,- 
euro, kinderen tot 12 jaar 3,- 
euro. Beschermers 4,- euro,
hun kinderen tot 12 jaar mo-
gen gratis mee. Vertrek: in-
gang naast de parkeerplaats 
van de Linnaeushof, Heem-
stede.

AgendA
Eethuis de Luifel presenteert Midzomermaaltijd
Op donderdag 10 juli verzorgt Eethuis de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, weer een lekkere driegangen-midzomermaaltijd. 
Ditmaal is het menu Indisch.
U kunt aan tafel tussen 17.15 en 18.30 uur. Reserveren doet u 
telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur, tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, tel. 023-548 38 28 kies 1. Het themadiner 
kost 9,75 euro.
Het nieuwe seizoen begint op maandag 11 augustus. 

Excursie senioren naar Haarlem
High Tea Cruise en stadswandeling Vrouwen met Lef’ 
Onder het genot van diverse zoete en hartige lekkernijen, o.a. 
muffi ns, Devonshire scones met clotted cream en huisgemaak-
te jam, quiches, chocolate brownies en diverse belegde sand-
wiches, vaart u door de grachten van het historische centrum 
van Haarlem.
Na de mooie rondvaart en de heerlijke high tea maakt u een 
verrassende stadswandeling door de binnenstad van Haarlem 
georganiseerd door het Historisch Museum Haarlem en Gilde 
Haarlem. U hoort alles over de bijzondere vrouwen die Haar-
lem kent en gekend heeft, zoals Margaret Kropholler, de eerste
vrouwelijke architect van Nederland en Amy Groskamp/ten 
Have, die de Nederlandse vrouw etiquette heeft bijgebracht. En 
natuurlijk de meest bekende Haarlemse heldin: Kenau Hasse-
laer. De wandeling eindigt bij het Historisch Museum, Groot Hei-
ligland 47, waar u nog samen met de gids kunt ronddwalen tot 
17.00 uur. 
Deze excursie vindt plaats op dinsdag 22 juli, u verzamelt om 
12.30 uur bij Post Verkade Cruises, Spaarne 11a in Haarlem t/o 
het Teyler Museum. Voor mensen die niet goed ter been zijn is 
de excursie minder goed geschikt. Kosten: 29,50 euro, MK 25,50 
euro (incl. high tea, cruise en Cascakosten, excl. reiskosten en 
overige consumpties).
Aanmelden en betalen kan tot uiterlijk vrijdag 11 juli in de Luifel.

Excursie voor senioren Utrecht
Stadswandeling, rondvaart en bezoek bierbrouwerij 
Na een lekker kopje koffi e met gebak op het Domplein laten de 
gidsen van Gilde Utrecht u veel aspecten van de stad en haar 
geschiedenis zien. Uniek in Utrecht zijn de werven en werfkel-
ders waar in de Middeleeuwen de kooplieden hun handelswa-
ren opsloegen.
In Utrecht zijn vele prachtige kerken: de stad heeft maar liefst 
drie Dom’s: naast de 750 jaar oude Maartensdom zijn er ook 
de Catharinakerk en de Gertrudiskerk. Er zijn ook verschillende 
vroegere schuilkerken, zoals de oude Gertrudiskapel in De Drie-
hoek en de Maria Minor – thans Belgisch biercafé Olivier – ach-
ter Clarenburg. Gaat u mee naar de Zeven Steegjes, Wijk C en 
andere erfenissen uit de Napoleontische tijd? 
De wandeling eindigt bij het stadskasteel Oudaen, waar de 
groep gaat lunchen. Na de lunch volgt een tour met de rond-
vaartboot langs middeleeuwse wasplaatsen, musea, en de 
mooiste geveltjes. Daarna op het programma een tocht in de 
sfeervolle Stoombierbrouwerij met als aangename afsluiting een 
heerlijk glas ‘Ouwe Daen’ of andere verfrissing. 
Deze excursie vindt plaats op dinsdag 5 augustus, aanvang om 
8.55 uur in de hal van station Heemstede. Minder geschikt voor 
hen die minder goed ter been zijn.
Kosten: 29,00 euro excl. openbaar vervoer en overige consump-
ties. Aanmelden en betalen uiterlijk vrijdag 11 juli in de Luifel.Marten Jansen (foto: Franklin van 

der Erf).

Wandeling met dichter Marten Janse
Heemstede – De Heemsteed-
se dichter Marten Janse komt 
zaterdag 5 juli met een nieu-
we bundel, ‘De witte spiegel’. Hij 
presenteert deze tweede bundel 
met toegankelijke poëzie tijdens 
een wandeling waarbij ieder-
een welkom is en waaraan nog 
meer dichters aan mee  zullen 
doen. De start is 13.30 uur bij de 
brug naar Schalkwijk. Verzamel-
punt is het Chinees restaurant 
aan de Bartoklaan. Vandaar gaat 
de wandeling langs het Spaarne 

naar het theehuis bij het gemaal 
aan de Cruquiusdijk 32. En dan, 
na een pauze, achterlangs Hage-
veld weer terug naar het vertrek-
punt. Een rondje van 7 km met 
onderbrekingen voor de poëzie.

Wil je meewandelen en schrijf je 
zelf ook gedichten? Neem dan 
een of twee gedichten mee om 
voor te dragen. Aan de wande-
ling zijn geen kosten verbonden, 
de versnaperingen bij het thee-
huis zijn voor eigen rekening.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 juli 2014

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties

Leef je uit in de natuur!
Natuurliefhebbers die het leuk vinden om de 
handen uit de mouwen te steken kunnen hun 
hart ophalen. Het IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert in samenwerking met de 
gemeente Heemstede op zaterdag 12 juli 
een werkdag in wandelbos Groenendaal in 
Heemstede. Deelnemers aan deze werkdag 
gaan esdoorns knippen en zagen. Een dag 
lekker buiten werken in de natuur met een 
groep enthousiaste mensen!

Natuurliefhebbers die het leuk vinden om buiten 
bezig te zijn en een bijdrage willen leveren aan 
de natuur in Groenendaal zijn van harte welkom. 
Verzamelen op zaterdag 12 juli om 9.30 uur op 
de grote parkeerplaats van Groenendaal bij het 
restaurant. De werkdag duurt tot 15.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl of neem 
contact op met Marc van Schie, 06-22575748. Graag 
aanmelden via e-mail: ivnzk.natuurwerk@gmail.com.

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.

Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt dit 
melden bij de gemeente (en dus niet meer bij 
de politie zoals vroeger). U kunt de melding 
digitaal of persoonlijk doen via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, bij de publieksbalie in 
het raadhuis of via telefoonnummer 14 023.

Verloren en gevonden 
voorwerpen

Handhavingsacties
Vaartuig Heemsteeds kanaal ter hoogte 
van de Havenstraat
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
lichtblauwe/grijze roeiboot, met drie zitplanken, 
aangetroffen in het Heemsteeds kanaal ter 
hoogte van de Havenstraat. Dit vaartuig is, zonder 
vergunning, aangelegd aan grond dat in eigendom 
is van de gemeente.

Vaartuig Leidsevaart ter hoogte 
van de brug aan de Amstellaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
donkere sloep, met blauw/grijs dekzijl, aangetroffen 
in de Leidsevaart ter hoogte van de brug aan de 
Amstellaan. Dit vaartuig is, zonder vergunning, 
aangelegd aan grond dat in eigendom is van de 
gemeente.

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van 
de Verordening openbaar water Heemstede). De 
eigenaar van genoemde vaartuigen krijgt tot en 
met 16 juli 2014 de gelegenheid om zijn vaartuig 
buiten Heemstede te brengen dan wel een ligplaats 
in te nemen met waar dit aan openbare grond 
met een vergunning wel is toegestaan. Indien de 
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Judith Leysterlaan 11 het optrekken van de 

achtergevel wabonummer 12791, 
 ontvangen 13 juni 2014. 
- Valkenburgerlaan 55 het uitbreiden van het 

balkon wabonummer 12876, 
 ontvangen 13 juni 2014. 
- Binnenweg 119A het kappen van 1 jeneverbes 

wabonummer 12894, ontvangen 13 juni 2014. 
- Heemsteedse Dreef 273 het kappen van 1 

prunus wabonummer 12908, 
 ontvangen 13 juni 2014. 
- Fazantenlaan 47 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 12929, 
ontvangen 14 juni 2014. 

- Zandvoortselaan 139 het plaatsen van reclame 
wabonummer 12991, ontvangen 17 juni 2014. 

- Cruquiusweg 25 het plaatsen van reclame 
wabonummer 13028, ontvangen 19 juni 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Rhododendronplein 6 het doorbreken van 
 een muur wabonummer 11746, 
 verzonden 24 juni 2014. 

- Binnenweg 67 het wijzigen van de gevel t.b.v. 
automaten wabonummer 12747, 

 verzonden 27 juni 2014. 
- Kwartellaan 1 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 12777, 
verzonden 27 juni 2014.

- Hageveld 18 het verbouwen van een woonhuis 
wabonummer 12172, verzonden 27 juni 2014. 

- Heemsteedse Dreef 49 + 51 het plaatsen 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 12715, verzonden 27 juni 2014. 

- Achterweg 11 het kappen van 1 beuk en 1 
kastanje wabonummer 12393, 

 verzonden 27 juni 2014. 
- Bronsteeweg 16 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 12680, 
 verzonden 27 juni 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- IJssellaan 25 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 12753, 
ontvangen 6 juni 2014. 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.

Ontheffing bouwbesluit overschrijding 
werktijden
Op 30 juni 2014 hebben wij op grond van 
artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 aan 
Thermoplus B.V. ontheffing verleend van het 
gestelde in artikel 8.3 lid 1 van het Bouwbesluit 
2012. Dit ten behoeve van het bouwen van 
bronnen op het perceel Burgemeester van 
Lennepweg 35. De werkzaamheden mogen 
plaatsvinden op twee avonden van 19.00 tot 
22.00 uur in de periode van 14 juli tot 15 augustus 
2014. Dit onder de voorwaarde dat direct 
omwonenden middels een brief door Thermoplus 
B.V. uiterlijk drie dagen voor de start van de 
werkzaamheden op bovengenoemde tijden op 
de hoogte worden gesteld. Artikel 8.3 lid 1 van 
het Bouwbesluit 2012 bepaalt dat bedrijfsmatige 
bouw- en sloopwerkzaamheden op werkdagen 
en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur 
worden uitgevoerd. Artikel 8.3 lid 3 van het 
Bouwbesluit 2014 geeft ons de bevoegdheid van 
bovengenoemd verbod ontheffing te verlenen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkbepaling
De directeur van Milieudienst IJmond legt, namens 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor Eethuis Binnenweg, Binnenweg 31 te 
Heemstede. De maatwerkvoorschriften bepalen dat 
het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 14 augustus 2014 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene Juridische 
Zaken, Raadhuisplein 1 / Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 

belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Inzage
De beschikkingen liggen van 3 juli tot 14 augustus 
2014 tijdens openingstijden ter inzage:
- in de publiekshal van het raadhuis, gelegen aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b, 

Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 
26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Bekendmaking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

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

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

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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