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Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 3 juli - do 9 juli)
Tompouce van gerookte paling met 

kruidensalade
Duo van eend met Provençaalse 

knoflook �jm jus
Aardbeien Romanoff € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 6 juli - do 9 juli)
Slavink van kip en katenspek met 
aardappelwedges en ratatouille 

€ 10,50

Gentlemens Day op 20 juli.
Heren, golf gezellig mee!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

bloemendaal - Wethouder Tames Kokke 
(VVD) is dinsdag afgetreden als wet-
houder van Bloemendaal. Hij maakte 
dat bekend na de wekelijkse vergade-
ring van het college, in een korte brief 
aan de raadsleden, die begint met de 
zin: 'Er is een tijd van komen en van 
gaan. Ik acht dat laatste moment gena-
derd.' Een reden voor zijn tussentijds 
terugtreden noemt hij niet, maar vol-
gens een woordvoerster van de afde-
ling communicatie van de gemeente 
een dag later, heeft Kokke dit moment 
gekozen, omdat het vernieuwde 
gemeentehuis waarvan hij projectlei-
der was, nu is opgeleverd. Bovendien 
zou hij opzien tegen opnieuw een heel 
traject, dat van de modernisering van 
de bestuursstructuur in Bloemendaal. 
En de leeftijd ging meespelen. "Tames 
Kokke is nu 70 jaar, het houdt ook eens 
op", aldus de woordvoerster.

door Marilou den Outer

De woordvoerster ontkent dat het 
gaat om een 'totaal onverwacht 
vertrek', en een directe link met 
het gevoelige dossier Elswoutshoek 
wordt stellig ontkend. Die link zou 
kunnen worden vermoed, wetende 
dat tijdens de vergadering van het 
college afgelopen dinsdag het inrich-
tingsplan Elswoutshoek ter tafel lag. 
Het college besloot er positief over, 
'maar met een kanttekening van 
Tames Kokke', aldus de woordvoer-
ster. Het dossier leidde begin dit jaar 
tot het aftreden van burgemeester 
Nederveen; Kokke was in de vorige 
raadsperiode wethouder verant-
woordelijk voor dit dossier. Deze 
kwestie draaide om vooral de ruzie, 
die de eigenaars van Elswoutshoek, 
de broers Rob en Hans Slewe, al jaren 
hadden met het gemeentebestuur 
over de ontwikkeling ervan. Nu is het 
dossier beland in de portefeuille van 

wethouder Botter (D66), die bezig is 
een schone lei te creëren, wat tot nu 
toe heeft geleid tot excuses aan de 
Slewes en een onderzoeksrapport 
van Martien Kuitenbrouwer met als 
doel 'het normaliseren van de ver-
houdingen'. De VVD-fractie is altijd 
tegen het wijzigen van het bestem-
mingsplan Elswoutshoek geweest. 
Dit voorjaar nog schreef de fractie-
voorzitter Bolkestein op de website: 
'Wij verzoeken de wethouder niet 
aan de eigenaars te suggereren dat 
het bestemmingsplan zal worden 
aangepast.'

Bouwprojecten
Kokke was zes en een half jaar wet-
houder in Bloemendaal. In de eerste 
periode had hij onder meer ruimte-
lijke ordening en bouwzaken in zijn 
portefeuille. Onder zijn wethouder-
schap kwam onder meer het kavel-
bouwproject Haringbuys tot stand 
in Aerdenhout en het woningbouw-
project op het voormalige Marine-
hospitaalterrein in Overveen. Voor 
de vele projecten, die hij tot stand 
heeft gebracht, verdient 'de aima-
bele wethouder alle lof', aldus de 
fractie van D66 Bloemendaal van-
daag op de website van die partij. 
D66 is er echter ontevreden over dat 
Kokke zijn ambtsperiode niet heeft 
afgemaakt.

Dossier kwijt
Ook Henk Schell (PvdA) toont zich 
niet blij met het tussentijds opstap-
pen. Hij denkt dat er een 'veelvoud' 
van oorzaken is aan te wijzen voor 
het terugtreden. "Ik had de indruk 
dat hij niet helemaal lekker op zijn 
plek zat in het nieuwe college. Ik 
denk ook wel begrijpelijk; hij was 

het dossier ruimtelijke ordening 
immers kwijt in zijn tweede peri-
ode als wethouder. En misschien 
speelt de factor leeftijd ook een 
rol, ik vond hem de afgelopen tijd 
duidelijk minder scherp dan in het 
begin."
Marielys Roos van Hart voor Bloe-
mendaal, gevraagd om een reactie, 
toont zich daarentegen 'erg blij' 
over het aftreden van de wethou-
der. Een motie van haar vorige 
week in de raad waarin ze de wet-
houder vraagt 'de eer aan zichzelf 
te houden', vanwege het uitblijven 
van 'de-escalerend optreden' in de 
kwestie Elswoutshoek, haalde het 
echter niet.

Contacten
Tames Kokke schrijft in zijn brief 
over zijn aftreden vooral over de 
voldoening, die zijn werk als wet-
houder, 'in een van de mooiste 
gemeenten van Nederland', hem 
heeft opgeleverd. En de grootste 
was wat hem betreft: 'de uiteenlo-
pende contacten met individuele 
burgers en vertegenwoordigers uit 
de samenleving'. Kokke was op dit 
moment verder niet bereikbaar 
voor commentaar. x

Wethouder Kokke afgetreden
'Geen directe link met dossier Elswoutshoek'

Kokke (helemaal rechts) tijdens de fietstocht langs oorlogshistorie in Bloemen-
daal in mei dit jaar (Foto: Marilou den Outer).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

heemstede - Op 21 september start 
een kook- en bakcursus voor 
kinderen tussen 7 en 11 jaar. De 
deelnemers gaan allerlei lekkere 
hapjes maken samen met docente 
Christine de Haan. De cursus van 
vier lessen start op maandag 21 
september van 15.30 tot 17.00 
uur bij Casca in de professionele 
leskeuken in De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede). Aanmelden kan 
nu al: www.casca.nl of via tel.nr. 
023-5483828 (kies 1), op werkda-
gen tussen 09.00 en 13.00 uur.  x

Jeugd aan het 
kokkerellen

In september start een kook- en bak-
cursus voor kinderen (Foto: pr).

heemstede - Op donderdag 9 juli 
verzorgt Eethuis de Luifel (Heren-
weg 96, Heemstede) een midzo-
mermaaltijd. Op het menu staan: 
kip-ananascocktail, lof met ham 
en kaas uit de oven, aardappelkro-
ketjes, beef stroganoff, gemengde 
salade, proeverij van desserts. 
Men kan aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Om 17.45 uur kan 
men aanschuiven aan de stamta-
fel; speciaal voor wie alleen komt, 
maar wel samen met anderen wil 
eten. De kosten bedragen 9,75 
euro. Reserveren kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf. Men belt 
hiervoor op werkdagen tussen 
09.00 en 13.00 uur: 023-5483828 
(kies 1). x

Midzomermaaltijd
in De Luifel

bloemendaal - Op dinsdag 30 juni 
is de website BloemendaalSamen.
nl gelanceerd. Op BloemendaalSa-
men.nl kunnen inwoners, organisa-
ties en verenigingen uit de gemeen-
te Bloemendaal hun initiatieven 
plaatsen en daar ondersteuning 
voor zoeken. Iedereen kan reage-
ren, een discussie op gang brengen 
en zijn of haar inzet aanbieden in 
de vorm van kennis en kunde, man-
kracht en misschien wel een financi-
ele bijdrage. De initiatieven zijn van 
en voor Bloemendalers en hebben 
geen commerciële doelstelling. x

Lancering van 
BloemendaalSamen
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POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

ENTOURAGE
vintage, damesmode

& accessoires is
verhuisd naar de Raaks

Halle!
Drossestraat 2, Haarlem

Winkel 73
aanwezig woe t/m zo

13-17u
Ineke Hosmar
06 21 59 95 39

Leuke
UITDAGING

voor schoolverlater met
MBO/HBO Techniek.
Meewerken aan de

bouw van een nieuwe
ontwikkeling. Assemblage

Extreme 3D printer.
Info: p.hunck@code-p.nl

www.3dprinter4u.nl

GEZOCHT:
Schoonmaak(st)er
voor in Zandvoort

1e maand 15u per week
Vr t/m Wo 05:30-08:00
Daarna 10u per week

Ma t/m Do 05:30-08:00
06-51993581

ted@schoonmaakbedrijf
verhaar.nl

 

ANTIEKMARKT
op de DREEF te HAARLEM

 
zaterdag 4 juli, 18 juli,

1 aug., 15 aug.
5 sept en 19 sept

 
ANTIEK en BROCANTE

 
Kraam 50,- = 06-10144717
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Burgers zoeken afkoeling

overveen - Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de 
zomer aangebroken. En de Haarlemmers en regioge-
noten genieten er volop van. Aan 't Wed in Overveen 
was het dinsdag heerlijk toeven. Echter, momenteel is 

het bloedheet en wordt het voor sommige burgers iets 
minder aangenaam. Genoeg water drinken, verkoeling, 
schaduw en goed smeren zijn noodzakelijk (Foto: Eliza-
beth Stilma). x

bennebroek - Waar moet het heen met 
de kanonnen in Bennebroek? Twee 
kanonslopen uit het dorp zijn onlangs 
gerestaureerd en worden herplaatst. 
Martin Bunnik van de Historische 
Vereniging Bennebroek, die door de 
Gemeente Bloemendaal gevraagd is 
mee te denken, heeft wel een sugges-
tie: de ingang van voormalige Huis te 
Bennebroek, vroeger de woning van 
de ambachtsheer- of vrouw van Ben-
nebroek, nu appartementencomplex.

De laatste plek waar de kanonslo-
pen hebben gestaan, is de trambrug 
over de Bennebroekervaart, die 
onlangs is gerestaureerd. Daarvoor 
stonden ze aan het begin van de 
Bennebroekerlaan, aan het begin 
van de Rijksstraatweg. In feite zijn 
de kanonnen afval. Het gaat om 
gietijzeren kanonnen, die werden 
afgedankt. Ze werden verkocht 

aan bijvoorbeeld ambachtsheren 
en eigenaren van buitenplaatsen, 
die ze gebruikten als sierobject of 
als schamppaal, om te voorkomen 
dat toegangshekken door koetsen 
werden beschadigd. Van dat laatste 
is een voorbeeld te zien in Heem-
stede, bij Meer en Berg aan de Glip-
perdreef, zo staat de lezen in een 
artikel, dat Martin Bunnik schreef 
voor het magazine Heerlijkheden 
van de historische vereniging. De 
bekende 'Amsterdammertjes', de 
ijzeren palen die overal in Neder-
land het foutparkeren voorkomen, 
zijn geïnspireerd op deze kanon-
nen.
Bunnik staat open voor suggesties 
voor een locatie in Bennebroek, 
met argumenten. Geïnteresseer-
den kunnen hem mailen: maraga@
quicknet.nl. x

Waar moet het heen 
met de kanonnen?

De ingang van het voormalige Huis te Bennebroek (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Het bestuur van De Vishal 
heeft Annelien Kers benoemd als 
nieuwe artistiek coördinator per 1 
januari 2016. Kers wordt als artistiek 
coördinator onder meer verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van het 
artistieke beleid van De Vishal en de 
samenstelling en organisatie van het 
tentoonstellingsprogramma.

Annelien Kers is de opvolgster van 
Willemijn Faber, die sinds 1 janu-
ari 2010 als artistiek coördinator 
De Vishal heeft geleid. Het bestuur 
is erg blij met de komst van Kers. 
Bestuursvoorzitter Annette de 
Vries: "Op jonge leeftijd heeft ze 
al veel ervaring als curator opge-
bouwd. Het enthousiasme spat eraf 
bij haar."
Sinds 2011 is Kers directeur van Kers 
Gallery, een galerie voor hedendaag-
se kunst in Amsterdam. Met deze 
galerie vertegenwoordigt ze met 
succes jonge en gevestigde kunste-
naars, zowel nationaal als internati-
onaal. Jaarlijks stelt ze ruim vijftien 
tentoonstellingen samen voor haar 
galerie. Met de door haar georgani-
seerde Kersentuin viel zij op tijdens 
de afgelopen KunstRAI en ontving 
zij een zeer geïnteresseerde prinses 
Beatrix.
Ook organiseert Kers sinds 2009 
Ongekend Young Masters @ Auc-
tions, kunstveilingen en -tentoon-
stellingen op spannende locaties. 
Met Ongekend biedt ze jonge, 
pas afgestudeerde kunstenaars de 
mogelijkheid hun werk onder de 
aandacht van een breed publiek te 
brengen. 
Haarlem is niet helemaal onbekend 
terrein voor Annelien Kers. Haar 

masterscriptie kunstgeschiedenis 
wijdde ze aan de Haarlemse Cobra-
kunstenaar Hans Wiesman en zijn 
samenwerking met de architect 
Nico Andriessen. Mede dankzij haar 
onderzoek is de bijzondere muur-
schildering, die Wiesman maakte 
voor de Haarlemse Sint Petrus LTS, 
behouden gebleven voor de stad. 
Kers studeerde kunst- en cultuur-
wetenschappen aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, volgde een 
bachelor aan de Willem de Kooning 
Academie in diezelfde stad en deed 
haar master kunstgeschiedenis aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. x

Annelien Kers nieuwe artistiek 
coördinator van De Vishal

Annelien Kers (Foto: pr).

Geslaagd na reanimatietraining

heemstede - Al weer anderhalf jaar geleden werd op initiatief van een aantal 
gemotiveerde buurtbewoners in de Heemsteedse Geleerdenwijk een nieuw ini-
tiatief geboren: Vindingrijk Geleerdenwijk. Onder het motto 'van je buurt moet 
je het hebben' vond op 15 december 2013 de eerste bijeenkomst plaats. De 
gedachte achter dit mooie initiatief is dat buurtbewoners met elkaar het wonen 
in de wijk nog mooier maken. In het korte bestaan van Vindingrijk Geleerdenwijk 
zijn de bewoners hier met elkaar zeker in geslaagd. Het nieuwste wijkinitia-
tief was een reanimatietraining. Een van de bewoners van de Geleerdenwijk 
is als EHBO-instructeur verbonden aan de EHBO-vereniging Heemstede. Spe-
ciaal voor de bewoners werd er op dinsdag 23 juni in basisschool De Ark een 
reanimatietraining verzorgd. Dertien buurtbewoners waren aanwezig bij deze 
training. Onder leiding van instructeurs Kees Beerthuizen en Casper van Gastel 
werd de aanwezigen geleerd hoe te reanimeren met gebruikmaking van de AED 
(automatische externe defibrillator). Omdat de instructeurs zijn aangesloten bij 
de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) werd de gezellige, maar vooral leerzame 
avond afgesloten met het uitreiken van de officiële NRR-diploma's (Foto: pr). x

haarlem - Op zondag 5 juli vindt in 
café Het Lange Heertje het Praat/
luistercafé plaats. Dit duurt van 
15.00 tot 18.00 uur. Ieder mens 
heeft wel een eigen verhaal, dat 
hij of zij wil delen met anderen. 
Alleen luisteren kan ook. Café Het 
Lange Heertje is gevestigd aan de 
Lange Herenstaat 6 in Haarlem. x

Praat/luistercafé
in Lange Heertje

heemstede - Zaterdag 4 juli kan men 
schrijver Joop van Riessen ont-
moeten voor een gesprek en een 
gesigneerd exemplaar van zijn 
nieuwe boek 'De IRT-infiltrant'. 
Van Riessen is namelijk van 14.00 
tot 16.00 uur te gast bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. De IRT-infiltrant 
is een onthullende politieroman 
gebaseerd op Van Riessens erva-
ringen in de IRT-affaire. De toe-
gang is gratis. x

Joop van Riessen 
signeert boek

haarlem - Op zaterdag 4 juli wordt 
de Antiekmarkt in Haarlem gehou-
den. Deze markt vindt plaats aan 
de Dreef. Er is voor ieder wel wat 
wils. De Antiekmarkt duurt van 
09.00 tot 16.30 uur en de toegang 
is gratis. x

Antiekmarkt 
op de Dreef
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Zaterdag 4 juli

09.00-10.30 uur | Zomeryoga op 

Landgoed Elswout

Begin je weekend ontspannen met 
een heerlijke yogales te midden van 
het mooie groen van Landgoed Els-
wout. Iedereen is welkom.
Helene Kissels, Overveen.

10.00-11.30 uur | Yoga op het strand 

van Bloemendaal

In juli en augustus zijn er elke zater-
dag yogalessen bij San Blas aan het 
strand van Bloemendaal. Geniet van 
de extra dimensie van de zee tijdens 
je yogabeoefening.
Lineke Verrips, Bloemendaal.
19.30-23.45 uur | Buddha @ the Beach 

Danceparty

De dj's verzorgen een zonnige muzi-
kale mix van wereldmuziek. Locatie: 
De Haven van Zandvoort.
Buddhadance Events, Zandvoort.

Zondag 5 juli

10.00-13.00 uur | Buitentraining Chi 

Kung

Voor beginnende en gevorderde Chi 
Kung-beoefenaars. De trainingen 
kunnen los van elkaar gevolgd wor-
den. Onderwerpen van de trainingen 
zijn: structuur, energie en bewe-
gende Chi Kung.
Monique Wouda, Overveen.

Maandag 6 juli

20.00-21.30 uur | Introductiework-

shop Art of Living Happiness

In deze introductieworkshop van 
anderhalf uur, maak je kennis met 
de basisprincipes van Art of Living 
voor een gezond en gelukkig leven. 
Met praktische ademhalingstech-
nieken, die je meteen thuis kunt 
toepassen.
Art of Living, Haarlem.

10.00-16.30 uur | Start Zomerweek 

Vernieuwend Denken en Stroomtaal

Deze training biedt je de gelegen-
heid op een inspirerende en uit-
dagende manier je eigen denk- en 
doeprocessen te leren kennen. Wat 
is denken, hoe doe je het, hoe kun 
je het veranderen? Wat is de wissel-
werking met bijvoorbeeld je gevoel, 
je verstand en je ervaringen?
Carmen de Haan, Santpoort-Noord.

Woensdag 8 juli

20.00-21.30 uur | Art of Living 

Satsang

Maak van het leven een viering en 
daarbij mag Satsang - samen heer-
lijk mantra's zingen, die de geest 
bevrijden van die vele gedachten 
- zeker niet ontbreken.
Art of Living, Haarlem.

Zaterdag 11 juli

14.00-17.00 uur | Workshop: ont-

spannen lichaam, ontspannen geest

Je leert je lichaam op een bewust 
manier te ontspannen. Dit kun 
je ook toepassen in je dagelijkse 
leven. Restoratieve, herstellende 
yoga geeft meer ruimte in het 
lichaam om te ademen. De yogahou-
dingen worden ondersteund door 
dekens en kussens, waardoor je 
lang en ontspannen in een houding 
kan blijven.
Diana Aben, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Workshop: ontspannen lichaam, ont-
spannen geest (Foto: pr).

Zomeryoga op Elswout (Foto: pr).

Buddha @ the Beach Danceparty 
(Foto: pr).

Art of Living (Foto: pr).

haarlem - Op 1 juli zou de Haarlemse 
Koepelgevangenis leeg zijn, maar 
de laatste gedetineerde vertrekt 
17 juli. Daarna wordt het rijks-
monument gereed gemaakt voor 
oplevering. Als alle sloten, meubi-
lair en veiligheidsapperatuur zijn 
verwijderd, wordt het op 1 juli 
2016 aan de nieuwe beheerder 
overgedragen. Dit kan de koper 
zijn van het markante gebouw of 
een tijdelijke beheerder, die een 
oogje in het zeil houdt totdat de 
verkoop en overdracht rond zijn. 
Een woordvoerder van de gemeen-
te laat weten dat de bestemming 
van de Koepel 'maatschappelijk' 
is, maar dat deze in de toekomst 
kan worden aangepast, afhan-

kelijk van de invulling. "Voor de 
gemeente is dat een belangrijk stu-
ringsinstrument om grip te hou-
den op wat er met de Koepel gaat 
gebeuren", aldus de gemeentelijke 
woordvoerder. x

Koepel bijna klaar  voor ontmanteling

De laatste gedetineerde vertrekt op 17 
juli (Foto: Elizabeth Stilma).

overveen - Het vernieuwde gemeen-
tehuis aan de Bloemendaalseweg 
158 in Overveen is donderdag 25 
juni officieel geopend. Met luiden 
van een bel door de voorzitter van de 
Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, 
en onder toeziend oog van (waarne-
mend) burgemeester Aaltje Emmens-
Knol en wethouder Tames Kokke 
is het gebouw officieel in gebruik 
genomen. Het gemeentehuis draait 
overigens al op volle toeren, want 
al op 2 juni werd de eerste bezoeker 
verwelkomd.

door Christa Warmerdam

De opening is donderdag 25 juni 
alleen voor genodigden. Onder de 
genodigden zijn veel (oud-)raads-
leden, wethouders van buurge-
meenten Haarlem en Heemstede, 
de commissaris van de Koning, 
Johan Remkes, en oud-burgemees-

ter Ruud Nederveen. Burgemees-
ter Emmens-Knol noemt het ver-
nieuwde gemeentehuis 'een veilige 
plek in Bloemendaal waar we in 
gesprek kunnen gaan met elkaar'. 
Ze vervolgt: "Driehonderd jaar gele-
den was er hier ook al een stadsbe-
stuur. Er werd toen vergaderd in de 
herberg, openbaar bestuur en gelag 
samen onder één dak. Nu zijn we 
hier in het prachtig vernieuwde 
gemeentehuis, waar alles wat voor 
Bloemendaal belangrijk is, samen-
komt."

Dankwoord
Emmens-Knol heeft een speciaal 
dankwoord voor wethouder Tames 
Kokke: "We kunnen hem wel de 

Bloemendaalse bouwmeester noe-
men, want hij heeft een megaklus 
geklaard. Het is allemaal niet van-
zelf gegaan, want zo'n verbouwing 
roept ook problemen op. Ik dank 
ook de gemeenteraad dat, die de 
beslissing heeft genomen om over 
te gaan tot vernieuwen van het 
gemeentehuis. Met de vernieuwing 
is hier ook het flexwerken geïntro-
duceerd en burgers kunnen nu met 
al hun vragen bij één balie terecht. 
Alles moet nog wennen, maar we 
vragen de inwoners nog even om 
geduld, want het komt allemaal 
goed. Dit gemeentehuis heeft alles 
in zich om het huis van de demo-
cratie te zijn. Ik spreek de wens uit 
dat de kwaliteit van het bestuur en 
organisatie net zo zal zijn als de 
kwaliteit van dit gebouw."

Vergadercultuur
Na Emmens-Knol neemt Broekers-
Knol het woord: "Dit is geen fami-
liezaak, dit is puur toeval", grapt de 
voorzitter van de Eerste Kamer, die 
in de jaren tachtig raadslid was van 
de Gemeente Bloemendaal. Vol-
gens Broekers-Knol is er in de loop 
der jaren qua vergadercultuur veel 
veranderd. "De commissievergade-
ringen begonnen 's morgens om 
08.00 uur zodat het voor iedereen 
mogelijk was om voor zijn werk 
naar de vergadering te komen. De 
raadsvergadering begon stipt om 
17.00 uur, dat had als voordeel dat 
iedereen rond 19.00 uur honger 
kreeg en met knorrende maag op 
tijd naar huis wilde."

Slag gewonnen
Broekers-Knol vergelijkt de tot-
standkoming van het vernieuwde 
gemeentehuis met de Slag om 
Waterloo. "Er is voor de slag een 
heuvel opgericht en het gemeente-
huis heet 'Bloemenheuvel' en daar 
houdt de vergelijking mee op, maar 
tegen wethouder Tames Kokke zeg 
ik: binnen de tijd en binnen budget, 
zelfs een half miljoen goedkoper 
dan de planning; wat mij betreft, 
heeft u de slag om het gemeente-
huis gewonnen." x

"Kwaliteit organisatie hopelijk 
net zo als kwaliteit gebouw"

Officiële opening gemeentehuis Bloemendaal

De voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, luidt onder toeziend 
oog van burgemeester Aaltje Emmens-Knol en wethouder Tames Kokke de bel 
en opent daarmee officieel het vernieuwde gemeentehuis in Bloemendaal (Foto: 
Christa Warmerdam).

Ruim tienduizend euro van 
Rotaryclub naar Inloophuis

heemstede/bennebroek - Bij de Rotary Road Masters is door de Rotaryclub 
Heemstede-Bennebroek het bedrag van 10.180 euro bijeenbijeengebracht voor 
Inloophuis Kennemerland in Santpoort. Tijdens dit fundraise-evenement is er 
door de deelnemers, onder leiding van kunstenaar Ton van Ierschot, ook  een bij-
zonder schilderij gemaakt (zie foto). Stichting Inloophuis Kennemerland biedt 
een veilige en laagdrempelige plek voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten 
om datgene te doen, te kiezen of te vragen waar op dat moment behoefte aan 
is. Het geld zal gebruikt worden voor de te starten kindergroepen in september, 
respectievelijk voor de jeugd van 6-12 en die van 12-18 jaar. Voor meer info, tel. 
023-8885367 of mail: info@inloophuiskennemerland. Ook kan men kijken op 
www.inloophuiskennemerland.nl (Foto: pr). x
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bloemendaal - Het schrale en veel te 
droge voorjaar is nu overgegaan in 
de zomer. Natuurlijk maar afwach-
ten hoe die wordt. In ieder geval is 
het een prima tijd om veel in de bui-
tenlucht te zijn. De natuur in!
De landgoederen, duinbossen, dui-
nen en stranden van ons mooie 
Kennemerland lenen zich daar uit-
stekend voor. Er zijn veel wande-
lingen uitgezet, die je kunt volgen. 
Soms ook nog met een speciaal doel, 
bijvoorbeeld veel vlinders zien. In 
ieder geval is het goed middels een 
mooie wandeling contact met de 
natuur te onderhouden.
In Thijsse's Hof, slechts twee hecta-
ren groot, maar met leuke paadjes, 
kunt u dan wel geen grote wande-
ling maken, maar in aanraking 
komen met de natuur gaat daar 
prima. Heel makkelijk kan dat 
aanstaande zondag de vijfde. Dan 
starten om 14.00 uur weer de gra-
tis rondleidingen onder leiding van 
deskundige IVN-natuurgidsen.
Er is in de Hof van alles te zien. De 
demonstratiekast van de bijen is in 
vol bedrijf. Daar kunt u zien hoe 
bijen de raten van hun nest bouwen 
(zie foto), hoe ze het broed verzor-
gen en hoe ze elkaar, met een soort 
dansje, mededelingen doen over 
vindplaatsen van goede nectar.
De meeste vogels hebben nu hun 
jongen groot. Alleen onze meer-
koet niet. Daar is iets vreemds aan 
de hand. Die broedt zonder eieren! 
We wachten de ontwikkelingen 
maar af. Bent u bij de grote vijver 
en dan het liefst in de morgen, gaat 
u dan even rustig op een bankje zit-
ten. Misschien komt het ijsvogeltje 
vissen. Kijkt u dan ook even naar de 
behendig rondvliegende libellen.
Zeker de moeite waard is het om 
bij het pannenkoekenhuisje even 
te kijken naar onze graanakker. 
Er staat rogge op met nu rijpende 
aren. Tussen de rogge staan allerlei 
akkeronkruiden. Boeren zouden 
dat niet graag zien op hun akkers, 
maar wij wel. Van alles staat er tus-
sen. Korenbloem, spiegelklokje, 
klaproos, herik, bolderik en zelfs 
de prachtige oranje bloeiende rog-
gelelie. Bij het kleine vijvertje daar 

komt deze maand de moeraswes-
penorchis in bloei.
In onze Hof komen diverse bremra-
pen voor. De bremraap is een para-
siet, die op een andere plant groeit. 
Wij hebben de klimopbremraap, 
de walstrobremraap en de blauwe 
bremraap. En nu maar goed oplet-
ten!
De hovenier van de Hof begint deze 
maand met het maaien van de wei-
tjes. Dat gebeurt niet overal, maar 
wel heel selectief. Het maaisel gaat 
meteen naar de composthoop. Zo 
houden we onze bodem voedsel-
arm en blijft de begroeiing zeer 
soortenrijk.
Langs het pad aan de zuidkant 
van de grote vijver hebben we de 
demonstratiestrook. Daar bloeien 
vele soorten planten, niet in natuur-
lijke gemeenschappen, maar in 
groepjes van een soort. Zo kunt u 
ze mooi bekijken. Naast een aantal 
vaste  planten zijn er veel tweeja-
rigen. Planten die het eerste jaar 
alleen een rozet maken, om het 
tweede jaar volledig uit te groeien. 
Toortsen, vingerhoedskruid, kaar-
denbollen, slangenkruid en teunis-
bloem horen tot deze categorie.
Die grote bloei zorgt ook voor het 
aantrekken van veel vlinders en 
insecten. Vooral de bloemen van de 
grote centaurie zijn zeer geliefd bij 
hommels. Alle soorten komen er op 
af. Vooral in de ochtend, als ze nog 
wakker moeten worden, zitten er 
soms wel drie tot vier op een bloem. 
Deze maand komt de zomerfijn-
straal in bloei met op madeliefjes 
lijkende bloempjes, maar dan op 
zestig centimeter hoge stengels. 
Volgende keer zal ik daar meer over 
vertellen.
U hoeft echt geen verstand van de 
plantenwereld of de wereld van de 
insecten te hebben om er plezier 
aan te beleven. Kom dus gauw naar 
Thijsse's Hof (www.thijsseshof.nl), 
Mollaan 4 in Bloemendaal. Maan-
dags gesloten.
Tot weer in augustus!

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke Wol-

ters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in juli

Honingbijen (Foto: pr).

Tankstation in Bennebroek 
opnieuw doelwit van overval

bennebroek - Tankstation De Compaan in Bennebroek is 
zondagavond wederom overvallen. Op zondag 14 juni, exact 
twee weken geleden, werd er ook al een overval gepleegd 
op hetzelfde tankstation aan de Rijksstraatweg. De politie 
is direct opzoek gegaan naar de twee daders. In de omge-
ving stonden op meerdere kruispunten politieagenten en 
een ook politiehelikopter vloog boven de omgeving van 

Bennebroek. De overvallers, waarvan er een een stoppel-
baard en een petje op had, zouden na de overval te voet 
zijn gevlucht. Vervolgens zouden ze in een zwarte BMW zijn 
gestapt en daarmee zijn ontkomen. Ondanks de uitgebrei-
de zoektocht, werden de daders niet meer aangetroffen. De 
forensische opsporing is een onderzoek gestart en heeft 
alle sporen vastgelegd (Foto: Rowin van Diest). x

haarlem - De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe 
gezond het lichaam is. Vegro Thuiszorgwinkel organiseert daarom iede-
re eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen. Woensdag 
1 juli is men tussen 10.00 en 15.00 uur welkom in Vegro Thuiszorgwin-
kel Haarlem, gevestigd aan de Amsterdamstraat 70-72. Een afspraak 
maken is niet nodig. x

Gratis meting van bloeddruk

vogelenzang - Damhertjes, soms een 
konijn en heel soms een vos; door-
gaans is het een en al vredigheid in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Maar niet in de broedtijd ten zuiden 
van de ingang Vogelenzang. Twee 
bordjes waarschuwen wandelaars: 
'De buizerd kan agressief gedrag ver-
tonen, wees alert!' En agressief is die 
al enkele keren geweest, zo vertelt 
Linda Mooij van Waternet.

door Marilou den Outer

"Vorig broedseizoen kregen we al 
meldingen van wandelaars over 
een buizerd, die over hen heen 
scheerde. Een enkeling werd ook 
gepikt op het hoofd, met lichte ver-
wondingen als gevolg. Toen beslo-
ten we bordjes op te hangen om 
mensen te waarschuwen, maar ook 
op de website en op Twitter maken 
we er melding van", aldus Mooij. En 
dit jaar hangen de teksten er weer, 
want de buizerd blijkt ervoor geko-
zen te hebben om het nest opnieuw 
te gebruiken. Mooij: "Het is heel 
gebruikelijk voor een buizerd om 

terug te keren."
De roofvogel nestelt hoog in een 
boom. Doorgaans legt moeder bui-
zerd in mei twee tot vier eieren. De 
broedtijd is 28 tot 31 dagen. Als de 
buizerdjes uit het ei komen, blijven 
ze nog ongeveer zes weken op het 
nest en vliegen dan uit. Als die tijd 
waken de roofvogels dus fel over 
hun jongen.
Hoe kan een onaangenaam treffen 
met de buizerd worden voorkomen 
in de duinen, behalve een andere 
route te kiezen bij 'paddenstoel' nr. 
21519? Linda Mooij: "Als een bui-
zerd aan komt vliegen, helpt het 
vaak al door flink met de armen te 
zwaaien. En een petje op met 'ogen' 
aan de achterkant wil ook helpen. 
Een buizerd valt altijd van achter 
aan. Dus ogen aan voor en achter-
zijde levert bij hem verwarring op 
en hij zal niet aanvallen." x

Agressieve buizerd in 
duinen Vogelenzang

Een waarschuwingsbordje bij de 
ingang Vogelenzang van de Amster-
damse Waterleidingduinen (Foto: 
Marilou den Outer).

haarlem - De Provincie Noord-Hol-
land heeft het zwemverbod opge-
heven, dat was ingesteld voor de 
zwemlocatie Molenplas in Haarlem. 
De Gemeente Haarlem heeft diver-
se maatregelen getroffen waardoor 
zwemmen in de Molenplas weer 
veilig is. Aan het begin van het 
zwemseizoen bleek dat de bodem 
bij de zwemzone van de Molenplas 
niet voldeed aan de eisen, die gelden 
voor officiële zwemlocaties. In het 
water waren stenen aanwezig en de 
helling van de ondergrond was te 
steil. De stenen zijn verwijderd en 
grof zand zorgt ervoor dat de onder-
grond vlakker is. De verbodsborden 
die op het strand stonden, zijn ver-
wijderd. De provincie geeft tussen 1 
mei en 1 oktober dagelijks actuele 
informatie over de kwaliteit en vei-
ligheid van zwemlocaties in Noord-
Holland op www.zwemwater.nl, 
via de zwemwatertelefoon (0800-
9986734) en via twitter: http://twit-
ter.com/ProvincieNH. x

Zwemverbod 
opgeheven

regio - Het tarief van de ov-taxi Zuid-
Kennemerland/IJmond gaat per 1 
juli 2015 veranderen en vanaf 1 
januari 2016 kunnen reizigers zon-
der Wmo-indicatie geen gebruik 
meer maken van de ov-taxi. Voor 
reizigers met Wmo-indicatie veran-
dert er niets. De Provincie Noord-
Holland is genoodzaakt om de tarie-
ven te verhogen, omdat de uitgaven 
aan de ov-taxi in de afgelopen jaren 
sterk gestegen zijn. Voor meer info: 
www.noord-holland.nl (Thema's 
> Verkeer en vervoer > Openbaar 
vervoer). x

Wijzigingen 
bij ov-taxi

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

Meer weten? Bel 071 - 3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 

tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief (sinds 1974)
GROTE UITVERKOOP
Ruim 1000 m2 showroom!

Alles met

30% korting
of elk aannemelijk bod

Pak uw voordeel!
De zomer komt eraan

Verkoop: donderdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
en op afspraak.

Onze collecties:
Luxe tuinmeubelen
Royal Botania en 4 Seasons

Parasols
Glatz en Borek

Serremeubelen
Lloyd Loom

Buitenkachels
Leenders

Tuinverlichting
Noral

Hangmatten
La Siesta

Onderhoud
Teak cleaner en protection

Enz. enz.

Ben je
schoolverlater of

heb je een
tussenjaar?
assemblage

werkzaamheden
3D PRINTER

MBO niveau met enig
technisch inzicht

Info: p.hunck@code-p.nl
www.3dprinter4u.nl
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Lekker actief én heerlijk ontspan-
nen! Dat is deze actieve familie-
vakantie in het Sauerland. Het 
Nederlandstalige animatieteam 
verzorgt een uitgebreid activitei-
tenpakket voor het hele gezin. Ook 
’s avonds! Gaat u samen sportief 
aan de slag? Of doen de kinderen 
mee aan de olympiade terwijl u 
ontspant in het wellnesscentrum!

Alle sportieve mogelijkheden zijn 
binnen handbereik, maar u kunt 
ook heerlijk relaxen en genieten 
van de vele faciliteiten van het 
luxe viersterrenhotel Sauerland 
Stern, aan de voet van de 850 m 
hoge Ettelsberg. Bovendien loopt 
u vanuit het hotel zo het subtro-
pische zwemparadijs binnen.

Actieve familievakantie 
in het Sauerland!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 80056.

euro p.p.
245

Inbegrepen
• 4 of 7x overnachting met uitgebreid 
 ontbijtbuffet en dinerbuffet
• dagelijks entree lagunazwembad
 en buitenzwembad
• uitgebreid activiteitenprogramma 
 met Nederlandstalig animatieteam
• wandel- en mountainbiketochten 
 (incl. mountainbike)
• 30% korting attractiepark Fort Fun

Voordelig bij te boeken
• 3-daagse voetbalclinic voor
 slechts € 59,- per deelnemer!

Prijzen 5 dagen 8 dagen
04/07-10/07 245 449
11/07-07/08 275 499
08/08-14/08 245 479
15/08-22/08 245 449
Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(€ 2,- p.p.p.n) en kos-
ten Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 80056

1e en 2e kind
t/m 14 jaar

GRATIS

bennebroek - De plannen voor de ont-
wikkeling van het gebied op het ter-
rein van GGZ inGeest in Bennebroek 
kunnen worden voortgezet. Eerder 
deze maand leken te veel politieke 
partijen hun bedenkingen te hebben 
bij de plannen voor woningbouw en 
eventueel een supermarkt, maar in de 
gemeenteraadsvergadering afgelo-
pen week stonden voldoende neuzen 
de positieve kant op. De gemeente 
kan nu verder met Park Vogelenzang. 
En misschien wel onder een nieuwe, 
passender naam als bijvoorbeeld 
'Lockhorsterduinen', de historische 
naam voor dit gebied.

door Marilou den Outer

De gemeenteraad van Bloemendaal 
besprak afgelopen week het Steden-
bouwkundig Programma van Eisen 
(SPvE) voor het gebied. Het college 
van B en W had dit SPvE hier en daar 
aangepast, omdat in de behandeling 
door de commissie Grondgebied 

van 9 juni veel raadsleden onvrede 
hadden over de gang van zaken. Ze 
vonden te weinig waarborgen terug 
voor behoud van de monumentale 
panden en het parkachtige karak-
ter, en er was onvoldoende naar 
insprekers geluisterd.
Wethouder Richard Kruijswijk 
kwam vervolgens met enkele aan-
passingen. Zo wordt in het SPvE nu 
prioriteit gegeven aan de monu-
menten, er wordt een maximum 
gesteld van driehonderd nieuwe 
woningen, er komt een gegaran-
deerde groenstrook zodat bewo-
ners van de Leidsevaart geen zicht 
krijgen op de woningbouw en de 
wethouder belooft meer rekening 
te houden met de meningen van 
betrokkenen. Wat betreft een heet 
hangijzer, het plan tot vestiging van 
Albert Heijn in Park Vogelenzang, 
beloofde de wethouder een enquête 

onder 'in ieder geval bewoners en 
middenstanders in Bennebroek en 
bezoekers van de Albert Heijn in 
Bennebroek'.

In gevaar
De raad kon met deze aanpassingen 
in meerheid akkoord gaan met het 
SPvE. CDA, Liberaal Bloemendaal 
en Hart voor Bloemendaal bleven 
tegen. André Burger (CDA) maakt 
zich zorgen over de gevolgen van 
vestiging van AH in het gebied: "Het 
voortbestaan van de buurtsuper 
aan de Zwarteweg komt in gevaar 
en het kan zelfs gevolgen hebben 
voor de super in Vogelenzang." 
Zolang het onderwerp supermarkt 
in het plan staat, zal hij tegen stem-
men, zo zei hij.
Wethouder Kruijswijk liet in een 
reactie weten dat de kwestie wel 
of geen supermarkt of praten over 
ontsluitingen in dit vroege stadium 
'nog echt niet aan de orde is', en 
stelde de toehoorders gerust: "Het 
wordt absoluut geen Vinexwijk."

Naam
De wethouder stond al wel open 
voor een suggestie van raadslid 
Henk Schell (PvdA) om na te denken 
over een andere naam voor het plan. 
Park Vogelenzang in Bennebroek 
schept verwarring vindt Schell en 
hij stelt daarom voor 'Lockhor-
sterduinen' te gebruiken. Dit is de 
historische naam voor het gebied, 
dat in de 13e eeuw onderdeel was 
van de grafelijke duinen. Kenner 
van de lokale geschiedenis van 
Bennebroek Martin Bunnik noemt 
het een prima idee, dat hij zeer toe-
juicht: "Waarom het gebied begin 
vorige eeuw zo genoemd werd, is 
mij ook een raadsel. Mogelijk heeft 
het te maken met het treinstation, 
dat zo heet." x

Gemeente kan door met 
plannen Park Vogelenzang

Mogelijk met nieuwe naam: Lockhorsterduinen

De Leidsevaart in Vogelenzang. De bewoners hebben de toezegging dat hun 
uitzicht groen blijft (Foto: Marilou den Outer).

Auto eindigt in voortuin

heemstede - Een automobiliste is maandag aan het begin van de middag met haar 
voertuig in een voortuin terechtgekomen. De vrouw wilde haar wagen nog even 
wat beter neerzetten in de Heemsteedse Fazantenlaan toen het helemaal mis-
ging. De vrouw gaf gas in plaats van te remmen, raakte de bosjes en het hekwerk 
aan de voorkant van de tuin en kwam tegen een grote boom, die in de tuin stond 
tot stilstand. Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse om assistentie 
te verlenen. De vrouw raakte bij het ongeval niet ernstig gewond. Ze is in haar 
woning uitvoerig door ambulancepersoneel gecontroleerd. De wagen is door 
een bergingsbedrijf uit de tuin gehaald. De bewoners van het getroffen huis 
waren door het voorval behoorlijk geschrokken (Foto: Michel van Bergen). x

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

HAARLEM - Jet Bussemaker, minister 

van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap (OCW), lanceert op 8 juli de 

mobiele tour 'Lichtspoor' in het 

Teylers Museum. Lichtspoor is een 

samenwerking van NEMO (Amster-

dam), Museum Boerhaave (Leiden) en 

Teylers Museum (Haarlem). Met de 

tour komen bezoekers op speelse 

wijze alles te weten over licht. 

Objecten uit het ene museum worden 

gekoppeld aan objecten uit de andere 

musea. Het is voor het eerst dat een 

museale samenwerking in deze vorm, 

een speerpunt in het beleid van de 

minister, zo zichtbaar is voor het 

publiek.

Lichtspoor is mede mogelijk 
gemaakt door het Mondriaan Fonds 
en het ministerie van OCW (regeling 
Samenwerking Musea). Het project 
over licht is het begin van een gro-
tere samenwerking tussen de drie 
musea. Doel is om het publiek meer 
te bieden, efficiënter te werken en 
"om de grenzen van onze gebouwen 
te doen vervagen zodat er een nieuw 
museum zonder muren over natuur-
wetenschappen ontstaat", aldus 
Teylers-directeur Marjan Scharloo.

Einstein, Verne en Edison

Wetenschapper Albert Einstein, 
schrijver Jules Verne en uitvinder 
Thomas Edison leiden bezoekers in 
Lichtspoor langs een aantal boei-
ende lichtinstrumenten van de drie 
musea. Zo worden bijvoorbeeld een 
draagbare mijnlamp uit 1885 uit Tey-
lers, een gloeilamp uit 1854 uit Boer-

haave en een hypermoderne ledjurk 
uit NEMO naast elkaar gezet. Door 
middel van kleurrijke afbeeldingen 
en speelse vragen en opdrachten, 
worden de verbanden tussen de 
objecten duidelijk. De tour is bij 
uitstek geschikt om samen tijdens 
een bezoek aan een van de musea 
te beleven. Bezoekers surfen op hun 
mobiele telefoon naar Lichtspoor en 
starten het spel.

Samenwerking

Juist doordat de drie wetenschaps- 
en technologiecollecties verschillen-
de invalshoeken en zwaartepunten 
hebben, vullen ze elkaar uitstekend 
aan. Museum Boerhaave heeft een 
brede collectie over de geschiede-
nis van het natuurwetenschappelijk 
en geneeskundig onderzoek. NEMO 
laat zien hoe historisch onderzoek 
is uitgewerkt in praktische, moderne 
toepassingen. Teylers beschikt over 
18e- en 19e-eeuwse collecties, die 
speciaal gemaakt en besteld werden 
voor gebruik in de eigen laboratoria 
en voor publieksdemonstraties.
Door samen te werken, willen de 
drie musea het publiek verleiden 
om de samenhang tussen de drie 
collecties te onderzoeken en hen 
daarmee aan te moedigen om ook 
daadwerkelijk de andere twee col-
lecties te gaan ontdekken, digitaal 
en fysiek.
Lichtspoor, dat in het Jaar van het 
Licht wordt gelanceerd, is een 
pilotproject waarvan de resultaten 
gedeeld zullen worden met andere 
musea. x

Minister lanceert Lichtspoor van 
NEMO, Boerhaave en Teylers
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

heemstede - 1 juli werd genoemd als 
datum waarop ProRail de spoorweg-
overgang bij de Laan van Alverna in 
Heemstede weer zou moeten open 
stellen voor wandelaars en fietsers.  
Dit op last van dwangsom van 5.000 
euro per dag. De Gemeente Heemstede 
heeft tussentijds echter besloten dat 
ProRail de uitspraak in hoger beroep 
van de Raad van State mag afwachten. 
Dat kan tot wel een jaar duren. Stich-
ting Wandelnet overweegt samen met 
de Fietsersbond actie in de vorm van 
een spoedprocedure, een voorlopige 
voorziening (VOVO).

door Marilou den Outer

ProRail is in bezwaar gegaan tegen 
de dwangsom en deed ook een ver-
zoek voor een VOVO bij de recht-
bank. Daarop besloot de Gemeente 
Heemstede ProRail meer tijd te 
gunnen en de uitspraak van de 
Raad van State in hoger beroep af 
te wachten.
De uitspraak draait om de vraag 
of de Laan van Alverna inderdaad 
een openbare weg is zoals de Haar-
lemse rechtbank in maart dit jaar 
heeft bepaald. Zo ja, dan moet de 
gemeente handhaven en ProRail 
verplichten de afsluiting met hek-
ken ongedaan maken. ProRail 
plaatste de hekken afgelopen 
najaar. Het spoorbedrijf vindt situ-
aties als bij Alverna onveilig en wil 
van alle dergelijke overgangen af. 
Als compensatie werd toen een stuk 
weg aangelegd ten westen van de 
spoordijk, zodat fietsers en wande-
laars vanaf station Heemstede-Aer-
denhout toch de Laan van Alverna 
kunnen bereiken.

Spoedeisend karakter
"Het gaat allemaal veel te lang 
duren", vindt Vladimir Mars van 
Wandelnet. "De factor tijd begint 
op te spelen. Aanstaande oktober 
is de overweg al een jaar dicht. Wij 
vinden dat dat niet kan - dat de 
gemeente het eenvoudigweg niet 
kan maken om een zo veel door 
wandelaars en fietsers gebruikte 
overweg, te laten afsluiten. Een 
overweg, die sinds de uitspraak 
van 13 maart door de Haarlemse 
rechtbank wegenwettelijk open-

baar geworden is. Vele wandelende 
en fietsende Heemstedenaren wor-
den zo gedupeerd. Zo voelen velen 
dat ook, gezien de reacties, die wij 
vorige week mochten ontvangen. 
Want ons betreft heeft de zaak 
Alverna een spoedeisend karakter 
gekregen." En dat spoedeisende 
is van belang wanneer een VOVO 
wordt ingediend, zoals Wandelnet 
en de Fietsersbond nu overwegen.
Voorlopig echter trekken ProRail 
en de Gemeente Heemstede aan 
het langste eind. De gemeente 

hoeft niet te handhaven en Pro-
Rail wacht de uitspraak van de 
Raad van State af. De wandelaars 
en fietsers moeten geduld hebben. 
De gemeente Heemstede gevraagd 
om commentaar: "Dat is uiteraard 
vervelend voor de fietsers en wan-
delaars, die erop gerekend hadden 
spoedig van de overgang gebruik te 
kunnen maken. Dit is echter een 
onontkoombaar, maar niet beoogd 
gevolg van het besluit de begunsti-
gingstermijn te verlengen." x

Spoorovergang Alverna 
blijft voorlopig dicht

"Het gaat allemaal veel te lang duren"

De nieuwe weg, die vorig najaar is aangelegd als compensatie voor de fietsers 
en wandelaars (Foto: Marilou den Outer).

BLOEMENDAAL - "Welkom bij deze 

eerste openbare raadsvergadering in 

het nieuwe gemeentehuis", zo opent 

burgemeester Emmens-Knol donder-

dagavond 25 juni de vergadering van 

de gemeenteraad van Bloemendaal. De 

vergadering begint met het afscheid 

nemen van het VVD-raadslid Fabiènne 

Hendricks en het benoemen van haar 

opvolger, Rolf Harder.

door Christa Warmerdam

De burgemeester, Martijn Bol-
kestein (VVD-fractieleider) en Conny 
van Stralen (D66) roemen Hendricks 
om haar betrokkenheid, met name 
op het in de commissie 'Samenle-
ving'. Emmens-Knol: "Ik vind het 
jammer dat de balans werk, privé 
en raadslidmaatschap het niet toe-
laat om lid van de gemeenteraad 
te blijven, maar ik respecteer uw 
besluit." Van Stralen constateert 
nog iets anders: "Ik vind het jammer 
dat er een vrouw weggaat en er een 
man voor terugkomt. Het ging net zo 
goed met de vrouwenemancipatie 
in deze raad." Naast het benoemen 
van Rolf Harder als gemeenteraads-
lid, verwelkomt Emmens-Knol ook 
de nieuwe gemeentesecretaris, 
Wilma Atsma, die per 1 augustus 
haar werk in Bloemendaal zal 
beginnen en op publieke tribune zit.
De behandeling van de Kadernota 
is redelijk kort. In de Kadernota wor-
den de kaders aangegeven voor de 
begroting 2016. In een raadsbreed 
gesteund amendement wordt nog 
eens benadrukt dat het aannemen 
van deze nota niet wil zeggen dat 
de raad ook akkoord is met daarin 
opgenomen voorstellen. Boeijink 
(VVD): "Daarmee is de discussie 
over wel of niet bezuinigen op de 
bibliotheek of het bouwen van een 
ondergrondse gymzaal nog niet 
gevoerd. Die onderwerpen kunnen 
allemaal prima geagendeerd wor-
den voor volgende vergaderingen."

Park Vogelenzang

De raad heeft zich ook uitgesproken 
over wat er moet gebeuren met de 

ontwikkeling van Park Vogelenzang. 
Park Vogelenzang is de naam van de 
herontwikkeling op het terrein van 
GGZ inGeest, voorheen Stichting 
Vogelenzang. Door de veranderende 
invulling qua zorg sinds de jaren 
tachtig zijn er meerdere gebouwen 
leeg komen te staan. Volgens het 
Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen zullen er woningen worden 
gebouwd, maar de monumentale 
panden zullen blijven staan. Schell 
(PvdA) roert nog een ander punt 
aan: "Ik ken het terrein als Zieken-
huis Vogelenzang, maar die naam 
wekt verwarring vanwege het naast-
gelegen dorp. Ik geef het college in 
overweging om een andere naam te 
bedenken. Vroeger heette het 'Lock-
horsterduinen'." Wethouder Kruijs-
wijk: "Dat lijkt mij een uitstekend 
idee, maar ik wil me niet vastpinnen 
op een naam."

Elswoutshoek

Een ander punt dat in de verga-
dering aan de orde komt, is de 
behandeling van het dossier Els-
woutshoek. In haar motie verwijt 
Marielys Roos (Hart voor Bloe-
mendaal) wethouder Kokke dat 
hij verantwoordelijk was voor het 
feit dat het college volgens haar 
de raad heeft misleid en dat hij 
moet opstappen: "Het college heeft 
niet heeft getracht de zaak 'in der 
minne' te schikken terwijl zij dat 
wel had vastgelegd in een conve-
nant", aldus Roos. Zij blijkt hierin 
alleen te staan. André Burger (CDA) 
verwoordt het als volgt: "We willen 
als raad een streep zetten onder 
het verleden en een nieuwe start 
maken. Iedereen vindt dat de huidi-
ge verantwoordelijke wethouder, Jur 
Botter, het goed aanpakt. Laten we 
dus vooruit kijken." De motie wordt 
dan ook verworpen.
De gemeenteraadsleden gaan nu 
met zomerreces en de eerstvol-
gende raadsvergadering is eind 
september. De hele vergadering is 
terug te zien op www.gemeente-
raad.bloemendaal.nl. x

"Het ging net zo goed met 
vrouwenemancipatie in raad"

bloemendaal - Motregen kon de pret 
niet drukken tijdens het minivoet-
baltoernooi afgelopen dinsdag. Een 
groep kinderen van jongerenruimte 
The Spot van Welzijn Bloemendaal 
voetbalde in gemixte teams met 
bewoners van de Hartekamp.

Zowel de kinderen, de bewoners 
als de begeleiders reageerden erg 
enthousiast. De kinderen waren 
vooral verbaasd dat 'die mensen 
ook leuk zijn en kunnen voetbal-
len'. Ook de begeleiding genoot 
van de wedstrijden en speelde zelf 
ook nog even mee. Een van de bege-

leiders gaf aan dat een doorgaans 
moeilijk te motiveren bewoner een 
stevig potje meespeelde.
De bewoners zelf hebben al aan-
gegeven volgend jaar weer van de 
partij te zijn.
Het toernooi werd afgesloten met 
een barbecue voor de deelnemers 
en een aantal supporters. En ook 
toen werd er tussen koppels nog 
enthousiast verder gespeeld. Al met 
al een geslaagd feestje. x

Jongeren The Spot spelen samen 
met bewoners van Hartekamp

Het minivoetbaltoernooi blijkt voor 
herhaling vatbaar (Foto: pr).
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haarlem - "Als je in Haarlem slaagt, 
slaag je in heel Nederland", aldus 
René Stol. Hij en zijn partner Anita 
Joosten zijn de trotse eigenaren van 
het fonkelnieuwe restaurant Crêpe 
Affaire aan de Kruisstraat 22 in hartje 
Haarlem. "Haarlemmers zijn vriende-
lijk, kritisch en eerlijk. We krijgen veel 
positieve feedback van ze. We zijn nu in 
totaal twee weken open en de loop zit 
er al goed in."

René Stol (39) startte zeven jaar gele-
den samen met Anita Joosten een 
tweede vestiging van Multi Vlaai in 
Hoofddorp. "Anita had al een jaar 
eerder succesvol een vestiging op 
Schiphol overgenomen. Met deze 
tweede zaak begon voor mij ook 
het echte ondernemen. Het is altijd 
al een grote wens van mij geweest." 
Hiervoor was Stol werkzaam in een 
heel andere tak van sport. Hij startte 
ooit als stratenmaker en groeide 
door naar natuursteenwerker bij de 
bekende Haarlemse firma Swaalf 
Natuursteen. "Daar heb ik twaalf jaar 
met heel veel plezier gewerkt. Maar 
fysiek is dat zwaar. De keuze was snel 
gemaakt toen Anita de tweede vesti-
ging startte."

Voordelen
"Wij hadden al een uitgewerkt 
ondernemersplan voor een crêpes-
restaurant. We wilden het eerst 
helemaal zelf gaan doen." Maarten 
Steinkamp, ook mede-eigenaar van 
Multi Vlaai Nederland, was inmid-
dels in een vergevorderd stadium 
om Crêpe Affaire in Nederland te 
lanceren. "Hij belde mij midden in 
de nacht of Crêpe Affaire niet wat 
voor ons was." Ook die keuze was 
snel gemaakt. "Franchise heeft vele 
voordelen. En Maarten gaat er met 
zijn zakenpartner Kees Hermans een 
succes van maken in Nederland. Zo 
zijn we bijvoorbeeld al een week naar 
Londen geweest voor een degelijke 
opleiding en 'training on the spot'. 
Goede crêpes bakken - niet te dik, 
ook niet te dun, gaar, warm en plus 
allerlei toppings - is een vak apart. 
Dat hebben we nu onder de knie."

Gastvrijheid
"Natuurlijk staat gastvrijheid hoog 
in ons vaandel. Dat moet ook. Iedere 
gast wordt persoonlijk verwelkomd. 
De crêpes bij ons zijn een luxe voor 
goed betaalbare prijzen. Ja, voor elke 
portemonnee." Over het assortiment 
is Stol al even enthousiast als over 
zijn sfeervolle, nieuwe zaak in een 
strak modern jasje mét gratis WiFi. 
"Zoetig of hartig. Elke dag bieden we 
een keuze uit dagverse producten als 
fruit en groenten, die als 'versiering' 
op je crêpe kunnen." De biologische 
crêpes worden naar traditioneel 
recept gebakken. Dat gebeurt met 
een speciaal ontwikkelde machine 
uit Frankrijk. Zijn ze dan wel vers? 
"Echt wel. Elk uur worden ze vers 
gebakken. Ze gaan vervolgens in 
een speciale 'klimaatlade' om ver-
volgens per bestelling verder bereid 

te worden op de verwarmde, ronde 
bakplaten. Hoe vers en ambachtelijk 
wil je het hebben?", sluit Stol deze 
uitleg af.

Toekomst
Wat zijn de toekomst plannen van 
deze ondernemers? "Een volgende 
vestiging, waarom niet?" Gevraagd 
naar een eventuele kinderwens is het 
antwoord met die stralende lach: "De 
zaken, dat zijn onze kinderen!" x

"Als je in Haarlem slaagt, 
slaag je in heel Nederland"

René Stol van Crêpe Affaire. "Haar-
lemmers zijn vriendelijk, kritisch en 
eerlijk. We krijgen veel positieve feed-
back van ze." (Foto: R.S.V.P. ©2015)

haarlem - "Haarlem wordt niet dik, 
Haarlem valt af! De biologische 
crêpes van ons hebben minder calo-
rieën dan een gemiddelde sand-
wich", zegt Maarten Steinkamp 
tijdens de feestelijke opening, op 
donderdag 25 juni, van het aller-
eerste Crêpe Affaire-restaurant van 
Nederland. Dit restaurant bevindt 
zich aan de Kruisstraat 22 in het 
centrum van Haarlem. Haarlemmer 
Steinkamp haalde de succesvolle 
restaurantformule naar Nederland. 
In Londen, Dubai en Duitsland zijn 
de restaurants van Crêpe Affaire 
al niet meer weg te denken uit de 
winkelstraten, shoppingcentra of 
op vliegvelden. "De komende jaren 
willen we dit nieuwe foodconcept, 
dat op nummer 1 staat in Engeland, 
verder uitrollen in Nederland."

De drukbezochte opening was 
extra feestelijk, omdat de eerste 
crêpes gebakken werden door de 
bekende Nederlandse ster Kim-
Lian van der Meij en de voorzitter 
van Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Haarlem, Falco Bloemen-
dal. Als energieke quizmaster gaf 
Steinkamp hierbij uitleg en moe-
digde de twee aan tot het vers 
bereiden van de lekkerste crêpe. 
Van der Meij koos voor een zoete 
variant met chocolade en aardbei, 
terwijl Bloemendal voor een har-
tige koos met broccoli en kaas. 
Hierbij geholpen door medewerk-
ster Naomi, die zich na een inten-
sieve training in Londen nu 'Chef 
du Crêpes' mag noemen. De twee 
eerste crêpes waren voor de eige-
naren van dit gloednieuwe, sfeer-
volle restaurant: Anita Joosten en 
haar partner René Stol.

Falco Bloemendal is enthousiast 
over deze nieuwe formule in de 
Kruisstraat: "Dit is een mooie ver-
ruiming en aanvulling op het hore-
ca-aanbod in Haarlem. Crêpes pas-
sen prima in deze bourgondische 
stad!"
Crêpe Affaire is elke dag geopend 

vanaf 09.00 uur. Dan wordt ook de 
uitgebreide keuze aan ontbijten 
geserveerd, al vanaf 5,50 euro. Tot 
10.00 uur is koffie of thee gratis. 
Voor meer info: www.crepeaffaire.
nl. Facebook, Twitter: crepeaffaire-
haarlem. x

"Haarlem wordt niet 
dik, Haarlem valt af!"

Feestelijke opening van Crêpe Affaire

Kim-Lian van der Meij en Falco Bloemendal (Foto: Michel van Bergen).

Bijzondere samenwerking 
resulteert in mooie tuin

bloemendaal - Op woensdag 24 juni opende Piet van der Ham samen met twee 
leerlingen van de school Het Molenduin de gezamenlijke binnentuin aan de Bre-
derodelaan in Bloemendaal. De tuin bevindt zich achter vier nieuwbouwwonin-
gen en lag al enige tijd braak. Het idee van de betrokken bewoners om de tuin op 
te laten knappen, is bekostigd uit een speciaal leefbaarheidsfonds van Brede-
rode Wonen uit Bloemendaal. Dit fonds is in het leven geroepen na het aftreden 
van het voormalig, vrijwillige bestuur van de corporatie en genoemd naar Van 
der Ham, die de voorzittersfunctie vervulde. Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden, zocht Brederode Wonen samenwerking met Het Molenduin, een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs in Santpoort. Leerlingen van de school, die 
onder meer onderwijs krijgen in de groenvakken, wilden graag praktijkervaring 
krijgen in het aanleggen van een tuin. Deze samenwerking is niet eenmalig: met 
de school is afgesproken dat de Velsense corporaties stageplekken gaan bieden 
om de jongeren praktijkervaring op te laten doen. Onder leiding van hun men-
tor Hans Sturkenboom ploegden de jongens de grond om, brachten bestrating 
aan, plaatsten houten pergola's en legden als laatste het gras en de beplanting 
aan. Het werd een feestelijke opening. Na het doorknippen van het lint en de 
toespraakjes van Piet van der Ham, Leo Salman van Brederode Wonen en Merel 
Rolink van Het Molenduin, konden bewoners en leerlingen van de school genie-
ten van een slagroomtaart met daarop een foto van de werkende jongeren. Als 
dank voor hun werk kregen de jongeren een bioscoopbon (Foto: pr). x

Dierenliefhebbers 

opgelet!

Wist u dat  er na een lange 
tijd weer een  dierenarts op 

de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

haarlem - Op woensdag 8 juli vindt 
er een puzzelruilbeurs plaats in 
het Grand Café van Sint Jacob in 
de Hout. Deze ruilbeurs duurt van 
13.30 tot 15.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt 1 euro. Woon-zorgcen-
trum Sint Jacob in de Hout bevindt 
zich aan de Zuiderhoutlaan 1 in 
Haarlem. x

Puzzelruilbeurs 
bij Sint Jacob

heemstede - Door het jaar heen aan 
je conditie werken, spieren verster-
ken en lenig blijven; dat is wat de 
dames van de cursus Keep-fit voor 
vrouwen van 55 jaar en ouder, onder 
leiding van docente Lisette Lourens, 
iedere woensdag gaan doen. Na de 
warming-up volgen gevarieerde 
grondoefeningen op muziek. Enige 
geoefendheid is wel gewenst. De 
cursus Keep-fit voor vrouwen start 
op woensdag 2 september, van 10.00 
tot 11.00 uur, bij Casca in de bewe-
gingsruimte in De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede). Aanmelden kan nu 
al via www.casca.nl of tel.nr. 023-
5483828 (kies 1), op werkdagen tus-
sen 09.00 en 13.00 uur. x

Keep-fit voor 
vrouwen van 55+

Door het jaar heen aan je conditie wer-
ken, dat kan in De Luifel (Foto: pr).
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“Elk jaar weer was de vakantie een puzzel. Wie neemt tijdelijk de zorg 

voor moeder over? Ze is 81 en woont zelfstandig thuis. Dat kan, omdat ik 

dagelijks bij haar langsga. Van dat gepuzzel zijn we nu af. In de vakantie 

neemt Dorie, CAREGiver van Home Instead, de zorg over. Ze doet dat vol 

overgave en geeft moeder alle persoonlijke aandacht.” 

Zij is er  
voor mijn moeder

“Ik kan nu eindelijk met een 
gerust hart op vakantie. ”

Mevrouw ’t Sand,
dochter

Interesse? Belt u mij gerust: Nicole Kindt

t 023 82 00 392 

i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland

Voor de kortste weg op de arbeidsmarkt

PERSONEELSADVERTENTIES IN DE KRANT EN OP INTERNET
Meer weten? Bel 071-3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl
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heemstede - Een stukje brood bij de 
bakker, een plakje worst van de sla-
ger, een bordje tapas of een glaasje 
wijn bij de wijnhandel. Alles mocht 
zaterdag 27 juni geproefd en getest 
worden tijdens de tweede editie van 
De Smaak van Heemstede. Op de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat deden ver-
schillende ondernemers mee met het 
culinaire evenement.

door Christa Warmerdam

Ondernemers van de Binnenweg 
en Raadhuisstraat willen met dit 
evenement het publiek op een laag-
drempelige manier kennis te laten 
maken met de diversiteit, die de 
lange winkelstraat te bieden heeft.
Bij slagerij/traiteur Ton de Wit staat 
voor de winkel aan de Raadhuis-
straat een 'smoker'. In de smoker 
(een rookoven) liggen kippetjes 
boven bierblikjes te garen. "Het 
voordeel van de bierblikjes is dat 
de kip niet uitdroogt en een heel 
speciale smaak krijgt", legt een 
medewerker van de slager uit. "We 
hebben vandaag, omdat het De 
Smaak van Heemstede is, ook onze 
specialiteit, de 'smokey sticks', in 
de smoker. Smokey sticks zijn bol-
letjes gehakt met spek eromheen. 
We willen binnenkort de smoker 
inclusief kok aanbieden voor fees-
ten en partijen." De geuren van de 
kip en smokey sticks zijn verleide-
lijk en menig klant kan de verlei-
ding dan ook niet weerstaan. "Heer-
lijk hoor!", zegt een vrouw terwijl 
ze een hapje van een smokey stick 
neemt. Ik heb nog nooit iets uit 
een rookoven geproefd, maar dit 
smaakt naar meer."
Bij Van Dam kan er blind ijs geproefd 
worden en Restaurant Tante Bep ser-
veert de hele dag speciale biertjes. 
Daarnaast heeft het restaurant een 
bordje tapas, inclusief een glaasje 
wijn voor de prijs van 5,95 euro. Het 
restaurant, dat vorig jaar haar deu-
ren opende, is inmiddels een begrip 
in Heemstede geworden.

Bij elkaar
Eigenaren van Tante Bep, Barry en 
Leslie, zijn dan ook erg blij met deze 
locatie, maar ze zouden De Smaak 
van Heemstede graag meer gecon-
centreerd willen zien. "Natuurlijk is 
het hartstikke leuk om een culinair 
evenement te organiseren, maar we 
zitten een beetje te verspreid over 
twee gedeeltes. Misschien moeten 
we volgend jaar iets doen in Groe-
nendaal waar we allemaal bij elkaar 
kunnen staan." Ook de eigenaresse 

van restaurant Family komt met dit 
idee. "Wij geven vandaag bittergar-
nituurtjes weg, maar ik moet uitleg-
gen dat dit vanwege De Smaak van 
Heemstede is."
Bij de restaurant Pastabox kan er 
gratis een crostini met tapenade of 
een pastaschelp met krab, zalm of 
tonijnsalade geproefd worden. De 
lekkernijen kunnen vervolgens wor-
den 'weggespoeld' met het populai-
re, Italiaanse, alcoholische drankje, 
dat van citroenen wordt gemaakt: 
Limoncello. Wie geen alcohol wil, 
maar toch iets wil drinken, kan een 

stukje doorlopen, want bij Rituals 
kunnen er gratis vijf smaken thee 
geproefd worden. "We hebben voor 
elk moment van de dag een ultieme 
thee", legt de verkoopster uit.
En wie denkt dat een boekenzaak 
niks met eten te maken, heeft het 
mis. Want bij boekhandel Blokker 
staat een kraam met kookboeken 
van onder andere Sophia Loren, de 
tafel is versierd met verschillende 
pasta soorten en in het midden staat 
een etagère met lekkere hapjes.
Zo viel het evenement ook dit jaar 
in de smaak. x

"Dit smaakt naar meer"

Verschillende ondernemers deden mee met De Smaak van Heemstede (Foto: 
Christa Warmerdam).

vogelenzang - Ondanks de fikse droog-
te van de laatste maanden kan er flink 
worden geoogst op moestuin Leyduin 
van Stichting de Nieuwe Akker. Op 
deze zonnige zaterdag zijn weer tal 
van deelnemers naar de moestuin 
gekomen om spitskool, peultjes, 
tuinbonen, koolrabi en bieten te 
oogsten of een bakje zoete aardbeien 
te plukken. Aan de rand van de tuin 
houdt imker Albert Knol een verhaal 
over het leven van de honingbij en 
laat hij belangstellenden de kasten 
zien waar de bijen verblijven. Onlangs 
verrichtte hij samen met de secretaris 
van de stichting Smart Beeing, Ferry 
Schutzelaars, de opening van nog 
eens nieuwe kasten, bij zorgboerde-
rij Zebra Zorg in Vogelenzang. De bij 
is populair in deze streken.

door Marilou den Outer

Het verhaal van de bij en het bijen-
volk is dan ook fascinerend, want 
heel complex. Het kan eigenlijk 
niet vaak genoeg verteld worden. 
Het gaat over bruidsvluchten, bij-
enspuug, de stof propolis, die bijen 
maken om kieren in hun nest af te 
dichten en zelfs over democratie 
- die koningin der bijen heeft niet 
veel te vertellen. En het gaat uiter-
aard over de bestuivingen, die bijen 
doen zodat zaadplanten zich kun-
nen voortplanten. En zo is de link 
naar de moestuin weer gelegd.
De moestuin Leyduin is bezig aan 
het vierde seizoen. Wie deelnemer 
is, kan elke week komen oogsten. 
Op de website en bij het huisje bij 
de ingang staat aangegeven wat er 
geoogst kan worden. In de bedden 
staan vlaggen, die de oogstplekken 
aangeven. Een aandeel kost 230 

euro per seizoen en daarvoor kan tot 
medio november worden geoogst. 
Nu het seizoen al verder gevorderd 
is, kunnen belangstellenden zich 
alsnog aanmelden en betalen zij 
175 euro tot einde seizoen.
"We hebben nu volop aanbod", 
vertelt Marga Verheije, tuinder op 
de moestuin. "Er zijn volop tuinbo-
nen en peultjes, straks komen ook 
de sperziebonen, courgettes en 
maïs. De laatste hebben het moei-
lijk gehad. Vanwege de kou en het 
gebrek aan regen kwamen die maar 
moeilijk op gang. Gelukkig hebben 
we hier een beregeningsinstallatie, 
die komt goed van pas", zegt Verhe-
ije, wijzend op de grond, die er aar-
dig zandig uitziet. Een grondsoort 
waarop in elk geval bleekselderij, 
broccoli en bloemkool niet gedijen, 
en die zijn dan ook niet te vinden 
in de moestuin. Druiven echter dan 
weer wel. Dit seizoen zijn wijnstok-
ken geplaatst. "Wie weet dat we hier 
over een paar jaar wijn van eigen 
bodem te kunnen aanbieden", lacht 
Verheije.
De sfeer op de moestuin is uiterst 
gemoedelijk. Kindertjes in de zand-
bak terwijl moeder oogst. Deelne-
mers zijn er van jong tot oud. Hier 
en daar helpen vrijwilligers mee, 
bijvoorbeeld met het planten van 
prei. "Het is hier fantastisch, een 
heel mooie plek en erg rustgevend!", 
zegt Els Harink, die altijd op de fiets 
uit Haarlem naar Leyduin komt. Ze 
komt doordeweeks oogsten, maar 
op zaterdagmiddag is ze er vaak ook 
nog even om te zien of ze nog wat 
kan helpen. "Voor mij is dit beter 
dan een volkstuin. Hier heb ik geen 
zorgen. Maar wel de verse groente 
en de gezelligheid!" x

Bijen boeiende 
bezienswaardigheid

Imker Albert Knol houdt een verhaal over het leven van de honingbij (Foto: Mari-
lou den Outer).

haarlem - De Colette Sol Foundation 
organiseert op zondag 20 september 
de Stiletto Run op de Grote Markt in 
Haarlem. Vrouwen én mannen rennen, 
zo hard als ze kunnen, honderd meter 
op hoge hakken. Deze hakkenrace is 
verbonden aan het goede doel. De vol-
ledige opbrengst gaat naar de stich-
ting Free a Girl, de stichting die strijd 
tegen vrouwenhandel en zich inzet om 
meisjes en vrouwen uit gedwongen 
prostitutie te bevrijden.

De Stiletto Run is een run op smalle, 
hoge hakken, die minimaal negen 
centimeter hoog moeten zijn. Voor 
de run is een speciaal traject van 
honderd meter op de Grote Markt 
in Haarlem afgezet en zijn er spec-
taculaire optredens. De Stiletto Run 
bestaat uit diverse varianten. Er is 
een individuele race voor zowel 
vrouwen als mannen en men kan 
deelnemen in teamverband met vier 

personen, om in een estafette tegen 
elkaar te strijden. Voor kinderen tot 
12 jaar is er een speciale kinderrace 
georganiseerd, waarbij de kids over 
een speciaal tapijt kunnen rennen op 
blote voeten. Het evenement wordt 
afgesloten met een optreden van 
Glennis Grace, zij is ambassadeur 
van stichting Free a Girl. De Stiletto 
Run duurt van 14.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer info en/of inschrijving: 
www.stilettorunhaarlem.nl. x

Haarlem op hoge hakken

Op 20 september wordt de Stiletto 
Run gehouden op de Grote Markt 
(Foto: pr).

haarlem - De komende weken vindt 
tussen twee landelijk gerenomeerde 
kunstenaarsverenigingen, te weten 
KZOD uit Haarlem en Arti-Shock uit 
Rijswijk, een uitwisselingstentoon-
stelling plaats. Niet minder dan 35 
leden van een van deze verenigingen 
hebben zich laten inspireren door 
eenzelfde thema en tonen de neer-
slag daarvan in de expositieruimte 
van de collega'. Het gekozen thema, 
'Op Reis', vormde - met de zomer in 
het vooruitzicht - een ware uitdaging 
en inspiratiebron voor de beeldend 
kunstenaars van beide verenigingen, 
gelet op doordachte uitwerkingen in 
het gecreëerde werk.

De zoektocht van de beeldend 
kunstenaars uit de regio Den Haag 
heeft interessant en contrastrijk 
werk opgeleverd, dat de komende 
weken in de sfeervolle expositie-
ruimte van De Waag (Spaarne 30 
rood, Haarlem) te bewonderen is. 
Willy van den Berg valt op met de 
weergave van een eenzame reizi-
ger in een atmosferisch landschap 
gehuld in onbestemd, diffuus licht. 
Bij Carla de Kievid verstilde sporen 
van een zoektocht naar een onbe-
kend doel, terwijl Peet Hiddink een 
sfeervol beeld geeft van een verre 
reis. Er is daarnaast veel ruimtelijk 
werk te bewonderen in De Waag: 
beelden van avontuurlijke reizigers 
van onder meer Brigit Klatser en 
Jacqueline Stubenistky naast fasci-
nerende fantasievolle figuren van 
Rielle Beekmans.
Verder is er ruimtelijk werk te zien 
van Agada Oosterbaan, Ben Stolk, 

Bouwe Kuijt, Claire Delperdange, 
Jos Poeder, Ilona Senghore, Mary 
Bezembinder, Mieke Sampers en 
Sonja van der Burg. Naast schilde-
rijen en tekeningen van Arnold 
Beugelsdijk, China Dierkx, Coor 
Muller de Groot, Ingrid Dingjan, 
Maria Bentvelzen, Marjetta Lin-
schoten, Resie Schlooz, Ria Diercks 
Kroon en Ton Lindhout.
De feestelijke opening van deze 
bijzondere uitwisselingsexpostie 
vindt in Haarlem plaats op zondag 
12 juli om 15.00 uur in De Waag en 
loopt vanaf donderdag 9 juli tot en 
met zondag 2 augustus. Vervolgens 
is het werk in Rijswijk te zien. x

De Waag stelt zomerse 
reisimpressies tentoon

Een werk van Brigit Klatser (Foto: pr).
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Bel 071 - 3619323



  16


	HeBloZa_20150702_1.pdf
	HeBloZa_20150702_2.pdf
	HeBloZa_20150702_3.pdf
	HeBloZa_20150702_4.pdf
	HeBloZa_20150702_5.pdf
	HeBloZa_20150702_6.pdf
	HeBloZa_20150702_7.pdf
	HeBloZa_20150702_8.pdf
	HeBloZa_20150702_9.pdf
	HeBloZa_20150702_10.pdf
	HeBloZa_20150702_11.pdf
	HeBloZa_20150702_12.pdf
	HeBloZa_20150702_13.pdf
	HeBloZa_20150702_14.pdf
	HeBloZa_20150702_15.pdf
	HeBloZa_20150702_16.pdf

