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ACTIE:
Eén patat
2 x €0,25!
Vanaf 4 mei
t/m 10 mei

Binnenweg 52 | Heemstede
023-5283610 | www.broodje-bram.nl

MOEDERDAG

ZONDAG
10 MEI

OPEN

Bart Jonker, Joke van der Zee en Marc Jansz. Foto: Daniëlle van Leeuwen

Redactieteam rent mee in
Wings For Life World Run
Heemstede – Dit keer werd niet
de pen gehanteerd maar de benenwagen. Onder de vlag van
de uitgave Lijf en Gezondheid
liep afgelopen zondag het redactieteam een respectabele afstand van 10 km in Breda, be-

staande uit Joke van der Zee en
Bart Jonker van de Heemsteder
en Marc Jansz. Rennen voor degenen die het niet meer kunnen
was het motto, voor mensen met
een dwarslaesie. De Wings For
Life World Run werd op hetzelfde

moment op 34 plekken wereldwijd gehouden. Het redactieteam
is trots dat het een sportief steentje heeft kunnen bijdragen aan
dit nobele en goede doel. Lees er
volgende week uitgebreid over in
de bijlage Lijf en Gezondheid.

‘Vondst’ gemeld aan Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Grafkelder Adriaan Pauw
‘herontdekt’ in Oude Kerk
Heemstede - Bij verbouwingswerkzaamheden aan het interieur van de Oude Kerk is een
bijzondere ontdekking gedaan.
De grafkelder onder het monument van ambachtsheer Adriaan Pauw is nog helemaal intact. Bij het verwijderen van de
houten vloeren, die in 1938 tezamen met de banken werden
aangebracht, kwam een 1400 kilo wegende natuurstenen sluit-

steen in zicht, die met een speciaal hijswerktuig is gelicht. Daaronder ligt een trap naar de grafkelder waarin, direct zichtbaar
vanuit de kerkruimte, twee kisten
staan. Op een metalen plaat aan
de muur naast de kisten staat:
Aangezien de kisten waren vergaan, zijn bij de restauratie der
Kerk, de in deze grafkelder aanwezige stoffelijke resten, in twee

kisten tesamen gebracht door Mr.
R. Ridder Pauw van Wieldrecht
Augustus 1938
Verder bevinden zich in de ruimte restanten van een deksel van
een kist met opschrift, een ‘kinderkistje’ uit 1789 en een hele
stapel metalen handvatten. Uit
de archieven van de Heerlijkheid Heemstede blijkt dat in deze grafkelder vanaf 1638 tot 1776

Lentefoto

VAN 12.00 - 17.00 UUR

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

TroTs van de keurslager
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Moederdag
Zondag
10 mei

Lamsfilet
botermals

3.

100 gram

WWW.DEOOSTEINDE.NL

in totaal 49 stoffelijke resten zijn
bijgezet, waaronder die van Adriaan Pauw in 1653. De ‘vondst’ is
via de gemeente Heemstede gemeld aan de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en het kerkbestuur is in afwachting van hun
bezoek en advies hoe hier verder
mee om te gaan. Adriaan Pauw
(1585-1653) werd in 1620 ambachtsheer van de Heerlijkheid
Heemstede. Hij was in die tijd
van groot belang voor de ontwikkeling van Heemstede. In de
ruim 30 jaar van zijn bestuur verviervoudigde het inwonertal. Hij
was ook de bouwheer van een
protestantse kerk, die we nu de
Oude Kerk noemen, op de plaats
van de in 1573 verwoeste katholieke Mariakapel. De voorbereidingen hiertoe, zoals de inzameling van fondsen, is in 1622 begonnen. De kerk kwam in 1625
gereed. Hij overleed in 1653 aan
een beroerte en werd ‘in presentie van zyn kinderen’ in de kelder onder het koor van zijn kerk
begraven.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

DE LEUKSTE KRANT
VAN HEEMSTEDE
Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
e20,00
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl

ZATERDAG 9 MEI
10% KORTING OP ONS HELE ASSORTIMENT

Japanse sierkers
Heemstede - Langs de Blekersvaart roepen prachtige bloesembomen vele oh’s en ah’s op, intussen gooien de Japanse
sierkersbloemen aan de Leidsevaart ook hoge ogen. De kleine witte bloempjes zijn een genot voor de hommels en bijtjes.
Alles is weer tot bloei en tot leven gekomen. Echt genieten!
Foto: Marenka Groenhuijzen.

98

Sportparklaan 25a • Heemstede
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Cursus buitentekenen
en -schilderen
Regio - Kijk u ook wel eens jaloers naar kunstenaars die buiten aan het werk zijn? Denkt u
dan ook: dat durf ik ècht niet!
Dan is nu het moment aangebroken dit toch eens te proberen, maar dan onder begeleiding. Tijdens de cursus buitentekenen en -schilderen van Creatief Centrum Bennebroek (CCB)
leert u stap voor stap hoe je het
landschap dat u ziet omzet in

Expositie
edelsmeedwerk
Heemstede - In de Luifel van
Casca staan twee vitrines met

een schilderij. Daarbij komen aspecten als goed leren kijken, textuur, licht en gebruik van diverse materialen aan bod. De cursus start op woensdag 13 mei
en duurt van 10.00 tot 12.30 uur.
Kosten bedragen 85 euro en dat
is excl. papier of doek. Voor info: www.creatiefcentrum.nl. U
kunt zich aanmelden via info@
creatiefcentrum.nl of bellen naar
023-5360545.
edelsmeedwerk van cursisten
van Christine van der Velden.
Sinds 1985 is Christine docent
edelsmeden bij Casca en werkt
veel met metaal en andere materialen. Ze doceert de techniek
van het figuurzagen in metalen
als koper en alpaca en het verder bewerken, schuren, polijsten en glanzen. Het werk is zeer
gevarieerd. Ieder wordt gestimuleerd om een eigen vorm te ontwikkelen en de techniek daarop aan te passen. De expositie
duurt nog tot en met 13 mei bij
Casca de Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede.

Ondersteunende cursus voor
Spaans Beginners 3

Heemstede - Deze cursus is bedoeld als ondersteuning van de
Beginners 3 cursus. Via een andere invalshoek wordt er extra materiaal aangeboden om met een stevigere basis aan de cursus Spaans
Beginners 3 mee te doen. U heeft
geen boek nodig, het materiaal
wordt aangeleverd door docente
Charlotte Rugebregt. De 5 lessen

van Ondersteunende cursus voor
Spaans Beginners 3 is bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede vanaf donderdag 28 mei van
19.00-21.00 uur. Opgeven kan via
www.casca.nl of telefonisch van
maandag t/m donderdag tussen
9.00-16.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur: tel. (023)
5483828 kies 1.

Onbekend Heemstede

Cloosterweg toen en nu (3)
Vanuit verschillende bronnen
krijgen we informatie. Daarbij
maken we gebruik van o.a. diverse Facebookpagina’s, het Noord
Hollands Archief, maar ook van
particulieren, waarbij we dankbaar gebruik maken van informatie van Jaap van Schagen en
zijn rijk gedocumenteerde archief.
Over Cloosterweg 2 is veel meer
bekend. De toenfoto is van Jaap
van Kuijk (jaren 50). Begin 1900
is het pand gebouwd. Daar zijn
bouwtekeningen van. Over een
periode van ruim 70 jaar heeft
hier een kapperszaak gezeten.
Tot aan de jaren 30 heeft Spanjaard hier gezeten. Hij wed opgevolgd door H.L. Rikkers, waarvan
we in de jaren 30 en 40 diverse
advertenties tegenkomen. Op 18
december 1954 droeg mevrouw
M.J. Rikkers de zaak over aan
haar zonen. Marcelle van Rossum neemt op 4 augustus 1987
de zaak weer over van D.F. Rik-

kers en gaat verder als Dameskapsalon Marcelle. In 2005 is het
pand verbouwd tot woongelegenheid. Ook daar zijn bouwtekeningen van. Op de nufoto van
april 2015 van Harry Opheikens
zien we het pand vrijwel onveranderd.
Met uw foto’s/verhalen kunt u
terecht via webmaster@hv-hb.nl
of bij De Heemsteder, Camplaan
35. Wij zorgen er dan voor dat de
foto gescand wordt. U krijgt het
origineel terug.

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag

Rafaelgemeente
Nehemia

PKN
Heemstede

Zondag 10 mei, 10.00 uur. Onderwijsdienst met materiaal
van de conferentie Brengers
van Herstel.

Zondag 10 mei, in de Pinksterkerk aan de Camplaan 18
met ds. R.J. Prent. Aanv. 10u.
Crèche voor kinderen tot 4
jaar. Kinderkring voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Koediefslaan 73
te Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt
Bennebroek
Akonietenplein 1
te Bennebroek

Camplaan 18
te Heemstede

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 10 mei, een viering
met ds. K.E. Bras (Haarlem).
Het is een dienst van Schrift
en Tafel. Aanvang 10 uur.
Tevens Kindercafé.

Zondag 10 mei, aanvang 10.00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge. Zondag 17 mei,
aanvang 10.00 uur. Voorganger Drs. H. Klink (Ouddorp).
Zondag 24 mei, aanvang 10.00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge.

www.pkntrefpunt.nl

www.adventskerk.com

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID
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
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!
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Nieuws van de Glip:

Supermarkt en slagerij na
verbouwing weer open!

Red Orchid, nieuw
restaurant met moderne
Aziatische keuken
Heemstede - Red, rood is Aziatisch en in China de kleur van
geluk, Orchid de mooie bloem
zoals zijn restaurant op de Zandvoortselaan er uitziet. Het bruin
en oubollige van het oude Joegoslavische restaurant heeft
plaats gemaakt voor een frisse uitstraling met wit, achterwand van rustige steentjes die
je terugvindt in het buffet. Centraal staat een open haard. Hoge banken tegen de wanden
geeft veel ruimte voor de gasten. Geen menukaart zoals bij de
Chinees met driehonderd mogelijkheden, eerder bescheiden
maar genoeg mogelijkheden
voor heerlijke eetbeleving. Want
daar gaat het de eigenaar Tong
om. Een restaurant met Oosterse verwennerij. Sushi`s en dumplings uit de Japanse keuken.
De Peking eend die je op Chinese menukaarten ziet, zit bij Red
Orchid opgerold in pannenkoekjes met groenten. Vlees komt
van het Wagyu rund, de gemasseerde koe, het beste uit Japan.
Met Moederdag heeft hij hiervan een carpaccio, runderhaas
met walnoten en pepersaus of
zeewolf met babypaksoi in so-

ja, om maar wat te verklappen.
Veelzijdig oosters met een knipoog naar de Westerse keuken.
Tong heeft ervaring opgedaan bij
Duin en Kruidberg en in Heemstede als bedrijfsleider bij Sari aan de Valkenburgerlaan. Zijn
vrouw Kim komt uit het hotelwezen, samen zijn ze goed voor een
heerlijke eetbeleving vanuit een
Aziatische keuken waar topkwaliteit voorop staat met seizoengroenten in een moderne sfeer
en ruimte. Over de invulling van
de tuin wordt nog nagedacht,
maar ook daar zien ze mooie
mogelijkheden .Een modern restaurant met een geheel nieuwe
kijk op Aziatisch koken, waar de
beleving en verwennerij voorop
staan. Passend bij de moderne
beleving van de Spaanse aanpak
van de buren van Restaurant 139
en de Southern Cross restaurant
met haar Australische keuken
aan de overkant. De eerste avonden stonden de jonge ondernemers vol verbazing te kijken naar
al die bezette stoelen en banken.
Dat was gelijk hard aanpakken,
hmm heerlijk!
Ton van den Brink

Wereld Wijn Tour langs
Tapperij de 1e Aanleg
Heemstede - Donderdag 14
mei, Hemelvaartsdag, organiseren 6 regionale horecagelegenheden in samenwerking met
Wijnhuis ten Bilt uit SantpoortNoord de jaarlijks terugkerende
Wereld Wijn Tour, dé wijnontdekkingstocht per fiets. Ook Tapperij De 1e Aanleg in Heemstede
neemt deel en is een ‘stop’.
De fietstocht voert langs 6 karakteristieke horecagelegenheden in de regio. Iedere deelnemende horecagelegenheid presenteert een wijnland, met een
mooi glas wijn en een bijpassend
gerechtje. Op een originele en
sportieve manier kennis maken

met de diversiteit van de wijnwereld. Deelname aan de WWT
kost 25 euro en hiervoor ontvangen de deelnemers een routebeschrijving, een stempelkaart én
bij iedere stop een glas wijn (of
frisdrank) met een bijpassende
‘Landhap’. Bij voltooiing van de
WWT, bij terugkomst in de startlocatie, staat er voor de fietsers
een aandenken(een fles wijn)
aan de Wereld Wijn Tour 2015
klaar.
Opgeven voor de Wereld Wijn
Tour kan, bij voorkeur door
vóórinschrijving ivm een maximum aantal deelnemers van 300,
in de deelnemende bedrijven.

Heemstede - Zaterdag 11 april
stond er om 8.00 uur al een rij
voor de supermarkt. Die dag was
alles voor de halve prijs, want om
14.00 uur ging de winkel dicht
voor een grote verbouwing. Aan
het eind van de ochtend waren
veel schappen leeg, de verlichting al gedeeltelijk uit: het leek
wel een voormalige DDR-winkel!
De vele rode, oranje en witte ballonnen langs de Glipperdreef voor de supermarkt kondigden het al aan: op woensdag
29 april gingen de supermarkt

en de slagerij weer open. Het resultaat mag er zijn: ruimer, meer
licht, en een uitgebreider assortiment. Het ziet er prachtig uit. Supermarkt Coop/de Koning heeft
een grote broodafdeling waar
vers wordt gebakken, veel biologische producten, een slijterij en
een bloemen/planten afdeling.
Op zondag is de supermarkt ook
open en wel van 14.00 tot 18.00
uur. Slagerij Van der Werff is in
de hal van de supermarkt gevestigd en is in de wijde omgeving
bekend om zijn eigen worstma-

kerij en dagelijks versgekookte maaltijden. Aangezien in Bennebroek en Zwaanshoek geen
slagerijen meer zijn, komen er
steeds meer klanten uit de regio.
Niet alleen binnen werd verbouwd. Buiten is de straat ook
op de schop gegaan en zijn er
meer parkeervakken gekomen
voor bewoners en klanten. Toen
de winkel openging, was ook
de weg voor de deur klaar. Tegenover de winkel (Glipperdreef
105) staan ondergrondse containers voor glas, papier, plastic
en kleding. De bewoners van de
Glip en omgeving zijn blij, dat de
supermarkt en de slagerij weer
open zijn. Waar vind je nog een
goede buurtsuper en prima slager zo dichtbij?
Marlize Blad

Circus Sijm
Heemstede – ‘Diamonds’ heet de voorstelling van Circus Sijm. Wie de verwarmde tent betreedt
waant zich direct in een sfeervol circuspaleis met kroonluchters, pluche en gouden ornamenten.
Wie deze ‘juweel van een voorstelling’ wil bijwonen kijkt op www.circussijm.nl Het circus strijkt in
Heemstede neer op de Vrijheidsdreef, dinsdag 12 mei en geeft voorstellingen die dag om 16.00 en
om 19.00 uur. Tevens op woensdag 13 mei, dan om 14.30 uur.

Saskia van Baars te midden van haar dochter Megan en zoon Kylie.
Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com

“Ik was op mijn zevende al
verknocht aan de bloemengeur”

La Bougain-Villa zet
iedereen al vijf jaar in
de bloemetjes
Heemstede - ‘La Bougain-Villa’ aan Raadhuisstraat 24b viert
feest: deze gezellige en knusse
bloemen- en plantenkiosk bestaat op 17 mei precies vijf jaar.
“Wat gaat de tijd snel, alweer vijf
jaar”, vertelt eigenares Saskia
van Baars trots. “Het bloemenvak is zo mooi: ik was op mijn zevende al verknocht aan de bloemengeur. Oorspronkelijk kom ik
uit een drogisterijfamilie. Mijn
grootouders hadden drogisterij
G. van Baars aan de Binnenweg
4 opgericht, die later door mijn
ouders werd voortgezet. Deze

heeft 38 jaar bestaan. Als kind
kwam ik bij bloemist De Zwart,
die naast de drogist zat, een van
de eerste Fleur-Op-zaken. Ik
was meteen verliefd op bloemen.
Daardoor ben ik vanaf mijn dertiende jaar de vakopleidingen tot
bloemist gaan doen, onder andere op landgoed Elswout. Na
mijn opleiding heb ik op diverse locaties als bloemist gewerkt.
In 2010, midden in de economische crisis, heb ik de sprong in
het diepe gewaagd en ben ik
mijn eigen winkel ‘La BougainVilla’ begonnen. Ik heb dit let-

terlijk en figuurlijk tot een florerende zaak weten uit te bouwen.
Met een vaste klantenkring binnen, maar ook buiten Heemstede. Ik hou van dit creatieve vak,
ondanks dat het keihard werken
is, je lange dagen maakt, vroeg
naar de veiling gaat en je nooit
klaar bent. Maar het blijft fantastisch. Veel mensen hebben geen
idee hoe veelzijdig en groot de
bloemenveiling van Aalsmeer is:
het is de grootste bloemenveiling ter wereld. Je hebt als bloemist daarom alle keus. Naast de
kiosk heb ik sinds drie maanden
een eigen bezorgformule: ‘Bloemen in a box’: je kunt bij mij een
boeket laten maken en door heel
Nederland laten versturen. Het
verschil met Fleur-Op is dat de
boeketten bij mij gemaakt worden en niet door een bloemist
ter plaatse. De bloemen worden verzonden in een doos met
een frame en een reservoir met
water, zodat ze rechtop blijven
staan en super vers blijven. Ze
zijn de volgende dag op de gewenste bestemming. Via www.
labougainvilla.nl kun je je bloemen kiezen voor verzending.
Verder ben ik gespecialiseerd
in rouwdecoraties, alles is bespreekbaar en op de website
te vinden. En voor de komende
Moederdag heb ik eveneens van
alles staan. Mijn zoon Kylie is
ook bloemist geworden en heeft
met zijn vriendin Joyce een bloemenstal op het Wilhelminaplein.
Hij heeft tevens een webshop.
De liefde voor bloemen blijft dus
in de familie. Op 9 mei vier ik een
klein feestje voor het vijfjarig bestaan van La Bougain-Villa met
een muzikale traktatie tussen 12
en 17 uur. Er treedt dan een gezellige band op. Maar we zijn al
open vanaf 8.00 uur”, aldus Saskia van Baars.
Bart Jonker
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Joods monument onthuld,
een plek om te herdenken
Heemstede - Jaren heeft de
voorbereiding gekost. Afgelopen maandag, op 4 mei, werd
het monument onthuld ter nagedachtenis aan alle Heemsteedse Joden die niet konden ontkomen aan de verschrikkingen van
de bezetter en het leven lieten.
In Heemstede woonden rond
het uitbreken van de oorlog 343
joodse mensen. Van hen zijn 141
omgekomen en nog eens 21 die
van elders ondergedoken zaten
in Heemstede.

Belangstelling jaarlijks
dodenherdenking in
Heemstede neemt toe
Heemstede - Ongeveer 300
mensen waren maandagavond aanwezig bij de herdenking van de gevallenen in de
tweede wereldoorlog. Het is
goed om te zien dat ook steeds
meer jongeren de weg naar de
Vrijheidsdreef weten te vinden. Zo mag de herdenking
zich verheugen in een toenemende belangstelling van onze inwoners. Op gepast wijze werd stilgestaan bij hen die
ons ontvielen. Niet alleen tijdens de laatste grote oorlog
maar ook voor hen die het leven lieten tijdens internationale acties zoals in Libanon, Bosnië en Mali.
Burgemeester mevrouw Heeremans haalde de schrijver
David Grossman aan: “Wat
vrijheid betekent heb je pas
door als je het tegendeel ziet.”
Verhalen zijn de sleutel om
niet te vergeten. In Heemstede
wordt de viering ingevuld door
veteranen, scouting en leerlingen van basisscholen. Harmonie St. Michaël zorgde ook
dit jaar weer voor gepaste muziek. De rede werd dit jaar uitgesproken door Wim de Wagt.
Schrijver, kunsthistoricus, journalist en bestuurslid van Stichting Joods Monument Heemstede. Na een vergadering zei

iemand ‘kom laten wij naar
huis gaan’. De Wagt dacht op
dat moment, hadden al diegenen die tijdens de oorlog gedwongen moesten verhuizen
om vervolgens te worden gedeporteerd ook niet liever naar
huis willen gaan. Zelfs in deze
tijd zijn er nog vele mensen op
de wereld die niet kunnen zeggen. “Kom, we gaan nu naar
huis.” De Wagt dacht aan Syrië,
Irak en Jemen. Mensen verliezen er hun familie, vrienden en
buren. Hij stond stil bij het vernietigen van het culturele erfgoed in de conflictgebieden.
De vernietiging van erfgoed is
bedoeld om herinneringen uit
te wissen en daarmee de identiteit van mensen.
Scholieren van de Ark en Hageveld lazen gedichten voor.
Als eerste legde mevrouw
Heeremans, gemeentesecretaris en politiechef, namens
de gemeente een krans bij
het monument, gevold door
de oud-strijders, scholieren en
een afgevaardigde van de Israëlische ambassade. Tot slot
legden dorpsgenoten bloemen
bij het monument.
Na deze stijlvolle herdenking
ging iedereen naar huis zoals
De Wagt het had bedoeld.
Eric van Westerloo.

Het jongste kind dat niet terugkeerde uit Duitsland was 3 jaar
de oudste mens was 87 jaar. Cijfers om bij stil te staan. Negentien kinderen onder de 12 jaar
overleefden de kampen niet.
Meestal samen met hun ouders.
Het joodse geloof hecht grote waarde aan het begraven van
overledenen. Iedereen weet wat
er in de kampen gebeurde, niemand kreeg een graf. Stichting
Joods monument Heemstede

heeft na vele vergaderingen, het
doorlopen van archieven en het
werven van fondsen een monument ter herdenking laten vervaardigen. Dit staat nu naast het
beeld op de Vrijheidsdreef.
Het is een marmeren boek dat
ligt opengeslagen. Alle namen
van de 162 omgekomen Heemsteedse Joden staan in steen gegraveerd. Voor de nabestaanden
na 70 jaar eindelijk een plek om
te herdenken. Een terecht initiatief om naast de gevallen militairen en verzetstrijders ook de ons
ontvallen joodse inwoners blijvend te kunnen herdenken.
Honderden inwoners en vertegenwoordigers van organisaties waren bij de onthulling op
4 mei aanwezig. Toespraken van
de burgemeester, Rabbijn Spiero en een afgevaardigde van de
ambassade van Israel voerden
het woord. Zij mochten ook het
monument onthullen, ontworpen door Patrick van der Vegt.
Uit twee ontwerpen werd geko-

zen voor ‘Het boek van de namen- Sefer HaSjemot’. Door nabestaanden werden alle namen
die op het monument staan opgenoemd. Ter afsluiting legden
de aanwezigen kleine steentjes,
volgens joods gebruik, op en
naast het monument.
Heemstede is een prachtige gedenkplaats rijker. Het geeft de
nabestaanden het gevoel dat
hun dierbaren, naast erkenning,
nu een laatste plek hebben gevonden.
Eric van Westerloo.

Theateronderonsje voor ‘Vrienden’

Magische en traditionele
theaterspecial in de Luifel
Heemstede – Op zondag 10
mei om 20.15 uur, luidt Theater de Luifel voor de Vrienden
van Theater de Luifel het nieuwe
theaterseizoen in. Als dank voor
hun trouwe steun die bijdraagt
aan het succes en het voortbestaan van Theater de Luifel, worden traditioneel de Vrienden in
het zonnetje gezet en krijgen ze
deze avond leuke voorproefjes
voorgeschoteld. Programmeur
Adriaan Bruin heeft weer smakelijke acts samengesteld voor
deze theaterdis en belicht tijdens
deze avond alle toppers van het
nieuwe theaterseizoen.
En wat kunnen de Vrienden van
Theater de Luifel op deze avond
verwachten? Om te beginnen
worden de Vrienden welkom geheten door de voorzitter van de
Vrienden van Theater de Luifel: Daniëla Dorhout Mees. Tussen de bedrijven door verklapt
Adriaan Bruin alvast de pareltjes van het nieuwe seizoen, die
voor Theater de Luifel in het verschiet liggen. Zoals Ali B en de

come-back van cabaretier Lebbis. Oude tijden gaan herleven
met Farce Majeur, het vroegere
satirische en populaire politieke televisiecabaret uit de jaren
70 en 80. Een prachtige nieuwe show met Erik van Muiswinkel. Koninginnen van de lach Lenette van Dongen en Sara Kroos
komen eveneens in Heemstede.
Terug naar deze Vriendenspecial: daar kunnen de lachspieren alvast losgaan en maakt het
cabaretduo Yentl en de Boer zijn
opwachting. Lovende recensies
verwerven de dames met hun
wervelend cabaret, waarmee het
duo het Amsterdams Kleinkunstfestival van 2013 won. Yentl en
de Boer zijn ‘hot’ en laten overal hun komische handtekening
achter, waarover nog lang nagelachen en nagepraat wordt. Vervolgens nog meer hilariteit met
een andere ‘grand dame de rire’:
wat te denken van Kirsten van
Teijn? Kirsten was de onbetwiste winnares van het Gronings
Studenten Cabaret Festival en

Schrijversechtpaar
Nicci French signeert

Heemstede - Op zaterdag 9 mei
signeert het schrijversechtpaar
Nicci French hun nieuwste spannende literaire thriller ‘Denken aan
vrijdag’, ’s middags van 12.30 tot
13.30 bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Denken aan vrijdag is het vijfde deel

in de spannende Frieda Kleinreeks. In de reeks verschenen eerder Blauwe maandag, Dinsdag is
voorbij, Wachten op woensdag
en Donderdagskinderen. Uit de
Theems wordt het lijk van een man
gevist. Hij is onherkenbaar, want
hij heeft al een tijd in het water ge-

Kirsten van Teijn
Foto: Thijs Meuwese en
Daan Colijn
weet de avond lachend in te vullen. Na afloop een gezellig hapje en drankje. Vrienden van Theater de Luifel, reserveer wel uw
gratis kaarten van tevoren op tel.
023- 548 38 28, optie 1 (ma t/m
vr 9-12 uur) of per e-mail naar
info@casca.nl. Vrienden van de
Luifel kunnen maximaal 2 kaarten reserveren, Gezinsvrienden maximaal 4 kaarten. Bent u
nog geen Vriend, wilt u dat worden en deze special meemaken?
Kijk dan op www.casca.nl, onder
‘Vriend worden van de Luifel’.
Bart Jonker
legen. Het enige aanknopingspunt
is een ziekenhuisbandje om zijn
pols met daarop de naam Frieda
Klein. Algauw blijkt dat psychotherapeute Frieda Klein een wel erg
persoonlijke band met het slachtoffer had en wordt ze als hoofdverdachte beschouwd. Ze heeft in
haar verleden weinig goodwill bij
het politiekorps gekweekt, maar
gelukkig heeft ze vrienden die bereid zijn om tot het uiterste voor
haar te gaan.
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Kunstschilderes Elisabeth Helena Goudeket
werkte in de Molenlaan

Een Heemsteeds joods monument
met de namen van 162 slachtoffers

Portretfoto van Helena Elizabeth
Goudeket
In 1948 is een bevrijdingsmonument aan de Vrijheidsdreef
in Heemstede onthuld, bedoeld
voor lokale slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Op een
plaquette zijn toen de namen van
45 personen vermeld, nu met enkele toevoegingen uitgebreid tot
54. In 1995 is voor de eerste maal
een in memoriam-lijst samengesteld met de namen van 141
omgekomen of vermiste Joodse burgers uit Heemstede, die
bij het uitbreken van WO II in het
bevolkingsregister van Heemstede stonden ingeschreven. De
meesten zijn na de nazi-maatregelen in Duitsland na 1933 naar
ons land uitgeweken. Vooral na
de Duitse inval in Tsjecho-Slowakije en de ‘Kristallnacht’ van
9 op 10 november 1938 deed de
vluchtelingenstroom toenemen.
Alleen al in 1939 zijn 140 Joden uit Duitsland en omliggende landen geregistreerd en bij
het uitbreken van WOII stonden
officieel 371 Joodse personen

in Heemstede ingeschreven. Al
voor eind juni van dat jaar werd
door de bezetters een maatregel genomen dat Joden de kuststreek moesten verlaten en 122
van hen zijn toen naar het Gooi
of Amsterdam verhuisd. Drastische nieuwe maatregelen volgden. Heemstede werd tot Spergebied verklaard en in 1942, begin 1943 vertrokken nog eens
140 Joden, veelal naar Amsterdam. Op 28 augustus 1942 rapporteerde de intussen aangetreden NSB-burgemeester aan zijn
superieuren dat Heemstede ‘jodenvrij’ was. Een aantal was hier
of elders in het land ondergedoken. Helaas zijn enige tientallen
door verraad alsnog opgepakt,
waarbij de Duitsgezinde korpschef, zoals eerder in Amsterdam
en Hilversum, vaak niet zachtzinnig te werk ging. Van 21 om
die reden omgekomen personen
kon via archieven en publicaties
de naam alsnog worden achterhaald en ook hun namen zijn nu
vastgelegd.
Stenen namenmonument
De omgekomen slachtoffers krijgen thans ook een naam op een
speciaal Joods monument, getiteld ‘het Boek der Namen ofwel ‘Sefer HaSjemor’-. Bij verder onderzoek zijn de namen bekend geworden van een twintigtal in Heemstede ondergedoken
Joden die hier zijn opgepakt en
via Amsterdam en Westerbork
naar concentratiekampen overgebracht en daar vermoord. Merendeels in Auschwitz en Sobibor. Het totale aantal komt daarbij op 162, namelijk 83 mannen
en 79 vrouwen, in leeftijd variërend van 2 tot 81 jaar. Daaronder
21 jongeren, beneden de 18 jaar.

Bijeenkomst voor slechthorenden en hun omgeving
Heemstede – Op dinsdag 19
mei organiseren Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Casca en De Pauwehof een themamiddag voor slechthorenden en hun omgeving (partner, kinderen, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw).
De bijeenkomst vindt plaats
om 14.00 uur in het centrum
van Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24.
Deze middag gaat over samenwerken en spelregels bij
gehoorverlies. Wat kun je doen
om elkaar (beter) te verstaan?
Het wordt een interactieve bij-

eenkomst, waar de deelnemers ook zelf hun ervaringen
delen en zo elkaar tips kunnen geven. Er is volop ruimte
voor het stellen van vragen. De
middag wordt verzorgd door
Wendelina Timmerman, zelf
slechthorend en oprichter van
Hooridee, een adviesbureau
voor slechthorenden en hun
omgeving.
Kaarten à 3,50 euro (inclusief
koffie en thee) zijn verkrijgbaar
bij Stichting Welzijn Ouderen,
Lieven de Keylaan 24, en bij
Casca de Luifel, Herenweg 96.

Uit 8 Joodse families hebben vier
gezinsleden de oorlog niet overleefd. Patrick van der Vegt ontwierp het monument, zoals in
2012 ook in Haarlem, terwijl
steenhouwer Tetterode-Natuursteen in Amsterdam-Duivendrecht voor de realisering zorgde. Van de uit Heemstede afkomstige Joden die de kampen
hebben overleefd, zijn er voor
zover bekend op dit moment nog
2 in leven, een broer en zus Oppenheimer, die in de Johannes
Vermeerstraat woonden en zich
na de bevrijding in Engeland
hebben gevestigd. Ook Leesha
Rose (Liesje Roos, 93), schrijfster van het boek ‘De tulpen zijn
rood’ die tijdens de oorlogsperiode verzetsdaden pleegde, leeft
nog en woont na Canada tegenwoordig in Jeruzalem waar zij in
2013 door plaatsgenoot Harald
van Perlstein is bezocht.
Dankbare overlevenden
Na de oorlog zijn zo’n 140 ondergedoken of uit de kampen bevrijde Joden behouden teruggekeerd. Eén van hen, J.van Beem,
nam na ruggespraak het initiatief tot plaatsing van een advertentie in de regionale pers met
de volgende tekst:
‘In overleg met vele andere lotgenoten stel ik er prijs op, ook namens hen, de Heemsteedsche
bevolking in de zoo moeilijke jaren van Joden-vervolging op ondubbelzinnige wijze en in allerlei duik-mogelijkheden, het opbergen van goederen, maar er
werden ook levensmiddelen en
brandstof verstrekt aan geheele
gezinnen, zodat inderdaad mag
worden gezegd, dat wij ons leven te danken hebben aan de
hulp, welke ook in geestelijk opzicht haar werking had, die niet te
vergeten is, en niet vergeten zal
worden.’
Over het lot van een aantal omgebrachte personen, zoals de familie Mogendorff, heb ik in het
verleden geschreven. In deze bijdrage beperk ik mij tot een talentvol kunstschilderes Helena
Elisabeth Goudeket, behorend
tot de ‘Jonge Amsterdamse Joffers’, die zoals veel van haar familieleden in Sobibor het leven
liet.
Elisabeth Helena Goudeket
Elisabeth Helena Goudeket is 10
januari 1910 in Amsterdam geboren als dochter van advocaat
mr. dr Isaäc Goudeket en concertpianiste Catharina Goudeket-Spreekmeester, alledrie op 9
april 1943 in Sobibor vermoord.
Het gezin Goudeket woonde in

Helena Goudeket in haar atelier aan de Molenlaan.
Amsterdam op het adres Nicolaas Witsenkade 5. In 1936 is Helena, thuis ook Lenie geheten, in
het huwelijk getreden en vier jaar
later gescheiden. Kort daarna is
zij op 9 juni 1940 in Heemstede komen wonen bij haar oudere zuster Rebecca Bloeme Goudeket (getrouwd met Von Hartsvelt Müller) op het adres Molenlaan 3 waar de garage als atelier voor haar is ingericht. Daar
schilderde Helena onder andere
haar zus en het zoontje Peter. De
zus Rebecca overleefde de oorlog door in 1944 in Amsterdam
onder te duiken, haar man was
actief in het studentenverzet en
hun zoon Peter is ondergedoken
bij de familie Kat aan de Zomerlaan. Ook een andere zuster van
Helena Elisabeth, Florence Gezang-Goudeket, die beeldhouwster was, is omgebracht evenals de zoon Koenraad Huib Gezang (slechts 1 jaar geworden),
beiden ook in Sobibor. Op 19 juni 1941 is de kunstschilderes Helena Elisabeth
naar Amsterdam teruggekeerd. Zij had haar
kunstzinnige opleiding
genoten aan het Instituut voor Kunstnijverheid te Amsterdam en
aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten
in Den Haag en kreeg
teken- en schilderlessen van Johannes Hendricus Jurres en Hendrik
Jan Wolter. In de hoofdstad sloot zij zich aan bij
de Vereniging Sint Lucas, later in Haarlem bij
het genootschap ‘Kunst
Zij Ons Doel’. Haar stijl
was naturalistisch-impressionistisch en zij
liet zich inspireren door
schildersgroep de Amsterdamse Joffers. Zelf

wordt zij gerekend tot de zogeheten ‘Jonge Amsterdamse Joffers’. In 1937 is haar werk bekroond met de Willink van Collenprijs. Haar favoriete thema’s
waren figuurvoorstellingen, portretten, stadsgezichten en stillevens. Ten gevolge van de nazi-maatregelen is aan haar artistieke werk abrupt een einde
gemaakt. Van haar bevindt zich
behalve in particulier bezit het
meeste werk in het Joods Historisch Museum en tekeningen
in het Stadsarchief Amsterdam.
In 1983 is haar werk tentoongesteld in Buiklsloterbanne met
haar neef Peter von Hartsveld
Müller (keramiek) en in 1995 in
Amsterdam.
Hans Krol
Schilderij van Helena Goudeket met afbeelding van haar oudere zuster Rebecca Bloeme
von Hartsveld Müller en zoontje
Peter,beiden lezend in een boek.
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Willeke presenteert haar boek
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Bij de presentatie van haar boek “Willeke Alberti, Een leven als een lied”, zaterdagmiddag bij Boekhandel Blokker ontmoette Willeke een oud
klasgenoot. Gerard Dooijewaard
werd niet direct herkend door
Willeke, alhoewel, ze vinden elkaar direct als er namen vallen
van juf Steegstra en meester van
der Mel. Zestig jaar vielen weg
en omstanders mochten meeluisteren hoe leuk ze het gehad
hadden op de Vondelschool. Sa-

men `Klaar over` zijn in de laatste klas van de Vondelschool in
de Jekerstraat Amsterdam. De
schooltassen mochten ze altijd kwijt in de toen nog gewone maar hele goeie banketbakkerij Kwekkeboom, later wereldberoemd geworden met de croquetten en de bitterballen. Ze
zouden nog uren door kunnen
gaan over die goeie ouwe tijd,
maar het publiek wil haar boek
gesigneerd zien. Inmiddels vertelt ook de schrijfster van het

RTL Woontips bij
HHBK uit Velsen
Regio - Elke zaterdagmiddag is
het programma RTL Woontips te
zien bij RTL4. In de uitzending
van 9 mei benadrukt het bedrijf
HHBK uit Velsen de meerwaarde
van een bouwkundig adviseur bij
nieuw- en verbouwplannen. De
eigenaren Rob en Leon komen
beiden aan het woord. ,,RTL4
heeft ons rechtstreeks benaderd
met de vraag of wij een bijdrage
willen leveren aan het programma’’, aldus Rob.
,,Alleen dat al bevestigt dat we
goed bezig zijn.’’ De opname-

dag is ondertussen geweest en
de gezonde spanning is er nu
wel af. Leon: ,,Elke dag adviseren
wij er flink op los met het nodige
zelfvertrouwen, maar ineens die
camera erbij maakt het heel anders. Al met al zijn wij heel benieuwd naar het eindresultaat en
vertrouwen wij erop dat de kijker
er iets van op steekt.’’ Het Hollandsch Bouwkundig Adviesbureau (HHBK) is gevestigd in
IJmuiden. Ontzorgen is het doel
van HHBK. Van bedrijf tot particulier denken zij mee om te ko-

Sanders Wessels 25 jaar bij
Vosse Installatie Techniek
Heemstede – Sssttt... Hij weet
van niks, het is een verrassing
dat de krant komt. Charlotte laat
haar baas rustig boven werken

en vertelt dat Sander Wessels op
1 mei 1990 hier begon als directeur. Sander moet al snel opdraven en hij vertelt hoe hij inder-

boek, Belinda Meuldijk hoe zij in
dat half jaar werken met Willeke, terug kan kijken op intensieve gesprekken in Laren, hoe zij
daar genoot van huis en tuin, gesprekken tot in de kleedkamers
van de Jantjes en nu een levensverhaal heeft gemaakt dat klinkt
als een lied van de familie Alberti. Met bijdragen van haar kinderen, waaronder Johnny de Mol
en met eigen nog nooit vertoonde foto`s uit haar leven. Want familie staat voorop bij Willeke.
Dat begint al bij opa van de Lauriergracht. Stapel was ze op hem.
Op de vraag of ze nog steeds
manisch positief is, reageert ze
dat ze dat niet altijd volhoudt.
Ze blijft gewoontjes haar boeken signeren en vraagt vrolijk of
er nog een bepaalde tekst bij gewenst is. Ook een gevierde artieste mag zichzelf blijven. Zeker
op de zaterdagmiddag bij Boekhandel Blokker in Heemstede.
Waar Tummers, de banketbakkerij Passionelle, lekkere petit fours
met foto`s van Willeke, had verzorgd en bezorgd. Willeke`s dag
kon niet meer stuk met al die positieve aandacht. Het boek: “Willeke Alberti, een leven als een
lied “, is vanaf heden te koop bij
Boekhandel Blokker aan de Binnenweg 138.
Ton van den Brink
men tot het maximale resultaat.
Ongeacht of het gaat om een
nieuwbouwwoning, verbouwing
of het oprichten van een bedrijfsgebouw. Het team van deskundigen beheerst alle facetten
van het bouwproces: van haalbaarheid, bouwkosten, ontwerpen, vergunningen, bestekken,
aanbesteding tot directievoering.
Het advies van HHBK geeft vertrouwen tijdens het bouwproces.
De prioriteit bij een klant ligt bij
het draaiende houden van het
gezin of het bedrijf. Dat is hun
core business. HHBK zorgt dat
tijdens het bouwproces de dagelijkse werkzaamheden ongestoord door kunnen gaan. De
leus van HHBK: Uw idee is onze zorg!
daad op de dag van de arbeid
hier ‘s morgens nog voor achten op de stoep stond en na een
lange dag na tienen thuis kwam.
Echt een Dag van de Arbeid. Hij
was eerder door zijn bazen in
Haarlem gevraagd om de leiding
van Vosse over te nemen nadat
zij dit bedrijf overgenomen hadden. Een kolfje naar zijn hand,
want hij had al eerder duidelijk
te kennen gegeven dat hij meer
wilde. Dat kreeg hij volop. Hij trof
een kast met drie laden administratie, er liepen enkele klussen
en de bedrijfsleider was vertrokken. Veertien man aan het werk,
hij maakte lange dagen om de
zaak weer op de rit te krijgen.
Maar hij was goed voorbereid,
had alle vakdiploma’s die er te
halen waren, gehaald. Het ging
kennelijk goed, want veel hoorde hij niet van het `moederbedrijf.
Na anderhalf jaar kreeg hij even
te zien hoe het ging. In 1993 weer

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rouwverwerking (2)
Iets over het proces
De periode van rouw kent
een begin, een middenstuk
en een einde.
Het is belangrijk bij het begin
voor ogen te houden dat er
een einde komt aan het grote
verdriet. De natuur zorgt ervoor dat je erdoorheen komt,
ook al kun je dat vaak niet
geloven. Je zult vaak tegen
jezelf moeten zeggen dat
er een ogenblik komt dat je
opnieuw van het leven kunt
houden, hoewel je dit onmogelijk lijkt.
Een rouwende beschreef
zichzelf als iemand die een
hele tijd op de reservebank
zat en de wedstrijd niet meespeelde. Deze timeout duurde meer dan vijftien maanden, tot hij een beslissing had
genomen dat hij verder wilde
leven. Het is een keuze te blijven treuren of te kiezen voor
datgene wat je aan het leven
bindt.
Processie van Echternach
Verwerken van verdriet is
geen rechtlijnig proces. Het
is meer als een processie van
Echternach: twee stappen
vooruit, één stap achteruit,
ups en downs, progressie en
terugval. Het is belangrijk je
te realiseren dat het herstelproces bezig is, of je je nu beter of slechter voelt dan gisteren of vijf minuten geleden.
Het vraagt veel geduld van
jezelf en de durf een beroep
te doen op hulp van mensen
om je heen.
Ook vraagt het van jezelf te
accepteren dat je niet optimaal kunt functioneren of
beschikbaar kunt zijn voor
anderen. Je kunt het gevoel
hebben vast te zitten in een
eindeloos moeras. Je komt
enkele stappen vooruit, zakt
opnieuw weg in de modder, blijft een tijdlang steken,
moet terug naar achteren uitwijken en via een lange bocht
proberen opnieuw vooruit te
komen. Het stappen door een
moeras is uitputtend; daarom
voelen veel rouwenden zich

een gesprek waarin één van de
bazen opperde: “Waarom koop
je de zaak niet?” Hij slaagde erin om inderdaad de zaak te kopen. Hij zocht naar mogelijkheden om te groeien. De ruimte
op de Postlaan was te krap en
er waren geen uitbreidingsmogelijkheden. Een pand aan de
Kerklaan bood meer mogelijkheden, met alle manschappen paraat werd er op een zaterdag verhuisd. Ruimte voor een fatsoenlijk kantoor en een ruime showroom, werkplaats en opslag. Hij
vond zelfs een nieuwe huurder voor de Postlaan, waar dok-

zo moe. Het vraagt ook aanmoediging van mensen om
je heen om door te kunnen
gaan.
Het gevoel niets meer te
voelen
In een rouwproces kan men
een heel gamma van gevoelens doormaken. Iemand zei:
‘Ik heb nauwelijks beseft dat
het dit jaar lente en zomer
is geweest. Deze seizoenen stonden zo haaks op de
kilte die ik in mij voelde.’ Het
is normaal zich verdoofd te
voelen en de realiteit maar
deels te beseffen. Dit kan beangstigend zijn. Soms is er de
angst het nooit meer te boven
te komen. Alle gevoelens zijn
normaal, ook het gevoel niet
meer te voelen. Het accepteren van de gevoelens als deel
van het helingsproces vraagt
tijd en geduld.
Het verlies kan bij momenten
bijna naar de achtergrond
verdwijnen. Maar plotseling,
op een moment dat men dit
helemaal niet verwacht, in
alle hevigheid weer op de
voorgrond treden, bijvoorbeeld bij de eerste crocussen
in de tuin.
Feestdagen zijn voor rouwenden vaak treurdagen,
dagen van intens gemis. Dat
is normaal, omdat mensen bij
feestdagen elkaar opzoeken
en alles een sfeer oproept
van gezellig bij elkaar zijn.
Internetsites over rouwverwerking o.a.: www.rouwverwerking.pagina.nl en www.
verliesverwerken.nl.
Boek: Rouwen in de tijd van
Marinus van den Berg.

Patty-Lou Leenheer
van Brokking &
Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Heemstede
Tel. 023-5310 238

ter Burink introk. Inmiddels had
hij zich bijna helemaal teruggetrokken van de nieuwbouwmarkt
en richtte zich op werk voor particulieren, winkels, scholen en
kleine objecten. Duidelijke afspraken maken en nakomen. Zoals Vosse al tachtig jaar wil werken. Charlotte komt weer binnen,
nu met taartjes, ook een beetje
van mij, probeert ze bescheiden
tot ze vertelt dat ze vandaag op
1 mei precies tien jaar bij Vosse
werkt. Dit was een dag van de arbeid bij Vosse Installatie Techniek
aan de Kerklaan 9.
Ton van den Brink
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Heemstede betaalt
rekeningen redelijk op tijd
Regio - Het betaalgedrag van
Noord-Hollandse
gemeenten richting ondernemers is
nog steeds niet wat het moet
zijn hoewel er wel enkele lichtpuntjes te benoemen zijn. MKB
Noord-Holland deed onderzoek.
De grote winnaar van het betalingsonderzoek over 2014 is gemeente Zeevang! Zij slaagde er
in om al hun rekeningen tijdens
de meting tijdig te betalen. In totaal betalen 34 van de 51 NoordHollandse gemeenten 80% van
hun rekeningen tijdig. Heemstede komt met een percentage van 83 ook nog in deze middenmoot. Van de 51 gemeenten

Woensdag avond:
Filmavond
Casca Nova film in de
Theaterzaal op groot doek
op woensdag 13 mei
Bijna iedere week draait er bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, een film in de Theaterzaal. Op woensdag 13 mei is
dat een komische dramafilm, geregisseerd door Israel Horovitz,
met Maggie Smith, Kevin Kline en Kristin Scott Thomas. Een
man wil het appartement dat hij
van zijn vader heeft geërfd verkopen, maar dat lukt niet in de
staat waarin hij het aantreft....De
woensdagavondfilm is bij Casca
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op woensdag 13 mei om
20.00 uur, entree is € 6,50. Filmduur: 107 minuten. Om te reserveren kunt u bellen van maandag tot en met donderdag tussen
9 en 16 uur en op vrijdag tussen
9 en 12 uur: tel. (023) 5483828
kies 1.
Excursieclub:
Rondvaart Haarlem/
Heemstede en rondleiding
Cruquius Museum
Na aankomst in Haarlem start

in het onderzoek bezet gemeente Heemstede een 27e plaats.
Echter een derde (!) van de gemeenten betaalt niet binnen 30
dagen en dus nog altijd te laat.
Van die 33% te laat betalende
gemeenten zijn er 5 die het helemaal bont maken en zelfs minder dan 70% van hun rekeningen tijdig betalen met Alkmaar
en Blaricum -beide 56% van de
rekeningen op tijd betaald- als
dieptepunt. MKB Noord-Holland is zwaar teleurgesteld over
de uitkomst.
Ondernemers hebben het nog
altijd zwaar, ondanks de aantrekkende economie. Er is weinig
deze eerste excursiedag met koffie en gebak in de mooie Brasserie van hotel Lion d’Or. Daarna
gaat u aan boord op de boot van
Robrecht Baving (VarenRondHaarlem.nl) om eerst een rondje door de binnenstad te varen
en daarna door naar Museum
de Cruquius. Dit museum, met ‘s
werelds grootste stoommachine,
vertelt de geschiedenis van de
droogmaking van de Haarlemmermeer. Het stoomgemaal behoort tot het werelderfgoed en is
een symbool voor de Nederlandse strijd tegen het water. U krijgt
hier een uitgebreide rondleiding
van ongeveer anderhalf uur. Na
afloop luncht de groep in het
theehuis bij het museum. Degenen die willen, nemen het pontje naar de overkant van de Ringvaart en wandelen naar de Molenplas om in restaurant De Molenplas te genieten van een kopje thee. Daarna kunt u de bus
naar station Haarlem nemen. U
kunt natuurlijk ook eerder uitstappen als u dat wilt. Voor al onze excursies geldt dat u goed ter
been moet zijn. Wij adviseren u
een Museumjaarkaart (MJK) aan
te schaffen. Verzamelen: op dinsdag 19 mei om 08.45 uur in de
hal van station Heemstede-Aerdenhout. De trein vertrekt om
09.11 uur naar station Haarlem.
Kosten (zonder MJK) 36,50 euro.
Met MJK zijn de kosten 29,50 euro. Inbegrepen: Koffie met gebak,
rondvaart, rondleiding Cruquius

¿Hablas español conmigo?
Spaanse Conversatiecursus
Heemstede - In deze cursus wordt er alleen Spaans gesproken en is een bepaald niveau van het Spaans dus wel
een vereiste. Naar aanleiding
van eigen verhalen, nieuwsberichten, boeken en films zijn de
thema’s van gesprek zeer uiteenlopend. De docent Charlotte Rugebregt leidt de thema’s
in de juiste banen waardoor er
vloeiende interacties tussen de
cursisten plaatsvinden. Met elkaar kijken we naar de resultaten die hier uit voortkomen

en de eventuele verbeterpunten die voor de daarop volgende week geleerd worden. Er is
geen boek nodig. De docente verzorgt het lesmateriaal.
De cursus van 6 lessen Spaans
Conversatie is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede vanaf maandag 18 mei van
19.00-20.30 uur. Opgeven kan
via www.casca.nl of telefonisch
van maandag t/m donderdag
tussen 9.00 en 16.00 uur of op
vrijdag tussen 9.00-12.00 uur:
tel. (023) 5483828 kies 1.

vlees op de botten. Elke factuur
die niet op tijd binnen 30 dagen
wordt overgemaakt, betekent extra druk op de liquiditeit van een
bedrijf. Het is zuur dat gemeenten, belangrijke opdrachtgevers,
daar te weinig oog en begrip
voor hebben. Het is des te triester omdat op 16 maart 2013 nota bene een nieuwe wet in werking is getreden die overheden verplicht om binnen 30 dagen hun facturen te betalen. Een
groot aantal gemeenten laat zich
daar dus niets aan gelegen liggen. “Van de gekke”, vindt regiodirecteur Fabian Nagtzaam. Daar
is geen enkele reden voor, anders dan een slechte interne organisatie. De ondernemersorganisatie roept die gemeenten dan
ook op om dit probleem serieus
te gaan oplossen.
Museum, organisatiekosten Casca. Exclusief lunch, eventuele andere consumpties en reiskosten.
Met onze vrijwilligers Anneke en
Ruud staan er voor deze zomer
zeven excursies op het programma. Met maximaal 20 personen
gaat u leuke trips maken. (Er
wordt gereisd met openbaar vervoer). Voor het volledige excursie-programma kijkt u op www.
casca.nl.
Extra Themamaaltijd:
Smulmenu
Van maandag t/m donderdag
wordt in Eethuis de Luifel, Herenweg 96, Heemstede een heerlijke maaltijd geserveerd, vers bereid door onze koks. Op maandag 18 mei is er weer een heerlijke extra Themamaaltijd met op
het Smul Menu: Flensje met romige paddenstoelenragout, ratatouille van groenten, gebakken aardappelen, kipfilet met
bieslooksaus, frisse salade en
toe aardbeien bavarois met verse aardbeien. U kunt aan tafel
tussen 17.15 en 18.30 uur. Reserveren kan telefonisch tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf, op
werkdagen tussen 9 en 12 uur,.
Bel: tel. 023-5483828 kies 1. De
tafel staat gedekt voor het aantal
personen waarvoor u reserveert.
Voor mensen die alleen komen
maar graag samen willen eten:
u kunt ook aanschuiven aan de
stamtafel om 17.45 uur. Het themadiner kost 9,75 euro.

INGEZONDEN

“Het bleek het graf te zijn
van Hannie Schaft”
Ik ben geboren in Haarlem
(Schoten) in 1924. Op mijn 18e
verjaardag (1942) ben ik opgeroepen door de Duitse bezetter voor de ‘arbeids-einsatz’. Ik
kwam terecht in Frankfurt in een
voorheen Joods warenhuis (Tega
Haus). Wij sliepen daar met circa
150 andere Hollanders op houten kribben (stapelbedden). Iedere morgen vóór 6.00 uur werden wij met de ‘strassenbahn’
naar Heddernheim vervoerd
waar ruim 30.000 mensen voor
de Duitsers werkten. Ik kwam te
werken in een nieuwe fabriekshal, waar geen oorlogsproductie
werd gemaakt maar alleen speciale gereedschappen. Je moest
je koest houden en geen problemen maken anders kwam je te
werken in de ‘blauwe divisie’. Dat
was een verschrikkelijke plek
met heel zwaar werk en weinig
eten. Na ongeveer een jaar werd
ik met nog 6 Nederlandse collega’s overgeplaatst naar Niederschlesien, in een klein dorp dat
‘Frieslan’ heette en in Polen ligt.
Omdat de oorlogsindustrie in
Hamburg op dat moment helemaal plat lag, diende er hier iets
nieuws opgebouwd te worden.
De plek waar wij moesten werken was voorheen een oude textielfabriek. Alles werd gesloopt
voor oorlogsproductie.
Eind januari 1944 mocht ik op
verlof (ik had er toen bijna 2
jaar opzitten). Na dit verlof ben
ik in Nederland ondergedoken
en niet meer teruggekeerd naar
de gedwongen werkplek. Op diverse onderduikadressen heb ik
vertoefd en heb ook de Oorlogswinters van 1944 en 1945 meegemaakt.
Mijn vader was lid van de ‘ondergrondse’ en heeft veel werk
verzet voor zijn vaderland. Ook
ik heb mij na mijn onderduiking gemeld bij het verzet. Direct
na de oorlog waren mijn vader,
moeder, zusje en ik nog woonachtig op hetzelfde woonadres
in Schoten.
Mede door onze ‘ervaringen’ in
de bezettingstijd kwam na de
oorlog het verzoek of wij ons be-

Gratis Kijkdagen in mei

Op bezoek bij ‘Europa’
in Noord-Holland
Regio - Op vrijdag 8, zaterdag 9
en zondag 10 mei kan iedereen
een bezoek brengen aan Europese projecten in Noord-Holland.
Deze ‘Europa om de hoek Kijkdagen’ bieden een bijzondere kans
om eens te zien wat er in de buurt
gedaan wordt met Europees geld
en wat dit concreet oplevert. In

Noord-Holland kunnen bijvoorbeeld de Zaanse Schans, het project Inpreze over geestelijke gezondheidszorg of de Micropia in
Amsterdam worden bezocht. De
provincie Noord-Holland maakt
deze projecten mogelijk met een
financiële bijdrage, waaraan ook
Europa meefinanciert. De projec-

schikbaar wilden stellen voor opgravingen in het duingebied. Er
waren daar in de laatste oorlogsjaren vele executies door Duitsers uitgevoerd. Het was ‘schokkend’ werk maar het moest eenmaal gebeuren. We deden het
emotionele graafwerk zonder
beschermende kleding, handschoenen of mondkapjes. Tijdens ons werk kregen we warm
eten via de keuken van ziekenhuis St. Joannes de Deo (Toen
nog broederhuis).
De opgravingen en de identificaties gebeurden onder leiding van
politiecommissaris Tencink en
patholoog/anatoom dr. Van der
Hulst. Naast deze personen was
ook steeds de opzichter van de
begraafplaats aan de Kleverlaan
in Haarlem met personeelsleden
aanwezig. Na enkele weken van
opgravingen riep de politiecommissaris ons bijeen en verzocht
ons om mee te lopen. Naast de
dokter waren er ook nog 3 collega’s aanwezig. Op een speciale plek kwam een rechercheur
van politie met een geboeide arrestant aanlopen om de exacte
plaat aan te wijzen van een speciale executie. Het bleek het graf
te zijn van Hannie Schaft, nauwelijks bedekt met aarde.
Dr. Van der Hulst deed hierna
een klein onderzoek op het ontzielde lichaam van Hannie Schaft
en constateerde bij haar 6 schotwonden. Haar lichaam werd
overgebracht naar het mausoleum van de begraafplaats aan de
Kleverlaan. De andere slachtoffers die in haar nabijheid werden
gevonden, werden ook in het
mausoleum opgebaard.
Na enkele maanden ben ik met
dit zware werk gestopt. Mijn
naam en toenmalig verblijfadres
zijn nooit vastgelegd. Later ben
ik met de ‘stille trom’ vertrokken om samen met mijn vrouw
ons leven weer op de rails zien
te krijgen.
Ik hoop in juni 2015 de gezegende leeftijd van 91 jaar te bereiken.
J.H. Janssen,
Provinciënlaan, Heemstede.
ten zijn tijdens de kijkdagen gratis voor het publiek toegankelijk.
Europa om de hoek
In Nederland zijn honderden projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. Deze
projecten dragen bij aan het versterken van de regionale en lokale economie en aan de concurrentiepositie van Nederland.
Ga naar www.europaomdehoek.
nl/kijkdagen en ontdek wat er
om de hoek gebeurt. Meer weten over Noord-Holland en Europa? Ga dan naar de themapagina
Europa van de provincie NoordHolland.
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Honkbal
Zorgen nemen toe bij RCHPinguïns na nieuwe nederlagen
Heemstede - Dat RCH 2 x zou
verliezen van Twins was ingecalculeerd. De Oosterhouters zijn
de Overgangsklasse ontgroeid
en stevenen onbedreigd op het
kampioenschap en promotie
naar de Hoofdklasse af. Het was
dan ook niet het verlies dat zorgen baarde, maar vooral de fysieke gesteldheid van een niet onaanzienlijk deel van de selectie.
Naast de langdurig geblesseerde Mike Ruitenburg en de niet
topfitte Jessey de Jong haakten in de loop van het weekend
ook Dion Steyl, Nick Hey, Brandon Rijnbergen en Tommy Vader
af. De jeugd kreeg daarom volop kansen zich te bewijzen, maar
tegen een topteam als Twins viel
dat niet mee.
Zaterdag in Heemstede werd
de wedstrijd eigenlijk al in de
2e inning beslist. Starter Dion
Steyl leek net als in de 1e slagbeurt goed uit de inning te komen, maar met 2 nullen en niemand op de honken liet zijn infield hem in de steek en kwamen
uiteindelijk niet 3 man aan slag,
maar de hele line-up. Pas bij een
0-5 stand viel de 3e nul en leek
het een 7- innings wedstrijd te
worden. Maar Dion herstelde
zich en moest pas in de 5e Oosterhoutse slagbeurt, bij een inmiddels tot 0-7 opgelopen achterstand de heuvel overdoen aan
de jeugdige Jasper Hustings, die
met 2-2-2-2 in 3 2/3 inning een

prima indruk maakte. Dat de teller verder opliep was vooral het
gevolg van veldfouten en doorgeschoten ballen.
Aan slag maakte RCH niets klaar
op het werpen van Matthew Latta, die in 5 innings geen enkele
honkslag toestond. Pas op reliever Koen Blom kwam de Racing
tot 6 basehits, goed voor 3 runs.
Met de uiteindelijke 3-11 nederlaag kon iedereen vrede hebben.
De return in Oosterhout werd
een koude douche en dat kwam
niet alleen door de regen. Ook nu
weer werden fouten in de Heemsteedse defensie keihard afgestraft en stond het op het werpen van Robin van Eis al na 3 innings 9-0. De Heemsteedse eer
werd gered in de 4e slagbeurt
door Jimmy de Jong na een veldfout en door Koen Werkman die
binnen werd geslagen door Jesse van Dalfsen. Maar het antwoord van de Twins loog er niet
om. In zijn 2 innings op de heuvel zag Hylke van Viersen 5 man
thuiskomen: 14-2. Lars Werkman
mocht tot slot in de 6e Oosterhoutse inning de heuvel op en
mocht als enige Heemsteedse
werper het genoegen smaken
niemand de thuisplaat te zien
passeren.
Komend weekend neemt RCHPinguïns het 2x op tegen Storks,
zaterdag om 14.30 uur in Den
Haag, zondag om 14.00 uur op
het Heemsteedse Sportpark.

Wedstrijd zonder kansen voor HFC
Haarlem-Zuid - Het lijkt wel of
in het staartje van het seizoen de
kracht en de inspiratie wegvloeit
uit het team van Pieter Mulders.
Volstrekt kansloos was HFC afgelopen zondag tegen het team
van Hercules in Utrecht. Hercules streed nog om hun huidige veilige positie op de ranglijst
te behouden. Dat was duidelijk
te zien aan de instelling van de
Utrechters. Met meer passie zette zij vanaf het eerste fluitsignaal
de volle druk op HFC. Bij HFC
liep het stroef en werd er veel te
veel balverlies geleden. Niet dat
Hercules zich veel uitgespeelde
kansen schiep, maar over de 90
minuten genomen hadden zij het
meeste recht op een overwinning. Dat dit niet gebeurde was
vooral te danken aan HFC doelman Gerard van Rossum die zijn
doel met fantastische reflexen
schoon wist te houden. Okan
Ozcelik bleek een handenbinder voor de HFC defensie. De behendige aanvaller is volgend seizoen te bewonderen bij kampioensploeg FC Lienden. Keer op
keer haalde hij de achterlijn, in
de voortzetting was hij minder
succesvol. Gaandeweg het duel
speelde HFC verdediger Tuncay

HFC is Royal in België

Oude tijden herleven in Antwerpen,
België-Holland: 1-3
Haarlem-Zuid - Tot 1977 was
het Bosuilstation in Antwerpen
het decor van de voetbalwedstrijden tussen de Belgen en Nederlanders. De eerste wedstrijd tussen de Oranje en de Rode Duivels werd 110 jaar geleden gespeeld op het veld van Royal
Antwerp FC. Nederland won met
1-4. Al 125 keer stonden de twee
landenteams tegenover elkaar.
Op 30 maart 1890 werd overigens de allereerste wedstrijd tussen een Belgische club en een
Nederlands team Concordia (

Rotterdam) in Breda afgewerkt.
FC Antwerp is de oudste voetbalvereniging van België en treedt
toe tot het selecte gezelschap
van oudste voetbalverenigingen
in de wereld. De Koninklijke HFC
maakt sinds één jaar ook deel uit
van dit illustere gezelschap van
oudste voetbalverenigingen in de
wereld. Antwerp FC heeft net als
HFC de status van Koninklijk verkregen, zodat de naam officieel
Royal Antwerp FC is. Op initiatief van Antwerp was er op 1 mei
een wedstrijd georganiseerd tus-

sen de twee verenigingen op de
heilige grond van het beroemde
station. Niet de eerste elftallen
maar een selectie van oud spelers, ereleden en club iconen vertegenwoordigden HFC. Het Nederlandse consulaat in Antwerpen ondersteunde de wedstrijd
en de Consul de heer Wijnands
verrichtte dan ook de aftrap. Dat
de overwinning naar HFC ging,
deed voor de Belgen niets af aan
een heerlijk weekend voetballen
in Antwerpen.
Eric van Westerloo.

Yener hem uit de wedstrijd. Voor
HFC was Tjon-A-Njoek dicht bij
een doelpunt toen hij een voorzet van El Yaakoubi op een haar
na miste. Vlak voor rust zag Wouter Haarmans zijn kopbal gestopt
door de doelman van Hercules.
Na rust brachten Donny Verdam
en Jeffrey Sam Sin meer evenwicht en kracht op het middenveld van HFC. Hercules bleef de
betere ploeg maar zette dit zelden om in doelrijpe kansen. HFC
was bijna nog goedkoop aan een
doelpunt gekomen. Een terugspeelbal van Hercules aanvoer-

der Rob Rietveld hobbelde tegen
de paal waar de doelman nog net
met de voet kon voorkomen dat
de bal over de doellijn verdween.
Het zou onverdiend zijn geweest,
maar soms kan je wel wat extra
geluk gebruiken. Het duel eindigde zoals het was begonnen op
een 0-0 stand. De brilstand zorgde er voor dat het in groten getale, aanwezige publiek tot de laatste minuut geboeid bleef kijken.
Zondag 10 mei sluit HFC het succesvolle seizoen af in een thuiswedstrijd tegen WKE uit Emmen.
Eric van Westerloo.

‘Raad de kilometerstand van de Fiat 500’

Moederdag op Binnendoor
met schaatstweeling Booms
en Tante Saar

Heemstede – Ze doen het
goed, de schaatstweeling
Booms die nu zelfs mee gaat
doen aan de KNSB landelijke
skeelerkampioenschappen. Althans, Machteld die zevende
werd bij de laatste wedstrijden
en er mogen er acht meedoen.
Femke is wat geblesseerd aan
een spier achter haar knie,
eind mei in Purmerend. Dus
voorlopig gaat Machteld alleen Heemstede vertegenwoordigen bij de skeelerkampioenschappen.
Skeeleren
wordt populairder in Nederland, nog niet zoals in omringende landen waar ze ontdekt
hebben dat deze sport aangenamer is voor het publiek. Niet
op de koude baan, maar langs
de weg met meestal mooi weer
en geen koude. Tante Saar aan
Binnendoor is sponsor van de
Heemsteedse schaats tweeling Femke & Machteld Booms.

Voor Moederdag heeft op zaterdag 9 mei Tante Saar een
prijsvraag. Raad de kilometerstand van de Tante Saar auto,
die leuke Fiat 500 en wie weet
wint u een prijs. Een tipje van
de sluier is dat de auto meer
dan 1000 km gereden heeft
maar ruim minder dan 10.000
km. U kunt uw schatting opgeven bij Femke & Machteld,
die zaterdagochtend en -middag bij Tante Saar zullen zijn.
Zit u er maximaal 100 km ernaast, dan wint u een gratis ijsje. Zit u er slechts 10 km naast,
dan wint u een mooie Partybox
met 14 bollen heerlijk ambachtelijk roomijs. Zit u er slechts 1
km naast, dan wint u de hoofdprijs! De hoofdprijs en kilometerstand worden bekendgemaakt op zondag 10 mei op
de Facebookpagina van Tante Saar.
Ton van den Brink
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Op 9 mei, georganiseerd door Swingsteesjun

30 Up Disco & Dance
Landgoedfeest in Groenendaal
Heemstede - Swingsteesjun
organiseert zaterdag 9 mei een
eerste klas dansfeest voor ‘the
friendly 30up’ in Landgoed Groenendaal. Landgoed Groenendaal
is een toplocatie in het gelijknamige bos. Bij Swingsteesjun gaat
het om gezellig en ongedwongen uitgaan. Een perfecte match
voor een topavond chic uit je dak
gaan in de twee feestzalen. Het
tuinterras is open en gedurende de avond worden luxe hapjes geserveerd. In de discozaal
draait dj Wally de beste discohits
van de jaren 70, 80 en 90. De local hero DJ Flexy Frank, bekend
van het Thirties-feest concept,
draait in de dance en trance area
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danshits van 2000 tot en met heden. Party time is van 20.00 tot
2.00 uur. Kom lekker op tijd en
geniet met volle teugen van de
setting, de mensen en de heerlijke muziek. Landgoed Groenendaal is een stijlvol monumentaal
gebouw (17e eeuws). Op deze
locatie ga je op ‘casual chic’. Dat
houdt in: spijkerbroek is oké
maar zorg wel dat je er mooi en
verzorgd uitziet. Er is een bewaakte garderobe (kosteloos).
Kaarten (14,50 euro voorverkoop) kun je bestellen via www.
swingsteesjun.nl, of koop je bij
Landgoed Groenendaal Heemstede of Optiek Van der Geest
in Cronjéstraat 15 te Haarlem.
Kaarten aan de deur kosten
18,-. Meer informatie: 023-3020
206 of 06-1893 8260.

Swingsteesjun geeft twee toegangskaarten voor dit
leuke feest weg! Wil je in aanmerking komen, mail
dan naar: william@swingsteesjun.nl en geef aan dat
jij en je vriend(in) héél graag naar deze te gekke
party willen gaan.
Mail voor zaterdag 9 mei, de winnaars krijgen bericht.

De Stampertjes heeft plek
voor jonge kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben
Regio - Stichting De Stampertjes in Bloemendaal biedt kleinschalige opvang voor jonge kinderen t/m 5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Er is
plek voor nieuwe kinderen. Ouders zijn van harte welkom om
vrijblijvend kennis te maken. De
Stampertjes wil ouders van jonge kinderen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking
ondersteunen, maar ook kinde-

Woensdag
mei
Frieda Belinfante was de
eerste vrouwelijke dirigent
van Nederland. Ze trad op
in het Concertgebouw met
een eigen kamerorkest, maar
haar carriëre werd getorpedeerd door de oorlog. Over
haar schreef Toni Boumans
een boek. Daarover vindt een
lezing plaats bij boekhandel
Blokker, 20.00 uur. Toegang:
5,-. Reserveren gewenst: 0235282472. Binnenweg 138.
www.boekhandelblokker.nl.

ren uit kwetsbare gezinnen zijn
van harte welkom. De Stampertjes is momenteel drie dagen per
week open. Er komen maximaal
vier kinderen per dag. Uniek aan
De Stampertjes is dat het volledig draait op vrijwilligers. Er zijn
altijd twee vrijwilligers aanwezig, van wie één bevoegd is om
met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben te werken. Ouders hebben geen CIZ

mei
Zaterdag
Schrijversechtpaar
Nicci French signeert nieuwste boek ‘Denken aan vrijdag’. Bij Boekhandel Blokker, 12.30-13.30 uur. Binnenweg 138, Heemstede. Tel. 0235282472. Kijk ook op: www.
boekhandelblokker.nl
Disco en Dance feest op
Landgoed
Groenendaal
Heemstede voor 30plus.
Organisatie: Swingsteesjun.
Kaarten (14,50 euro voorverk.) via www.swingsteesjun.nl, bij Landgoed Groenendaal Heemstede of Optiek Van
der Geest, Cronjéstraat 15,
Haarlem. Aan de deur: 18 euro. Info: 023-3020206 of 0618938260.
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Zaterdag
en zondag 10 mei
Spirituele beurs ‘Paraview’ en sieradenbeurs
in Sportplaza Heemstede, Sportparklaan 16. Zat: 1217.30u. En zond: 11-17.30u. Entree voor beide beurzen: 6,50
volw. 65+: 5,-. Kinderen tot
12 jr, onder begeleiding gratis
toegang. Info: www.paraview.
nl en www.sieradenbeurs.nl
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mei
Zondag
Jazz in Zandvoort met ditmaal saxofonist Max Ionata. Aanvang 14.30 uur in theater De Krocht, Grote Krocht 41
Zandvoort. Reserveren? Bel
023-5310631 of kijk op www.
jazzinzandvoort.nl of via www.
facebook.com/jazzinzandvoort.

indicatie nodig om hun kind aan
te melden bij De Stampertjes. Dit
betekent dat zij snel hulp kunnen bieden op het moment dat
ouders deze ook echt nodig hebben. De Stampertjes vraagt alleen een ouderbijdrage. Stichting
De Stampertjes vindt u aan de
Korte Kleverlaan 66 te Bloemendaal. Informatie: 06-17628902 of
info@destampertjes.nl. Website:
www.destampertjes.nl

Osiris TrioGratis voor de
Vrienden van het Podium Oude Slot lopende seizoen 2014–2015. Voor vrienden zijn nog enkele plaatsen
verkrijgbaar, opgave per mail:
j.rietveldt@quicknet.nl. Oude
Slot Heemstede, Ringvaartlaan. Toegankelijk voor 80 personen aanvang 15.00 uur.
Moederdagoptreden: Meisjes met de Wijsjes in café de
1ste Aanleg, hoek Kerklaan
en Raadhuisstraat. Deuren
open om 14.00 uur. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis.
Meer info: www.1steaanleg.nl
Kofferbakmarkt
op
de
Dorpsweide van Wijk aan
Zee van 8.00-16.00 uur. Meer
info:
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl

11

mei
Maandag
Tabletfeestje
georganiseerd door Stichting ‘Bij de
pinken zijn’ en de Bibliotheek Heemstede. Voor ouderen die willen leren werken met een tablet. 1e feestje gratis toegankelijk; daarna deelname 60,-. Elke maandag (muv 2e Pinksterdag) tot
en met 8 juni. Aanmelden:
www.bijdepinkenzijn.nl,
via
de Bibliotheek Heemstede of
06-11340003. Locatie: Bibliotheek Heemstede, Julianaplein. Tijden: 9.30 tot 12.00
uur.

voor niet-leden. Meer weten?
Bel 023-5477486 of kijk op
www.nvvh.nl

14

mei
Donderdag
De Haarlemse Dichtlijn, samengaan van poëzie, podia
en publiek. Aanv. 12.00 uur
bij de Toneelschuur Haarlem.
Toegang: vrij. Podia: Stempels,
Koops, Appel brasserie en podium, Van Duivenboden Interieur, Doopsgezinde Kerk (ingang Frankestraat) en restaurant Brick.

16

mei
Zaterdag
Winkeliersvereniging WCH
organiseert
AutoShow
Heemstede van 9.30-17.00
uur. Diverse bijzondere auto’s,
mmv Ford Museum en NZH
(bus). Binnenweg/Raadhuisstraat.

16

mei
Zaterdag
en 17 mei
Toneelstuk ‘The Shadow
Box’ van de Amerikaanse
schrijver Michael Cristofer, gespeeld door Haarlemse Tooneel club. In Casca de
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. Aanvang 20.15 uur. www.
haarlemschetooneelclub.nl.

17

mei
Zondag
Gallery Odyssey presenteert Carlos Casas ‘Living with color’. Cubaanse
kunst. Open: 14.00-17.00 uur.
Pelikaanlaan 3 Heemstede, ingang vanaf de trapkant.
www.galleryodyssey.com.

12

mei
Dinsdag
en woensdag 13 mei
Voorstelling
‘Diamonds’
van Circus Sijm op de Vrijheidsdreef. Dinsdag: 16+
19.00 uur, woensdag: 14.30
uur. Info: www.circussijm.nl

13

mei
T/m woensdag
Expositie edelsmeedwerk bij
Casca de Luifel, Herenweg 96
Heemstede. Werk van cursisten Christine van der Velden.
NvvH-lezing over 6 eeuwen
schilderkunst door kunsthistoricus Herbert Mattie.
Aanv. 14u. In EHBO-gebouw,
Herenweg 88a. Entree: 2,50

19

mei
Dinsdag
Bijeenkomst voor slechthorenden en hun omgeving. Wat
kun je doen om elkaar beter te
verstaan? Presentatie: Wendelina Timmerman. Aanv. 14u.
Kaarten à 3,50 euro (inclusief koffie en thee) bij Stichting Welzijn Ouderen, Lieven
de Keylaan 24, en bij Casca de
Luifel, Herenweg 96.

7

juni
Zondag
Kunstmarkt in de Jan van
Goyenstraat, van 11.00-17.00
uur.

Zomerbridge bij GSV Heemstede
Heemstede - Zoals elk jaar organiseert de sectie bridge van
GSV Heemstede in de zomermaanden weer haar traditionele
zomerbridge.
Elke dinsdagmiddag vanaf 28
mei tot en met 30 juni kan er gespeeld worden in het GSV Cen-

trum aan de Fr. Schubertlaan 37
in Heemstede.
De aanvang is om 13.00 uur en
om 12.30 uur gaat de zaal open.
Het is vrije inloop. Vooraf aanmelden is niet mogelijk. De kosten bedragen 3 euro per persoon
en vol = vol.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 6 mei 2015

Heemstede

Iemand voordragen voor een lintje?
Doe dit vóór 1 augustus

In deze uitgave:
- Verwijdering fietswrakken
op 12 mei
- Nieuwe regelgeving

Vergaderingen
raadscommissies in mei
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

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

Het is overigens raadzaam voordat u aan
de slag gaat even contact op te nemen
met Karen Sonneveld van de gemeente
Heemstede (telefoon 023-548 56 70).
Zij kan u nader informeren over de voorwaarden en
over de aanvraagprocedure. Stuur uw voorstel vóór
1 augustus naar de burgemeester van de gemeente
Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Succesvolle actie Burgernet
Recent kreeg de politie de melding dat een oudere
dame in verwarde toestand Kennemeroord in
Heemstede had verlaten en nog steeds niet
terug was. Burgernetdeelnemers kregen een
verzoek om uit te kijken naar deze vrouw. Door
de oplettendheid van burgers kon de politie de
oudere dame weer snel en veilig terugbrengen naar
Kennemeroord, en kon de actie succesvol worden
afgesloten.

inbraak of vermissing in hun omgeving een bericht
(telefonisch, sms of via de app) met een duidelijke
omschrijving van een persoon of voertuig met de
vraag om hier naar uit te kijken.
Meer weten of lid worden van Burgernet? Kijk op
www.burgernet.nl.

Over Burgernet

Bij Burgernet doet de politie een beroep op
burgers. Diegenen die zich bij het netwerk hebben
aangemeld, ontvangen na bijvoorbeeld een overval,

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Chrysanthemumlaan 3, het plaatsen van een
fietsenhok, wabonummer 22075,
ontvangen 17 april 2015
- Brederolaan 20, het plaatsen van een tuinkist,
wabonummer 22080, ontvangen 18 april 2015
- Binnenweg 114, het plaatsen van reclame,
wabonummer 22097, ontvangen 20 april 2015
- Troelstralaan 39, het plaatsen van een luifel
boven de voordeur, wabonummer 22115,
ontvangen 20 april 2015
- Burgemeester van Lennepweg 62, het bouwen
van een erker, wabonummer 22118,
ontvangen 21 april 2015
- Raadhuisstraat 65, het plaatsen van reclame,
wabonummer 22164, ontvangen 21 april 2015
- Zandvoortselaan 48, het plaatsen van een
erfafscheiding, wabonummer 22167,
ontvangen 22 april 2015
- Hendrik Andriessenlaan 28, het plaatsen van een
steiger, wabonummer 22168,
ontvangen 22 april 2015
- Zandvoorter Allee 28, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 22180, ontvangen 23 april 2015
- Wakkerlaan 3, het kappen van 1 boom,
wabonummer 22189, ontvangen 24 april 2015

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel in
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641,
verzonden 1 mei 2015
- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel
in het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632,
verzonden 1 mei 2015
- Hendrik Andriessenlaan 24, het plaatsen van een
rookkanaal, wabonummer 18835,
verzonden 1 mei 2015
- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan
74, het splitsen van een gebouw met een
maatschappelijke functie naar twee woningen
waarvan een met een praktijkruimte,
wabonummer 21017, verzonden 1 mei 2015
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 121A, het wijzigen van een kozijn,
wabonummer 21391, ontvangen 23 maart 2015.
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.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregel Handhaving Hennepplantages
Op 14 april 2015 heeft de burgemeester de
Beleidsregel Handhaving Hennepplantages
vastgesteld.

Verordening op de Auditcommissie gemeente
Heemstede 2015
Op 23 april 2015 heeft de raad de Verordening op
de Auditcommissie gemeente Heemstede 2015

vastgesteld.
Lees de volledige bekendmakingen
in het digitale Gemeenteblad via
www.zoek.officielebekendmakingen.nl

Vergaderingen raadscommissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte houden in mei een openbare vergadering
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Commissie Samenleving 12 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van
12 mei 2015
- Spreekrecht burgers
- Transformatieplan Welzijn Heemstede CASCA en
WOH (B-stuk)
- Toekomst Bibliotheek Heemstede (B-stuk)
- Meerjarenonderhoudsplannen 2015-2024
Sportpark en Sportcentrum Groenendaal (B-stuk)
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet
(A-stuk)
- Jaarverslag Leerplicht (C-stuk ovv PvdA en
Groenlinks)
- Marap 4_2014 en jaarverantwoording 2014 IASZ
(C-stuk ovv PvdA)
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
Sociaal Domein
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Commissie Middelen 13 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 13 mei
2015
- Spreekrecht burgers
- Jaarverslag 2014 Veligheidsregio Kennemerland
(A-stuk)
- Programmabegroting 2016 Veligheidsregio
Kennemerland (A-stuk)
- Notitie Rapportages Veiligheidsregio Kennemerland
- Jaarrekening 2014 gemeente Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden
gemeente Heemstede 2015 (A-stuk)
- Vaststellen Verordening op de Auditcommissie
Heemstede (A-stuk)
- Memo toewijzingsbeleid ligplaatsen
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Commissie Ruimte 18 mei
Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissie Ruimte
18 mei 2015
- Spreekrecht burgers
- Benoemen burgerlid Adviescommissie
ruimtelijke kwaliteit (A-stuk)
- Duurzaamheidsverslag 2014 (A-stuk)
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 1 (A-stuk)
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 2 (B-stuk)
- Herinrichting Wilhelminaplein (B-stuk)
- Verlenging dienstverleningsovereenkomsten
Meerlanden (B-stuk)
- Textielinzameling na 2015 (B-stuk)
- Effectstudie Mariatunnel (C-stuk ovv Groen Links)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende
stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken.
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen
met behulp van de computer in de publiekshal van
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren
(artikel 5:5 APV).

gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de
minst belastende wijze worden doorgeslepen.

Op dinsdag 12 mei 2015 gaat de gemeente
fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout
bevinden. Een fietswrak is een fiets die zich in ‘niet
rijtechnische’ staat bevindt. Eventuele fietskettingen
waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander

Ook worden op dinsdag 12 mei 2015 alle
fietskettingen en andere zaken verwijderd die
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met
16 augustus 2015 worden opgeslagen bij
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede.
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen
tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor
de verwijdering en opslag.
Neem voor meer informatie contact op met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

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’.

