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Heemsteedse minima
blijven onder de radar
Nuna Solar team bij Hageveld

Veel bekijks voor wereldkampioen 2018
Heemstede - Bij de bèta – leerlingen van College Hageveld vliegen de kilowatts, volts, coëfficiënten en het digitaal jargon om de
oren, bij de alfa’s draait het meer
om de catamaranvorm, wie past
erin, wat kun je meenemen en
waarom zitten er geen banken
tussen de sponsoren?

meter dwars door de Outback van
Australië. Van Darwin naar Adelaide met als handicap het gewone gelukkig weinige, verkeer dat
er dagelijks rijdt. Een volgauto
hield de techniek in de gaten en
keek bijvoorbeeld voortdurend
op de accumeters. Het Vattenfal
Solar Team stond eerder bekend
onder de naam Nuon Solar Team.
Willem Jelle Bellinga, student ci- De zonneracers uit Delft wonnen
viele techniek aan de TU Delft, vorig jaar de World Solar Challenmaakt dit jaar deel uit van het ge in Australië.
zonneraceteam van de universiteit. Zij staan vrijdagochtend Dit jaar, in oktober, vindt het WK
op de campus van Hageveld bij wederom Down Under plaats.
de Nuna, de `auto` die rijdt op Het team is al bezig met een nieuzonnecellen en wereldkampioen we zonneauto te bouwen. Bellin2018 in de World Solar Challenge ga is verantwoordelijk voor de
2018 in Australië won. 3000 Kilo- partnerships en PR. Het wordt de

tiende zonneauto voor TU Delft,
die al zeven keer de World Solar Challenge won. De auto krijgt
de naam NunaX en is de opvolger van de Nuna 9. Bellinga:
“We laten al jaren zien dat autorijden op niets anders dan de kracht
van zon gewoon kan.’’ Willem
elle toont zich trots dat een stel
studenten toonaangevend is in
de zonneraces. “Wie dacht twintig jaar geleden dat een team van
Nederlandse studenten bij hun
eerste deelname de belangrijkste
zonnerace ter wereld kon winnen
en vervolgens zou uitgroeien tot
de ongeëvenaarde wereldkampioen?’’ Wat betekent de naam
NunaX? Willem Jellel: “De X staat
onder meer voor het doel dat we

willen bereiken. Het kruisje op de
schatkaart, zeg maar. Tegelijk is
de X in de wiskunde ook de onbekende variabele: hoe we ons doel
bereiken, weten we nog niet. De
weg er naartoe is ook voor ons
nog een mysterie.’’
Het team doet in oktober voor de tiende keer mee.
De World Solar Challenge is
een race over 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide.
Deze wordt volledig op de kracht
van de zon verreden. Gezien de
enthousiaste reacties van de
Hageveldleerlingen heeft het
Vattenfall Solar Team er heel veel
supporters bij.
Ton van den Brink

Heemstede - Statistisch gezien
zou Heemstede zeker rond de
1000 inwoners moeten hebben
die passen binnen het minimabeleid van de gemeente. Dat getal
wordt bij lange na niet gehaald.
Hoewel er gelden beschikbaar
zijn, is het een probleem om alle
inwoners die in aanmerking komen te vinden. Er is een heel scala aan regelingen voor het verkrijgen van een bijdrage in een laptop, zwemlessen, kwijtschelding
lokale lasten, kleding cadeaukaart voor kinderen etc.

de PvdA en de VVD om met een
motie te komen. Men vraagt de
inkomensgrens van 130% van de
bijstandsnorm (voorlopig eenmalig) met de menselijke maat te interpreteren. Zo wordt het ook mogelijk voor mensen net boven de
130% om mee te doen. Het geldt
o.a. voor kinderen (0-18 jaar) die
dan in december een kleding cadeaukaart ontvangen. Tevens
wil men eenmalig € 400 bijdragen in de aanschaf van een computer voor schoolgaande kinderen tot en met 18 jaar. Ze kunnen
ook kiezen voor een smartphoVoor de gemeente is het niet mo- ne als de school al in een laptop
gelijk om via andere overheden voorziet. Ten slotte wil men voor
of instanties zoals de belasting- de periode 2020-2023 het mogedienst aan gegevens over armoe- lijk maken bij te dragen in de kosde onder de inwoners te komen. ten van huiswerkbegeleiding, bijEr zijn pogingen ondernomen les, examentraining, vervangen
om via brieven en persberichten van documenten als paspoorten
mensen zich te laten melden. Bui- en rijbewijzen.
ten een handjevol, bleven reacties uit. Iedereen kan in een situ- Of een en ander financieel haalatie belanden om weg te zakken baar is, wordt per begrotingsjaar
naar het niveau van de bijstand.
bekeken. Na wat aanscherping
Het college stelt nu voor om het van de formulering van de motie,
NIBUD (Nationaal Instituut voor gingen alle partijen akkoord met
Budgetvoorlichting) een laat- het onderzoek en verruiming van
ste poging te laten wagen mini- de criteria.
ma in Heemstede op te sporen.
Het voorstel was aanleiding voor Eric van Westerloo

Johan Fretz bij boekhandel Blokker

Kwaliteitsslagerij

“Mijn moeder komt van de
paramariboom, net als Ruud Gullit”

De prijswinnaar vindt zichzelf
geen typisch cabaretier, (‘tegenwoordig meestal een stand-up
comedian’), maar meer een verhalenverteller in de geest van
Diederik van Vleuten. En vertellen
kan hij. Voor de introductie van
zijn boek nam hij alle tijd voor

een minioptreden vol anekdotes en achtergrondschetsen over
zijn motief om het boek te schrijven. Johan (in de roman Johannes), het product van een Surinaamse moeder en een Hollandse vader, is aanvankelijk niet bijster benieuwd naar zijn Surinaamse afkomst. Hij is immers een echte Nederlander. Denkt hij. Tot hij
wordt uitgenodigd voor een optreden in Paramaribo.

Hij vliegt er met zijn moeder naartoe. Paramariboom is een woord
uit de vocabulaire van de 5-jarige
Johan, toen de juf in de klas vroeg
waar zijn ouders vandaan kwamen. “Papa komt uit Den Haag
en mama uit de paramariboom”,
zei hij stralend, ‘net als Ruud
Gullit’. Later begreep Johan dat
het niet om een boom ging, maar
een stad in Suriname. Ter plekke
werd hij ook geconfronteerd met

ZONDAG

de nalatenschap van zijn grootvader die leraar Nederlands was,
maar ook verhalen en gedichten
schreef over de multi-etnische
samenleving van Suriname in
1935. Hij was er trots op, maar zo
bleek uit de verhalen, zijn grootvader wilde ook graag net als zovelen in die tijd, een lichter gekleurde vrouw trouwen, zodat
zijn kinderen witter zouden zijn.
Johan: “Dat ‘opkloeren’ is van alle
tijden, hoor. Ik heb zelf een blanke, blonde vriendin en mijn neef
Sunnery heeft het nog beter gedaan: hij is inmiddels getrouwd
met Doutzen Kroes!“
Tijdens de achtdaagse reis met
zijn moeder landde het besef dat
hij, ondanks vroegere ontkenning, de geuren en kleuren van
Suriname altijd bij zich had gedragen. “Ik weet nu wat ik ben:
een optelsom van toevalligheden; mijn hart is wit, mijn stem
is zwart. Ik ben Surinamer, ik ben
Nederlander, zie maar wat je wilt.
Al dat bloed stroomt door mijn
aderen, van bezetters, bevrijders, kolonisten en slaven, maar
bovenal: Je maintiendrai, ik zal
handhaven.”

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

KINDER
BOERDERIJ
EN KOFFIE
TERRAS!

Chinees Restaurant

De roman ‘Onder de Parariboom’
wordt verfilmd, maar eerst is er
het boek, eenmalig in luxe Boekhandelsprijs editie voor dezelfde prijs (19,99 euro) verkrijgbaar
als de paperback bij boekhandel
Blokker.
Mirjam Goossens

Mooi Heemstede in de lente

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede – De magnolia oftewel beverboom. De kleur is roze met wit. De magnolia wordt ook weleens verward met de tulpenboom. Deze prachtige heester bloeit nu op zijn mooist, maar is
ook zo weer verdwenen. De bloeitijd duurt van april tot en met mei.
De heester kan 600 cm hoog worden.
Het lijkt wel een sprookje uit de 1001 nacht, waarin zeker deze
bloem moet zijn voorgekomen. Van oorsprong komen deze heesters uit China en Japan. Ook in de Rijnlaan zijn ze rijkelijk aanwezig.

KEURSLAGERKOOPJE

Heemstede - Johan Fretz (1985)
geniet voornamelijk bekendheid
als cabaretier/theatermaker. Nu
zijn roman ‘Onder de paramariboom’ onlangs werd bekroond
met de Boekhandelsprijs 2019 is
hij op tournee langs de boekwinkels. Temeer wellicht omdat het
thema van zijn boek aansluit bij
het thema van de Boekenweek.
Het verhaal is een ontwapende
roadtrip door Suriname van een
moeder en haar zoon, geschreven vol humor. Op zaterdag 30
maart was hij te gast bij boekhandel Blokker.

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Cordon
Bleus

3 stuks

7,25

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

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00
AANBIEDING
1 portie mini loempia’s
6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

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

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (43)

Zandvoortselaan 69 hoort
eveneens thuis binnen de gebouwde panden 65 tot en met
81 van 1919/1920, overigens
niet in de stijl zoals het pand
nu is. Het is toen begonnen als
woonpand. Vanaf de jaren 30
zat dameskapper J.C. Visser op
Zandvoortselaan 69. Volgens
de stratenboeken van Heemstede zit de kapper er zeker tot
1948. In de jaren 50 kunnen we
‘Foto-studio Lohr’ op de Zandvoortselaan 69 vinden (later
ook met een filiaal op Jan van
Goyenstraat 27). Je kon er ook
terecht voor kunstnijverheid en
binnenhuisarchitectuur. Er werden regelmatig tentoonstellingen gehouden van aardewerk.
Later werkten ze samen met
fotohandel Heupers op Zandvoortselaan 163.

Begin jaren 60 kunnen we op
de Zandvoortselaan 69 terecht
bij Stomerij Azea. In 1964 laten
ze de gevel aanpassen met o.a.
een reclamebord. Ook in 1993
zitten ze er nog.
Antoinette Groot vertelt: “In februari 1995 kreeg ik de sleutel van Zandvoortselaan 69.
Voor mij zat er een stomerij genaamd Azea,.Ik heb toen heel
veel verbouwd en op 5 april
was het salon d’ Antoinette. Ik
heb daar inderdaad 10 jaar gezeten tot 2005. Daarna ging de
salon naar Zandvoortselaan 62.”
In 2006 was er een aanvraag
voor aanpassing van de winkelpui met een reclamebord
voor ‘Financieel Adviescentrum
’t Hollandsch Raadhuis’. Daar
komt ook de toenfoto uit. Op
6 april 2013 opende ‘M/V Opti-

COLOFON

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

mal Comfort’ haar deuren op de
Zandvoortselaan 69. Het adres
is nu Zandvoortselaan 69 HS.
Rond april/mei 2019 wordt een
vestiging geopend van kinderopvang ‘Het Bonte Huis’.
De nufoto van Harry Opheikens
is van 1 april 2019. Mocht u informatie over de Zandvoortselaan hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn we
op zoek naar beeldmateriaal.
Tips en opmerkingen? Bel 0238200170 (kantoor Heemsteder).

Trefpunt Bennebroek

PKN Heemstede

Akonietenplein 1
Bennebroek

Achterweg 19A
Heemstede

Zondag 7 april, 10u.:
dr. Jan van Butselaar.

Zondag 7 april
Vijfde zondag Veertigdagentijd
10u: ds. P.I.C. Terpstra Crèche,
Kinder Anders-dienst, Verhalenboom en De Kerk Draait Door.

www.pkntrefpunt.nl

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Bijdrage: Harry Opheikens

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Zondag 7 april,
aanvang 10.00 uur.
Voorganger Ds. N. Scholten.
www.adventskerk.com

Petrakerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3, Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.
Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Romantische muziek/dramaﬁlm
verschoven van 10 naar 17 april
Heemstede - Iedere woensdag
draaien er bij WIJ Heemstede in
de grote zaal van de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede films.
Op woensdag 17 april is wordt

een romantische dramafilm getoond. Dé film van 2018 waar al
veel over gesproken is.
De filmduur is: 135 min. Aanvang
20 uur.

Zondag 7 april, 10u.
Eucharistieviering
Bavokoor.
Voor meer informatie over de titel
en de inhoud van deze film kunt u
bellen met: 023-5483828.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefonisch van ma t/m do tussen 9-16
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel.: 5483828.

Rafaelgemeente
Nehemia
Koediefslaan 73
Heemstede

Past. J.J. van Peperstraten.
Koffie.

Zondag 7 april 10.00 uur
spreekster: mevr. Y. Elbers.

Donderdag 11 april, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

www.rafael-nehemia.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Weetjes uit de gemeente
door Eric van Westerloo
Bloemencorso
Heemstede krijgt dit jaar de corsostoet
dwars door het dorp. De stoet trekt er op zondag
13 april een vol uur voor uit om door Heemstede
te trekken. De stoet komt om 19.40 binnen via
de Herenweg en volgt dan de volgende route: Ingang Groenendaal, stoplicht Rijnlaan, Herenweg,
Van Merlenlaan, Raadhuisstraat, Binnenweg, Julianalaan, Spaarnzichtlaan, Binnenweg, Lanckhorstlaan en vertrekt via de Herenweg om 20.56
naar Haarlem.
Voor de inwoners en winkeliers moet het een
opsteker zijn dat Heemstede zo nadrukkelijk in
beeld is. De meeste winkels blijven deze avond
extra lang open.

Kennemerduin
De woningbouwvereniging Elan Wonen
heeft het gebouw Kennemerduin overgenomen van collega Ymere. Het gebouw is aan het
einde van haar levensduur en Elan wil met een
geheel nieuw plan komen. Er is ruimte voldoende om flink uit te pakken, al zal men het aanzicht behouden evenals het park. Het streven is
om er huurwoningen voor jongeren, ouderen en
ouderen met een zorgvraag te gaan huisvesten.
Voor het zorgcomponent is een samenwerking
aangegaan met Zorgbalans. De aanleunwoningen op het terrein laat men waarschijnlijk ongemoeid. Het is een ambitieus plan dat nog nadere uitwerking behoeft. De sloopkogel zal nog wel
even moeten wachten. Met de gemeente voert
Afvalproef Merlenhoven
men momenteel overleg wat, waar en hoe de
De bewoners van deze wijk, waar de proef plannen inpasbaar zijn.
met het scheiden van het afval loopt, zijn overwegend positief. Door de tijdelijke extra grote
Belvedère in Groenendaal
containers verdwijnen er (te) grote stukken zoals
Door een schenking van de familie Bids
tuinmeubels en grote dozen in de container. Dat kan de verdwenen Belvedère in Groenendaal
is niet de bedoeling. Deze kunnen naar de werf opnieuw worden opgetrokken. Voormalig eigeaan de Cruquiusweg worden gebracht. De gro- naar van Groenendaal, Henry Phillppe Hope, liet
te containers worden op termijn vervangen door de uitkijktoren rond 1835 bouwen. In 1863 werd
kleinere. Alle wijkbewoners hebben een brief er een balustrade aan toegevoegd. Men kon bij
ontvangen met uitleg over de spelregels.
helder weer Amsterdam, de Haarlemmermeer
en Zandvoort zien. De gemeenteraad besloot in
Provinciënlaan
1965 dat, de in verval geraakte uitzichttoren, kon
Het college onderzoekt of een nieuw worden gesloopt. Het huidige gemeentebestuur
soort stil asfalt, dat in kosten gelijk is aan het be- kan, met de ontvangen donatie van 500.000 eustaande asfalt en net zo lang meegaat, een op- ro, de toren in oude glorie herstellen. Vijf archilossing is om het verkeersgeluid te doen vermin- tecten hebben de opdracht gekregen voor een
deren op de Provinciënlaan. Mocht de uitkomst ontwerp. De ontwerpen worden onder andere
van het onderzoek positief zijn, dan biedt dat voorgelegd aan de inwoners en de historische
ook mogelijkheden voor andere wegen binnen vereniging, zodat het een breed gedragen (partide gemeente.
cipatie)project wordt.

Kleine Vermaning
Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart
Valkenburgerplein
Heemstede

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Postlaan 16
Heemstede

Zondag 7 april, 10.30 uur,
Doopsgezinde dienst,
Ds. W. Blomjous de Buy
Wenninger.
www.vdgh.nl

Binnenweg 67
Bennebroek

Zondag 7 april om 10u.
6e Lijdenszondag,
Ds. S.J. Verwijs.
www.hervormdpknbennebroek.nl

OPLAGE: 14.300
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 zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Ontbrekende
agendapagina
Hervormd PKN
Bennebroek

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

In de editie van 27 maart
is abusievelijk de agendapagina met twee artikelen niet meegekomen, deze
ontbrak in de gedrukte versie van de krant.
Deze pagina is echter wel in
de digitale krant op www.
heemsteder.nl geplaatst.
Onze excuses voor het ondervonden ongemak.
Redactie de Heemsteder

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk
27-03-2019
Robert J. Nijstad &
Chérida M.M. ter Bruggen
Geboorte
22-03-2019
Sanne Creygton
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Praktijk Juuliëtte Tromp Meesters

Therapie & Ontwikkeling in jouw
tempo met je partner of individueel
Heemstede - “Problemen zijn gewoon onderdeel van het leven.
Ze vormen vaak een toegangsdeur tot nieuwe mogelijkheden.
Ervaar en doorleef een lastige periode en je wordt steeds meer wie
je in wezen bent. Dit geeft verdieping en vaak ook weer échte
blijdschap”, aldus Juuliëtte Tromp
Meesters, psychosociaal therapeut in Heemstede. Zij gaat op
zoek naar oplossingen als je helemaal vastloopt in je leven.

ze fase. Uiteindelijk merk je dat je
meer ruimte hebt om voluit te leven. Wat is er mooier om te weten
wie je werkelijk bent! Eén van de
dingen die ik ook graag doe, is
stellen helpen om hun relatie
weer op de rails te krijgen als het
even minder lekker loopt”, aldus
Juuliëtte.

Expositie
cursisten
Beeldende
Vorming
Heemstede - Tot en met
dinsdag 16 april vindt de
jaarlijkse expositie plaats
van werk van de cursisten
Beeldende Vorming bij WIJ
Heemstede.

Voor iedereen die even vastloopt
• ben je op zoek naar de volgende
stap in je werk?
• wil je graag beter omgaan met
Jouw tempo
een ziekte of verlies?
“Ik help je om jouw weg te vin- • verlang je naar meer levendigden. We ruimen op. Soms moe- heid en energie?
ten daarvoor nog tranen gehuild • wil je zorgelozer leven?
worden, of moet boosheid naar •wil je zijn waar je voor bedoeld
Juuliëtte Tromp Meesters.
boven komen die niet gevoeld bent?
is. Dingen uit je verleden halen
we er alleen bij als ze je nu be- Praktijk in Heemstede
juuliette@leveninvolheid.nl of
lemmeren om voluit te leven. Je Bel of mail Juuliëtte, “en ik ver- 06-17102387. Website:
vindt je eigen weg ook door de- tel je precies waar je moet zijn.” www.leveninvolheid.nl.

De vierde expositie, door de
cursisten van Chris van Lieshout, is t/m dinsdag 16 april
in de locatie aan de Molenwerfslaan 11.
De Molenwerf is vrij toegankelijk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 9.00- 16.00 uur.
De expositie is gratis te bezoeken.

Het Ruysdael Kwartet met
‘Jacht en Pracht’ in de Oude Kerk

LEZERSPOST

Restafval wegbrengen moeilijk?
Sinds 1 maart loopt de proef met het zogenaamd omgekeerd ophalen van huisvuil in onze wijk Merlenhoven. De
omkering in het aandienen van huisvuil zit hem erin dat
wij altijd het PMD afval naar een perkje brachten en restafval werd opgehaald. In onze wijk wordt nu het Plastic/
Metaal/ Drinkkartons (PMD) deel van het huisvuil opgehaald
en brengen wij het veel mindere restafval naar een container.
Per 100 woningen is één restafval container geplaatst, dus er
is altijd een container vlakbij.
Sinds de start hebben wij, naast eigen observaties, een aantal opmerkingen en adviezen gekregen van medebewoners
en hebben dit besproken in de maandelijkse bijeenkomst
tussen de Klankbordgroep en de Gemeente.
- Plaats van de restafval containers
- Restafval containers te snel vol - leegfrequentie te laag
- Oneigenlijk gebruik van de restafval containers – ze zijn er
niet voor grofvuil.
- Moeilijk voor ouderen - locatie van de containers en de
klep zit hoog.
Ook positieve geluiden:
- We zijn als wijk goed bezig en hebben wat over voor een
beter milieu.
- Minder vaak naar het brengparkje omdat PMD aan huis
wordt opgehaald.
- Zomers elke week een GFT ronde.
- Wat blijft er weinig restafval over
De gemeente betaalt sinds dit jaar meer dan € 30 voor het
verbranden van een ton restafval. Dit was voorheen € 18 per
ton. Aangezien deze kosten in onze afvalheffing verwerkt
zitten, beperken wij dus de lasten voor ons allemaal door het
verminderen van de hoeveel restafval.
Bij Meerlanden Rijsenhout, waar ons GFT afval wordt verwerkt, vernamen wij:
• GFT wordt gecomposteerd. Jaarlijks krijgen we 2 zakken
van de Gemeente. Ook kun je compost kopen bij de Meerlanden.
• Bij het composteren komt water vrij. Dit wordt ’s winters
gebruikt met een verdunning van zout om gladheid van
de wegen te bestrijden.
• Er biogas vrijkomt. Waarop auto’s van de Meerlanden op
rijden. Ook kassen worden van biogas voorzien. Hierdoor
is gebruik van (duur) aardgas dus niet meer nodig.
• Citrusolie gemaakt wordt uit de schillen van de citrusvruchten waar Inmiddels de veegwagens van de Meerlanden op rijden.
Goed scheiden van ons afval levert dus voordeel op. Denk
ook nog aan een besparing in de vorm van minder CO2 uitstoot doordat ons afval niet verbrand wordt.
Al met al een goed begin van deze pilot. Burgers en Gemeente als serieuze gesprekspartners.
Erik van Wier,
namens de Klankbordgroep afvalscheiding Merlenhoven

Heemstede - Een bijzonder mooi
thematisch programma wordt zaterdag 6 april uitgevoerd door
het Ruysdael Kwartet in de Oude Kerk Heemstede aan het Wilhelminaplein met als titel ‘Jacht
en Pracht’. Het Ruysdael Kwartet
wordt gevormd door Joris van
Rijn en Emi Ohi Resnick, viool Gijs
Kramers, altviool en Jeroen den
Herder, cello.
Het schitterende Jagd-Quartett
van Mozart staat als eerste op het
programma. Vier strijkkwartetten
droeg Mozart op aan zijn oudere
collega Haydn. Het vierde heette
in de volksmond al snel ‘de jacht’
vanwege het opgewekte pseudo- hoorngeschal aan het begin.
Het ‘Hunt Quartet’ van de hedendaagse componist Jörg Widmann

Vlooienmarkt in
Sportplaza Groenendaal
Heemstede - Zondag 7 april
wordt een grote rommelmarkt
gehouden in Sportplaza Groenendaal aan de Sportparklaan 16
te Heemstede. De vlooienmarkt
is open van 09.30 tot 16.00 uur
en de toegang bedraagt 2,50 p.p
(kinderen tot en met 11 jaar en
onder begeleiding hebben vrij Voor meer informatie op:
entree).
www.mikki.nl.

WeHelpen informatiemarkt
bij WIJ Heemstede

Heemstede - Misschien heeft u
er al over gehoord: WeHelpen.
Zo’n 5 jaar geleden gestart door
Coen, die na een ernstig ongeluk
thuis kwam te zitten en ontdekte
hoe lastig het is om hulp te regelen. Inmiddels is WeHelpen uitgegroeid tot een landelijk platform
voor vraag en aanbod van allerlei vormen van vrijwillige inzet.
Heemstede heeft een eigen lokale pagina om aanbieders en vragers samen te brengen:
https://heemstede.wehelpen.nl/
WeHelpen is er voor iedereen
vanaf 16 jaar.
Op vrijdag 12 april houdt WIJ
Heemstede in de Luifel aan de
Herenweg 96 in Heemstede een
WeHelpen informatiemarkt. Dan
kunt u ontdekken wat WeHelpen voor u kan betekenen. Heeft
u een hulpvraag voor uzelf of iemand anders? Wilt u helpen?
Zoekt u vrijwilligerswerk? Het
team van WeHelpen Heemstede
helpt u graag verder met infor-

staat ook op het programma.
In Schuberts monumentale kwartet Der Tod und das Mädchen figureert de dood in de variaties
van het tweede deel.
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à
€19,50 via:
www.podiaheemstede.nl of via
de theaterlijn 023-5483838 of op
de avond van het concert aan de Heemstede - Op zondagmiddag 7 april vind een uniek optrezaal.
den plaats van de twee popkoren
‘Factory of Voices’ en ‘Voice Colwencommissie OLV Hemelvaart lective’. Dubbel uniek omdat deValkenburgerplein voor onder- ze koren zich ook laten begeleihoud, herstel en instandhou- den door muziek van een bassist,
drummer en de vaste pianiste
ding van deze kerk.
bij de koren. De koren zingen afTijdens de Voorjaarsbijeenkomst zonderlijk een gedeelte eigen reHeemstede - De jury van de Bur- van de Historische Vereniging pertoire, maar ze zingen ook gegemeester David Eliza van Len- Heemstede Bennebroek op 6 ju- zamenlijk een aantal nummers,
nep Erfgoedprijs heeft de drie ni in het Raadhuis van Heemstede in een samenzang van circa 120
nominaties voor de Erfgoedprijs maakt Olga van der Klooster, voor- mensen. Het geheel wordt gepre2019 bepaald:
zitter van de jury, bekend wie van senteerd onder de noemer ‘Voi• De gemeente Heemstede voor deze drie nominaties de Erfgoed- ces Together’.
de herinrichting van het Wilhel- prijs 2019 krijgt. Deze winnaar
minaplein;
ontvangt een speciale penning, Er zijn veel overeenkomsten tus• Het team Groenbeheer voor on- ontworpen door de Heemsteedse sen beide koren. Want zowel Facderhoud, herstel en instandhou- edelsmid Christine van der Velden. tory of Voices alswel Voice Collecding van het resterende Engelse Voor de andere twee is er een oor- tive zijn Heemsteedse koren. En
park op Hageveld;
konde. De Erfgoedprijs is in 2015 beide koren worden gedirigeerd
• Het parochieteam en de gebou- ingesteld door de HVHB.
door Jeroen J. Vermeulen. Je zou
wel kunnen zeggen dat hij ook
een belangrijke stem heeft gehad
in het tot stand komen van dit optreden.

matie of het aanmaken van een
account. De markt vindt plaats
tussen 10.30 uur en 15.00 uur.
Op de informatiemarkt staan
verschillende organisaties die u
graag meer
vertellen over hun werk en aanbod van vrijwilligerswerk, zoals
Dorcas, Kom in mijn Tuin, Tandem
Mantelzorg-ondersteuning, SEIN,
STG, MEERGroen, Sint Jacob,
Zorgbalans, de Zonnebloem, etc.
Ook zijn er verschillende workshops, zoals een bloemenworkshop, een workshop mantelzorg
en ondersteuning en de workshop ‘WeHelpen account optimaliseren’. De workshops zijn, net als
deelname aan WeHelpen, kosteloos.
Het programma is als volgt:
10.30u
Opening van de
WeHelpen Markt
11.00-12.00u 1e workshopronde
13.30-14.30u 2e workshopronde
15.0u
Einde

Dubbeloptreden Popkoren
‘Voices Together’

Nominaties
Erfgoedprijs 2019
bekend

De verschillen in de koren liggen
op het gebied van de hoeveelheid koorleden. Want bij Factory
of Voices zingen circa 120 mensen en bij Voice Collective ongeveer 40. Ook wordt het verschil
duidelijk in het repertoire.
Het optreden vindt plaats om
15.00 uur in de Pinksterkerk aan
de Camplaan 18 in Heemstede. De zaal is open om 14.30 uur.
Kaarten voor dit optreden à 6,50
euro zijn via de mail ‘info@voicecollective’ te verkrijgen.
Kijk voor verdere informatie op
de website van de koren:
www.factoryofvoices.nl en
www.voicecollective.nl.

G.S.V. zoekt spullen voor
minimarkt op 14 april
Opening kringloopwarenhuis
Heemstede - Op zondag 14 april
2019 wordt een minimarkt gehouden in het G.S.V.-centrum
aan de Franz Schubertlaan 37,
Heemstede en wel van 13.00 uur
– 15.30 uur.
De opbrengst zal worden besteed
aan de koop en huur van kleding
voor de jaarlijkse dansshow, welke door de kinderen van de ballet- en streetdance groepen van
GSV-Heemstede wordt opgevoerd.
Voor deze markt zijn we nog op

zoek naar de volgende tweedehands artikelen:
schoneonbeschadigde kinderkleding en -schoenen, boeken en
cd’s of dvd’s, spellen, puzzels en
speelgoed.
De artikelen kunnen ingeleverd
worden in het GSV-centrum aan
de Franz Schubertlaan 37, Heemstede. Dit is mogelijk op maandag 10 april van 15.30 – 19.00
uur alsmede op vrijdagmiddag
12 april van 13.00 – 18.00 uur.

Vier keer een kunstzinnige
collage maken
Heemstede - Op de dinsdagochtenden 9, 23 en 30 april en op
dinsdagochtend 4 juni van 10 tot
13.00 uur, is er de mogelijkheid
om te werken aan een kunstzinnige collage in het atelier van
Dineke van der Valk, Blekersvaartweg 35, te Heemstede.

Er wordt gewerkt met een vrij/
eigen thema of voor wie dat wil
met een door het atelier aangedragen thema. Alle materialen
zijn in het atelier aanwezig.
De kosten per ochtend zijn
€ 10,- ( inclusief koffie en thee).

Snuffelmug Heemstede
Heemstede - Op
woensdag 10 april
is de openingsmiddag van kringloopwarenhuis Snuffelmug, aan de Cruquiusweg 37-a in Heemstede, met een gevarieerd programma.
De oﬃciële opening wordt verricht door twee wethouders tegelijk: Nicole Mulder (duurzaamheid) en Sjaak Struijf (sociale zaken). De feestelijke opening is
van 13.00 tot 17.00 uur. Er is voor
elk van wils. Kinderen kunnen geschminkt worden door grimeuse
Bibi Grime. De bekende Heemstedenaar Adriaan Pauw loopt rond
met verhalen. DJ Doo-Bop zorgt
voor vrolijke muziek. En natuurlijk kun je helemaal op eigen tempo door het warenhuis snuffelen.
Vrije en gratis toegang.
Het grote warenhuis, met liefst
3.000 vierkante meter op drie
verdiepingen, is rijkelijk gevuld

met gebruikte spullen. Snuffelmug ontvangt gebruikte goederen van particulieren, maar ook van
bedrijven en instellingen. Goederen die
zij niet meer gebruiken en die zij graag
beschikbaar aan anderen stellen.
Voor heel grote spullen en partijen heeft Snuffelmug als service een eigen ophaaldienst. In
de Snuffelmug kringloopcentra
werken enkele tientallen mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans om hun
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zij kunnen in de winkels en in de ondersteunende
functies nuttig werk verrichten
in een plezierige sfeer met collega’s. Een deel van hen kan na enige tijd doorstromen naar een betaalde baan. Meer informatie op:
www.snuffelmug.nl. en
www.facebook.com/snuffelmug.
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Krachtige kleuren en
prachtige prints bij Reyngoud
Heemstede - Wie zei ook alweer: Ieder
voorjaar heeft zijn najaar? Door de vroege lentestart in februari werden we in
maart lelijk op het verkeerde been gezet
met regen en wind. Terwijl we dezelfde benen liever alvast in mooie zomerjurkjes willen zien. Nog even volhouden dan maar. Reyngoud Mode opende zoals gebruikelijk het lentebal met
een kleurrijke modeshow. De stoelen
waren niet aan te slepen, qua belangstelling zit de modeshow zeker in de
lift. Maar liefst drie shows presenteerde
de modezaak op dinsdag 26 maart met
het thema: krachtige kleuren en prachtige prints. Wat brachten de vier mannequins dit voorjaar over de rode loper?
Kleur en prints voerden zeker de boventoon. Geïnspireerd door de natuur zelf
vielen de bladprintsetjes van het Nederlandse merk Tramontana op, in olijfgroene natureltint. Verder gezien: Jeans
van Rosner en Zerres, shirts in Aztekenprint, jumpsuits van Edition, je springt
er zo in en je bent klaar, want het is een
complete outfit, en de linnen broeken
van Brax. Veel jasjes versierd met studs
in de kleur burnt orange kenmerken de
Santa Fe collectie van het merk Expresso. Studjes zijn sowieso geliefd dit jaar,
ook in de complementerende schoen-

mode die wederom geleverd werd door
het Brabants Schoenenhuis by Dungelmann. Verder lange jassen in suèdine,
zomerse chinobroeken van het merk
Oui en zachte truitjes van Monari. Een
feest voor het oog waren de vrouwelijke jurken van Oui en van Sandwich, een
label dat ook bekend is vanwege hun fijne draagbare pantalons die prima combineren met een sportieve sneaker.
Naast de natuurtinten vallen de kleuren rood met grijs en/of zand en knalgeel met knalgroen in de smaak. Verder
is happy in blue een blijver, blauw is tijdloos en bij Reyngoud geshowd met wit
en zwart, met stippen en met strepen.
Reversible fashion is een andere trend
die aanslaat bij vrouwen. Het is een chique benaming voor mode items die
omkeerbaar zijn, waardoor je eigenlijk
twee outfits koopt voor de prijs van een.
Elegante mode, ook in travelkwaliteit dus zorgeloos in onderhoud - en mode met een sportieve twist, de athleisure look, dit alles is vanaf nu verkrijgbaar bij Reyngoud Mode & Lingerie,
Binnenweg 121 en de schoenmode bij
het Brabants Schoenenhuis by Dungelmann, Binnenweg 122.
Mirjam Goossens
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Feestelijke koopavond voor Bloemencorso
in de Raadhuisstraat & Binnenweg
Heemstede - Op zaterdag 13
april trekt het Bloemencorso
Bollenstreek voor het eerst door
het winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg in Heemstede. Vanaf circa 20.30 uur rijdt een
bonte stoet van prachtige praalwagens door de winkelstraat.
Winkeliersvereniging Centrum
(WCH) gaat hier een waar feestje
van maken.
Happy Flower Hour koopavond
Vele winkels zijn op zaterdag 13

april open tot 20.00 uur en zullen voor hun klanten iets organiseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan
om een modeshow, een proeverij, een bloemenwedstrijd, cadeautjes, een hapje en een drankje.
De horecabedrijven zijn alle
open. Van 14.00 uur tot 20.00 uur
zijn er diverse acts en is er vrolijke
muziek in de met bloemend versierde straat. ’s Middags is er voor
kinderen poppenkast en een
draaimolen. Kom gezellig shop-

pen, geniet van een hapje en een
drankje in een van de restaurants
en blijf aansluitend het bloemencorso kijken.
Vanaf 17.00 uur is, in verband met
de veiligheid rondom het corso,
autoverkeer in de Raadhuisstraat
& Binnenweg niet meer mogelijk. De straat wordt afgesloten
en parkeren is na 17.00 uur verboden. Dus komt u op de fiets of
lopend, of parkeer tijdig op een
parkeerplaats rondom het centrum.

Pauline Broekema vertelt bij Boekhandel Blokker

‘Het uiterste der zee’ over
Joodse families in Groningse land
Heemstede - Pagina één neemt
je direct mee in de wereld van
de Joodse textielfamilies in een
schilderachtig stadje in NoordGroningen, waar Meijer Nieweg
en Mies Wolf.wonen. Vlak voor
de inval van de nazi’s zijn ze getrouwd. Hun huwelijk verbindt
twee grote Joodse families uit de
textiel- en de veehandel. Al snel
krijgen Meijer en Mies een dochtertje, Sara, maar het jonge gezin wordt uit elkaar gerukt. Vader wordt weggevoerd. Moeder
en kind duiken onder in Friesland, gescheiden van elkaar. Na
de bevrijding worden Mies en
Sara herenigd, maar blijkt het leven niet meer wat het beloofde te
zijn. Het uiterste der zee toont de
veerkracht en de moed van mensen en laat op indringende wijze
herleven wat door de oorlog en
de tijd werd weggevaagd.

over dit boek. Er zijn nog maar
enkele mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen. Sara Kirby-Nieweg (1941), is een
van de weinige overlevenden
van de familie. Zij en haar moePauline Broekema die we ken- der kwamen, gescheiden van elnen als verslaggeefster van het kaar, de oorlog door. Haar vader
NOS Journaal, vertelde donder- is in Auschwitz omgebracht. Net
dagavond bij Boekhandel Blok- als haar opa die met zijn 87 jaar
ker over haar boek Het uiterste in een stoel uit zijn huis werd geder zee, over het zoeken naar in- sleept door Duitsers en het akeliformatie over de familie Meijer- ge oefenen om in de schuilplaats
Nieweg, waarbij ze soms weken in een slaapkamer te komen met
research pleegde voor slechts en- de nodige procedure, maar nog
kele pagina`s. Zij deed vier jaar enger door de engtevrees. Ge-

tuigenissen, enkele in woord, de
meeste in geschrift van heel veel
bronnen die ze vond bij organisaties en stichtingen en bij betrokken mensen. Ze zegt dan ook dat
het doorzetten en vinden van de
informatie die je zoekt haar drijfveer is, net zoals ze de nacht die
ze ooit in een boekhandel doorbracht nooit meer zal vergeten,
iets wat gastheer Arno Koek kan
bevestigen die acht jaar geleden
een nachtje aan Eric van Muiswinkel gunde.
Ton van den Brink

Compost
van eigen
groen
Heemstede - Een lange file auto’s
zaterdagochtend op de paralelweg naar de gemeentewerf
waar de Meerlanden hun jaarlijkse compost uitdelen. Twaalf medewerkers leiden de stoet auto`s
langs een parcours dat efficiënt
uitkomt bij de grote stapels compostzakken die zo de achterbak
in kunnen. De bestuursvoorzitter van de Meerlanden, Angeline Kierkels, helpt, met wethouder
Annelies van der Have, een handje
mee en weet ook te genieten van
het zonnetje. Ze weet nog goed
hoe ze vorig jaar stond te koukleumen. Voor de medewerkers
is het alsof ze een personeelsuitje
hebben, iedereen blij. Bewoners
van veertien gemeenten in de regio konden gratis MeerCompost
ophalen. Kregen ze terug wat ze

Merlijn Kerkhof
bij Boekhandel
Blokker

Een van Gogh? Het zou
best eens kunnen!

Heemstede - GertJan Keizer van
de galerie AmstelArt aan het Wilhelminaplein kreeg het verzoek
van de eigenaar van een schilderij
met een Vincentsignering om te
laten onderzoeken of hij een echte Vincent in handen had. Voor
GertJan vanaf het moment dat
hij het schilderij zag, geen twijfel. GertJan vertelt over de markt
in Breda. Daar zijn vroeger veel
tekeningen, aquarellen en schilderstukken van Van Gogh uit zijn
Nederlandse periode als ongeregeld goed verkocht. Soms voor
een dubbeltje en later terechtgekomen in galerieën en musea.
In 1888 was de moeder van Vincent verhuisd naar Breda, waar ze
geen ruimte had voor de kisten
waarin zijn werken waren opgeslagen.
GertJan toont een tekening van
Julien Dupré, schilder uit Barbizon, waarop twee maaiers in een
grasveld. Zijn voorlopige conclusie is dat het werk dateert
uit 1905, dat Vincent enthousiast schrijft over de twee maaiers van Dupré die hij namaakt
met zwart krijt en aquarel. Hij
signeert het. Die signatuur past
weer bij werk uit die periode. Op

mijn vraag waarom dat allemaal
zo lang moet duren voordat bepaald is dat het een echte Van
Gogh is, krijg ik als antwoord: “Je
kunt een kunstexpert inschakelen. Die begint met 300 uur tegen
een uurloon van vele euro`s.” Hij
kiest voor het van Gogh Museum
met nog 200 wachtenden voor u.
Wordt dus vervolgd.
De laatste expositie, 6 t/m 20
april, van GertJan Keizer in zijn
zestiende -eeuwse galerie AmstelArt aan het Wilhelminaplain
12 noemt hij ‘Werken op papier’.
Tekeningen en aquarellen, vooral
van de Russische kunstenaar Leonid Sologoub (1840- 1956). Werk
dat hij eind jaren twintig maakte
in Italië. Maar ook werken van Isaac Israels, Kees Maks, Jan Voerman jr. en sr. Hans Ittmann en Willem Konijnenburg.
Vanaf 1 augustus 2019 is de galerie gesloten en gaat AmstelArt verder als ‘virtuele’kunsthandel. U kunt persoonlijke afspraken blijven maken en via de website www.amstelart.nl AmstelArt
blijven volgen.

Regio - Op zaterdag 6 april vertelt Merlijn Kerkhof over zijn vader en het boek ‘Oude Maasweg
kwart voor drie – het verbazingwekkende verhaal van The Amazing stroopwafels’, ’s middags om
14.00 uur bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede.
Merlijn Kerkhof (1986) is schrijver en muziekjournalist voor de
Volkskrant. In 2016 verscheen Alles begint bij Bach, een lovend
ontvangen inleiding tot de klassieke muziek.
Als het aan Merlijn ligt, is The
Amazing Stroopwafels de allerbeste band van Nederland. Objectief is hij niet. De eigenzinnige frontman van de Rotterdamse
formatie is Wim Kerkhof: fenomenaal liedjesschrijver, wereldreiziger en zijn zorgzame vader.
Oude Maasweg kwart voor drie is
het verhaal van een band die niet
in een hokje te stoppen is, een
doldwaze roadtrip door vier decennia Nederlandse popgeschiedenis, maar bovenal het verhaal
waarin de man tegen wie Merlijn zo opkijkt gaandeweg steeds
menselijker wordt. Een even ontroerend als hilarisch boek over
een vader en een zoon.
The
Amazing
Stroopwafels
(1979), wereldberoemd in Rotterdam, begonnen veertig jaar geleden als straatmuzikanten op de
Lijnbaan. Hun klassieker Oude
Maasweg staat steevast hoog in
de Top 2000.
Merlijn komt met zijn vader en er
is muziek.
Toegang vrij. Reserveren gewenst
via info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.

Ton van den Brink

Vissen sieren
muren van
Tummers

deze ‘heerlijke’ zaak aan de Binnenweg 133. Onlangs is Tummers
van eigenaar gewisseld, Ritchie
nam het stokje over van Vincent.
Ritchie zal de bekende patisserie
op dezelfde manier voortzetten.
Ook de expositie van lokale kunstenaar Carlos Casas blijft te beHeemstede - Tummers patisserie wonderen. De ‘vissen’ maken onpassionnelle, een van de bekend- derdeel uit van een kunstproject
ste zaken uit Heemstede, bestaat dat de aandacht vestig op vervuiin 2021 maar liefst 100 jaar. Een ling in zee en daardoor aantasMerlijn Kerkhof.
behoorlijke staat van dienst dus, ting van koraal.

Home-Start zoekt ervaren opvoeders
Jacqueline en Robert Spelt-Kragt met CEO Angeline Kierkels.
zelf ingeleverd hebben. “Dat gaat
nu fantastisch”, weet Angeline. In
de ‘compostfabriek’ in Rijsenhout
hebben ze 40.000 zakken compost gemaakt. Daarvan werden
in Heemstede zaterdag 4500 zakken opgehaald.
Met deze jaarlijkse actie bedanken gemeenten en Meerlanden
bewoners voor hun inspanningen om groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT) geschei-

Regio - Op zoek naar zinvol werk
bij een leuke vrijwilligersorganisatie?
Home-Start Haarlem zoekt ervaren ouders of opvoeders, die een
steuntje in de rug willen zijn voor
gezinnen. Home-Start is een landelijk programma in opvoedingsondersteuning. Home-Start Haarlem wordt uitgevoerd door Humanitas en is er voor inwoners
van Haarlem.

den aan te leveren. Het scheiden
van GFT is letterlijk het begin van
iets moois; het levert goede kwaliteit compost, die de bodem van
(moes)tuinen energie geeft. De
familie Spelt - Kragt had het handig bekeken, vier zakken in het
kratje voorop de fiets en nog eens
vier zakken voor de buren. Die file De voorbereidende cursus voor
hadden ze niet eens in de gaten. nieuwe vrijwilligers duurt 6 dagdelen van 9:30 tot 12.30 uur en
Ton van den Brink
start op donderdag 9 mei 2019.
De organisatie is op zoek naar
hartelijke mensen die: zelf ervaring met opvoeding hebben,
goed kunnen luisteren en bereid
zijn om een aantal uren per week
een gezin te ondersteunen. Wie
aan de voorbereidende training
wil meedoen kan zich tot maanhun gading kunnen vinden. WIJ dag 29 april aanmelden.
Heemstede gaat er vanuit dat ook
in seizoen 2019-2020 weer veel Om bij Home-Start aan de slag
inwoners van Heemstede de weg te gaan is geen speciale vooropweten te vinden naar de cursus- leiding nodig. Zelf ervaring hebsen in de Luifel en de Molenwerf. ben als opvoeder is voldoende.
In de brochure van WIJ Heemste- Je denkt mee over de opvoeding
de die hierover verschijnt op 3 juli van de kinderen, biedt een luistewordt aangegeven welke cursus- rend oor en soms praktische hulp
sen er gegeven worden en hoe in- in het gezin waaraan je gekopwoners zich kunnen inschrijven.
peld wordt.

Ook het komend seizoen cursussen
in gebouwen WIJ Heemstede
Heemstede - WIJ Heemstede is
een brede welzijnsorganisatie
waar elke inwoner van Heemstede welkom is. Er worden vele activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door professionals en
vrijwilligers. Om alles goed te laten verlopen worden voor het gebruik van de ruimten allerlei afspraken gemaakt.
In het Heemsteeds Nieuwsblad
van 27 maart staat een artikel
waarin wordt ingegaan op de verandering van de afspraken met

de docenten die cursussen geven. Op zich is er niet zoveel mis
aan het artikel. Maar de kop wekt
de indruk dat de cursussen stoppen. Daardoor heeft dit artikel
voor nogal wat commotie onder
cursisten en docenten gezorgd
en dat betreuren wij.
De cursussen stoppen niet en alle inwoners die cursussen willen volgen zijn ook het komende
seizoen weer van harte welkom
in de gebouwen van WIJ Heem- Annette Aukema
stede, waar zij een cursus van Directeur WIJ Heemstede

Onze ervaring is dat het werk en
de scholing die je bij Home-Start

krijgt, bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling en je leven verrijkt. De vrijwilligers, die voor
Home-Start wekelijks een gezin
bezoeken, zijn bijna zonder uitzondering heel enthousiast over
hun werk. Ze hebben het gevoel
iets voor iemand te kunnen betekenen op een gelijkwaardige basis en zien het als mogelijkheid
echt in contact te komen met andere ouders, die misschien heel
anders in het leven staan.

Meer weten over Home-Start?
Kijk dan op www.home-start.nl.
Je kunt je telefonisch aanmelden
voor een kennismakingsgesprek
bij één van de coördinatoren:
Stéphanie 06-35130429 of Monique 06-53614050 of door een email te sturen naar Home-Start.
Haarlem@Humanitas.nl.
Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we je motivatie,
wensen en mogelijkheden.
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Jongens Nicolaas Beetsschool en
meisjes Icarus winnaars schoolvoetbal
Heemstede - Voor de eerste maal
werd het Heemsteedse schoolvoetbaltoernooi op één dag afgewerkt. Op woensdag 27 maart
streden 15 teams bij de jongens
en 14 bij de meisjes om de kampioenstitel van Heemstede. Stonden in 2018 de Jacobaschool en
de Crayenesterschool bij de jongens in de finale, in 2019 bleken
de jongens van de Nicolaas Beetsschool en de Bosch en Hovenschool de twee sterkste teams. Bij
de meisjes speelden in 2018 de
Beatrixschool en de Caryenesterschool nog de finale, nu was het
de beurt aan de Icarus en de Nicolaas Beetsschool. De jongens
van de Nicolaas Beetsschool waren in de finale heer en meester
en versloegen de Bosch en Hovenschool met 3-1. Bij de Nicolaas
Beets liep een talentje rond: Hugo Voogd, klein van stuk, beschikt
over een enorm loopvermogen,
technisch vaardig en maakt een
prima harde schoten. Voor scouts
een mannetje om in de gaten te
houden. Bij de meisjes was de Icarus duidelijk met 4-1 te sterk voor
de Nicolaas Beetsschool. Overall behaalde de Nicolaas Beetsschool het beste resultaat met

Foto: Pim Hols

Kon. HFC vindt de weg
omhoog weer terug
twee teams in de finale. Wat opviel was dat er bij de jongens veel
meer doelpunten vielen dan bij
de meisjes. De organisatie door
SportSupport in de personen Rianne Koldenhof en Marije Siegerist liep als een klok. HBC was wederom de gastheer voor deze dag
en leverde de scheidsrechters die,
in enkele gevallen, zelfs10 wed-

strijden voor hun rekening namen. Wethouder Sjaak Struijf ten
slotte mocht de prijzen uitreiken
aan de teams. Ook dit jaar weer
een leuke en spannende dag
voor de kinderen, maar ook voor
de docenten en de vele ouders,
grootouders, broertjes en zusjes.
Eric van Westerloo

Heemstede - Het mooie weer zit
er gelukkig aan te komen. Tijd om
naar buiten te gaan. Zo kun je
lekker gaan hardlopen. Als je dat
nog niet kunt, maar het wel wilt
leren, sluit je dan aan bij de groep
Hardlopen voor Beginners die gegeven wordt door Lopers Company by Enno. Vanaf maandag 8
april begint een nieuwe serie trainingen van 13 weken. Na deze 13
weken kun je 40 minuten hardlopen.

Eekhoorn
gespot in
Groenendaal
Heemstede - Hans Limper
uit Heemstede wist een eekhoorn in wandelbos Groenendaal prachtig vast te leggen,
die zich ophield in de bomen.

Regio - Nadat twee weken terug
koploper IJsselmeervogels er met
4-1 aan moest geloven, werd zaterdag 30/3 ook Rijnsburgse Boys
met gelijke cijfers aan de kant gezet. Nu is Rijnsburg dit jaar geen
hoogvlieger, maar een gemakkelijke prooi is het allerminst. In
de tweede divisie blijkt dat veel
ploegen min of meer gelijkwaardig zijn. Winnen of verliezen is
daarom niet vanzelfsprekend.
Rijnsburgse Boys startte goed
aan de wedstrijd. Met vlotte combinaties drongen zij HFC terug.
HFC dat de minst gepasseerde
verdediging heeft in deze klasse,
hield echter zonder veel problemen stand. Men rekende op snelle uitbraken, waarbij de spitsen
aan het werk kunnen. Na de eerste aanvalsgolven van Rijnsburg,
was het Robin Eindhoven die gebruik maakte van zijn snelheid en
even werd opgehouden, om vervolgens 1-0 binnen te schieten
tegen de kansloze doelman van
Rijnsburg. Een schitterende kopbal vanuit een hoekschop werd
door Wessel Boer snoeihard in de
kruising gekopt: 2-0. Na de rust
sloop er toch een foutje in de ver-

dediging van HFC, zodat Zeldenrust Rijnsburg dichterbij kon komen met 2-1. Met weer een snelle
uitbraak was het wederom Robin
Eindhoven die de marge terug op
twee doelpunten verschil bracht.
HFC speelde iets beter en kreeg
mogelijkheden het scoren verder te verhogen. Ook Rijnsburg
zag kans om gevaarlijk te worden, maar alle pogingen mislukten, al waren ook zij dicht bij een
doelpunt. Na een prima aanval
bediende de ingevallen Mounji
Mounir de aanstormende Jacob
Noordmans op maat. Met een gerichte trap verdween de bal in de
kruising van het doel. Rijnsburg
zat er doorheen en kon geen
vuist meer maken. Door de recente twee overwinningen staat HFC
nu vijfde op de ranglijst. Mocht
een eerder afgelast duel ook gewonnen worden dan stijgt de
ploeg van coach Gertjan Tamerus zomaar naar plaats drie. Voor
HFC is het seizoen al meer dan
geslaagd. Zaterdag speelt HFC de
uitwedstrijd in Veenendaal tegen
GVVV.
Eric van Westerloo

HBC G1 – Only friends G3 0-5
derden groep, die op dinsdag en
donderdag traint. Wil je met één
van deze groepen kennis maken?
Je bent altijd welkom om een
keer op proef mee te doen.
Bij welke groep je ook aansluit je
krijgt altijd van een gecertificeer-

de trainer les en een persoonlijk
schema voor het doel dat jij bepaalt.
Alle informatie hierover staat op:
www.loperscompanyheemstede.
nl/hardloop-trainingen.

Vogelhospitaal zoekt collectanten
Heemstede - Het Vogelhospitaal
collecteert in Heemstede in de
week van 23 t/m 27 april, al het
geld dat opgehaald wordt is voor
de zieke en gewonde vogels. Het
Vogelhospitaal zoekt hiervoor
collectanten in de gemeente
Heemstede. Het Vogelhospitaal
in Haarlem vangt vogels op uit
de hele regio, ook uit de gemeente Heemstede. Jaarlijks worden er
ruim 4000 vogels opgevangen.

Gastvrij
“Laten we gezellig eens wat
gaan eten in Amsterdam”,
had ik naar een kennis van
me geappt. We wisten nog
niet waar we gingen eten,
dat zagen we daar wel.
Dus ik had niet gereserveerd. Je kunt het treffen of
niet treffen bij onze geachte horeca.

Een nieuwe lente, een nieuw begin:
hardlopen met Lopers Company by Enno

Ben je het stadium van Beginner
voorbij en kun je 30 minuten aaneen hardlopen, dan zijn de trainingen van de Gevorderden Light
groep wat voor jou. Zij trainen op
de maandag- en sinds april ook
op de donderdagavond. Voor de
lopers die makkelijk 3 kwartier
kunnen hardlopen is er de Gevor-

COLUMNITEITEN

Deze vogels worden behandeld,
verzorgd en als ze genezen zijn,
weer vrijgelaten in de natuur. U
kunt zieke of gewonde vogels zelf
langs brengen of de Dierenambulance bellen, deze brengt ze dan
ook naar het Vogelhospitaal.
Wilt u helpen collecteren? Een
paar uurtjes in uw igen buurt
is al fijn. Neem contact op met
023-5255302 of
management@vogelhospitaal.nl.

Het mag niet......
Heemstede - De heenwedstrijd
tegen Only Friends werd met 7-3
verloren. Opvallend daarbij was
dat zij 4 doelpunten in de laatste
10 minuten scoorden. Het idee
om daarom vandaag de 2e helft
10 minuten eerder af te fluiten
was leuk als idee, maar mag niet.

liggen. Het verdiende doelpunt
mag niet, zo lijkt het.

Het tweede bedrijf was duidelijk minder. De linies sloten niet
meer aaneen. Only Friends bleef
beter voetballen en gaf HBC niet
het idee dat er nog wat te halen
was. Het gevolg was dat er bij
Coach George had een aanval- HBC meer gelet werd op het spel
lende opstelling gemaakt en dat van de ander in plaats van op het
was niet gek bedacht. Al snel in eigen spel. Het commentaar dat
het begin kon Martijn op snel- daarbij lijkt te horen mag niet. Inheid het halve veld oversteken. cidenteel had uit een toevallige
Helaas ging zijn uithaal net over actie nog wel gescoord kunnen
het doel. HBC verweerde zich worden, maar ook dat mocht niet
goed tegen het technischer On- lukken. Only Friends maakte de
ly Friends.
wedstrijd op niet mis te verstane
Desondanks wisten zij, met een wijze af op 0-5.
beetje geluk, een 2-0 voorsprong Met een nederlaag naar huis
te nemen. Dat geluk ontbeerde gaan kan gebeuren. Met een katHBC pal voor rust. Na een scrim- terig gevoel mag niet...
mage bleef de bal tussen een
woud van benen vlak voor de lijn Leo Holdorp

TV Merlenhove opent tennisseizoen
Regio - Met fantastisch zonnig
weer is afgelopen weekend het
tennisseizoen van Merlenhove
op het prachtig gelegen tennispark in het Groenendaalse bos
geopend.
De Open Dag trok veel belangstelling. De jeugd kon op miniveldjes met zachte ballen spelen en er was veel animo voor
het ballenkanon. Voor de kleintjes was een springkussen neergezet waar veel gebruik van werd
gemaakt.
Zowel leden, baanhuurders als
belangstellenden waren aanwezig op de traditionele openingsreceptie op zaterdag 30 maart.
Tijdens zijn welkomstwoord wees
voorzitter Paul Barten op de vernieuwingen op het park. Zo was
het middenpad na 53 jaar door
de gemeente vernieuwd. Na een
hoosbui wordt het water nu snel-

ler afgevoerd. Op zondag deden
meer dan 80 jeugdspelers mee
aan de KNLTB World Tour competitie. ‘s Middags speelden vol-

wassenen het Openingstoernooi.
Tennisvereniging
Merlenhove
had een zeer geslaagd openingsweekend.

We arriveerden rond 19
uur bij een restaurant rond
het Damrak. We kwamen
er toen achter hoe ‘gastvrij’
onze horeca kan zijn. Dat
begon al bij het binnenstappen van het etablissement. We werden daar aangesproken in het Engels. Ze
zagen ons aan als toeristen,
niet helemaal verwonderlijk in hartje Amsterdam. Ik
antwoorde recalcitrant terug in mijn moerstaal, maar
ze begrepen me niet. Niemand in het restaurant
bleek fatsoenlijk Nederlands te spreken, kennelijk
echt alleen geënt op toeristen. Ik ben toch in mijn eigen land, in mijn geboortestad Amsterdam, ‘I Amsterdam’ of zoiets? Niet alleen
de letters zijn dus weggehaald, maar ook de Nederlandse taal is blijkbaar volledig in rook opgegaan. Dus
geërgerd ging ik uit noodzaak maar in het Engels
verder. We hadden trek, bij
Gods gratie hier wat eten
dan. Dat kon. We moesten alleen om acht uur wel
weer vertrekken voor de
volgende lading eters. Wat
blijkt namelijk, dat veel restaurants een ploegenschema hanteren, zogenaamde eetshifts. “Wat zegt u?
Ik ben toch niet bij een fastfoodketen? Of ik werk toch
niet in ploegendienst?” zei
ik verontwaardigd in het
Engels. Het mocht niet baten. Ik had hier geen zin in.
Op naar de buurman. Maar
ja, hetzelfde laken en pak.
We legden ons erbij neer en
streken neer aan een tafeltje bij de muur. Ik excuseerde mij even om de handen
te wassen op het toilet. Nog
zo’n briljante vinding: een
toilet met verlichting op
een bewegingssensor met
tijdklok. Sta je ineens met je
natte kladden in het pikkedonker: geen ramen, niets.
Zelfs in hun sanitaire gelegenheden word je geacht
op tijd op te donderen.
De serveerster kwam de
bestelling opnemen. We
bestelden allebei de malse tournedos van de grill,
graag medium gebakken.
Ik weet niet wat we op ons
bord kregen, maar het was
geen tournedos en verre van mals. Het had meer
iets weg van een slijtvaste schoenzool waarmee je
met gemak de Nijmeegse Vierdaagse kon uitlopen. Vol sarcasme bestelde ik voor ons nog een glas
wijn en… een cirkelzaag.
Juist toen ik me wilde wagen aan een hap vlees die
ik met de grootst mogelijke
bloed, zweet en tranen had
afgesneden, liep er doodleuk op de muur naast ons
een flinke kakkerlak te sjansen. De serveerster schrok
zich een ongeluk toen ik
met mijn botte mes richting
deze gevleugelde Casanova
wees. Toen hadden we helemaal gegeten en gedronken. We hebben de helft laten staan en we hoefden alleen de drankjes te betalen.
De eetshifts van restaurants
werken in ieder geval wel:
je bent inderdaad weer snel
opgelazerd.
Gastvrij, maar dan anders.
Bart Jonker
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Workshop God in de supermarkt, van PKN keken Heemstede en Bennebroek, Trefpunt,
Akonietenplein 1 Bennebroek.
19.30u. Opgave: amourikloos@
gmail.com.
Film & Diner: Romantische komedie. De Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Aanvang film 16
u. Kosten voor film & diner zijn
€15. Reserveren via www.wijheemstede.nl of tel. 5483828.

11 april

Fancy fair Bosbeek gestopt
Heemstede - Veertig jaar lang
hield Bosbeek een zorgmarkt
waar ze overtollige spullen verkochten en vooral scoorden met
boeken die ze uit hadden. Die
fancy fairs kregen steeds meer
belangstelling. Op de rommelmarkt was het altijd leuk speuren
naar bijna vergeten keukenhulpjes, glas, aardewerk, koper, tin en
een glimlach van de Zusters van
de Voorzienigheid. Vrijwilligers
namen de taken van de oudere
zusters over, zij brachten ook veel
klanten mee.

Medewerkers en vrijwilligers
brachten vooral projecten van
kleine particuliere initiatieven
aan, waar veelal de zorg voor
verweesde kinderen of kinderen
met een beperking uit landen in
Afrika, Azië en Nepal het goede
doel was. Zij boden meestal zeer
aparte artikelen uit die landen
aan. De zelf geborduurde kaarten en handwerk, de koffie, thee,
taart en de haring van Cees Prins
brachten het nodige binnen, de
grote loterij en het Rad van Fortuin zorgden voor spanning en
de verkoop van tuinplanten en
De opbrengst had altijd een vaste bloemen leverden leuk geld op.
verdeelsleutel. 30 procent voor de Het was altijd goed weer om dat
bewoners, voor zaken waarvoor harinkje in de binnentuin te hapgeen geld beschikbaar was, zo- pen, zo ging dat jaren.
als een tuinbank of decoratie. 30
procent voor het goede doel dat De zusters worden oud, de vrijwilieder jaar opnieuw bedacht werd ligers kunnen niet meer een hele
in overleggen met een zuster of dag een kraampje bemannen, de
vrijwilliger. Soms uit landen waar opbouw en afbraak is de laatste
de zusters actief gewerkt hebben jaren met die enkeling niet meer
in onderwijs en verpleging, zo- te doen. Er moest te veel op het
als Indonesië, Brazilië, Tanzania. personeel gerekend worden. Die

deden dat graag, maar dat ging
wel ten koste van de zorg voor de
bewoners. De mensen met een
lichamelijke aandoening en dementerenden dienen steeds de
nodige aandacht te krijgen. Mart
Luiten, penningmeester van de
cliëntenraad Bosbeek, ziet met
de overgebleven 10.000 euro nog
leuke en mooie mogelijkheden
waar de raad mee aan de gang
kan gaan.
Woensdagmiddag `vierden` de
vrijwilligers van de zorgmarkt
het afscheid van hun markt die
zoveel had opgebracht voor
de goede doelen, voor de vrijwilligers ook veel voldoening.
Bij een heerlijke lunch bij de
Konijnenberg werd aan de
lange tafel nog gezellig nagetafeld over die typische sfeer die
deze fancy fairs zo aantrekkelijk
maakten waar half Heemstede
kwam.

13 april door de winkelstraat rijdt. Om de feestelijke dag extra luister bij te zetten zijn banieren opgehangen.
Tezamen met andere bloemendecoraties geven de uitingen alvast een echte voorjaarssfeer.

Voortbestaan seniorensoos in gevaar
Heemstede - Bijna tien jaar geleden, na de renovatie van de appartementen in de provinciënbuurt, ontstond het initiatief voor
een seniorensoos. De bewoners
van seniorenflat Roodmus kregen
hun seniorenclub, eerst op kleine
schaal en later toen werd uitgeweken naar het Petrakerk in de
Limburglaan voor alle senioren in
Heemstede.
‘De Zonnestraal’ is nu een goedbezochte club van circa 35 leden die iedere donderdagochtend bij elkaar komen voor een
gezellige ochtend. Sjoelen, kaarten en rummikuppen zijn populaire bezigheden, maar gewoon
lekker bijkletsen met koffie (koekje erbij), thee of een glaasje fris
kan natuurlijk ook. De kosten van
deze ochtend zijn 2,50 euro per
keer. Het voortbestaan van deze waardevolle uurtjes voor veelal alleenstaande ouderen is echter in gevaar. Er is geen opvolging voor het bestuur. ‘De Zonnestraal’ is daarom naarstig op zoek
naar drie vrijwilligers die de functie van voorzitter, penningmeester en ondersteunend lid willen
vervullen.

met de Zonnestraal en dat zou
erg jammer zijn voor deze groep
ouderen.” Het ligt niet aan het
gebrek aan moeite dat gedaan
is om mensen te werven: “Er
zijn brieven rondgestuurd in
de Provinciewijk en gepolst onder de senioren zelf. Helaas is
daar geen enkele positieve reactie op gekomen.” Het huidige bestuur moet wegens gezondheidsredenen stoppen na een periode waarin ze met veel enthousiasme de club hebben geleid.
Veel tijd vergen de bezigheden
Joke Duker die sinds de start ver- van het bestuur niet, benadrukt
bonden is aan het de soos ver- Joke Duker: “Op donderdagochklaart: “Als er geen vervanging tend van 10 tot 12 uur staan de
komt voor de bestuursleden is deuren open voor onze ouderen.
het binnenkort - in mei - gedaan En verder zijn er de kienavonden

5 april

Leyduin in het Trefpuntcafé
Bennebroek. Akonietenplein 1
te Bennebroek. Aanvang: 20.30
u. Zaal open: 20 u. Gratis.

Verhalentafel door Sybil van
Dam. Bibliotheek Zuid-Kennemerland in Plein1, Julianaplein
1, Heemstede. Van 10 - 12 uur.
Plexat Denk & Doen: 3D Puzzel Mania. Plexat, Herenweg
96 Heemstede. Van 19 - 20.30
u. Entree € 6,- per deelnemer, voor ouders vrij entree.
Opgeven via mdoodeman@
wijheemstede.nl.

12 april

WeHelpen
informatiemarkt.
WIJ Heemstede, de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Tussen
10.30-15 u. Gratis toegang.

13 april

Bloemencorso
Bollenstreek
door de Raadhuisstraat en Binnenweg, va 20.30 uur. Eerder
deze dag vanaf 14.00 uur diverse activiteiten voor jong en
oud rondom het bloemrijke
evenement. Koopavond. Autoverkeer na 17u. niet mogelijk.

7 april

Theater Terra speelt Aladdin.
Stadsschouwburg,
Wilsonsplein 23 in Haarlem. Aanvang:
14.30 uur. Informatie en kaarten op: www.theaterterra.nl.
Vlooienmarkt in Sportplaza
Groenendaal. Sportparklaan
16 te Heemstede. Van 09.3016 u. Toegang 2,50 euro. (kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij
entree).
Dubbeloptreden
Popkoren
‘Voices Together’. Pinksterkerk,
Camplaan 18, Heemstede.
Aanvang 15 u., zaal open 14.30
u. Kaarten à 6,50 via de mail
‘info@voicecollective’.

14 april

Minimarkt G.S.V., Franz Schubertlaan 37, Heemstede. Van
13-15.30 u.
Hoorntrio Johannes Brahms in
Bloemendaal. Gemeentehuis
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 234 in Overveen. Aanvang: 11 u. Kaarten €20,-; CJP
en jeugd t/m 25 jaar €10,- (inclusief koffie) via info@muzenforum.nl. Meer informatie op:
www.muzenforum.nl.

Ton van den Brink

Lente-banieren in de winkelstraat
Heemstede - Bloemencorso Bollenstreek komt
dit jaar ook door het centrum van Heemstede,
u heeft er al over kunnen lezen.
Voor deze veranderde route heeft Winkeliersvereniging Centrum Heemstede gewedijverd
en zij is blij dat het bloemrijke evenement op

Creatieve activiteit met Gaby
Godijk. Ontmoetingscentrum
Heemstroom in de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van 14-15.30 u.

te of St. Bavokerk, Grote Markt
Haarlem. Op zaterdag 6 april
zijn er twee voorstellingen (om
17 en 20 uur) en op zondag 7
april zijn er drie voorstellingen
(om 13, 16 en 19 uur). Meer informatie: www.wandeltheaterdolorosa.nl.

6 april

Het Ruysdael Kwartet met
‘Jacht en Pracht’ in de Oude
Kerk. Wilhelminaplein Heemstede. Aanvang: 20.15 u.
Kaarten à €19,50 via: www.
podiaheemstede.nl of via de
theaterlijn 023-5483838 of op
de avond van het concert aan
de zaal.

die drie keer per jaar gehouden
worden en activiteiten rond Pasen, Sinterklaas en met de kerst.
Natuurlijk staat het een nieuw
bestuur vrij om een eigen inbreng te geven aan de organisatie. Het gaat erom dat de nieuwe
bestuursleden zich een paar uur
per week van september tot mei
willen inzetten voor ouderen om
ze uit hun isolement te halen.”
Wie neemt het stokje over van het
bestuur en meldt zich aan? De
ouderensoos is naar u op zoek.
Aanmelding bij Ton en Truus
Driessen: tel: 023 5280190 en
Gerda Koren: 023 5288820.
Mirjam Goossens

6 en 7 april

Haarlemsche Tooneel Club
speelt ‘Getuige à charge’ van
Agatha Christie. Haarlemmerhout Theater, Van Oldenbarneveldtlaan 17 in Haarlem. Aanvang: Za 20.15 uur, zo 14.30
uur. Kaarten 13,50 euro, te bestellen via www.haarlemschetooneelclub.nl.
Kunst beleven met Wandeltheater Dolorosa. Rondom de Gro-

Parkinson Café Haarlem met
Tai Chi. Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan
98, Haarlem, van 14-16 u. Toegang € 2,00 p.p. incl. koffie/
thee.
Presentatie over Cambodja bij
Vrouwen van Nu. Vredeskerk,
Leeuwerikenlaan 7 te Aerdenhout. Aanvang 14.30 u. Niet leden zijn welkom, entree € 2,50.

17 april

Lenteschilderij maken bij de
Knutselclub (5-10 jaar). WIJ in
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Van 13.30 –
15 u. Kosten: €5,- per keer of
een kaart voor 5x kost € 22,50.
Graag de kinderen per keer
aanmelden via tel.: 548 38 28.

17 april

Romantische muziek/dramafilm in de Luifel. Herenweg
96 Heemstede. Aanvang: 20
u. Voor meer informatie: tel.
023-548 38 28. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of via
tel.: 5483828.

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf 1 april

Expositie schilderijen van Edmé Bruijn- Strauss bij Sfeervol.
Jan van Goyenstraat/ J.M. Molenaerplein 8 in Heemstede.

T/m 6 april

Foto-expositie Daniel Casonguay. Kunst centrum Haarlem,
Gedempte Oude Gracht 117121, Haarlem. Gratis toegang.

T/m 16 april

Expositie cursisten creatieve cursussen Beeldende Vorming. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Gratis toegang.
Expositie ‘Natuur in grote lijnen’, door Hanna van Ginkel en Marcella van de Vaart.
Dorpshuis van Badhoevedorp, Snelliuslaan 35, Badhoevedorp. Meer info op:
www.galeriekunst2001.nl.

T/m 3 mei

Paasworkshop voor volwassenen bij KIMT. Van 10.30 tot 12 u.
Tuinhuis van KIMT Herenweg
18, Heemstede (Groenendaalse Bos(. Kosten: € 17,50 incl.
materialen koffie/thee. Maximaal aantal deelnemers: 15.
Johannes-Passion door Vocaal
Ensemble Kwarts. Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24,
Haarlem. Aanvang: 14.30 u.
Kaarten €20,- aan de zaal
€25,- via www.vocaalensemblekwarts.nl.

9 april
Merlijn Kerkhof bij Boekhandel Blokker. Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Aanvang 14 u. Toegang
vrij. Reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.

10 april

T/m 28 april

Haarlems Bach Ensemble
speelt ‘Bach in de Binnenstad’.
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem. Aanvang
17.00 uur. Toegang vrij, vrijwillige bijdrage na afloop van het
concert.
Navarra String Quartet speelt
‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van
Haydn in Cruquius Museum.
Aanvang 20.15 u. Kaarten à
€23,- (incl. pauzeconsumptie)
via www.CruquiusConcerten.nl
of via de kassa van de Meerse
023-5563700.

lier aanwezig. Kosten per ochtend € 10,- ( inclusief koffie en
thee).

Voorjaarsexcursie in wandelbos Groenendaal. Verzamelen om 18.30 u. bij parkeerplaats van restaurant Landgoed Groenendaal (Groenendaal 3, Heemstede). Meer informatie via Wim Swinkels, tel.
023-5293302, of op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.
Workshop APK voor uw PC. WIJ
Heemstede in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Van 1012 u. Opgeven kan via www.
wijheemstede.nl of via tel.nr.
023-5483828.

9, 23, 30 april en 4 juni

Vier keer een kunstzinnige collage maken. Atelier van Dineke
van der Valk, Blekersvaartweg
35, te Heemstede. Van 10-13 u.
Alle materialen zijn in het ate-

Kunstexpositie met thema Vergankelijkheid. Kloostergangen,
Stadhuis Haarlem. Werkdagen
(van 8-17 u.). Opening op vrijdagmiddag 29 maart om 16 u.
Zie ook www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel

20 april t/m 18 mei

Videoschilderijen Marjan Jaspers in Kunst centrum Haarlem. Gedempte Oude Gracht
117-121, Haarlem. Geopend di
t/m za van 11-17 u. Meer informatie op: www.kunstcentrumhaarlem.nl.

T/m 18 mei

Expositie Kunst! in Galerie
De Tuinkamer. Wilsonstraat
61 in Hoofddorp. Meer info:
www.galeriedetuinkamer.nl.

T/m 29 mei

Fotograaf Gerrit de Heus exposeert met ‘De zege in zicht’ Fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43, Haarlem. Zie ook
www.fotogaleriedegang.nl.

T/m eind mei

Inktwerken van Cubaans schilder Carlos Casas bij Oléron,
specialist in vis, Zandvoortselaan 167. Thema: Vis & Vis.
Tevens kunst van Casas bij
Patisserie Tummers, Binnenweg 133. Binnenkijken tijdens
winkelopeningstijden.

T/m 23 juni

Kinderkunstlijn over duurzaamheid. Locatie: Kunstboet
van het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1, Zandvoort.
Vrije toegang.

Nieuws
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Heemstede

Woensdagavond 17 april 2019

Samen op zoek naar de identiteit van
Heemstede

Volg ons via
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Wat maakt onze gemeente aantrekkelijk?
Wat onderscheidt Heemstede van andere
dorpen en steden? Wat maakt het dat wij
trots zijn op Heemstede?
We nodigen u uit om samen met ons
deze vragen te beantwoorden op
woensdagavond 17 april in het raadhuis.

De identiteit van Heemstede

Een duidelijke (eigen) identiteit vormt
de basis voor het maken van keuzes. Het
gemeentebestuur neemt vele besluiten, onder
andere over plannen voor woningen, groen,
winkels, horeca, recreatie en toerisme. De
vraag wat wel en niet bij Heemstede past, de
identiteit, nemen we hierin graag mee.

Ook u draagt bij aan de identiteit
van Heemstede

We beginnen met de vraag: wie of wat is
Heemstede? U bent onderdeel van Heemstede.

Bijvoorbeeld omdat u hier woont, werkt, sport
of recreëert. Wij zouden het daarom fijn vinden
als u wilt meedenken over de identiteit van
Heemstede.

Om ons te helpen wordt de methode
‘Identity Matching’ gebruikt

Dit is een werkwijze om stap voor stap een
plan te maken om de gemeente op de kaart
te zetten, bijvoorbeeld als gemeente om in te
wonen, te werken, te recreëren of te investeren.
Het bureau Identity Matching Academy (IMA)
helpt ons hierbij. Kijk voor meer informatie op
ima.amsterdam.

Het wordt een bijeenkomst met een
actief en afwisselend programma
We starten de avond met een kleine maaltijd.
Daarna gaan we aan de slag met de vragen
in de vorm van een workshop. Het bureau
IMA verwerkt vervolgens uw inbreng bij het
beschrijven van de identiteit van Heemstede.
Op 14 mei 2019 presenteren zij dit. Uiteraard
kunt u dan ook hierop reageren in deze
vervolgbijeenkomst.

We zien u graag op woensdagavond
17 april!
Waar:

raadhuis (Burgerzaal),
Raadhuisplein 1
Hoe laat:
van 18.00 tot ongeveer 21.30 uur
Aanmelden: Vóór 8 april via
d.vanderlinden@heemstede.nl
of via (023) 548 56 90

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

Bloemencorso door
Raadhuisstraat &
Binnenweg
Op zaterdag 13 april 2019 gaat het
Bloemencorso Bollenstreek voor het eerst
dwars door het centrum van Heemstede. De
nieuwe route die de stoet tussen 19.40 en
21.30 uur volgt, loopt vanaf de Herenweg
via de Van Merlenlaan, Raadhuisplein,
Raadhuisstraat, Binnenweg, klein stukje
Bronsteeweg, Lanckhorstlaan en weer de
Herenweg op naar Haarlem.
De winkeliers aan de Raadhuisstraat en
Binnenweg organiseren hier omheen tal van
leuke activiteiten, zoals een kinderdraaimolen,
bloemenmeisjes en straatartiesten.
Kom bij voorkeur lopend of met de fiets
Het Bloemencorso en de festiviteiten in
het centrum trekken naar verwachting veel
bezoekers. Om ruimte te bieden aan de stoet is
het op zaterdag 13 april vanaf 17.00 uur
niet meer mogelijk te parkeren op de
Binnenweg en Raadhuisstraat. De winkelstraat
moet dan vrij zijn van geparkeerde auto’s. De
wegen en kruispunten op de route zijn tijdens
het Bloemencorso afgesloten voor alle verkeer.
Kijk voor meer informatie op
www.bloemencorso-bollenstreek.nl en
www.wch.nl

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

Zaterdag 13 april in
centrum Heemstede

Gemeente Heemstede
AARDGASVRIJ in 2050
15 april • bijeenkomst
Vanaf 19.30
Gemeentehuis Heemstede

Over energietransitie in Heemstede.
Welk beleid komt eraan en wat kun je
nu doen om je huis duurzaam en
toekomstbestendig te maken?

Duurzaam Heemstede

Collecteren en
venten in
Heemstede
- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met vergunning
mag alleen van maandag tot en met
zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster.
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld
dit dan bij de politie via 0900-8844.
Volgende week collecteert:
Hartstichting

Verwijdering fietswrakken diverse locaties

Koningsdag in
Heemstede
Stichting Nationale Feestdagen Heemstede
organiseert Koningsdag in Heemstede.
Informatie over het voorlopige programma
en de verkoop van plaatsbewijzen voor de
vrijmarkt vindt u via
www.heemstede.nl/koningsdag

De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:

Orchideeënlaan: een groene herenfiets,
merkloos
- Joh. Rosenkrantzlaan, ter hoogte van 15:
een grijze damesfiets, merk Batavus

- Meijerslaan, ter hoogte van 2: een grijze
damesfiets, merk Koga
- Meijerslaan, ter hoogte van 154: een witte
damesfiets, merk Batavus
- Te Winkelhof, ter hoogte van 30: een grijze
damesfiets, merk trek
- Zandvoortselaan, ter hoogte van

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 17 april 2019 de gelegenheid hun fiets
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in

een onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets in opdracht van het college
van burgemeester en wethouders verwijderd
en voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets
ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten bij de milieustraat van Meerlanden,
Cruquiusweg 47 te Heemstede
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

ondergenoemde straten af te sluiten op:
- 26 en 27 april 2019 het Wilhelminaplein
tussen Achterweg/Nicolaas Beetslaan,
Camplaan/Bosboom Toussaintlaan en
Cloosterweg/Molenwerfslaan;
- 26 april 2019 vanaf 17.00 tot circa 17.00
uur op 27 april 2019 de Sportparklaan en
de Javalaan tussen de Glipper Dreef en de
Timorstraat/Slotlaan;
- Op 26 april 2019 van 15.00 tot 01.00 uur

en op 27 april 2019 van 07.00 tot 23.00
uur de Jan van Goyenstraat tussen het
Adriaan van Ostadeplein en het Jan Miense
Molenaerplein;
- Op 27 april 2019 van 12.00 tot 21.00
uur de Iepenlaan tussen Binnenweg en
Lijsterbeslaan;
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023)
548 56 07.

Koningsdag
Op 25 maart 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede voor het organiseren
van Koningsdag op diverse locaties.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven

Verwijdering gemeentelijke boom
- IJssellaan achter 35-37: 1 populier (Ø120
cm., verminderde vitaliteit, herplant met
andere boomsoort in najaar 2019)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot
en met 17 april 2019 reageren via
gemeente@heemstede.nl of telefonisch

via (023) 548 57 78. Deze publicatie is een
aankondiging van feitelijk handelen, waarop
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Reglement Annie Klots Emancipatieprijs
Subsidies voor
sportstimulering en
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget
beschikbaar voor activiteiten gericht op
sportstimulering en activiteiten op het gebied
van archeologie. Wilt u in 2019 een activiteit
organiseren die het sporten stimuleert
van jongeren, ouderen, mindervaliden of
topsporttalenten? Voor sportactiviteiten is in
2019 een subsidiebudget beschikbaar van
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er
een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar.
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor
een subsidie van de gemeente Heemstede.
Kijk voor uitgebreide informatie en
aanvraagformulieren op www.heemstede.nl ,
zoekwoord: subsidie

Op 19 maart 2019 heeft het college het
Reglement Annie Klots Emancipatieprijs

vastgesteld. Dit Reglement is in werking
getreden op 26 maart 2019. Lees de volledige

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan Pauwlaan 19, brandveilig gebruik
Bosch en Hovenschool, wabonummer
381962, ontvangen 14 maart 2018
- Glipper Dreef 32, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 381907, ontvangen
14 maart 2018
- Romeinlaan 65, het optrekken van de
achtergevel en plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 382388,
ontvangen 15 maart 2018
- Van Merlenlaan 11, het kappen van een es,
wabonummer 383778, ontvangen
19 maart 2018

- Johannes Verhulstlaan 2, het plaatsen van
een haagondersteunende erfafscheiding,
wabonummer 377334, ontvangen 5 maart
2019. Deze aanvraag is vergunningvrij.
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

van een dakkapel op het voordakvlak,
wabonummer 381358, verzonden
26 maart 2019
- Tapuitenplein 10, het plaatsen van een
houten speelhuisje met glijbaan in de tuin
voor de duur van 4 jaar, wabonummer
372240, verzonden 25 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen
- Glipperweg tegenover parkeerplaats
Linnaeushof, het legaliseren van een
bestaande snackbar, wabonummer 378531,
verzonden 28 maart 2019
- Romeinlaan 28, het verhogen van de nok,
optrekken achtergevel en het plaatsen

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

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om
een voorlopige voorziening vragen:
Per post:
Rechtbank Noord-Holland, Sectie
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft hiervoor een digitale handtekening
(DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw
bezwaarschrift mee.

-

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail.
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en
woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit;
- uw handtekening.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in
elk geval:

-

uw naam en adres;
de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit;
uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post:
Rechtbank Noord-Holland, Sectie
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft hiervoor een digitale handtekening
(DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

